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Ostur unninn úr mjólk
fluttur inn sem jurtaostur
Dæmi eru um innflutning á því
sem kallað er jurtaostur sem ber
engan toll, þótt innihald sé að
uppistöðu til hefðbundinn ostur
sem unninn er úr kúamjólk.
Á síðasta ári voru flutt inn
300 tonn af slíkum osti en til
þess að framleiða það magn þarf
um 3 milljónir lítra af mjólk.
Það samsvarar til um 2% af
mjólkurframleiðslu á Íslandi.
Þetta kemur m.a. fram í pistli
Gunnars Þorgeirssonar, formanns
Bændasamtaka Íslands, á bls. 6 í
blaðinu í dag.
Síðustu daga hafa fulltrúar Bænda
samtakanna, fjármálaráðuneytis og
atvinnuvegaráðuneytis átt samtöl
um skilgreiningar á tollum vegna
innflutnings landbúnaðarafurða.
Þar hefur komið fram að ekki er

sami skilningur á tollum milli
aðila og hvar ákveðnar vörur skulu
skilgreindar í tollskrá.
„Það er krafa Bændasamtakanna
að tekinn verði af allur vafi um slíkar
skilgreiningar svo landbúnaðurinn
geti haft framtíðarsýn um fram
leiðslu og tækifæri í samkeppni
við innfluttar afurðir. Bændur hafa
löngum minnt á að tollvernd er
órjúfanlegur hluti af starfsumhverfi
landbúnaðarins og nauðsynlegt að
skýra hana til framtíðar litið. Það
er óumdeilt að þróun tollverndar
á síðustu árum hefur grafið undan
innlendri framleiðslu. Stóraukinn
innflutningur á búvörum og
verðrýrnun magntolla hefur gert
það að verkum að samkeppnin hefur
harðnað til muna,“ segir Gunnar í
pistli sínum. 
/HKr.

Tollkvótar vegna innflutnings á blómum:

Mikið flutt inn af
krísantemum
Ívar Erik Agnarsson á Blönduósi með vini sínum, hestinum Prins. Íslenskir hestamenn þurftu að játa sig sigraða af
COVID-19 þetta sumarið og neyddust þess vegna til að fresta Landsmóti hestamanna, sem fara átti fram á Hellu í
júlí, til sumarsins 2022. Þrátt fyrir það munu hestamenn efna til sýningar á mótsvæðinu á Hellu 27. júní sem verður
þó mun umsvifaminni og í takt við allar reglur yfirvalda til að forðast veirusmit. – Sjá nánar á bls. 18. 

Mynd / Árný Björk Brynjólfsdóttir

Atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðuneytið hefur úthlutað toll
kvótum til eftirtalinna fyr
irtækja á grundvelli tilboða/
umsókna þeirra, Garðheima –
Gróðurvara, Græns markaðar
ehf. og Samasem.
Tilboðsfrestur í tollkvóta á
blómum vegna seinni hluta ársins
2020, sbr. reglugerð nr. 1076/2019.
rann út 13. maí síðastliðinn. Um
er að ræða sérstaklega þá vöruliði
tollskrár sem eiga annars við um
kjöt og hins vegar garðyrkjuafurðir,
einkum plöntur og grænmeti.

Niðurstöður um úthlutun á
tollkvótum vegna innflutnings á
blómum fyrir tímabilið 1. júlí til
31. desember 2020 liggja fyrir.
Þrjú tilboð bárust í tollkvóta
fyrir tryggðablóm ( krísantemum) í
tollskrárnúmeri (0603.1400), samtals
12.000 stykkið á meðalverðinu 48
krónur stykkið. Hæsta boð var 50
krónur stykkið en lægsta boð var
40 krónur stykkið. Tilboði var tekið
frá tveimur fyrirtækjum í tollkvóta
fyrir innflutning á 6.500 stykkjum
á jafnvægisverðinu 49 krónur
stykkið. 
/VH

Rekstrarfélag Hótel Sögu glímir við fjárhagsvanda og óskar heimilda til fjárhagslegrar endurskipulagningar:

Reynt að bjarga rekstrinum

– Gunnar Þorgeirsson, formaður Bændasamtakanna, segir einnig rætt um að auka hlutafé til að tryggja hagsmuni Bændasamtakanna
Rekstur Hótel Sögu er erfiður
og allt bendir til að fyrirtækið
fari í tímabundnar heimildir
til fjárhagslegrar endurskipu
lagningar atvinnuf yrirtækja
nái frumvarp Áslaugar Örnu
Sigurbjörnsdóttur dómsmála
ráðherra fram að ganga. Gunnar
Þorgeirsson, formaður Bænda
samtakanna, segir að aðgerðir
til að bjarga rekstri hótelsins séu
spurning um líf eða dauða Hótel
Sögu.
Gunnar segir að það sem sé efst

á baugi hvað varðar Hótel Sögu sé
að koma rekstrinum í skjól.
„Það er grundvallað á laga
frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi
og við eygjum von í að verði að
lögum í vikunni. Verði frumvarpið
að lögun jafngildir það greiðslu
stöðvun fyrir reksturinn sem hægt
verður að sækja um í þrjá mánuði
til að byrja með og á sama tíma er
settur tilsjónarmaður með rekstrin
um meðan á greiðslustöðvuninni
stendur.
Við vonum að þriggja mánaða

skjól muni hjálpa okkur til að sjá
hver þróunin í ferðamálum verð
ur og horfum til þess að sjá hver
þróunin verður eftir 15. júní eftir
að landið opnast og hvað gerist í
raun.“
Aukning í hlutafé
Ein þeirra leiða sem stjórnendur
Hótel Sögu hafa viðrað er að auka
hlutafé í rekstrinum. Gunnar segir
að eins og staðan sé í dag verði að
leita allra leiða til að tryggja hags

muni Bændasamtakanna í eigninni
Bændahöllin ehf. og rétta rekstur
inn af. Það sé ekki einfalt verk að
auka hlutaféð á meðan takmarkað
aðgengi sé að landinu.
„Áhugi á hlutabréfum í rekstrin
um hefur ekki verið mikill en það
hefur verið sýndur áhugi á að kaupa
hótelið í heilu lagi. „Það hefur samt
ekki komið formlegt tilboð og ekk
ert í hendi með það. Við þurfum
einnig að eiga samtal við okkar
helstu lánardrottna áður en nokkrar
ákvarðanir um sölu eru teknar.“

Reynt að tryggja launagreiðslur
og takmarkaðan rekstur
„Hótelið er á hlutabótaleið með
launagreiðslur og leiðin gerir ráð
fyrir að ferðaþjónustufyrirtæki fjár
magni 100% laun og fái endurbætur
frá ríkinu af 85% launa eftir 30 daga.
Hluti af rekstrarvanda hótelsins núna
er að brúa það bil og tryggja tak
markaðan rekstur í mánuð til við
bótar,“ segir Gunnar Þorgeirsson,
formaður Bændasamtaka Íslands.

/VH
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Níu veitingastöðum veitt viðurkenning Icelandic Lamb
Icelandic Lamb veitti í dag níu
veitingastöðum viðurkenningu
sína, Icelandic Lamb Award
of Excellence, við hátíðlega
athöfn í Vinnustofu Kjarvals í
Austurstræti í Reykjavík.
Þetta var í fjórða sinn sem viður
kenningarnar eru veittar, en þær
hljóta veitingastaðir sem þykja
hafa skarað fram úr í framreiðslu
á íslensku lambakjöti ár hvert. Að
þessu sinni var sú nýbreytni viðhöfð
að veitingastöðunum var skipt í þrjá
flokka; sælkeraveitingastaðir (fine
dining), bistro og götumatur – og
fimm veitingastaðir tilnefndir í
hverjum flokki.
Eliza Reid forsetafrú ávarpaði
samkomuna og veitti viðurkenning
arnar.
Eftirtaldir staðir hlutu að þessu
sinni viðurkenningar:

Sælkeraveitingastaðir
• Geysir Hótel Restaurant
• Hver Restaurant
• Silfra Restaurant
Einnig voru tilnefnd: Geiri Smart
og Fiskfélagið.
Bistro
• Heydalur
• KK Restaurant
• Mímir
Einnig voru tilnefnd: Lamb Inn
og Forréttabarinn.
Götumatur
• Fjárhúsið
• Lamb Street Food
• Le Kock
Einnig voru tilnefnd: Shake & Pizza
og Icelandic Street Food.
Um 180 veitingastaðir eru í sam
starfi við Icelandic Lamb um notk
un á félagamerki við kynningu og

Fulltrúar veitingastaðanna sem tóku við viðurkenningunni Icelandic Lamb Award of Excellence, ásamt Elizu Reid forsetafrú.

markaðssetningu á íslensku. Í ávarpi
sínu fagnaði Elizu Reid þeim árangri
sem náðst hefur í markaðssetningu á
íslensku lambakjöti til ferðamanna
með átaksverkefninu.
Hún sagði að hægt væri að draga
þá ályktun að starf Icelandic Lamb og

notkun samstarfsaðila á merki þess
hafi skilað allt að 23 prósenta aukn
ingu á neyslu ferðamanna á íslensku
lambakjöti. Hún minnti sérstaklega
á mikilvægi þess hlutverks sem
veitingastaðir og matreiðslumenn
spila þegar kynna á land og þjóð

erlendis. „Matur er besta leiðin til
þess að kynna fólki fyrir íslenskri
hefð og menningu. Þegar ég er
erlendis finnst mér alltaf gaman að
tala um matarmenninguna hér og
ekki síst íslenskt lambakjöt,“ sagði
hún.

Sæmundur Kristjánsson, Guð
björg Gissurardóttir og Pétur
Snæbjörnsson sátu í dómnefndinni,
en hún lagði mat á markaðs- og
kynningarefni staðanna, auk fag
legrar þátttöku þeirra í samstarfs
verkefninu. 
/smh

Einungis 5,96% af eftirspurn var í boði á fyrsta mjólkurkvótamarkaði ársins:

Næsti markaður er fyrirhugaður 1. september
og áhersla er enn lögð á þak á kvótaverð
Þann 1. apríl síðastliðinn fór
fram fyrsti markaðurinn með
greiðslumark sem samið var um
við endurskoðun á samstarfssamningi um nautgriparækt
milli ríkis og bænda á síðasta ári.
Næsti markaður er fyrirhugaður
1. september.
Einungis voru boðnir 596.046
lítrar af mjólk, eða um 5,96% af
því sem óskað var eftir að kaupa,
eða 9.836.190 lítra.
Þó nokkrar fyrirspurnir hafa
borist til Bændablaðisns varðandi

uppboð í apríl sem virðist hafa
farið framhjá mörgum kúabænd
um. Upplýsingar hafa eigi að síður
legið frammi, m.a. á vefsíðunni
naut.is.
Alls bárust 227 gild tilboð um
kaup og sölu á tilboðsmarkaði
fyrir greiðslumark mjólkur, þann
1. apríl 2020. Voru tilboð send með
rafrænum hætti í gegnum afurð.is.
Greiðslumark sem viðskipti náðu
til eftir opnun tilboða (jafnvægis
magn) voru 585.9 lítrar að andvirði
108.406.485 kr.

VORTILBOÐ Á GARÐHÚSUM!

9 fm
BREKKA 34 Tilboðsverð

339.000 kr.

34 mm

• Fjöldi gildra tilboða um sölu á
greiðslumarki mjólkur voru 9
• Fjöldi gildra tilboða um kaup
voru 218
• Fjöldi kauptilboða undir jafn
vægisverði voru 4
• Greiðslumark sem boðið var
fram (sölutilboð) voru alls
586.046 lítrar
• Greiðslumark sem óskað
var eftir (kauptilboð) voru
9.836.190 lítrar
• Greiðslumark sem viðskipti
ná til eftir opnun tilboða (jafn
vægismagn) voru 585.9 lítrar
að andvirði 108.406.485 kr.
Þeir sem lögðu inn tilboð um sölu
á greiðslumarki á verði 185 kr./l.
eða lægra seldu sitt greiðslumark.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu
neytið sendi öllum tilboðsgjöfum
upplýsingar um afgreiðslu tilboða
og gerir breytingar á skráningu
greiðslumarks þegar uppgjör
hefur farið fram. Upplýsingar um
greiðslumark sitt geta bændur nálg
ast í AFURÐ og á Bændatorginu.
Næsti kvótamarkaður verður
1. september og sá þriðji í
nóvember

fm
NAUST - 14,44

fm
STAPI - 14,98
Tilboðsverð

518.000 kr.

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

Næsti markaður með greiðslu
mark mjólkur á að fara fram
þriðjudaginn 1. september næst
komandi. Þurfa bændur að skila
inn tilboðum um kaup og sölu í
gegnum afurð.is fyrir 10 ágúst. Þá
átti þriðji kvótamarkaður ársins að
fara fram 1. nóvember næstkom
andi, en þar sem þá dagsetningu
ber upp á sunnudag færist mark
aðurinn yfir á 2. nóvember. Skila

þarf inn tilboðum fyrir það uppboð
fyrir 10. október.
Seljanda er einungis heimilt að
bjóða til kaups á septembermarkaði
það magn greiðslumarks sem hann
hefur ekki þegar nýtt innan verð
lagsársins fyrir innlegg í afurða
stöð. Er það sama fyrirkomulag og
gilti fyrir uppboðið í apríl.
Deilt um fyrirkomulag
Mjög hart var tekist á um það í
aðdraganda þessa uppboðs hvort
framboð og eftirspurn ætti al
farið að stýra kvótaverðinu eða
hvort setja ætti þak á verðtilboð.
Lendingin varð sú að leggja það
til við ráðherra að hámarksverð
gæti aldrei orðið hærra en þrefalt
lágmarksverð mjólkur til framleið
enda.
Við opnun tilboða 1. apríl um
kaup og sölu á greiðslumarki
mjólkur kom fram jafnvægisverð á
markaði krónur 185 kr. fyrir hvern
lítra mjólkur. Það var ákvörðun
landbúnaðarráðherra og að tillögu
framkvæmdanefndar búvörusamn
inga að setja hámarksverð sem var
185 kr. fyrir hvern lítra mjólkur.
Tilboðin tóku nær undantekningar
laust mið af þessu hámarksverði.
Áfram lögð áhersla
á hámark á kvótaverði
Varðandi næsta kvótamarkað
er ekki ljóst hvaða hámarks
verð verður sett á hvern lítra.
Framkvæmdanefnd búvörusamn
inga átti eftir að taka afstöðu til
þess þegar síðast var vitað. Um
þetta var hins vegar rætt í stjórn

Landssambands kúabænda þann
20. apríl, en þar segir:
„Fundur framkvæmdanefndar
búvörusamninga verður haldinn
fljótlega. Umræður um þróun á
kvótamarkaði og hámarksverð.
Stjórn sammála að stöðugleiki
verði að vera svo bændur viti að
hverju þeir ganga. Ekki sé hægt
að taka ákvörðun um fyrirkomulag fyrir hvern markað með þeirri
óvissu sem því fylgir. Áfram verður
lögð þung áhersla á að hámark sé
á kvótaverði.“
Heildargreiðslumark mjólkur
að verðmæti 28 milljarðar
Fjöldi mjólkurframleiðenda á
Íslandi er 551 og ráða þeir yfir
greiðslumark sem nemur 145 millj
ónum lítra á árinu 2020. Miðað
við lítraverð á síðasta uppboði má
segja að heildarverðmæti þessa
greiðslumarks sé rúmlega 28 millj
arðar króna.
Mjólkurframleiðslan á árinu
2019 var meiri en greiðslumark
segir til um, eða 151,8 milljónir
lítra, og nýtur umframframleiðslan
ekki stuðnings í kerfinu.
Sala á mjólk á árinu 2019 nam
síðan 147 milljón lítrum samkvæmt
tölum Landssambands kúabænda.
Framleiddu 4.826 tonn
af kjöti í fyrra
Kúabændur framleiða umtals
vert af kjöti og nam nautakjöts
framleiðslan á árinu 2019 4.826
tonnum. Fór það langt í að seljast
upp, en salan um síðustu áramót
var orðin 4.818 tonn. 
/HKr.
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Sumarið er tíminn þegar mér líður best.

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

– VERKIN TALA
Gylfaflöt 32 ● 112 Reykjavík ● Sími 580 8200 ● www.velfang.is ● Óseyri 8 ● 603 Akureyri
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Tækifæri fyrir íslenskan landbúnað að
auka hlutdeild sína á matvælamarkaði
– Hátt í 40% af neyslu landsmanna koma frá íslenskum bændum
Hátt í 40% af neyslu landsmanna
á uppruna sinn í matvælum frá
innlendum búvöruframleiðendum. Gunnar Þorgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands,
telur að í þessu felist mikil tækifæri fyrir íslenska bændur, bæði
til að auka framleiðslu og ekki
síður fjölbreytni.
Uppruni matvæla er flestum hugleikinn þegar vá steðjar að. Þetta
kom í ljós í efnahagskreppunni
haustið 2008 og aftur núna þegar
heimsfaraldur af völdum COVID19 hefur raskað heimsmarkaði
fyrir matvæli. Nú eins og þá spyrja
margir hve mikið af fæðu okkar
Íslendinga við framleiðum sjálf.
Þar getum við horft annars vegar til
frumframleiðslu (mjólk, kjöt, fiskur,
egg, grænmeti, ber, ávextir og korn)
eða matvælaiðnaðar sem notar ýmist
innflutt eða innlend hráefni.
Öll þessi framleiðsla er háð
aðföngum sem mörg hver eru
innflutt. Eigi að síður getur öflug
innlend matvælaframleiðsla ásamt
eðlilegum birgðum af matvælum
og aðföngum gegnt mikilvægu
hlutverki þegar truflanir verða á
viðskiptum landa í milli eða hefðbundnum framleiðsluferlum.
Rannsóknir á matarvenjum
og fæðuframboði
Erna Bjarnadóttir hagfræðingur
og Gunnar Þorgeirsson, formaður
Bændasamtaka Íslands, hafa skoðað
rannsóknir á matarvenjum og fæðuframboði sem Landlæknisembættið
gerir.
„Þegar litið er á fæðuframboð er
horft til innlendrar framleiðslu að
frádregnum útflutningi og innflutt-

Könnun á matarræði Íslendinga 2010-2011

Gunnar Þorgeirsson, formaður
Bændasamtaka Íslands.

Erna Bjarnadóttir hagfræðingur.

um matvælum bætt við. Í rannsókn
Landlæknisembættisins sem gerð
var árið 2007 kom í ljós að heildar
fæðuframboð pr. íbúa var 3.200 kkal
á mann á landinu án áfengis. Innlend
matvæli voru þá talin nema 1.100
kkal á dag af framboðinu, eða 34%.
Mikill fjöldi ferðamanna á síðustu árum skekkir hins vegar tölur
um heildar fæðuframboð og því hafa
þær ekki verið reiknaðar síðustu ár.
Þá ber einnig að hafa í huga að
innflutningur á vörum eins og kjöti
og ostum hefur vaxið hröðum skrefum síðastliðin ár.
„Árið 2020 gefur möguleika á að
leggja mat á fæðuframboð að nýju
vegna mikillar fækkunar ferðamanna. Það verður áhugavert að
fylgjast með niðurstöðum slíkrar
rannsóknar.“
Önnur leið er til að nálgast
upplýsingar um hve mikið af matnum sem við neytum er framleiddur
hér á landi.

„Landlæknisembættið gerir
reglulega rannsóknir á matarvenjum Íslendinga. Slík rannsókn
leiðir í ljós samsetningu á því sem
við borðum af hinum mismunandi
fæðuflokkum og fæðutegundum.
Nýjasta rannsóknin sem er til er
frá 2010–2011. Í þeirri rannsókn
var neyslunni skipt milli fæðuflokka og fæðutegunda,“ segir
Erna.
Þau Gunnar og Erna settu
saman töflu upp úr þessum upplýsingum þar sem fyrstu tveir
dálkarnir eru beint úr rannsókn
Landlæknisembættisins.
„Sá fyrri sýnir hlutfall viðkomandi fæðuflokks í neyslu á
hitaeiningagrunni. Þriðji dálkurinn sýnir svo nánari sundurliðun
nokkurra flokka. Þannig má nefna
að smjör nemur 4/7 hlutum af feitmetisneyslu. Við leyfðum okkur
síðan að áætla gróflega hlut innlendra búvara í neyslunni í hverj-

Mjólk og mjólkurvörur
Ostar
Ís
Kornvörur
-Brauð
-Morgunkorn
-Kökur og kex
Grænmeti
Kartöflur
Ávextir, ber og hnetur
Kjöt og kjötvörur
Fiskur og fiskafurðir
Egg
Feitmeti (þ.m.t. smjör)
-lýsi
Sósur og súpur
Drykkir
-Óáfengir
-Áfengir
Snakk
Sælgæti og sykur
Megrunar og próteindrykkir
og próteinstykki
Samtals

Hlutfall Sundur- Íslenskt
orku
liðun
hlutfall
í%
flokka
í%
10
10
5
5
1
1
29
12
3
9
2
1
3
2
6
13
12
3
3
1
1
7
5
1
3
9
6
3
1
4

29

1
1
6
1

2
3
9

1
4
1

1
98

Erlent
hlutfall
í%

40

58

Heimild: Hvað borða Íslendingar. Könnun á matarræði Íslendinga 2010-2011.

Öftustu tveir dálkarnir eru áætlun um skiptinguna milli innlendra og erlenda
matvæla.

um fæðuflokki og er sú skipting
sýnd í tveimur öftustu dálkunum.
Hér er t.d. reiknað með að 92%
kjötneyslunnar sé innlent kjöt
og sama hlutfall fyrir osta. Þá er
áætlað að 40% grænmetisneyslu sé

innlent grænmeti og 2/3 af neyslu
á kartöflum. Þessi einfalda aðferð
gefur ívið hærri niðurstöðu en
fyrri, eða að um 40% neyslunnar miðað við orku, sé innlendar
búvörur.“
/HKr.

Lágmarksverð til kúabænda hækkar um 5,5 prósent
– Heildsöluverð á tilteknum mjólkurvörum hækkar líka
Verðlagsnefnd búvara hefur
ákveðið að hækka lágmarksverð
fyrir mjólk kúabænda sem er í
fyrsta flokki. Ákvörðunin gildir
frá og með 1. júní 2020. Verðið
hækkar um 5,5 prósent, úr 92,74
krónur á lítrann í 97,84 krónur.
Nefndin hækkar líka heildsöluverð á tilteknum mjólkurafurðum, en þær hækka um 4,28 prósent.

Verðlagsnefnd búvara starfar
samkvæmt ákvæðum búvörulaga
og ákveður afurðaverð til búvöruframeiðenda og verð búvara í
heildsölu. Síðustu ár hafa verð
ákvarðanir nefndarinnar eingöngu
varðað mjólkurframleiðsluna í
landinu. Heildsöluverð á mjólk og
á eftirtöldum mjólkurvörum; rjóma,
undanrennu, skyr og osti (40% og
30% fituinnihald) hækkar um 4,28

prósent, en sérstök hækkun er á
smjöri, eða 12 prósent.
Kostnaðarhækkanir
Í tilkynningu nefndarinnar kemur
fram að verðhækkunin sé til komin
vegna kostnaðarhækkana við framleiðslu og vinnslu mjólkur. Síðasta
verðbreyting átti sér stað 1. janúar 2020. „Við síðustu verðlagningu var gengið skemur en þróun
verðlagsgrundvallar kúabús og
gjaldaliða hjá afurðastöðvum gaf
tilefni til. Verðhækkun 1. júní 2020
byggist á uppsafnaðri hækkun frá
verðlagningu 1. september 2018, að
frádreginni verðhækkun 1. janúar
2020.
Frá verðlagningu 1. september
2018 hafa gjaldaliðir í verðlagsgrundvelli kúabús hækkað um 5,5%

að frádreginni 2,5% verðhækkun
í janúar 2020. Fyrir sama tímabil
er reiknuð hækkun vinnslu- og
dreifingarkostnaðar afurðastöðva
3,85%, að frádreginni 2,5% verðhækkun í janúar 2020,“ segir í tilkynningu frá verðlagsnefndinni.
Tvenns konar
forsendur verðlags
Forsendur fyrir verðlagsákvörðuninni
hverju sinni eru annars vegar verðlagsgrundvöllur kúabús og hins vegar
samantekt kostnaðar við vinnslu og
dreifingu mjólkur. Hagstofa Íslands
aflar gagna fyrir verðlagsnefnd um
framleiðslukostnað búvara, tekjur
annarra stétta og verð og verðbreytingar á einstökum kostnaðarliðum verðlagsgrundvallar.
Nefndin er skipuð eftirtöld-

um sjö fulltrúum: Friðrik Már
Baldursson, formaður, tilnefndur af sjávarútvegs- og land
búnaðarráðherra, Arnar Árnason,
tilnefndur af Bændasamtökum
Íslands, Guðrún Lárusdóttir, tilnefnd af Bændasamtökum Íslands,
Pálmi Vilhjálmsson, tilnefndur af
Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði sf., Jóhanna Hreinsdóttir, tilnefnd af Samtökum afurðastöðva í
mjólkuriðnaði sf., Ragnar Árnason,
tilnefndur af félags- og jafnréttismálaráðherra og Helga Ingólfsdóttir,
tilnefnd af félags- og jafnréttismálaráðherra.
Að auki er Hálfdán Óskars
son, framkvæmdastjóri mjólkur
vinnslunnar Örnu, skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
sem áheyrnarfulltrúi minni vinnslufyrirtækja mjólkur.
/smh
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SKOÐUN

Til skammar

Réttur borgara í lýðræðisríki og skil
virkni í stjórnsýslu Íslands er fyrirbæri
sem án efa er löngu kominn tími til að
setja framar í goggunarröð kerfisstjórn
enda á Íslandi.
Ástæður þess að þetta er hér nefnt eru
fjölmörg mál, þar sem kerfið virðist vera
til kerfisins vegna, en ekki vegna fólksins
sem það átti upphaflega að þjóna.
Vandi er að spá í hvort þetta stafar af
því að stjórnendur eru ráðnir þar inn á
röngum forsendum eða eru ekki hæfir til
verksins. Mun líklegri skýring er þó trúlega
sú að lögin og regluverkið á bakvið stofn
anirnar séu svo illa unnin og svo flókin að
starfsfólkið skilur ekki til hvers er ætlast
af því. Kannski er það líka meðvitað að
gera kerfið svo flókið að það þurfi helst
sérfræðinga í alþjóðalögum, sanskrít eða
forn-egypsku á svimandi launum til að
túlka hvað alþingismenn hafi raunverulega
meint með lagasetningunni.
Þetta á því miður ekki síst við stofnanir
sem sérstaklega er ætlað að þjóna þeim
viðkvæmustu á meðal vor, öldruðum og
öryrkjum. Gildir þá einu þótt einstaklingar
hafi dómsúrskurði upp á vasann um að
hafa verið beittir misrétti af viðkomandi
stofnun. Útkoman er sú að skjólstæðingar
stofnananna upplifa það að kerfið vinni
beinlínis gegn þeirra hagsmunum.
Skerðing á bótum öryrkja sem sýna
viðleitni til að afla sér aukatekna er ein
birtingarmynd þessa. Þar hefur ríkisstofnun
verið beitt af fullri hörku með svívirðilegri
valdníðslu gagnvart þeim sem minnst mega
sín.
Lífeyrismál og misbeiting stofnana
til að hafa af eldri borgurum áunnin
lífeyrisréttindi er síðan stórmál af sama
meiði. Það hefur nú leitt til þess að þrír
félagar úr Gráa hernum, baráttuhópi eldra
fólks um lífeyrismál, hafa að beiðni og
fyrir hönd samtakanna höfðað mál á hendur
Tryggingastofnun fyrir hönd íslenska
ríkisins vegna skerðinga stofnunarinnar
á ellilífeyri og heimilisuppbót á móti
greiðslum frá lífeyrissjóðum.
Í stefnunni er það rakið að kerfi
skyldulífeyrissparnaðar, sem komið var
á fót með kjarasamningum á árinu 1969,
hafi verið ætlað að koma til viðbótar
en ekki í stað almannatrygginga. Með
núverandi skerðingum sé verulegur
hluti þess ávinnings sem rekja má til
lífeyrissjóðakerfisins hins vegar færður
frá sjóðfélögum til ríkisins.
Í stað þess að sjóðfélagar fái sjálfir notið
lífeyrissparnaðar síns eru réttindi þeirra
í lífeyrissjóðunum notuð til að draga úr
útgjöldum ríkisins til almannatrygginga.
Um er að ræða ígildi eignaupptöku á allt
að 72,9% greiðslna frá lífeyrissjóðunum
að mati Gráa hersins. Bent er á að þetta
sé brot á 72. gr. stjórnarskrárinnar og
1. gr. 1. viðauka mannréttindasáttmála
Evrópu um friðhelgi eignarréttarins, og
ákvæðum 65. gr. stjórnarskrárinnar og 14.
gr. mannréttindasáttmálans, sem leggja
bann við mismunun.
Það er blóðugt að eldri borgarar og
öryrkjar þessa lands þurfi að standa
í stöðugu stappi við kjörna fulltrúa
þjóðarinnar til að tryggja afkomu sína.
Það er í hæsta máta undarlegt að þjónar
fólksins á Alþingi Íslendinga skuli
stilla sér þannig upp gegn þessum hluta
þjóðarinnar. Að þeir semji lög og reglur
sem eru túlkaðar á þann hátt að heimilt
sé að beita stofnunum ríkisins beinlínis
gegn þessum þjóðfélagshópum. Á sama
tíma þykir ekkert tiltökumál að ríkið veiti
stóreignamönnum heimild til að braska
með helstu auðlindir þjóðarinnar, sem meta
má á hundruð, ef ekki þúsundir milljarða
króna, rétt eins og þeir eigi þær. – Er ekki
/HKr.
mál að þessari svívirðu linni? 

Gruggugt tollaumhverfi skaðar innlendan landbúnað
Gunnar Þorgeirsson

formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
Síðustu daga hafa fulltrúar Bænda
samtakanna, fjármálaráðuneytis og
atvinnuvegaráðuneytis átt samtöl um
skilgreiningar á tollum vegna innflutnings
landbúnaðarafurða. Þar hefur komið
fram að ekki er sami skilningur á tollum
milli aðila og hvar ákveðnar vörur skulu
skilgreindar í tollskrá.
Dæmi eru um innflutning á svokölluðum
jurtaosti sem ber engan toll þó innihald sé að
uppistöðu til hefðbundinn ostur sem unninn er
úr kúamjólk. Á síðasta ári voru flutt inn 300
tonn af slíkum osti en til þess að framleiða það
magn þarf um 3 milljónir lítra af mjólk. Það
samsvarar til um 2% af mjólkurframleiðslu
á Íslandi.
Það er krafa Bændasamtakanna að tekinn
verði af allur vafi um slíkar skilgreiningar
svo landbúnaðurinn geti haft framtíðarsýn
um framleiðslu og tækifæri í samkeppni
við innfluttar afurðir. Bændur hafa löngum
minnt á að tollvernd er órjúfanlegur hluti
af starfsumhverfi landbúnaðarins og
nauðsynlegt að skýra hana til framtíðar
litið. Það er óumdeilt að þróun tollverndar
á síðustu árum hefur grafið undan innlendri
framleiðslu. Stóraukinn innflutningur á
búvörum og verðrýrnun magntolla hefur
gert það að verkum að samkeppnin hefur
harðnað til muna. Tilgangur tollverndar er
fyrst og fremst að jafna samkeppnisstöðu
íslenskrar búvöruframleiðslu og þess vegna
er hún mikilvægur þáttur í opinberri stefnu
stjórnvalda gagnvart innlendum landbúnaði.
Það er þó ánægjulegt að utanríkisráðuneytið
hefur kallað til sín forsvarsmenn búgreinanna
til að ræða um tækifæri í samningum við Breta
vegna útgöngu þeirra úr Evrópusambandinu.
Þar verður farið yfir þær afurðir sem koma inn
til landsins á grundvelli samninga við ESB
en hlutur Bretlands er talsvert stór. Með það
í huga þarf að endurskoða tollasamninginn
við Evrópusambandið, ekki síst vegna þess

Dæmi eru um innflutning á svokölluðum jurtaosti sem ber engan toll þótt innihald sé að uppistöðu til hefðbundinn ostur sem unninn er úr kúamjólk. Á síðasta ári voru flutt inn 300 tonn af
slíkum osti en til þess að framleiða það magn þarf um 3 milljónir lítra af mjólk.

að innflutningur hefur aukist talsvert umfram
útflutning Íslands á landbúnaðarvörum til
Evrópu.
Bændur hafa rætt tollamál og milliríkja
samninga í tengslum við endurskoðun á
rammasamningi við samninganefnd ríkisins.
Þar gefst tækifæri til að móta sameiginlegan
skilning á þessum mikilvæga málaflokki.
Landgræðslan tali beint við bændur
Í síðustu viku kom fram í fjölmiðlum að
landgræðslustjóri vill banna lausagöngu búfjár
og einnig að endurskoða lög um veggirðingar.
Í mínum huga finnst mér að landgræðslustjóri
ætti að ræða þessi mál við bændur og leita
leiða til að ná sáttum. Einnig var í þessu
ágæta viðtali komið inn á veggirðingar með
þjóðvegum. Stór hluti veggirðinga er í raun
hólfaskipting bújarða þar sem vegir þvera
eignarlönd bænda. Það er ljóst að ef ekki er
girt með vegum, sem fara í gegnum einkalönd
manna, mun Vegagerðin ekki fá heimild til að
leggja vegi. Nauðsynlegt er að eiga samtal
við bændur um þessi málefni og komast að

skynsamlegri niðurstöðu þannig að allir geti
gengið sáttir frá borði.
Félagskerfi bænda í mótun
Stjórn Bændasamtakanna vinnur nú að breyt
ingum á félagskerfi bænda sem grundvallaðar
eru á tillögum félagskerfisnefndar sem kynntar
voru á Búnaðarþingi í mars síðastliðnum.
Á síðasta stjórnarfundi BÍ var samþykkt að
boða til formanna- og framkvæmdastjórafundar
aðildarfélaga þann 10. júní næstkomandi til
þess að reifa fyrstu hugmyndir að breyttu
kerfi. Í framhaldinu yrði unnið með tillöguna
á grundvelli athugasemda sem fram koma á
fundinum. Hún yrði svo rædd seinnipartinn
í sumar við bændur í sérstakri fundaferð um
landið sem kynnt verður síðar.
Ég bind miklar vonir við að bændur geti
komið sér saman um einfaldara félagskerfi. Í
mínum störfum frá því ég var kosinn formaður
hafa vaknað margar spurningar af hverju við
þurfum að hafa félagskerfið jafn flókið og raun
ber vitni. Því þurfum við bændur að breyta í
sameiningu.

ÍSLAND ER LAND ÞITT

Djúpidalur í Eyjafirði og virkjunarlón við bæinn Litladal. Myndin var tekin í júní 2010. Vatnið í lóninu kemur að mestu úr Djúpadalsá sem á upptök
í Hvassafellsdal, hægra megin við Mælifellshnúk. Vinstra megin á myndinni er þá trúlega Hleiðargarðsfjall, þá Mælifellshnjúkur, síðan Kambfellsfjall og Litladalsfjall lengst til hægri. Miðvikudaginn 20. desember 2006 varð mikið vatnsflóð í Djúpadalsá í Eyjafirði, þegar skyndilega hljóp
úr virkjunarlóni í Djúpadal við það að áin rauf yfirfallsmannvirki Djúpadalsvirkjunar II í kjölfar mikilla leysinga og vatnavaxta. Yfirfallsmannvirkið
var þá nýlegt og gróf áin sér nýjan farveg í gegnum hóla í dalsmynninu. 
Mynd / Hörður Kristjánsson
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síðasta þætti birti ég ófeðraða vísu
ættaða úr Svarfaðardal. Margir vissu
þar betur en ég, og vissu gjör af höfundi. Vísuna orti nýkvæntur maður til konu
sinnar að morgni brúðkaupsnætur, yfirfullur af þakklæti. Vísuna skráði ég þannig:
Drottinn gefi þér góðan dag
og gleðilegan viðskilnað,
sóma vafin silkihlín
Sigurbjörg, elsku konan mín.
Tilskrif fékk ég bæöi frá Halldóri bónda í
Brimnesi og einnig Vigni Sveinssyni, sem
vissu höfundinn, Jón Sigfússon. Vignir, sem
sjálfur er Svarfdælingur langt um aldir, segir
höfundinn jafnan hafa verið kenndan við
bæ sinn, Skriðukot, og þá ýmist kallaður
Skriðukotslangur eða Jón Skrikkur sem
var stytting á bæjarnafninu. Vignir vissi og
betur rétta gerð vísunnar, sem fellur einnig
betur að þeirri bragfræði sem Jón viðhafði:
Guð gefi þér góðan dag
og gleðilegan viðskilnað,
sóma vafin silkihlín
Sigurbjörg, elsku konan mín.

Sigurður kvaddur eftir 53 ára starf hjá MS. Talið frá vinstri: Björn S. Gunnarsson, vöruþróunarstjóri MS, Sigurður Rúnar og svo Pálmi Vilhjálmsson, aðstoðarforstjóri MS. 
Mynd / MS

Sigurður Rúnar Friðjónsson mjólkurverkfræðingur
lætur af störfum eftir 53 ár hjá Mjólkursamsölunni
Sigurður Rúnar Friðjónsson hóf fyrst störf
hjá Mjólkursamlaginu í Búðardal árið 1964,
þá 13 ára gamall, við framleiðslu á kaseini
sem sumarstarfsmaður og komst á samning
þar 1967.
Eftir nám í Dalum mejeriskole, þaðan sem
hann útskrifaðist sem mjólkurtæknifræðingur
árið 1971, starfaði hann við framleiðslu, vöruþróun og verkstjórn hjá Mjólkursamsölunni
í Reykjavík til 1977. Þá tók hann við starfi
mjólkurbústjóra hjá Mjólkursamlaginu í
Búðardal. Þar starfaði hann til 2006 auk
þess sem hann tók þótt í sameiningum í
mjólkuriðnaðinum. Þannig var hann bústjóri
Mjólkursamlags Vestur-Barðstrendinga
1993–1999, MS Hvammstanga 1999–2002
og MS Ísafjarðar september 2002 , til 31. desember 2006. Meðfram þessum störfum var
hann einnig oddviti Dalabyggðar 1986–1998
og varaþingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn
1991–1995.
Sigurður fluttist svo til Akureyrar árið
2007 þar sem hann tók við sem mjólkurbústjóri á Akureyri og

En færum okkur nú ögn nær í tíma. Egill
Jónasson á Húsavík sendi Snorra bónda
í Geitafelli þessa afmælisvísu:
Veill þó hallist heimurinn á hálu svelli,
heillir allar hylli að elli
heillakarl í Geitafelli.
Heiðrekur Guðmundsson færði góðvini
til afmælis flösku af víni og valdi honum
Silver Fox sem hann vissi í uppáhaldi hjá
honum. Heiðreki bregst ekki bragarlistin
hér frekar en áður:
Margan hefur seggur sá
„silfurrefinn” unnið.
Voru skrefin varla smá
væri á þefinn runnið.
Þónokkrir vinir og vísnaskáld urðu líka til
þess að mæra mig sjálfan, er nýverið náði
ég ellilífeyrisaldri. Misjafnlega hlýlegir í
skeytum, en gekk þó gott til. Þeir bræður
frá Þúfum, Páll Ásgeir Ásgeirsson og Gísli
Ásgeirsson urðu báðir til þess að yrkja til
mín. Páll mágur minn er að vanda frumlegur og fyndinn:
Eftir því sem aldur vex
Árni töltir glaður veginn,
því hann er eins og Homeblest kex,
helvíti góður báðum megin.
Gísli gerir mér kveðju með öðrum brag.
Hnauð saman braghendu í nafni Sérríðar
Indriðadóttur, sem ku vera lagskona hans
við kveðskap:

Ari Edward, forstjóri Mjólkursamsölunnar, og
Sigurður Rúnar Friðjónsson.

Egilsstöðum. Árið 2012, eftir 30 ára störf sem
farsæll mjólkurbústjóri, færði hann sig yfir í
vöruþróun hjá Mjólkursamsölunni í Reykjavík
þar sem hann starfaði til 2020.
Sigurður hefur á starfsævi sinni komið
nálægt vöruþróun af mörgum af helstu mjólkurvörum Íslendinga, þar á meðal Kókómjólk,
sýrðan rjóma, mygluostaframleiðslu á borð
við Brie og Dalayrju og LGG.
Sigurður hefur margoft komið við sögu
í umfjöllun fjölmiðla. Sem dæmi var í
Morgunblaðinu þann 7. júlí 1984 mikil grein
um 20 ára afmæli Mjólkursamlags Búðardals
þar sem Sigurður var við stjórnvölinn.
Í Tímanum 28. október 1988 var greint frá
opnun Ostabúðarinnar í Kringlunni sem rekin
var af Osta- og smjörsölunni sf.
Í forsíðufrétt Bændablaðsins 19. maí 1998
er greint frá „nýja mjólkurdrykknum LGG+“
sem hafði þá slegið í gegn hjá neytendum og er
enn í framleiðslu. Mjólkursamlagið í Búðardal
framleiddi drykkinn og var eftirspurn meiri en
svo að það tækist að anna henni.
Í Morgunblaðinu þann 8. febrúar 1997
var greint frá því er íslenskir sauðaostar frá
Mjólkursamlaginu í Búðardal voru settir á
markað.
Í Bændablaðinu 10. maí 2005 var greint frá
sameiningu MS og Mjólkurbús Flóamanna,
MBF, þar sem Sigurður var einn af lykilmönnum í sameinuðu félagi. Þannig hefur Sigurður
víða komið við sögu við þróun íslensks
mjólkuriðnaðar á sínum langa starfsferli.
			
/SGM/HKr.

Æskublóminn allur hvarf á einni nóttu.
Ellinni ég um það kenni,
Árni er núna gamalmenni.
Sigrún Haraldsdóttir er hollráð að vanda,
og sendi mér þessa góðu vísu:
Ef þig kerla ill og grá
eltir, súr og rellin,
þú skalt henni þjóta frá,
-þetta er fjárans ellin.
Einar Kolbeinsson í Bólstaðarhlíð vill mér
í grunninn vel. Þó ungur sé og eigi nokkuð
langt til elli, þá sér hann kosti í stöðunni:
Þó að komi veiran við
virkilega kaunin,
bjarga fylli í belg og kvið
blessuð ellilaunin.
Pétur læknir Pétursson orti hlýlega til
mín, og sá skálda hér að ofan sem gjörþekkir líkamlegt og andlegt ástand mitt,
og þekkir ellina á eigin skinni:
Haldi þrótti hugsun snör
og höndin virk.
Lengi endist æskufjör
á ellistyrk.
Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson
kotabyggð1@gmail.com
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Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið bregst við óskum BÍ um tímabundið frávik frá úthlutun tollkvóta:

Taldi ekki heimilt að falla frá úthlutun á tollkvótum í maí
– Ráðist verður í úttekt á samningnum til að meta hvort óskað verði eftir viðræðum um endurskoðun tollasamnings
Bændasamtökum Íslands (BÍ)
hefur borist neikvætt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
vegna erindis þar sem farið er
fram á tímabundið frávik frá
úthlutun tollkvóta sem kveðið er
á um í samningi við ESB um viðskipti með landbúnaðarafurðir.
Samtökin fóru fram á að fallið
yrði frá útboði á tollkvótum í maí
fyrir tímabilið júlí til desember 2020
á þeim forsendum að gjörbreytt
staða væri uppi á Íslandi vegna
áhrifa af COVID-19 faraldrinum.
Mikil fækkun ferðamanna hefði
áhrif á neyslu matvæla hér á landi en
stækkun tollkvótanna með samningi
árið 2015 hefði ekki síst verið réttlætt með vaxandi fjölda ferðamanna
sem innlend framleiðsla gæti ekki
annað. Kvótarnir sem um ræðir og
verða boðnir út eru 1.426 tonn af
kjöti og 245 tonn af osti. Þeir gilda
fyrir seinni hluta ársins 2020.
Í svari ráðherra kemur fram að
ekki sé heimilt að falla frá úthlutun

engu orðnar núna fyrir úthlutuninni:
„BÍ bentu ráðherra á að úthlutun
tollkvóta með óbreyttum hætti,
þegar eftirspurn er verulega minni
en áður, myndi grafa undan innlendri
framleiðslu og mögulega veikja
stoðir hennar verulega. Íslenskt
atvinnulíf þyrfti ekki á því að halda
í þeirri djúpu efnahagslægð sem
landið er nú í,“ segir í tilkynningu á
vef samtakanna.
Óþarfi að flytja inn
erlendar búvörur

Fram kemur í svari ráðherra að ríkisstjórnin hafi ákveðið að ráðast í úttekt á
tollasamningnum og í framhaldi af því verði tekin ákvörðun um hvort óskað
verði eftir viðræðum við ESB um endurskoðun hans.

á tollkvótum í maí fyrir tímabilið júlí
til desember 2020. Ríkisstjórnin hafi
hins vegar ákveðið að ráðast í úttekt
á samningnum og í framhaldi af því

verður tekin ákvörðun um hvort
óskað verði eftir viðræðum við ESB
um endurskoðun tollasamningsins.
BÍ telja að forsendurnar séu að

Haft er eftir Gunnari Þorgeirssyni,
formanni BÍ, að forsendur fyrir tollasamningnum séu brostnar og þess
vegna hafi samtökin farið fram á
aðgerðir ríkisvaldsins.
„Að okkar mati er landslagið
gjörbreytt eftir að kórónuveiru
faraldurinn reið yfir. Ferðamenn
munu ekki halda uppi aukinni
neyslu á landbúnaðarvörum og nú
er mikilvægt að styðja innlenda

matvælaframleiðslu. Það er
einfaldlega óþarfi að flytja inn
erlendar búvörur við þessar aðstæður
þegar innlendir framleiðendur geta
annað markaðnum.
Við höfum líka bent á að verð á
aðföngum hefur hækkað umtalsvert,
m.a. vegna gengisbreytinga. Það
þarf á tímum sem þessum að standa
vörð um íslenska framleiðslu og því
telja Bændasamtökin óhjákvæmilegt
að bregðast skjótt við.
Við erum óánægð með að ríkisvaldið leggi ekki í þá vegferð að
hætta við tollaútboð en fögnum
þeirri viðleitni sem kemur fram í
svarbréfi ráðherra að gera eigi úttekt
á þeim hagsmunum sem felast í
tollasamningnum. Í okkar huga er
hann innlendri framleiðslu í óhag,“
segir Gunnar og bætir við að vonandi verði samningurinn um viðskipti með landbúnaðarvörur tekinn
til endurskoðunar sem allra fyrst,“
segir enn fremur í viðbrögðum BÍ
/smh
á vef samtakanna. 

Vaxtarsprotar í garðyrkjunni:

Gúrkuframleiðendur færa út kvíarnar

Á dögunum var skrifað undir
samkomulag um endurskoðun á
samningi um starfsskilyrði garðyrkjubænda milli stjórnvalda,
Sambands garðyrkjubænda
og Bændasamtaka Íslands. Í
samkomulaginu er stefnt að 25
prósenta aukningu í framleiðslu á
íslensku grænmeti. Nokkrir græn
metisframleiðendur hafa þegar
ákveðið að nota tækifærið, með
auknum stuðningi stjórnvalda, til
að færa út kvíarnar.
Tveir íslenskir gúrku
f ram
leiðendur hafa ákveðið að auka
umsvif sín í sinni ræktun, auk þess
sem frést hefur af áformum tómataframleiðandanna í Friðheimum um
stækkun á þeirra ræktunarrými, þar
sem áður var tekið á móti erlendum
ferðamönnum.
Framleiðslan fer í þúsund
tonn í Gufuhlíð á Flúðum
Í Gufuhlíð á Flúðum hafa gúrkur
verið ræktaðar allan ársins hring frá
1997. Undanfain ár hefur ræktunin
verið á 4.000 fermetra gróðurhúsagrunnfleti, sem hefur skilað um 700
tonnum af gúrkum á ári. Nú í sumar
verður stöðin stækkuð í 6.000 fermetra
sem áætlað er að skili þúsund tonnum.
Framleiðendurnir eru Hildur Ósk
Sigurðardóttir og Helgi Jakobsson, en
þau segjast alltaf hafa verið eingöngu
í gúrkuræktun. Nú fari þau út í stækkun þar sem það var orðinn skortur á
gúrkum á markaðnum og meðbyr
með íslenskri framleiðslu væri mikill.
Ekki skemmi fyrir að stjórnvöld ætli
að liðka til fyrir íslenskri garðyrkju,
þar sem stuðningur varðandi flutningskostnað á rafmagni sé lykilatriði
því sá kostnaðarliður hafi verið stór.
Þau segja að tækifærin séu mikil
þar sem neysla á íslensku grænmeti
sé alltaf að aukast ár frá ári og við
búum svo vel hérlendis að hægt sé
að vökva plönturnar með hágæða
drykkjarvatni sem eykur gæði framleiðslunnar. Mikil vitundarvakning sé
fyrir sjálfbærni á innlenda framleiðslu.

Árið 1997 var svo garðyrkjustöðin
stækkuð þegar Helgi kom inn í ræktunina með foreldrum sínum og var þá
farið úr sumarræktun yfir í heilsársræktun með því að setja upp lýsingu í
garðyrkjustöðinni. Það er því frá árinu
1997 sem hafa verið ræktaðar gúrkur
allan ársins hring í Gufuhlíð.
Garðyrkjustöðin hefur svo verið
stækkuð í nokkrum áföngum; fyrst
1997, þá á árunum 2000–2001, síðan
2007 og svo verður hún enn og aftur
stækkuð í ár,“ bætir hún við.
Sérhannað hús í
Laugalandi í Borgarfirði
Í Laugalandi, í Stafholtstungum
Borgarfjarðar, stendur garðyrkjan á
gömlum merg. Hlutafélag var stofnað
um framleiðsluna árið 1942, en núverandi eigendur, Þórhallur Bjarnason
og Erla Gunnarsdóttir, komu inn í
reksturinn árið 1986 þegar þau keyptu
hlut afa Þórhalls. Þau tóku svo alveg
við árið 2001 þegar þau keyptu af
foreldrum Þórhalls.

Helgi Jakobsson og Hildur Ósk Sigurðardóttir í Gufuhlíð á Flúðum. 

Gúrkuframleiðslan á Íslandi
heldur sinni markaðshlutdeild

Stækkun í nokkrum áföngum
Ræktun í Gufuhlíð hefur verið stunduð
um áratugaskeið. „Tengdaforeldrar
mínir, Jakob Helgason og Birna
Guðmundsdóttir, koma í Biskups
tungurnar 1965 og hefja þá ræktun
á bæði tómötum og gúrkum en sneru
sér síðan alfarið að gúrkurækt,“ segir
Hildur.

Mynd / Úr einkasafni

vegna aukinnar sölu á gúrkum, lífsstílsbreytingar sem mér finnst ganga
hraðar fyrir sig en áður og sennilega
vega ferðamenn talsvert í aukinni
sölu sem hefur verið.
Sölufélag garðyrkjumanna hefur
hvatt okkur til að prófa aðrar tegundir
sem skortur er á af íslenskum uppruna og við ætlum í það minnsta að
prófa ræktun á smápapriku fyrst í
stað,“ segir Þórhallur.
„Bæði eru aðstæður hagstæðar
núna til að stækka við okkur, en
einnig var kominn tími á framkvæmdir vegna afskrifaðra gróðurhúsa hér á Laugalandi. Þetta hús
sem við byggjum núna er 1.300
fermetra nýtísku hús – byggt fyrir
heilsársræktun,“ bætir hann við.

Þórhallur Bjarnason og Erla Gunnarsdóttir í Laugalandi, Stafholtstungum. 

„Við framleiðum um 350 tonn af
gúrkum – og svolítið að auki af
smágúrku,“ segir Þórhallur. „Það er

fyrirhugað að stækka stöðina í sumar
fyrir aukna ræktun á gúrku, þannig
að framleiðslan aukist um 200 tonn

Mynd / Sölufélag garðyrkjumanna

á ári. Ég tel að þessi framkvæmd
auki arðsemi rekstrarins í heild. Ég
hef fengið hvatningu um stækkun

Í skýrslu samráðshóps um endurskoðun búvörusamninga, sem gefin
var út í júní á síðasta ári, kemur fram
að af öllum grænmetistegundum
sem eru í ræktun hér á landi er
það einungis í gúrkuframleiðslu
sem markaðshlutdeild íslenskra
framleiðenda hefur haldið sínu á
árunum 2008 til 2018 – og raunar
heldur aukist. Gúrkuframleiðslan á
Íslandi á síðasta ári var í sögulegu
hámarki samkvæmt gögnum frá
Hagstofu Íslands, eða 1.927 tonn.
/smh
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Þegar þú velur íslenskt
tekur atvinnulífið við sér!

ATVINNULÍFIÐ ER LÍF OKKAR ALLRA
Þegar þú og kærastinn farið út að borða tekur atvinnulífið kipp.
Kippurinn færist áfram þegar kokkurinn endurnýjar árskortið í
ræktina og aftur þegar einkaþjálfarinn kaupir lambalæri til að
grilla um helgina. Því stundum verður maður að leyfa sér smá.
Allt í einu er allt komið af stað á ný.
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Hvítmygluostar seldust upp um hvítasunnuhelgina. Komnir eru á markað
nýir bragðbættir rjómaostar frá MS.
Mynd / TB

Hvítmygluostar smitaðir af
blámyglu fóru í verslanir

Mjólkursamsalan hefur beðið viðskiptavini sína afsökunar á því að
hvítmygluostar sem smitaðir voru
af blámyglu hafi farið á markað.
Uppsetning á nýjum vélum í mars
síðastliðinn hafi tafið framleiðslu
á rjómaostum.
Smitið sem um ræðir barst í hvítmygluosta eins og Dala Camenbert,
Dala Brie, Auði og Dala hring. Um
er að ræða sams konar blámyglu og
er í ostunum Ljót, Bláum kastala
og öðrum blámygluostum, en því
miður varð smit frá þeim yfir í hina.
Gallinn er með öllu hættulaus og
fyrst og fremst sjónrænn.
Mygluostar seldust víða upp
Mikil eftirspurn var eftir mygluostum fyrir hvítasunnuhelgina og
seldust þeir sums staðar upp en ný
framleiðsla er komin í verslanir.

Bragðbættir rjómaostar á markað

Komnir eru
á markað nýir
bragðbættir rjómaostar frá MS.
Ostarnir eru rjómaostur og
rjómaostur með pipar sem eru
endurbættar útgáfur rjómaosta
sem áður voru á markaði en hinar
þrjár tegundirnar eru glænýjar.
Það eru rjómaostur með grillaðri
papriku og chilli, rjómaostur
með karamellíseruðum lauk og
rjómaostur með graslauk og lauk.
Mascarpone rjómaostur hefur
aftur á móti verið ófáanlegur í
nokkra mánuði en væntanlegur í
næstu viku í stærri umbúðum og
innan tíðar í neytendaumbúðum.
Einhver vandkvæði fylgdu uppsetningu nýrra véla í mars síðastliðnum vegna nýju ostanna sem
leiddi til að fyrstu ostablöndurnar
voru ónákvæmar en búið er að leysa
þann vanda. 
/VH

Myndin sem lenti í 1. sæti kom frá Hildu Pálmadóttur. Kálfarnir Rósa og Drós ásamt kettinum Steypu í fjósinu á
Stóra-Ármóti. Ljósmyndari er bróðir Hildu, Reynir Pálmason.

Myndasamkeppni Landssambands kúabænda:

Kálfarnir Rósa og Drós ásamt
kettinum Steypu í fyrsta sæti

Um 60 myndir og myndbönd
bárust í myndasamkeppni
Landss ambands kúabænda
sem haldin var í samstarfi við
Mjólkursamsöluna í tilefni af
alþjóðlega mjólkurdeginum 1.
júní síðastliðinn. Birtu þátttakendur myndir og myndbönd á
hinum ýmsu samfélagsmiðlum
og merktu þær #Drekkummjólk
og #WorldMilkDay til að komast í pottinn.
„Það voru margar mjög
skemmtilega myndir sendar inn
og vil ég þakka fyrir góða þátttöku
og óska vinningshöfum hjartanlega til hamingju. Verkefnið
mæltist vel fyrir svo það er ekki
útilokað að við endurtökum
leikinn að ári,“ sagði Margrét
Gísladóttir, framkvæmdastjóri
LK.
Hér má sjá myndir sem skipuðu þrjú efstu sætin en fleiri
myndir úr samkeppninni er að
finna á heimasíðu LK, naut.is.
1. Hilda Pálmadóttir. Kálfarnir
Rósa og Drós ásamt kettinum Steypu í fjósinu á Stóra-

Myndin sem lenti í öðru sæti.
Hrönn ræðir við kvíguna Sölku í
Káraneskoti.

Ármóti. Ljósmyndari er bróðir Hildu, Reynir Pálmason.

2. Jóhanna Hreinsdóttir. Hrönn,
dótturdóttir hennar, ræðir við
kvíguna Sölku í Káraneskoti.
Myndasmiður er dóttir
Jóhönnu og móðir Hrannar,
Lovísa Ólöf Guðmundsdóttir.

Kvígan Steypa lenti í þriðja sæti.

3. Sigurjón Helgason. Kvígan
Steypa og móðirin Katrín á
Mel í Borgarbyggð. Mynd;
Sigurjón Helgason.

Samgöngur:

Fjármagn aukið til almennings
samgangna milli byggða

Samgöngu- og sveitarstjórnar
ráðherra, hefur tryggt auknar
fjárveitingar til almennings
samgangna milli byggða.
Aukinn stuðningur er sagður nauðsynlegur til að bæta
rekstraraðilum almennings
samgangna upp tekjutap í kjölfar COVID-19 faraldursins.
Stuðningurinn nær til þjónustu
sem nýtur þegar styrkja frá ríkinu, en um er að ræða siglingar
Herjólfs, flug Ernis og Norlandair
og akstur almenningsvagna milli
byggða. Einnig verður Isavia bætt
tekjutap á innanlandsflugvöllum
og ferðir Baldurs um Breiðafjörð
tryggðar í sumar.
Rekstrargrundvöllurinn
brostinn
Í tilkynningu frá ráðuneytinu
er haft eftir Sigurði Inga
Jóhannssyni samgöngu- og sveit-

arstjórnarráðherra að legið hafi
fyrir að rekstrargrundvöllurinn
væri brostinn. „Það stefndi í algjört óefni og að mínu mati er
óhjákvæmilegt að bregðast við
ástandinu. Það eru margir sem
treysta alveg á þessa þjónustu,
svo eru landsmenn að leggja af
stað inn í frábært ferðasumar innanlands. Þessir hlutir verða bara
að vera í lagi.“
Mikilvægt að viðhalda
samgöngum
„Það er afskaplega mikilvægt að
viðhalda öflugum almennings
samgöngum fyrir almenning og
atvinnulíf um land allt. Raunar
má telja að mikilvægi þeirra aukist enn frekar í framhaldi af faraldrinum og að fleiri muni kjósa
að nýta sér þjónustu almenningsvagna, ferja og flugs á ferðum
sínum,“ segir Sigurður. 
/VH

Haraldur Björnsson, frístundabóndi á Siglufirði, með Ærinni Demanti og lömbunum hennar fimm sem hún bar 11.
maí síðastliðinn. Greint var frá þessum óvenjulega burði á forsíðu síðasta tölublaðs Bændablaðsins. En ekki er
annað að sjá en bæði móður og lömbum heilsist vel. Demantur hefur samtals skilað 12 lömbum í heiminn á þremur
árum, en ærin er í eigu Jóhönnu Unnar, dóttur Haralds.
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ÆVINTÝRALAND

Sláttufólks

BENSÍN SLÁTTUVÉLAR

Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum, sláttutraktorum,
sláttuorfum, keðjusögum og fleiru fyrir garðinn.

fyrir heimli og atvinnufólk

MTD SMART
53 SPBS

MTD OPTIMA
53 SPH HW

53cm með drifi

53cm með drifi

CUB CADET
LM1 AP46

CUB CADET
LM2 DR53S

46cm án drifs

53cm með MySpeed drifi

CUB CADET
LM3 CR53S

53cm með MySpeed drifi

CUB CADET
LM3 DR53ES

53cm með MySpeed drifi
& rafstarti

KUBOTA
W819 PRO
48cm með drifi
Atvinnuvél

KUBOTA
W821 PRO
53cm með drifi
Atvinnuvél

RAFMAGNS & RAFHLÖÐU SLÁTTUVÉLAR

MTD SLÁTTUVÉL MTD SLÁTTUVÉL
OPTIMA 42 E
OPTIMA 38 E
42cm, 230V, 1800W

38cm, 230V, 1600W

EGO LM2024E
50 cm án drifs,
56V EGO Rafhlöður

EGO LM2122E-SP
52 cm með drifi,
56V EGO Rafhlöður

MAKITA Sláttuvél
43 cm án drifs
2x18V MAKITA rafhlöður

MAKITA Sláttuvél
46 cm án drifs
2x18V MAKITA rafhlöður

MAKITA Sláttuvél
53 cm með drifi
2x18V MAKITA rafhlöður

CUB CADET SLÁTTUTRAKTORAR

CUB CADET
XT3 QR106

106cm 320L safnkassi

CUB CADET
XT2 QR106

106cm 320L safnkassi

CUB CADET
XT1 OR106

106cm 320L safnkassi

CUB CADET
LR1 MR76

76cm 200L safnkassi

CUB CADET
LT2 NS96

96cm án safnkassa

CUB CADET
LT2 NR92

92cm 240L safnkassi

CUB CADET
LT3 PR105

105cm 240L safnkassi

KUBOTA SLÁTTUTRAKTORAR

KUBOTA SLÁTTUVÉL
ZD1211R 60R ZERO TURN
KUBOTA dísel mótor
152cm sláttubreidd án safnkassa

KUBOTA SLÁTTUVÉL
Z122 - ZERO TURN

Kawasaki bensín mótor
107cm sláttubreidd án safnkassa

Allar nánari upplýsingar

THOR.IS

KUBOTA
SLÁTTUTRAKTOR
GR1600 - III

Bensín mótor
107cm sláttubreidd, 370L Safnkassi

KUBOTA
SLÁTTUTRAKTOR
GR2120

KUBOTA dísel mótor
122cm sláttubreidd, 450L Safnkassi

KUBOTA
SLÁTTUTRAKTOR
G23 HD

KUBOTA dísel mótor
122cm sláttubreidd, 560L Safnkassi

KUBOTA
SLÁTTUTRAKTOR
G26 HD

KUBOTA dísel mótor
137cm sláttubreidd, 560L Safnkassi
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FRÉTTIR

Stækkun hitaveitukerfis í Hornafirði:

Engin tilboð og verkið tefst
Ekkert tilboð barst í stækkun
dreifikerfis og lagningu heimæða
á Höfn og í dreifbýli á vegum
Hitaveitu RARIK í Hornafirði en
frestur til að skila inn tilboðum
rann út nýlega. Því er ljóst að tafir
verða á fyrirhugaðri stækkun
innanbæjarkerfis hitaveitunnar
á Höfn og er nú unnið að því að
endurskipuleggja verkþætti og
fyrri tímaáætlanir verksins.
Framkvæmdir við lagningu 20
km stofnlagnar hitaveitunnar frá
Hoffelli til Hafnar í Hornafirði ásamt
byggingu dælustöðva og stjórnhúss
er hins vegar í fullum gangi og er
áætlað að hitaveitan taki til starfa
síðar á þessu ári, að því gefnu að
öll tilskilin leyfi fáist. Fyrst um sinn
munu um 2/3 hlutar húsa á Höfn sem
nú tengjast fjarvarmaveitu RARIK

Frá undirritun viljayfirlýsingar um uppbyggingu koltrefjaverksmiðju í Skagafirði. F.v: Gísli Sigurðsson, Þórdís
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Stefán Vagn Stefánsson og Sigfús Ingi Sigfússon.

Skagafjörður:

Viljayfirlýsing um uppbyggingu
koltrefjaverksmiðju
Kyndistöð RARIK á Höfn.

á Höfn tengjast hitaveitunni. Einnig
er áætlað að íbúar í dreifbýli tengist
á þessu ári. Gert var ráð fyrir að
tenging nýrra notenda við hitaveituna á Höfn hæfist á þessu ári
en nú er ljóst að það mun tefjast
eitthvað.
/MÞÞ

Skrifað hefur verið undir vilja
yfir
lýsingu um uppbyggingu
koltrefjaverksmiðju í Skagafirði.
Samræmist viljayfirlýsingin
stefnu stjórnvalda um efl
ingu nýfjárfestingar í íslensku
atvinnulífi og samkeppnishæfni
Íslands á sviði nýfjárfestingar,
sérstaklega á dreifbýlum svæð
um líkt og á Norðurlandi vestra.
Þórdís Kolbrún Reykfjörð
Gylfadóttir iðnaðar- og nýsköp
unar
ráðherra og Sigfús Ingi
Sigfússon, sveitarstjóri Sveitar

félagsins Skagafjarðar, skrifuðu
undir yfirlýsinguna.
Tryggja þarf raforkuöryggi
Í henni kemur fram að stjórnvöld
munu vinna með Sveitarfélaginu
Skagafirði að innviðauppbyggingu
á svæðinu með það að markmiði
að fá mannaflsfreka og umhverfis
væna fjárfestingu inn á svæðið.
Liður í þeirri uppbyggingu er
m.a. að tryggja raforkuöryggi á
svæðinu með Sauðárkrókslínu 2 en

framkvæmdir við lagningu hennar
hófust í vor.
Sveitarfélagið Skagafjörður í
samvinnu við menntastofnanir og
hagsmunaaðila á svæðinu hafa verið
leiðandi á Íslandi í rannsóknum
og undirbúningi að uppbyggingu
koltrefjaframleiðslu á Íslandi.
Er það stefna Sveitarfélagsins
Skagafjaðar að vera í fararbroddi
á Íslandi á sviði trefjaframleiðslu
og tengdrar starfsemi, segir í frétt
á vef sveitarfélagsins.
/MÞÞ

Stjórn Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra:

Miklar áhyggjur af fjárhagsvanda
sveitarfélaga eftir heimsfaraldurinn
Guðlaugur Þór Þórðarson og Eyjólfur Guðmundsson. 

Mynd / HA

Háskólinn á Akureyri:

Samstarf um eflingu
norðurslóðastarfs

Háskólinn á Akureyri og utan
ríkisráðuneytið hafa skrifað
undir samning um samstarf
um eflingu norðurslóðastarfs.
Samningurinn felur háskólanum
meðal annars að vinna að því að
styrkja þekkingargrunn íslensks
háskólasamfélags um málefni
norðurslóða og efla ungmenni á
norðurslóðum.
Ísland fer með formennsku í
Norðurskautsráðinu um þessar
mundir. Samningurinn felur háskólanum meðal annars að vinna að því
að styrkja þekkingargrunn íslensks
háskólasamfélags um málefni norð-

urslóða og efla ungmenni á norðurslóðum. Markmið samningsins er
enn fremur að styðja við leiðtogahlutverk Íslands hvað varðar vinnu
sérfræðihóps Norðurskautsráðsins
um heilsufar á norðurslóðum og
ekki síst að auka skilning á störfum ráðsins almennt. Ísland fer með
formennsku í Norðurskautsráðinu
um þessar mundir og gildir
samningurinn á formennskutímanum. Meðfylgjandi mynd er af
Guðlaugi Þór Þórðarsyni og Eyjólfi
Guðmundssyni, rektor Háskólans
á Akureyri, við undirritunina. 
			 /MHH

Rangárþing ytra og Ásahreppur:

Lán vegna vatnsveitumála
Stjórn vatnsveitu Rangárþings
ytra og Ásahrepps hafa óskað
eftir því við aðildarsveitarfélög
vatnsveitunnar að þau ábyrgist
lántöku Vatnsveitu Rangárþings
ytra og Ásahrepps.
Um er að ræða 110 milljónir
króna sem teknar yrðu að láni

hjá Lánasjóði sveitarfélaga,
í samræmi við samþykkta
fjárhagsáætlun byggðasamlagsins
fyrir árið 2020. Lýtur þetta að
fjármögnun á framkvæmdum við
stækkun Lækjarbotnaveitu, sem er
hluti af endurnýjun veitukerfisins.

/MHH

Stjórn Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra lýsir yfir mikl
um áhyggjum af áhrifum COVID19 faraldursins á fjárhagsstöðu
sveitarfélaganna á starfssvæði
samtakanna og þeim áhrifum á
framlög úr Jöfnunarsjóði sveitar
félaga sem ástandið mun hafa
vegna versnandi stöðu ríkissjóðs.
Þetta kemur fram í bókun sem
stjórn SSNV hefur sent Sigurði
Inga Jóhannssyni samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra.
Ef litið er til nýlegrar greiningar Byggðastofnunar á áhrifum faraldursins á sveitarfélög í
landinu er ljóst að þau verða mikil.
Lausafjárstaða og sjóðsstreymi
sveitarfélaga mun breytast til
hins verra. Tekjur munu dragast
saman vegna breytts atvinnustigs
með hruni ferðaþjónustunnar og
afleiddra greina og þannig hafa
áhrif á útsvarsstofn sveitarfélaga
til lækkunar. Hafnargjöld munu
víða dragast saman og gera má ráð
fyrir auknum kostnaði við félagsaðstoð. Til viðbótar við framangreint eru mörg sveitarfélög að
bregðast við ástandinu með ýmiss
konar átaksverkefnum og flýta
framkvæmdum með tilheyrandi
auknum kostnaði. Allt þetta mun
óhjákvæmilega leiða til aukinnar
skuldsetningar sveitarfélaganna
segir í bókun stjórnar SSNV.
Tekjur Jöfnunarsjóðs gætu
dregist verulega saman
Í áðurnefndri greiningu Byggða
stofnunar kemur jafnframt fram
að verði 10% samdráttur í skatttekjum ríkisjóðs gætu tekjur
Jöfnunarsjóðs dregist saman um
4–5 milljarða sem hefur veruleg áhrif á rekstur sveitarfélaga

Hofsós. Sveitarstjórnir munu leika lykilhlutverk í því endurreisnarstarfi sem
mun þurfa að eiga sér stað á næstu misserum í kjölfar COVID-19 faraldursins.

í landinu. Sú skerðing til viðbótar við tekjuskerðingu vegna
þeirra þátta sem nefndir voru hér
að framan verður verulegt högg
fyrir sveitarfélögin í landinu og
til langs tíma leiða til þess að
einhver sveitarfélög munu eiga í
erfiðleikum með að halda úti lögbundinni þjónustu.
Mismikil áhrif á sveitarfélögin
Það er ljóst að áhrif ástandsins
á sveitarfélögin munu verða
mismikil. Án efa munu
fjárhagserfiðleikar einhverra
sveitarfélaga kalla á sértækar
aðgerðir af hálfu ríkisins. Stjórn
SSNV vill hins vegar benda á
mikilvægi þess að gripið verði
til almennra aðgerða vegna
ástandsins sem klárlega hefur
áhrif á öll sveitarfélögin í
landinu. Að mati stjórnar SSNV
er vænlegasta almenna aðgerðin
að tryggja að ekki verði skerðing
á framlögum úr Jöfnunarsjóði
til sveitarfélaganna með því
að veita viðbótarfjármagni til
sjóðsins. Þannig verði tryggt að

fyrirsjáanlegar sveiflur í tekjum
sjóðsins vegna efnahagsástandsins
muni ekki hafa áhrif á framlög til
sveitarfélaganna.
Sveitarfélög leika lykilhlutverk
í endurreisnarstarfi
Skorað er á ráðherra samgönguog sveitarstjórnaráðherra og
ríkisstjórnina alla að grípa til
þessarar almennu aðgerðar til að
styðja sveitarfélög í landinu öllu í
að rækja sitt mikilvæga hlutverk í
að komast yfir þær erfiðu aðstæður
sem nú eru uppi.
Samkvæmt skýrslu OECD um
svæðabundin áhrif COVID-19 faraldursins munu sveitarstjórnir leika
lykilhlutverk í því endurreisnarstarfi
sem mun þurfa að eiga sér stað á
næstu misserum. Það er því gríðarlega mikilvægt að sveitarfélögin
hafi til þess fjárhagslega burði og
þar eru framlög Jöfnunarsjóðs mikilvægur þáttur. Þau framlög mega
ekki skerðast eigi sveitarfélögin
að geta rækt hlutverk sitt í endurreisninni og haldið úti nauðsynlegri
þjónustu fyrir íbúa.
/MÞÞ
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Skrúfjárnasett
12 stk í tösku
Vnr. MW 4932472003

Tilboð 6.990 kr.
Áður 9.990 kr.

Borvél 60nm
CBLPD-422C

Borvél 32nm

Borvél 60Nm með höggi.
Með 1x2.0Ah,1x4.Ah rafhlöðum,
hleðslutæki og tösku.

CBLPD-422C
Nett borvél 32Nm með höggi.
Með 2x2.0Ah, hleðslutæki og tösku.
Vnr. MW 4933441940 / MW 4933446045

:
Kaupauki
KEE
U
A
W
IL
M
BOLUR

Vnr. MW 4933472116

Tilboð 49.900 kr.

:
Kaupauki
KEE
MILWAU
BOLUR

Áður 59.900 kr.

Tilboð 29.900 kr.
Áður 35.900 kr.

Alvöru
verkfærasett
Verkfærasett
BPP5A-423B
Sett með borvél 37Nm, höggskrúfvél
112Nm, fjölnotavél, sverðsög, 120lm
LED ljós. Með 2x2.0Ah rafhlöðum,
1x4.0 Ah rafhl. og hleðslut. og tösku.
Vnr. MW 4933471285

Tilboð 79.900 kr.
Áður 96.900 kr.

:
Kaupauki
KEE
MILWAU
PEYSA

Bitasett 48 stk.

Borvél 135Nm, höggskrúfvél
226Nm, stingsög, fjölnotavél,
5m málband, 2x5.0Ah rafhlöður,
hleðslutæki og taska.

Ásamt bitaborum
Bitasett með öllum helstu
bitunum, bitaborum, segultoppum og framlengningum.

Vnr. MW 4933471208

Vnr. MW 4932430906

Tilboð 159.900 kr.

Tilboð 6.490 kr.

Áður 189.900 kr.

Áður 9.990 kr.

:
Kaupauki
OTH
BLUETO
TÓL
HEYRNA
og PEYSA

Borvél
og slípirokkur

Borvél og
höggskrúfvél

:
Kaupauki
OTH
BLUETO
TÓL
HEYRNA
og PEYSA

ONEPP2C2-503X
Sett með M18 borvél 135Nm og
slípirokkur 125mm. Með 3x5.0Ah
rafhlöðum og hleðslutæki.
Tvær HD töskur.

BPP2F-152C
Sett með borvél 32Nm og
höggskrúfvél ásamt 2x1,5Ah
rafhlöðum, hleðslutæki og tösku.

Vnr. MW 4933464832

Vnr. MW 4933459387

Tilboð 107.900 kr.
Áður 134.900 kr.

Tilboð 39.900 kr.
Áður 49.900 kr.

FPP4F2-502B

:
Kaupauki
KEE
MILWAU
PEYSA

Sjáðu öll
tilboðin á
vfs.is
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FRÉTTIR

Lambhaga leyft að nota ólöglegar umbúðir á meðan birgðir endast:

„Bio“-merkingunni ætlað að vekja
athygli á lífrænum vörnum

Mikið rusl var tínt upp á þessum 100 metra kafla í fjörunni sem var hreinsuð
síðasta haust. 
Mynd / Biopol

Biopol vaktar ströndina á Víkum á Skaga:

Dregið úr skaðsemi
mengunar
Sjávarlíftæknisetrið Biopol
á Skagaströnd heldur úti
strandvöktun
samkvæmt
aðferðafræði og leiðbeiningum
frá OSPAR, sem er samningur um
verndun hafrýmis NorðausturAtlantshafsins.
Þetta er þriðja árið sem Biopol
tekur þátt í verkefninu og vaktar
ströndina á Víkum á Skaga. Ströndin
er ein af sex OSPAR ströndum
hér á landi. Tilgangurinn með
vöktuninni er að draga úr skaðsemi

Lambhagi hefur um nokkurt
skeið notast við merkingar á
Lambhagasalati sínu sem teljast ekki samræmast reglugerðum. Óheimilt er að nota „Bio“merkingu á vörum nema þær
hafi verið vottaðar lífrænar.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
hefur gert athugasemd við þessar merkingar hjá Lambhaga og
gefið leyfi fyrir því að þær verði
notaðar á meðan birgðirnar með
þessum umbúðum endast.
Í Bændablaðinu 23. apríl síðast
liðinn segir Ingibjörg Jónsdóttir,
fagsviðsstjóri neytendaverndar
hjá Matvælastofnun, að breyting
á lögum um lífræna landbúnað
arframleiðslu hafi verið gerð í
desember 2019 til að tryggja heil
brigðisnefndum lagastoð til að sinna
eftirliti með merkingum sem tengj
ast lífrænum framleiðsluaðferðum
á markaði. Í kjölfarið sé auðveldara
fyrir eftirlitsaðila að taka á þessum
málum.
„Orðin lífrænt, bio, organic
má ekki nota í merkingar,
auglýsingar eða kynningar vöru

hefur fengið vottun er skylda að
merkja hana einnig með merki
vottunarstofu og Evrópulaufinu ef
hún á að fara á markað á Evrópska
efnahagssvæðinu,“ sagði Ingibjörg.
Átti að vekja athygli
á lífrænum vörnum

Leyft verður að nota þessar ólöglegu
umbúðamerkingar Lambhaga á
meðan birgðir endast.

nema hún hafi verið vottuð sem
slík af vottunarstofu. Þegar vara

Anna Jóhannesdóttir, heilbrigðis
fulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti
Reykjavíkur, segir að haft hafi
verið samband við Lambhaga vegna
þessara merkinga og rekstraraðili
upplýst þá um að hann sé hættur við
að nota þessa merkingu. Hún segir
að hann hafi ætlað að koma þeim
upplýsingum á framfæri að hann
notaði lífrænar varnir í ræktuninni,
en Lambhagi uppfylli ekki skilyrði
til notkunar á „bio“ eða „eko“merkingum.
„Nýjar umbúðir eru í prentun og
mun notkun á þeim hefjast um leið
og þær berast. Því verður merkingin
„bio“ eitthvað áfram á umbúðum,
bæði plastpokum og kössum fyrir
tækisins, en ætti að hverfa í sumar,“
/smh
bætir Anna við.

vegna mengunar á hafi og ströndum
með því að finna út hvaðan rusl á
ströndunum kemur, hversu hratt það
safnast upp á ströndunum og fleira.
Á ströndinni í Víkum er tals
vert af rekaviði og er hún því söfn
unarsvæði fyrir rusl sem flýtur á
haffletinum. Mest af ruslinu sem
finnst þar er plast sem fylgir sjó
mennsku en plast er almennt í yfir
gnæfandi meirihluta alls rusls sem
finnst í íslenskum fjörum, að því er
segir á vef Biopol.
/MÞÞ

Nýtt og glæsilegt leiksvæði fyrir börn á Álftanesi. 

Myndir / HKr.

Nýjustu leikvellirnir fyrir börn vekja athygli:

Tár er á hvarmi margra Gásverja vegna ákvörðunar um að aflýsa Gásahátíð
í ár. Hún verður á sínum stað að ári, þriðju helgina í júlí árið 2021.

Engir Miðaldadagar á Gásum í ár
Stjórn Gásakaupstaðar ses og
Gásverjar hafa í ljósi aðstæðna
tekið þá ákvörðum að aflýsa
Miðaldadögum á Gásum í ár.
Tár er á hvarmi margra Gásverja
vegna þessarar ákvörðunar en
fyrir marga þeirra, ekki síst þá
yngstu, er þetta hápunktur sumarsins.
Síðustu ár hafa um 2.000 manns
árlega ferðast aftur til fortíðar þriðju
helgina í júlí þegar þeir sækja
Miðaldadaga á Gásum í Eyjafirði
heim. Í ár verða menn að halda sig
í samtímanum en fá tækifæri að

ári til að upplifa verslunarstaðinn
frá miðöldum á blómatíma hans.
Þá verður á ný hægt að kynnast
handverki og daglegum störfum
frá miðöldum í sviðsmynd
verslunarstaðarins á Gáseyrinni
þar sem reykur úr pottum fyllir vit,
Gásverjar bregða á leik og taktföst
högg eldsmiða og sverðaglamur
heyrast um allan fjörð.
Gásverjar allir hlakka til að
ferðast aftur til fortíðar með
ferðaþyrstum gestum helgina 16.–
17. júlí 2021, segir í tilkynningu frá
stjórn Gásakaupstaðar. 
/MÞÞ

Lely Center Ísland

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

Glæsileg hönnun en hefur
reynst býflugum banvæn
Útlit og notagildi skiptir ekki
síður máli í hönnun leiksvæða en
annarra mannvirkja. Leiksvæði
á Álftanesi á vegum Garðabæjar
hefur vakið athygli fyrir mikinn
glæsileika en það eru þó fleiri en
mannfólkið sem hrífst af leikvellinum. Það gera býflugur
nefnilega líka með alvarlegum
afleiðingum fyrir þær.
Umrætt leiksvæði er á milli
Vesturtúns og Norðurtúns á
Álftanesi og er afskaplega litríkt og
skemmtilega hannað. Jarðvegurinn
er þakinn með gervigrasi sem er
ýmist skærgult eða skærblátt.
Þetta gervigras grípur sannarlega
augu þeirra sem framhjá fara, en
það á ekki bara við mannfólk af
öllum stærðum, heldur líka býfl
ugur. Þær sækja greinilega í þessa
miklu litadýrð og telja ugglaust
að um veglegt matarborð sé að
ræða. Býflugur eru frekar klunna
lega byggðar og ættu í raun vart
að geta flogið, en gera það samt
af mikilli snilld. Þegar þær lenda
hins vegar í gervigrasi eins og er á
leikvellinum á Álftanesi eiga þær
erfitt með að fóta sig. Oftar en ekki
verða þær afvelta og komast ekki
á loft að nýju og drepast.

Bjargarlaus býfluga í fallegu gervigrasi á leikvellinum á Álftanesi. Þessi var
þó heppin og var bjargað úr prísundinni af ljósmyndaranum.

Þegar spurst var fyrir um
málið hjá Garðabæ var greinilegt
að hönnuðir höfðu ekki áttað
sig á þeim neikvæða eiginleika
gervigrassins að laða til sín
býflugur. Það virðist því vera
verðugt verkefni fyrir arkitekta
og hönnuði efna sem notuð eru
á leikvelli að fara í rannsókn á
þessum áhrifum, ekki síður en
að rannsaka fallöryggi á slíkum
svæðum. Allavega verðum við
mannfólkið að leita allra leiða til

að koma í veg fyrir býflugnadauða
ef þess er nokkur kostur.
Býflugnadauði vegna eiturefna
notkunar í landbúnaði er orðið
stórvandamál víða um lönd þó það
eigi kannski ekki við á Íslandi.
Samt ber okkur skylda til að verja
býflugurnar fyrir áföllum, því án
býflugna á jörðinni tímgast nytja
jurtir ekki frekar en falleg blóm.
Án þeirra myndi mannkynið lík
lega heldur ekki lifa ýkja lengi á
/HKr.
jörðinni.
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Frelsì

… TIL AÐ VAXA MEÐ NÁTTÚRUNNI

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 15. JÚNÍ.

SNÚÐU VAXANDI
ÁSKORUNUM Í
UMHVERFISMÁLUM OG
MATVÆLAFRAMLEIÐSLU
ÞÉR Í VIL

Nýting náttúrunnar, verndun hennar og viðhald er mál sem snertir okkur öll og með nýrri þekkingu og
frumkvöðlastarfi má gera hlutina á arðbæran hátt. Nám við LbhÍ er tilvalið fyrir þá sem hafa áhuga á náttúru
Íslands, umhverfismálum, sjálfbærni, búvísindum, skipulagi, hönnun og matvælaframleiðslu.
Náttúran er einstök.

BÚFRÆÐI

GARÐYRKJA

BÚVÍSINDI

SKÓGFRÆÐI

NÁTTÚRU- OG
UMHVERFISFRÆÐI

LANDSLAGSARKITEKTÚR

HESTAFRÆÐI

SKIPULAGSFRÆÐI

FRAMHALDSNÁM
& RANNSÓKNIR

WWW.LBHI.IS / LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI ÍSLANDS / Sími 433 5000

20%
afsláttur

Afmælistilboð Landstólpa
RÚLLUGJAFAHRINGIR FYRIR
NAUTGRIPI Á 20% AFSLÆTTI Í JÚNÍ

á meðan birgðir endast.

Verð kr. 61.876 ( 20% afsl. - kr. 49.500)
Þvermál hringsins er 250 cm og hæðin 65/138 cm
* Öll verð eru með vsk

Gunnbjarnarholti, 804 Selfoss
Sími 480 5600

Kaupvangi 10, 700 Egilsstöðum
Sími 480 5610
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NYTJAR HAFSINS

feitt ket
feitt ket

Hellulagnir og
undirvinna

Útlit er fyrir að margir hafi
góðan tíma í sumar til að
taka til í garðinum og fara í
nýframkvæmdir. Hellulagnir
eru eitt af því sem vefst
stundum fyrir garðeigendum
en ekkert er því til fyrirstöðu
að helluleggja sjálfur sé vilji
fyrir því.
Til þess að hellulögn
takist vel þarf að vanda allan
undirbúning og gæta vel að
undirvinnunni. Fjarlægja
verður allt lífrænt efni
sem getur frosið og setja í
staðinn ólífrænt efni, sand og
grús, sem ekki verður fyrir
rúmmálsbreytingum við það
að frjósa. Þetta er gert til þess
að hellurnar fari ekki af stað í
næsta frosti.
Jarðvegsskipti eru bæði erfið
og seinvirk og ætti fólk því
ávallt að notast við vinnuvélar,
sé þess nokkur kostur.
Áður fyrr var algengt að nota
náttúrulega steina í hellulagnir.
Lagnir úr náttúrusteinum geta
verið mjög fallegar en þær eru
vandasamar og tímafrekar í
lagningu. Á undanförnum árum
hefur framboð á hellum aukist
gríðarlega og garðeigendur
geta valið á milli stærða,
þykkta og lita. Einnig er hægt
að fá einingar sem raða má í
hringi eða alls kyns munstur.
Ráðlegt er að hafa minni og
þykkari hellur í bílastæði en
í göngustíga þar sem litlar og
þykkar hellur þola þunga betur
en stórar.
Undirlag fyrir hellur þarf
að minnsta kosti að vera 60 til
70 sentímetrar, nema komið
sé niður á fast, og gæta verður
þess að breiddin sé nokkuð
meiri en breiddin á hellunum.
Slíkt er nauðsynlegt til að koma
í veg fyrir frostlyftingu frá hlið.
Þegar búið er að moka burt
öllu lífrænu efni eru settir
50 til 60 sentímetrar af góðri
grús í skurðinn. Kornastærð
grúsarinnar á að vera misjöfn
því að þá fæst góð þjöppun.
Þegar búið er að sturta grúsinni
í skurðinn á að bleyta hana vel
og þjappa með jarðvegspressu.
Til að þjöppunin verði sem best
er ráðlegt að þjappa grúsina í
lögum.
Ofan á grúsina er síðan sett
um það bil 10 sentímetra lag
af fínum sandi og ef setja á
snjóbræðslurör undir lögnina
skal hafa sandlagið ríflegt.
Sandurinn er notaður til að
slétta undirlagið og hellurnar
eru lagðar á hann. Þegar
sandurinn er jafnaður skal
gera ráð fyrir þykkt hellnanna.
Ef hellurnar eru 5 sentímetra
þykkar þarf yfirborðið á
sandinum að vera 4 sentímetra
fyrir neðan endanlegt yfirborð
þeirra. Þessi munur er hafður til
að jafna út sigið sem verður í
undirlaginu með tímanum.
Þegar búið er að ákvarða
hæð hellnanna eru járnrör sett
samsíða í sandinn með 1 til
1,5 metra millibili, svokallaðir
leiðarar. Hæð leiðaranna er
stillt þannig að efri brún þeirra
sé í sömu hæð og neðri hliðin
á hellunum. Síðan er réttskeið
dregin eftir þeim og þegar
búið er að slétta út sandinn
eru leiðararnir fjarlægðir,
sandur settur í raufarnar og
hellurnar lagðar ofan á. Til að
fá beinar línur í lögnina er gott
að strengja hornréttar snúrur út
frá húsinu og leggja eftir þeim.
Að lokum er svo fínum
pússningarsandi sópað í
rifurnar milli hellnanna.
Gangi ykkur vel. 
/VH

Kjartan Stefánsson
kjartanst@simnet.is
Hafið við Ísland er gjöfult og þar
er mörg matarholan. Nokkur
óvenjuleg sjávardýr og fiskar, sem
frjáls veiði er á, skiluðu samanlagt
um milljarði króna í aflaverðmæti
á síðasta ári.
Umræða um sjávarútveg á Íslandi
snýst að vonum einkum um þær
fisktegundir sem veiðast í miklu
magni og skila mestum verðmætum,
svo sem þorsk eða makríl. En fleira
er matur en feitt ket. Hér við land
veiðast ýmsar tegundir sjávardýra,
flestar í smáum stíl en skapa samt
vinnu og verðmæti sem vert er að
huga að.
Hér verður fjallað um nokkrar
þessara tegunda og sjónum beint að
sjávardýrum sem ekki tilheyra hinu
eiginlega kvótakerfi. Um veiðar á
nokkrum þeirra gilda mismunandi
sérreglur og þær eru háðar leyfi frá
Fiskistofu ár hvert. Veiðar á öðrum
eru frjálsar að því gefnu að skip hafi
veiðileyfi á annað borð.
Meðfylgjandi er listi yfir tíu
tegundir í þessum flokki sem
skiluðu mestu aflaverðmæti á síðasta
ári. Aflaverðmæti þeirra losaði
samanlagt um einn milljarð króna.
Einnig er litið á árin 2017 og 2018
til samanburðar. Upplýsingarnar eru
fengnar hjá Fiskistofu.
Ekki verður fjallað um grásleppu
hér þótt hún sé utan kvótakerfisins,
enn sem komið er að minnsta kosti,
þar sem hún nýtur jafnan mikillar
umfjöllunar í fjölmiðlum.
Ekki eru heldur teknar aflatölur
fyrir lúðu. Veiðar á henni eru í raun
bannaðar. Þó er heimilt að koma með
í land lúðu sem fæst sem meðafli ef
ekki er hægt að sleppa henni lifandi
í sjóinn.
Sæbjúgu gáfu mest verðmæti
Sæbjúgu eru afar sérstök dýr og eru
ættbálkur innan skrápdýra. Þau eru
sívöl og bjúglaga, lengd fullorðinna
dýra er allt að 30 sentímetrar.
Sæbjúgu gáfu mest verðmæti á
síðasta ári af þeim tegundum sem
hér eru til umfjöllunar. Um 5.600
tonn komu á land að verðmæti um
406 milljónir króna.
Tilraunaveiðar á sæbjúgum
hófust hér við land árið 2003.
Aflinn var lítill í fyrstu en hann náði
hámarki á síðasta ári.
Markaðir fyrir sæbjúgu eru víða í
Asíu. Þau er meðal annars reykt eða
þurrkuð. Holdið er einnig notað sem
bragðbætir í súpur.
Sæbjúgu eru veidd í plóg. Í
fyrstu voru þau veidd í Breiðafirði
og Faxaflóa. Síðan fundust fengsæl
mið til viðbótar fyrir austan land
og víðar. Á síðasta ári veiddu átta
skip sæbjúgu og mestur afli fékkst
á suðursvæði Austurlands.
Hlýri ekki lengur frjáls
Veiðar á hlýra koma næstar í röðinni.
Reyndar á hlýrinn ekki lengur
heima í þessari upptalningu því
hann var settur í kvóta í fyrsta sinn
fiskveiðiárið 2018/2019. Hann fær
þó að fljóta með þar sem veiðar voru
frjálsar árið 2017 og átta mánuði af
árinu 2018.
Á síðasta ári voru veidd um 1.400
tonn af hlýra að aflaverðmæti tæpar
290 milljónir króna. Þetta er svipað
magn og verðmæti og árið 2017
þegar veiðar voru alfrjálsar.
Hlýri veiðist sem meðafli í troll
eða á línu. Einnig hefur hann verið
veiddur í beinni sókn í takmörkuðum
mæli. Hlýri er náfrændi steinbítsins
og ekki er alltaf gerður greinarmunur
á þessum tegundum í vinnslu.
Lengi vel var hlýraaflinn um og

Þessar myndir voru teknar fyrir nokkrum árum um borð í Særúnu frá Stykkishólmi þegar verið var að sýna
ferðamönnum og leyfa þeim að smakka á þeim fjölbreyttu tegundum sjávardýra sem lifa í Breiðafirði.  Mynd / HKr.

Veiðar á nokkrum tegundum sem frjáls veiði er á við Ísland
Röð
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tegund
Sæbjúga
Hlýri
Lýsa
Öfugkjafta
Hörpudiskur
Ígulker
Beitukóngur
Tindaskata
Stinglax
Skata
Samtals

Magn
Tonn
3.222
1.458
550
440
1.071
350
160
501
294
126
8.172

2017
Verðmæti
Millj. kr.
204
277
45
83
102
49
21
10
29
8
828

Magn
Tonn
5.987
1.395
807
370
667
378
195
531
142
116
10.588

2018
Verðmæti
Millj. kr.
417
276
79
73
61
53
25
11
18
8
1.023

Magn
Tonn
5.606
1.407
826
333
482
345
351
885
65
175
10.475

2019
Verðmæti
Millj. kr.
406
287
89
79
49
47
45
18
11
9
1.041

Heimild: Fiskistofa

innan við þúsund tonn á ári en hann
jókst jafnt og þétt í lok síðustu aldar
og fyrstu ár þessarar aldar. Hæst fór
aflinn í 3.600 tonn árið 2006.
Lýsa vinsæl hjá
Vestmannaeyjabátum
Lýsa er smár eða miðlungsstór fiskur
af þorskfiskaætt, algeng stærð um
40 sentímetrar. Hún er einn fárra
hvítfiska sem eitthvað kveður að
og sem veiðar eru frjálsar á.
Á síðasta ári veiddust um 830
tonn af lýsu að verðmæti tæpar 90
milljónir króna. Aflinn hefur yfirleitt
verið um og yfir þúsund tonn á ári
en fór mest í tæp 3 þúsund tonn árið
2011.
Lýsa fæst á svipuðum slóðum
og ýsa og kemur mest sem
meðalfli í botnvörpu. Sum skip
sækja beint í lýsu, einkum skip frá
Vestmannaeyjum. Lýsa hefur verið
flutt út að stórum hluta óunnin
í gámum flest árin, aðallega til
Bretlands.
Öfugsnúinn flatfiskur
Öfugkjafta er utankvótafiskur og
veiðist suður af landinu sem meðafli
í humartroll, botnvörpu og dragnót.

Á síðasta ári veiddust 333 tonn
af öfugkjöftu að aflaverðmæti
tæpar 80 milljónir króna. Mestur
afli Íslendinga á öfugkjöftu var 419
tonn árið 1996.
Öfugkjafta, öðru nafni stórkjafta,
er flatfiskur af hverfuætt. Hún
heitir svo af því að augu og kjaftur
snúa öfugt (þ.e. eru á vinstri hlið)
miðað við aðra þekktari flatfiska
svo sem kola og lúðu sem skarta
báðum augum á hægri hlið eins
og áður hefur verið fjallað um í
Bændablaðinu.
Hörpudiskur, hruninn stofn
Á síðasta ári veiddust 482 tonn
af hörpudiski að verðmæti tæpar
49 milljónir króna. Veiðin var
töluvert minni en tvö árin á undan.
Hörpudiskur er veiddur í plóg. Þegar
best lét veiddust um 17 þúsund
tonn af hörpudiski árið 1985.
Aðalveiðisvæðið er í Breiðafirði. Þar
fengust mest 12.700 tonn árið 1986.
Hörpudiskur má muna tímana
tvenna því hann var einn af helstu
nytjastofnum okkar og snar þáttur
í kvótkerfinu. Það er liðin tíð.
Stofn hörpudisks í Breiðafirði
hrundi á árunum 2000 til 2004.
Hnignun stofnsins hefur einkum

verið rakin til frumdýrasýkingar.
Veiðar voru bannaðar í nokkur ár en
tilraunaveiðar hófust haustið 2014.
Einn til tveir bátar hafa stundað
tilraunaveiðar síðustu ár en alls óvíst
er hvort og hvenær atvinnuveiðar
geti hafist á ný.
Ígulker, verðmætasta
sjávarafurðin
Ígulker er ein gerð skrápdýra líkt
og sæbjúgun. Þau eru hnöttótt með
brodda. Fullorðin dýr geta mest
orðið 8 til 9 sentímetrar í þvermál.
Á síðasta ári veiddust 345 tonn
af ígulkerum að verðmæti rúmar 47
milljónir króna. Heimilt er að gefa
út þrjú veiðileyfi fyrir ígulker á ári.
Ígulkeraveiðar hófust hér við
land árið 1993. Í byrjun tóku kafarar
stóran hluta aflans en fljótlega hófust
plógveiðar. Veiðarnar náðu hámarki
1994 þegar landað var um 1.500
tonnum.
Á árunum 1997 til 2003 lágu
veiðarnar á ígulkerum að mestu
niðri vegna erfiðleika á mörkuðum.
Þær hófust að nýju í Breiðafirði árið
2004. Frá 2007 hefur árlegur afli
verið 130 til 340 tonn.
Aðeins hrogn ígulkera eru
nýtt. Hrognin eru verðmætasta
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Tindaskata bjargar Þorláksmessu
Tindaskata er smágerð skötutegund,
oftast um 40 til 70 sentímetrar að
lengd. Annað nafn á henni og jafnvel
algengara er tindabikkja.
Um 885 tonn af tindaskötu bárust
á land á síðasta ári að aflaverðmæti
um 18,5 milljónir króna. Hún fæst
mikið sem meðafli við línuveiðar og
var lengi vel ekki kærkominn fengur.
Henni var oft hent fyrir borð en síðan
var farið að vinna hana.
Nýting innanlands hefur svo
aukist seinni árin vegna skorts á
hefðbundinni skötu. Kæst tindaskata
er nú algeng á borðum landsmanna
á Þorláksmessu. Hún hefur einnig

MARBIO

Stinglax, meðafli við togveiðar
Stinglax er þunnur og langvaxinn
fiskur sem verður rúmlega 120
sentímetrar að lengd. Hann finnst
víða í Atlantshafi og er meðal annars
veiddur á línu við eyjuna Madeira og
þykir ágætur matfiskur.
Hér við land finnst hann aðallega
djúpt suður af landinu og veiðist sem
meðafli við togveiðar. Aflinn hér
jókst nokkuð fyrir áratug eða svo
þegar fáein frystiskip fóru að leggja
sig lítillega eftir stinglaxi þegar þess
gafst kostur. Aflinn fór mest í 365
tonn árið 2012. Síðustu ár hefur
hann minnkað og aðeins veiddust
65 tonn árið 2019 að verðmæti tæpar
11 milljónir króna.

- samnorrænt meistaranám
Námið er einstaklingsmiðað 120 ECTS nám sem boðið
er upp á í samstarfi Háskólans á Hólum, Háskólans á
Akureyri, Nord háskólans í Bodö í Noregi og Háskólans í
Gautaborg í Svíþjóð. Námið snýr að sjálfbærri framleiðslu
og nýtingu sjávarafurða og er hugsað sem þverfagleg
tenging milli fiskveiða, fiskeldis og annarrar lífrænnar
matvælaframleiðslu í sjó eða ferskvatni, með sérstakri
áherslu á nýsköpun og frumkvöðla.
UMSÓKNARFRESTUR TIL 15. JÚNÍ 2020
Kynntu þér málið nánar á www.holar.is

Hólaskóli - Háskólinn á Hólum

Veiðar á skötu í skötulíki
Við Ísland þekkjast í kringum 15
tegundir skötu. Ein þeirra og sú
mikilvægasta gengur einfaldlega
undir nafninu skata. Hún er oftast
100 til 150 sentímetrar að lengd.
Skata var og er eftirsótt og náði
afli hennar á Íslandsmiðum mest
rúmum 2.500 tonnum árið 1951
þegar erlend skip voru hér að veiðum.
Mestan afla fengu íslensk skip árið
1958, eða rúm 1.270 tonn. Erlendis
svo sem í Frakklandi er skata etin
fersk en Íslendingar vilja hana aðeins
kæsta eða salta sem kunnugt er.
Vegna ofveiði víða hefur
skötustofninn dregist verulega saman
og er talinn í útrýmingarhættu. Á
síðasta ári veiddust aðeins 175 tonn
af skötu við Ísland að verðmæti
rúmar 9 milljónir króna. Eins og
getið er hér að framan hleypur
tindaskatan í skarðið þegar skötuna
vantar.
Hin eina og sanna skata er samofin
ísleskri þjóðmenningu og fáir fiskar
koma fyrir í jafnmörgum orðtökum
og samlíkingum og skatan. Flest eru
þau á einhvern hátt niðrandi. Sagt er
að eitthvað sé í skötulíki þegar illa er
að verki staðið. Pör sem ekki voru
gift voru í eina tíð nefnd skötuhjú
og þótti ekki fínt. Þegar eitthvað fer
úrskeiðis er sagt að menn skripli á
skötunni.
Og er þá ekki hægt að segja í ljósi
aðstæðna að veiðar á skötu séu nú í
skötulíki!

Lely Center Ísland

Hólum í Hjaltadal 551 Sauðárkrókur
Sími 455 6300 holaskoli@holar.is
www.holar.is
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Beitukóngur er skelfiskur með
kuðungslaga skel. Fullvaxinn
beitukóngur er um 7 til 10
sentímetrar. Við Ísland hefur
beitukóngur verið veiddur til matar
og til beitu og þaðan er nafnið
komið.
Á síðasta ári veiddust um 350 tonn
af beitukóngi að aflaverðmæti rúmar
45 milljónir króna. Beitukóngur er
veiddur í gildrur. Aðeins einn bátur
stundaði veiðarnar á síðasta ári að
einhverju marki.
Tilraunaveiðar á beitukóngi
hófust í Breiðafirði árið 1996 og var
landað 500 tonnum það ár. Síðan
hefur aflinn verið sveiflukenndur
vegna markaðsaðstæðna. Mest
fengust tæp 1.300 tonn árið 1997.
Beitukóngur er soðinn í skelinni og
seldur að stærstum hluta til Kína en
markaðir eru víðar.
Beitukóngur leggur sér ýmsar
tegundir til munns, meðal annars
hörpudisk. Þá sýnir hann einstök
klókindi. Hann klifrar upp á aðra
hlið skeljarinnar, bíður þar til hún
opnast og stingur síðan kuðungnum
inn í opið þannig að skelin getur ekki
lokað sér. Síðan teygir beitukóngur
rana sinn inn í skelina og étur
skelfiskinn.

Háskólinn á Hólum

nýprent ehf. |

Konungur beitunnar

verið fryst til úflutnings, t.d. fyrir
markað í Frakkalandi.

www.holar.is

sjávarafurð sem seld er frá Íslandi
miðað við verð á kíló. Dýrasta varan
fer á sushi-markað og kostar nálægt
20 þúsund krónum kílóið, að því er
fram kemur í nýlegu og áhugaverðu
viðtali í páskablaði Fiskifrétta við
forsvarsmenn Royal Iceland sem
veiðir og vinnur ígulker.

18

Bændablaðið | Fimmtudagur 4. júní 2020

HROSS

&

HESTAMENNSKA

Þótt fyrirhuguðu Landsmóti hestamanna 2020, sem fram átti að fara á Hellu, hafi verið frestað til 2022, þá verður þar eigi að síður haldin vegleg sýning á úrvali kynbótahrossa og stóðhestum í
lok júní. Þátttökurétt á þessari sýningu eiga meðal annars tíu hæst dæmdu kynbótahross vorsins í öllum flokkum hryssna og stóðhesta.

Félag hrossabænda, RML, Horses of Iceland og Rangárbakkar með stórsýningu á Hellu 27. júní:

Landssýning kynbótahrossa í beinu streymi
– Áttatíu hæst dæmdu kynbótahross landsins ásamt stóðhestum með afkvæmaverðlaun
Félag hrossabænda, Ráðgjafar
miðstöð landbúnaðarins, Horses
of Iceland og Rangárbakkar,
þjóðarleikvangs íslenska hests
ins, blása til Landssýningar kyn
bótahrossa á Gaddstaðaflötum
við Hellu laugardaginn 27. júní
og verður beint streymi frá við
burðinum.
Þátttökurétt í sýningunni eiga
tíu hæst dæmdu kynbótahross
vorsins í öllum flokkum hryssna
og stóðhesta, alls 80 bestu hross
landsins. Hrossin verða kynnt
ítarlega og verðlaunuð á grunni
dóma vorsins. Hestaáhugafólk um

víða veröld getur horft á streymið
heima í stofu og hlustað á lýsingar
á íslensku, ensku eða þýsku. Hæst
dæmdu hross sýninga vorsins
2020 munu lýsa upp tölvu- og
sjónvarpsskjái heimsbyggðarinnar!
Sveinn Steinarsson, formaður
Félags hrossabænda, segir: „Það
er mikilvægt fyrir hrossaræktendur að geta kynnt þá gripi sem hafa
verið í tamningu og þjálfun og búið
að leggja mikla vinnu í og stefnt
var með á Landsmót.“ Landsmóti
hestamanna 2020 hefur verið frestað um tvö ár vegna COVID-19

að viðburðinum kemur. Nánari
dagskrá verður kynnt þegar nær
dregur.
Jelena Ohm, verkefnastjóri
Horses of Iceland, segir: „Beint
streymi frá viðburðinum er stórt
tækifæri fyrir okkur til að ná til
miklu stærri markhópa en þeirra
sem hefðu mætt á staðinn í eigin
persónu. Þannig getum við jafnvel
vakið athygli iðkenda hestaíþrótta
á öðrum hrossakynjum og sýnt
fram á gæði í íslenskri hrossarækt
og íslenskum hestaíþróttum.“

faraldursins, en hæst dæmdu kynbótahross landsins eru ávallt sýnd
á Landsmóti, sem haldið er annað
hvert ár.
Á Landssýningu kynbótahrossa
verða einnig afkvæmasýningar
stóðhesta, en þeir stóðhestar sem
eiga rétt á fyrstu og heiðursverðlaunum fyrir afkvæmi geta komið
fram og verða verðlaunaðir. Allir
þeir verðlaunagripir sem veittir eru
á Landsmótum í einstaklingssýningum og fyrir afkvæmahesta verða
veittir við þetta tilefni.
Þorvaldur Kristjánsson, ráðu
nautur í hrossarækt, segir: „í

Um Horses of Iceland

Jelena Ohm, verkefnastjóri Horses
of Iceland.

HÁGÆÐA
VIÐARVÖRN FRÁ
SLIPPFÉLAGINU
Litirnir eru fjölmargir
og hægt að fá
sérblandaða hjá okkur.

ljósi aðstæðna og niðurfellingar
Landsmóts er mikilvægt að veita
ræktendum og hestaeigendum
vettvang til að stefna að og kynna
sína ræktun. Þarna verða efstu
hross vorsins í hverjum flokki
heiðruð og afkvæmahestar kynntir og verðlaunaðir – þetta er afar
gott framtak. Það er nauðsynlegt
að við sameinumst öll um þennan
dag íslenska hestinum og íslenskri
hrossarækt til heiðurs og framdráttar; sýna heiminum að Ísland,
upprunaland íslenska hestsins,
er sannarlega uppspretta gæða í
hrossavali.“
Vonast er til þess að hægt verði
að fylgjast með á staðnum, en það
mun taka mið af þeim samkomutakmörkunum sem verða þegar
45,0%
40,0%

Tilgangur markaðsverkefnisins
Horses of Iceland er að byggja
upp orðspor íslenska hestsins um
heim allan til að leggja grunn að
aukinni verðmætasköpun og útbreiðslu hestsins á heimsvísu.
Íslandsstofa sér um framkvæmd
verkefnisins og starfar með verkefnastjórn sem skipuð er fulltrúum
úr hestasamfélaginu, Félagi hrossabænda (FHB), Landssambandi
hestamannafélaga (LH), Félagi
tamningamanna (FT), auk útflutningsaðila og fulltrúa frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
mennta- og menningarmálaráðuneyti og Samtökum ferðaþjónustunnar.
Vefsíða: www.horsesoficeland.is
Samfélagsmiðlar: Facebook,
Instagram, Twitter, Pinterest,
Tumblr
Nánari upplýsingar veitir Jelena
Ohm, verkefnastjóri Horses of
Iceland, jelena@islandsstofa.is.
41,9%

Prentmiðlar - meðallestur á landsbyggðinni

35,0%
30,0%
25,0%

Opið:
8-18 virka daga
10-14 laugardaga
Sími 588 8000
slippfelagid.is

19,0%

20,0%

21,9%

15,0%

9,1%

10,0%
5,0%
0,0%

2,2%
Mannlíf

5,8%

5,2%
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PONTUS LAMBAMJÓLK
GÓÐ NÆRING FYRIR UNGVIÐI ER
GRUNNURINN AÐ HEILBRIGÐI OG VEXTI.
Pontus lambamjólk inniheldur öll þau
næringarefni sem lömbum eru nauðsynleg
og stuðlar þannig að heilbrigði og örum vexti.

REIÐKENNARI VIÐ
HÁSKÓLANN Á HÓLUM
Auglýstar eru til umsóknar tvær stöður reiðkennara við
Hestafræðideild Háskólans á Hólum. Hestafræðideild há
skólans veitir fagmenntun á sviði hestafræða, tamninga,
reiðmennsku og reiðkennslu og vinnur að þróun og ný
sköpun fræðasviðsins í rannsóknastarfi. Hólar eru fjölskyldu
vænn staður og á staðnum er leik og grunnskóli.
STARFSSVIÐ
Reiðkennsla og tengd verkefni.
Þjálfun á hestakosti háskólans og sýningar.
MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR
Reiðkennaramenntun og reynsla af
reiðkennslu, keppni og sýningum.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samvinnu.
Um er að ræða 100% stöðu. Launakjör eru skv. kjarasamn
ingi fjármála og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttar
félags. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti
lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Umsóknarfrestur um starfið er til 26. júní 2020 og er æski
legt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilsskrá og stað
festingu á menntun á netfangið umsoknir@holar.is merkt
reiðkennari. Nánari upplýsingar um starfið veita Sveinn
Ragnarsson deildarstjóri í síma 861 1128 og Mette Mann
seth í síma 833 8876. Athygli er vakin á því að umsóknir
munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Bústólpi ehf - fóður og áburður
Oddeyrartanga • 600 Akureyri
bustolpi@bustolpi.is
Sími 460 3350 • www.bustolpi.is

Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
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FRÉTTASKÝRING

Hratt hefur gengið á fosfatbirgðir heimsins vegna stóraukinnar notkunar tilbúins áburðar í ræktun:

Skortur á fosfati gæti leitt til vandræða í
matvælaframleiðslu á komandi áratugum
– Vonir bundnar við að hægt sé að teygja lopann með vinnslu á fosfati sem finna má í mettuðum saltstöðuvötnum víða um heim
Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
Fosfat, sem inniheldur frumefnið
fosfór, er nauðsynlegt öllu lífi á
jörðinni og er afar mikilvægt
við matvælaframleiðslu. Hratt
hefur hins vegar gengið á þekktar
fosfatbirgðir jarðar. Í fyrra var
varað við „fosfatkreppu“ sem
gæti haft alvarlegar afleiðingar
fyrir framleiðslu á matvælum í
heiminum.
Peningalegt virði fosfats á
heimsmarkaði er áætlað tæplega
32,6 milljarðar dollara samkvæmt
tölum á Market Study Report 27.
mars síðastliðinn. Þar er talið að
virði markaðarins muni vaxa um
3,8% á ári fram til 2026 og nemi
þá rúmum 40,6 milljörðum dollara.
Þótt allir helstu sérfræðingar á fos
fatmarkaði standi á bak við þessa
spá kann hún mögulega að sýna
vanmat á stöðunni þegar upp verður
staðið. Þann 18. maí síðastliðinn,
var á Market Watch spáð góðu gengi
í sölu á hráu fosfati (phosphorite)
á þessu ári, enda vöxtur í sölu á
áburði. Aðrir markaðssérfræðingar
halda þétt að sér spilunum og gefa
ekkert upp út fyrir sínar raðir.
Í frétt í breska blaðinu The
Guardian í september 2019 var haft
eftir vísindamönnum að án fosfats
gæti mannkynið aðeins framleitt
um helming þeirrar fæðu sem nú
er framleidd. Þar kom líka fram að
helstu fosfatframleiðslulönd heims
yrðu uppiskroppa með fosfat á
næstu 22 til 35 árum. Vegna hratt
aukinnar eftirspurnar kunni vinn
anlegar birgðir jafnvel að klárast
fyrir árið 2040. Augljóst er miðað
við þessar tölur að markaðsverð
á fosfati mun að óbreyttu hækka
gríðarlega á komandi árum og þar
með verð á áburði.

Magadi-vatn í Kenía er mjög karbónríkt en botn þess er myndaður af eldfjallahrauni. Vatnið er salt og mjög rikt af örverum og dregur að fjölmörg dýr eins
og flamingóa og sebradýr.

Um 83% af heimframleiðslunni á fosfati fór í framleiðslu á áburði á árinu 2019.

Frumefnið fosfór uppgötvaðist fyrir tilviljun
Fosfór eða „phosphorus“ er
eitt af frumefnum jarðar [P]
og er númer 15 í lotukerfinu.
Þetta efni uppgötvaðist fyrir
hreina tilviljun árið 1669 af
þýska efnafræðingnum og
kaupmanninum Hennig Brand
frá Hamborg.
Efnið finnst ekki í hreinu
ástandi á jörðinni, en er að finna
á nokkrum stöðum í námum sem
efnasambandið fosfat. Plöntur
vinna fosfat úr jarðvegi í sínu
lífsferli og því er nauðsynlegt að
bæta fosfati í jarðveg til að ná
fram skilvirkni við ræktun plantna.
Fosfat má t.d. fá úr kúamykju,
kindaskít og öðrum úrgangi dýra
en er þar í mun veikara formi en
í hreinum tilbúnum áburði sem
bændur bera á tún.

Rautt fosfat.

Ljóst fosfat-grjót. (Phosphate Rock)

Stærsti hluti framleiðslunnar
fer í áburð
Um 83% af fosfatframleiðslu
heimsins fór á árinu 2019 í fram
leiðslu á áburði sem að mestu er
nýttur í ræktun nytjajurta. Fosfór
er einnig notaður í sprengiefni,
eldspýtur, flugelda, meindýraeitur,
tannkrem og þvottaefni og ýmislegt
fleira.

Fékk fosfór úr hlandinu en
ekkert gull
Henning Brand var í tilraunum
sínum að reyna að ná einu af
stóru markmiðum manna að búa
til gull. Brand var sannfærður um
að svarið væri mannlegt þvag, af
tveimur góðum ástæðum.
Í fyrsta lagi var gull og þvag
svipað að lit. Í öðru lagi kom
þvag úr mannslíkamanum, sem
efnafræðingar litu almennt á sem
fullkomnun sköpunarverksins.
Gerði hann tilraunir við gullfram

Makadi-vatn er mjög salt og þegar vatnsyfirborðið lækkar vegna þurrka
myndast saltflekar sem inihalda m.a. rautt fosfat.

Stöðugt aukin notkun
leiðir til ófarnaðar
Þetta málverk Joseph Wright frá árinu 1795 sýnir efnafræðing vinna
fosfór. Það gerði hann með því að gerja þvag manna. Síðan hitaði hann
afurðirnar og framkvæmdi þurra eimingu, eins og myndin sýnir, en lyktin
af vinnslunni þótti víst skelfileg.

leiðsluna í garðskúr sínum þar
sem hann gerjaði umtalsvert
magn af hlandi. Síðan hitaði hann
afurðirnar og framkvæmdi það
sem kölluð er þurr eiming.
Lyktin af vinnslunni þótti svo

skelfileg að slíkt myndi örugglega
ekki valda minni deilum í dag en
matreiðsla á Þorláksmessuskötunni
á Íslandi. Í stað þess að fá gull úr
vinnslunni á þvaginu fékk hann
frumefnið fosfór eða P15.

Reynt hefur verið að auka mat
vælaframleiðslu með stóraukinni
notkun á fosfatáburði. Þannig reyna
menn að kreista stöðugt meiri fram
leiðslugetu út úr hverjum hektara
jarðvegs og nytjaplantna með
óheyrilegri áburðargjöf. Það hefur
hins vegar haft þau áhrif að fosfat
skolast út í læki, ár og stöðuvötn
og valda þar skaða á lífríkinu. Í
rannsókn sem birt var í The Journal

Járnbrautarlest fullhlaðin af fosfat-grjóti í Métlaoui í Túnis.

Science 2015 var talað um þetta
sem einn helsta mengunarvandann
sem steðjaði að mannkyninu.
Samkvæmt tölum vísindaskrif
stofu bandarískra stjórnvalda,
(United States Geological Survey),
sem kynntar voru 2017, var áætlað
að heimsbirgðir af fosfati (Rock
Phosphate) hafi þá verið um 68
milljarðar tonna. Heimsframleiðslan
2016 var um 261 milljón tonn og
fór ört vaxandi. Miðað við að engin
framleiðsluaukning yrði hefðu fos
fórnámur heimsins átt að duga í 260
ár. Gallinn er að framleiðslan hefur
stigið með ógnarhraða frá 1946 og
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STARFSKRAFTUR VIÐ
SKÓLABÚ HÁSKÓLANS

sérstaklega mikið síðastliðin 15 ár
eða svo. Þess vegna gengur enn
hraðar á fosfatbirgðir en áður.
Marokkó og Vestur-Sahara
með mestu birgðirnar en
óörugga vinnslu
Áætlað er að í Marokkó og í VesturSahara séu langmestu birgðir af
fosfati í jörðu í heiminum, eða
um 50 milljarðar tonna. Gallinn er
bara að vinnslugeta á því svæði er
ekki næg, auk þess sem pólitískt
ástand er talið trufla námuvinnsluna. Næstmest er af fosfati í Kína,
eða 3,2 milljarðar tonna. Þá kemur
Alsír í þriðja sæti með 2,2 milljarða, Sýrland í fjórða sæti með 1,8
milljarða og Brasilía í fimmta sæti
með 1,7 milljarða tonna.
Mest fosfatframleiðsla
hefur verið í Kína
Þótt stærstu fosfatnámurnar séu í
Marokkó og Vestur-Sahara, eða um
70% af heimsbirgðunum, þá hefur
mesta námuvinnslan verið í Kína
undanfarin ár.
Framleiðslan í Kína dróst þó
saman árið 2018, eða úr 144 milljónum tonna í 140 milljónir tonna.
Miðað við þá framleiðslu duga
fosfatbirgðir sem Kínverja eiga í
jörðu í 20 til 23 ár. Með stöðugt
aukinni eftirspurn styttist sá tími
til mikilla muna
Marokkó og Vestur-Sahara komu
svo í öðru sæti samanlagt með um
30 milljóna tonna framleiðslu árið
2018.
Minnkandi framleiðsla
í Bandaríkjunum
Þriðja stærsta námuvinnslulandið
2018 voru Bandaríkin með 27 milljónir tonna og hafði framleiðslan þá
fallið þar í landi um 900.000 tonn
á milli ára.
Innan Norður-Ameríku er
mestu útfellingarnar á fosfati að
finna á Bone Valley-svæðinu í
Flórída, Soda Springs-svæðinu í
suðausturhluta Idaho og við strönd
Norður-Karólínu. Minni námur eru
staðsettar í Montana, Tennessee,
Georgíu og Suður-Karólínu.
Talið er að fosfatbirgðir Banda
ríkjamanna með núverandi vinnslu
muni vart duga lengur en í 36 ár til
viðbótar.
Litla eyjaríkið Nauru og
nágranni hennar, Banaba-eyjar,
voru þekkt fyrir gríðarlegan fosfatsforða af bestu gæðum. Þar er
fosfatið nú nær uppurið.
Bergfosfat er þó einnig að
finna í Egyptalandi, Ísrael, VesturSahara, Navassa-eyju, Túnis, Tógó
og Jórdaníu.
Krafa um minna kadmíuminnihald talið Rússum í hag
Þótt Rússland hafi einungis átt um
600 milljóna tonna birgðir af fosfati
í jörðu árið 2018, þá var það eigi að
síður fjórði stærsti framleiðandinn
á fosfati með 12,5 milljónir tonna
það ár. Hertar reglur, ekki síst í
ríkjum Evrópusambandsins, um að
dregið verði úr innihaldi kadmíums
í fosfati sem notað er í áburð virðist
hafa komið rússneskum framleiðendum til góða, að því er segir á
vefsíðu Phosphate Investing News.
Í fimmta sæti í vinnslu á fosfati úr jörðu er Jórdanía með 8,8
milljónir tonna á árinu 2018. Síðan
kom Brasilía með 5,4 milljónir
tonna, Sádi-Arabía með 5,2 milljónir, Egyptaland með 4,6 milljónir, Ísrael með 3,9 milljónir og

Laust er til umsóknar fullt starf aðstoðarmanns á skólabúi
við Hestafræðideild Háskólans á Hólum. Hestafræðideild
háskólans veitir fagmenntun á sviði hestafræða, tamninga, reiðmennsku og reiðkennslu og vinnur að þróun
og nýsköpun fræðasviðsins í rannsóknastarfi. Hólar eru
fjölskylduvænn staður og á staðnum er leik- og grunnskóli.

Fosfór er ekki bara notaður til góðs, heldur líka til djöfullegra verka. Hér er
verið að sprengja fosfórsprengjur yfir Mósúlborg í Írak. Fosfórsprengjur
hafa þann eiginleika að mynda gríðarlegan hita og eld sem ekki er hægt
að slökkva með vatni eða öðrum slökkviefnum. Afleiðingarnar fyrir fólk
sem fær slíkt á sig eru skelfilegar.

Fosfór í öllum lifandi frumum
Fosfór er í öllum lifandi frumum
en ekki í hreinu formi í náttúr
unni. Hann er mjög hvarfgjarn,
á sér margar birtingarmyndir og
er nauðsynlegur öllum lífverum.
Fosfór gefur frá sér dauft ljós er
hann binst við súrefni.
Orðið fosfór er komið úr
grísku, og þýðir í raun ljósberi
og er samsett úr orðunum phôs
sem þýðir „ljós“, og phoros
sem þýðir „sá sem ber, - þ.e.a.s.
ljósberi. Forn-Grikkir kölluðu
reikistjörnuna Venus fosforos.
Ríflega 80% af fosfór, eða öllu
heldur fosfati, fer í framleiðslu á
áburði sem að mestu er nýttur í
ræktun nytjajurta og í dýrafóður.
Fosfór er einnig notaður í
sprengiefni, eldspýtur, flugelda,
meindýraeitur, tannkrem og
þvottaefni. Hvítur fosfór er
vaxkennt efni við herbergishita
sem glóir í myrkri. Snerting við
húð getur valdið alvarlegum
brunasárum.
Brúna fosfathimnan á
eldspýtustokkunum inniheldur
fosfór. Þegar eldspýtu með

samanlagt voru Víetnam og Túnis
svo með 3,3 milljónir tonna á árinu
2018.
Kannski er glæta í myrkrinu
Kannski er þó ljóstíru að finna í
myrkri þverrandi fosfatbirgðum
heimsins í nýlegri rannsókn jarðog geimvísindadeildar Washingtonháskóla. Lausnin gæti falist í nýtingu risastórra uppþornaðra og
hálfuppþornaðra saltvatna sem
finna má í öllum sjö heimsálfunum.
Þau eru reyndar líka stundum
kölluð sódavötn, en í þeim hópi
er líka mikill fjöldi vatna sem eru
mjög mettuð af karbóni og seltustigið allt að 35%.
Greint var frá þessum rannsóknum á heimasíðu Washingtonháskóla þann 30. desember síðastliðinn. Rannsóknir náðu til Mono
Lake-vatnsins í Kaliforníu, Lake
Magadi í Kenía og Lonar Lake
á Indlandi. Þessi karbónatríku
vötn styðja líf allt frá örverum til
flamingóa. Þessar lifandi verur hafa
síðan áhrif á efnafræði vatnanna
og við þetta samspil fellur til fosfór. Vísindamennirnir rannsökuðu
fosfórmagn í þessum karbónatríku
vötnum. Þó að nákvæmar mælingar
ráðist af árstíðum þegar sýnum var
safnað, komust vísindamennirnir
þó að því að vötnin hafi um það bil
50.000 sinnum meira fosfórmagn
en það sem finnst í sjó eða ám.
Í rannsókninni segir líka að fos-

STARFSSVIÐ
Umhirða hesta og bústörf.
Almennt viðhald.
MENNTUNAR- OG HÆFNIKRÖFUR
Reynsla af umhirðu hesta og almennum bústörfum æskileg.
Aukin ökuréttindi og iðnmenntun kostur.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samvinnu.
Um er að ræða 100% stöðu. Launakjör eru skv. kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti
lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.
Umsóknarfrestur um starfið er til 19. júní 2020 og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Brúna röndin á eldspýtustokkum
er úr fosfór og ef brennisteini er
strokið yfir hana kviknar eldur.

brennistein á endanum er strokið
við fosfórhimnuna kviknar eldur.
Fosfórsprengjur hafa þann
eiginleika að mynda gríðarlegan
hita og eld sem ekki er hægt að
slökkva með vatni eða öðrum
slökkviefnum.
Fosfóráburður er oft notaður
sem sprengiefni, líka til góðra verka
meðal annars við jarðgangagerð
til að drýgja dínamít. Fosfat er
líka notað í margvíslega aðra
iðnaðarframleiðslu eins og
undraefnið „Black phosohrus“ til
að betrumbæta ljóstækni í tölvum.
fatmagn gæti orðið enn meira, eða
í allt að milljónföldum styrkleika
þess sem hægt er að finna í sjó.
Það gerist þegar vatn gufar upp í
þurrum árstíðum. Þetta á sér oft stað
meðfram ströndum eða í einangruðum pollum sem eru aðskildir frá
meginhluta vatna.

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilsskrá og staðfestingu á menntun til Háskólans á Hólum á netfangið
umsoknir@holar.is, merkt skólabú. Nánari upplýsingar
veita Sveinn Ragnarsson deildarstjóri í síma 861 1128 og
Eysteinn Steingrímsson bústjóri í síma 898 6648. Athygli
er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því
að umsóknarfrestur rennur út.
Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Bænda

ER SJÚKRAKASSINN Í LAGI Í ÞÍNU UMHVERFI?
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

Fosfatnáma í Georgíuríki í Bandaríkjunum.

18. júní
18. júní
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LÍF

UTAN ÚR HEIMI

Matvælaframleiðsla:

STARF

Offramboð og verðhrun
á kasjúhnetum

Áhrif COVID-19 eru margvísleg
og meðal þeirra er offramboð
og verðlækkun á kasjúhnetum á
heimsmarkaði. Verð á hnetunum
er í sögulegu lágmarki.
Undanfarnar vikur hafa safnast
upp talsverðar birgðir af kasjúhnetum hjá hnetubændum í Gana
og Nígeríu vegna vandræða við
að koma hnetunum á markað.
Samdráttur í flutningum og hækkað verð á frakt hefur leitt til þess
að bændurnir sitja upp með hneturnar. Þá hafa hnetuvinnslustöðvar
í Víetnam og á Indlandi víða lokað
vegna COVID-19. Auk þess hafa

Heimsmarkaðsverð á kasjúhnetum
er í sögulegu lágmarki.

Kína og Bandaríki Norður-Ameríku,
sem neyta mikið af kasjúhnetum,
sett hömlur á innflutning þeirra. 
			
/VH

NYTJAR HAFSINS

Hafrannsóknastofnun:

Endurheimtur á merktu
hrognkelsi

Nær samfleytt um allt
Norðaustur-Atlantshaf
Á vefsíðu Hafrannsóknastofnunar
segir að í alþjóðlegum uppsjávarrannsóknaleiðangri, sem beinist
einkum að makríl, sýni yfirborðs
tog með flotvörpu að hrognkelsi
er að finna samfleytt um nær allt
Norðaustur-Atlantshaf, ef frá er
skilið svæðið suður af Íslandi. Ekki
er hins vegar vitað hvort hrognkelsi
í Noregshafi hrygna við Ísland eða
Noreg.
Skoða far hrognkelsa
Markmið merkinga er að greina
far hrognkelsa, stofnsamsetningu,
vaxtarhraða og hversu lengi þau

Myndir / Til sjávar og sveita

Kynningarfundir um viðskipta
hraðalinn Til sjávar og sveita
– Aðstoð við matarfrumkvöðla að koma verkefnum sínum í framkvæmd

Merkingastaðir, rauðir hringir, og endurheimtustaðir, appelsínugulir hringir,
sjö hrognkelsa frá merkingum 2018 og 2019. 
Mynd / Hafrannsóknastofnun

Árið 2018 hóf Hafrannsókna
stofnun í samvinnu við Biopol
á Skagaströnd og grænlensku
náttúrufræðistofnunina (GINR)
að merkja hrognkelsi á fæðuslóð
á víðáttumiklu hafsvæði í
Norðaustur-Atlantshafi.
Rannsóknir síðustu ára hafa
skilað margs konar þekkingu
um hrygningu hrognkelsa og far
þeirra á grunnslóð en skortur er á
upplýsingum um lífshætti þeirra
áður en þau koma að ströndum
Íslands til hrygningar.

Hópurinn sem stóð að kynningarfundinum í Mjódd. 

halda sig á fæðuslóð áður en þau skila
sér til hrygningar. Þá er mögulegt að
merkingarnar og aðrar niðurstöður
muni nýtast til að meta nýliðun og
þannig gera kleift að spá fyrir um
stærð næstu hrygningargöngu.
Sýnir fæðuslóð

Í heild voru 761 hrognkelsi merkt
árin 2018 og 2019. Alls 7 fiskar hafa
verið endurheimtir, 5 grásleppur og
2 rauðmagar. Eitt hrognkelsanna
endurheimtist fjær merkingastað
en áður hefur sést. Það var merkt í
suðurhluta Irmingerhafs og endurheimtist við Langanes, í 1.230 km
fjarlægð. Fyrra metið var 587 km.
Þessar frumniðurstöður sýna að
fæðuslóð grásleppu sem hrygnir
við Ísland er bæði í Irmingerhafi
og Íslandshafi.
Til að auka umfang þessara
rannsókna er vonast til þess að
Norðmenn taki þátt í þeim frá og
með árinu 2021.
5.000 krónur fyrir merkið
Rannsóknin byggir á því að sjómenn skili inn merktum grásleppum.
Þóknun upp á 5.000 krónur er veitt
fyrir að skila inn heilum fiski með
merki Hafrannsóknastofnunar eða
Biopol.
/VH
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Fyrsti
kynningarfundur
viðskiptahraðalsins Til sjávar
og sveita var haldinn í Nettó
Mjódd, Þönglabakka 1, þriðjudaginn 26. maí. Hraðallinn er
hugsaður sem aðstoð fyrir
matarfrumkvöðla, að koma verkefnum sínum hratt og örugglega í framkvæmd.
Umsóknarfrestur um þátttöku
í hraðlinum er til og með 15. júní
næstkomandi en í viðskiptahraðlinum, sem er í umsjón Icelandic
Startups, er leitast við að draga
fram nýjar lausnir í landbúnaði og
sjávarútvegi með áherslu á fjölbreytta nýtingu hráefna víðs vegar
um landið, allan ársins hring.
Allt að tíu fyrirtæki eru valin
til þátttöku í tíu vikna viðskiptahraðal þar sem þau fá aðstoð frá
reyndum frumkvöðlum, fjárfestum og öðrum sérfræðingum við
að þróa viðskiptahugmyndir sínar.
Hvatt til nýsköpunar og
aðstoð við nýtingu tækifæra
Markmiðið er að hvetja til nýsköpunar, aðstoða frumkvöðla við að
byggja upp næstu kynslóð fyrirtækja og varpa ljósi á þau tækifæri
sem felast í sjálfbærri nýtingu auðlinda á Íslandi. Viðskiptahraðallinn
býður upp á metnaðarfullan vett-

Gestir skoða umbúðirnar á Beef Jerky, sem framleitt er af fyrirtækinu Feed
the Viking – sem fór í gegnum viðskiptahraðalinn á síðasta ári.

vang til vöruþróunar fyrir nýjar
lausnir í matvælaiðnaði og tengdum
greinum þar sem sérstök áhersla
verður lögð á aukinn þátt hönnunar.
Þá mun hraðallinn einnig verða
vettvangur fyrir þróun tæknilausna
á sviði smásölu. Viðskiptahraðlar
eru öflugt tæki til að styrkja og bæta
viðskiptahugmynd, efla tengslanet
og jafnvel koma fyrirtækinu á
kortið.
Fundir á Ísafirði og Selfossi
Fleiri kynningarfundir eru í kjöl-

farið haldnir á landsbyggðinni, á
morgun, 5. júní, í Vestfjarðarstofu
á Ísafirði frá 15 til 17 og 8. júní
í Fjölheimum á Selfossi, einnig
frá 15 til 17.
Þegar hafa verið haldnir
kynningarfundir á Hvanneyri,
Egilsstöðum og Akureyri.
Verkefnið er sem fyrr segir í
umsjón Icelandic Startups, í samstarfi við Íslenska sjávarklasann
með stuðningi Matarauðs Íslands,
Nettó, Landbúnaðarklasans og
sjávarútvegs- og landbúnaðar
ráðuneytisins. 
/smh

Ísland aðili að norrænu samkomulagi um græna orku:

Á að knýja endurreisn eftir COVID-19
Þórdís Kolbrún Reykfjörð
Gylfadóttir ferðamála-,
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra tók um miðja
síðustu viku þátt í fjarfundi
norrænu orkumálaráðherranna þar sem samþykkt var
stefnumótun um að sjálfbærar orkulausnir verði
drifkraftur í endurreisn
hagskerfisins eftir kórónuveirufaraldurinn.
Í tilkynningu úr atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu segir að ráðherrarnir
hafi verið sammála um að
orkugeirinn væri vel undirbúinn undir þær áskoranir sem
blasi við í kjölfar faraldursins.
Norrænu ríkin séu í forystu á Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
sviði sjálfbærrar orkutækni og
orkugeirinn er meðal þeirra geira nýjanlega orku yfir fleiri svið; samþar sem vaxtar- og útflutnings- göngur, iðnað og hitun.
möguleikar eru hvað mestir.
Norrænn raforkumarkaður
Mikilvægi orkugeirans
„Orkumálaráðherrarnir samþykktu
Ráðherrarnir lögðu áherslu á að á fundi sínum yfirlýsingu þar sem
orkugeirinn léki lykilhlutverk dregin er upp stefnumótun um
varðandi græna þróun í kjölfar norrænt raforkusamstarf til framCOVID-19. Lagt er upp með að tíðar og einnig má líta á sem verkbyggja eigi endurreisnaráætlunina færi fyrir græna endurreisn eftir
á evrópska græna sjálfbærniverk- COVID-19.
Í yfirlýsingunni er meðal annars
efninu Green Deal, sem snýst um
það hvernig samþætta megi endur- bent á aukna aðlögun sjálfbærrar orku

í öðrum geirum, eins og samgöngum og iðnaði, aukið samstarf
um vindorkuframleiðslu á hafi úti
í Eystrasalti, náið samstarf um
rannsóknir og nýsköpun ásamt
gegnsærri nálgun á skipulagi og
stækkun raforkunetsins á hverjum stað fyrir sig,“ segir í tilkynningu úr ráðuneytinu.
Haft er eftir Þórdísi
Kolbrúnu Reykfjörð Gylfa
dóttur ferðamála-, iðnaðar- og
nýsköpunarráðherra að líkja
megi ástandinu nú við tíma
olíukreppunnar fyrir 50 árum
– þegar hitaveituvæðing átti sér
stað á Íslandi. „Það voru orkuskipti þess tíma. Sú ákvörðun
færði þjóðinni efnahagslegan,
umhverfislegan og samfélagslegan ábata og mun gera áfram.
Í því uppbyggingarstarfi sem blasir
við okkur í dag er ekki síður fullt af
tækifærum á sviði grænnar orku og
nýsköpunar. Framleiðsla rafeldsneytis frá glatvarma og koldíoxíð,
og framleiðsla metanóls og vetnis
frá afurðum jarðvarmavirkjana, eru
gott dæmi um slík græn verkefni
framtíðarinnar. Okkar endurnýjanlega orka og nýsköpun henni tengd
er, nú eins og áður, uppspretta
nýrra tækifæra í endurreisninni
sem er fram undan,“ segir hún.

/smh
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Félag hrossabænda, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins og Horses of Iceland,
í samstarfi við Rangárbakka, þjóðaleikvang íslenska hestsins, ætla að blása til
Landssýningar kynbótahrossa á Gaddstaðaflötum við Hellu laugardaginn 27. júní.
Tíu hæst dæmdu kynbótahross vorsins í öllum flokkum hryssna og stóðhesta,
alls 80 bestu hross landsins, auk stóðhesta með afkvæmaverðlaun. Hrossin verða
kynnt ítarlega og verðlaunuð á grunni dóma vorsins.

Hestaáhugafólk um allan heim getur horft á streymið
og hlustað á lýsingar á íslensku, ensku eða þýsku.
Nánari upplýsingar og dagskrá má finna á
www.horsesoficeland.is þegar nær dregur.

&
Á ferð um landið!
Dagana 10. - 16. júní
Fylgstu með okkur á

FACEBOOK
...fyrir nánari upplýsingar

Frumsýning á McHale sláttuvélum

Sími 480 5600 - www.landstolpi.is
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Kolbrún Friðriksdóttir listmálari:
„Fátt betra en að leggjast í grasið með kúnum og hundunum“
LÍF

STARF

– Hún segir að þau Elli Sig., hestamaður og skeiðknapi, hafi smollið saman eins og flís við rass þegar þau kynntust
„Ég er fædd og uppalin í
Reykjavík. Móðir mín er Jóhanna
Guðmundsdóttir frá Króki
í Grafningi og faðir minn er
Friðrik Hermannsson frá Látrum
í Aðalvík. Eiginmaður minn er
Erling Ó. Sigurðsson, betur
þekktur sem Elli Sig., hestamaður og skeiðknapi,“ segir Kolbrún
Friðriksdóttir listmálari þegar
hún var beðin um að kynna sig
fyrir lesendum Bændablaðsins.
„Ég á fjóra uppkomna syni,
Aron, Þórð, Friðrik og Gunnar
Guðmundssyni og barnabörnin
eru fimm. Ég lærði tækniteiknun
í Horsens í Dannmörku 1984 þar
sem við bjuggum í fimm ár. Ég
starfaði lengst af í Læknastöðinni í
Glæsibæ eftir að við fluttum heim
til Íslands.“
Í sambúð með Ella Sig.
hestamanni
Kolbrún og Elli Sig., hestamaður og
skeiðknapi, eins og hann er oftast
kallaður, búa saman.
„Já, sameiginlegur áhugi okkar
Ella á dýrum og velferð þeirra hefur
verið stór þáttur í okkar sambandi
en við smullum saman eins og flís
við rass þegar við kynntumst.
Við eigum lögheimili í útjaðri
Reykjavíkur, erum í göngufæri frá
hesthúsunum í Víðidal og stutt í
óspjallaða náttúru þar sem hægt er
að njóta útivistar, gönguferða og
ekki síst hestamennsku.
Á sumrin dveljum við mikið
í sumarhúsi okkar í Krókslandi í
Grafningi og þar erum við með
hesta landnámshænur, skrautdúfur, hund og kött og að sjálfsögðu
dásamlega náttúru. Það má segja
að þetta sé lítil útgáfa af búgarði
hjá okkur, við höfum gróðursett
mikið af trjám, ræktum grænmeti,
kartöflur og kál, svo er Elli núna að
reyna við ávaxtatré af ýmsum toga,
vínber og fleiri ber,“ segir Kolbrún
og bætir við að Elli sé með græna
fingur en að hún sjái til þess að hann
verði ekki svangur.
Þau fara mikið í reiðtúra
um svæðið og njóta fegurðar
Grafningsins. Þá skellir Elli sér oftar
en ekki á skeiðleikana á Selfossi
þegar þeir eru haldnir enda stutt
að fara. Oftast kemur hann heim
með medalíu en þær eru orðnar þó
nokkrar á hans langa keppnisferli.
29 börn, takk fyrir
Stórfjölskylda pabba Kolbrúnar
á saman sumarhús að Látrum í
Aðalvík þar sem hann er fæddur
og uppalinn. Langamma og langafi
hennar bjuggu þar og eignuðust
17 börn og við tóku amma og
afi Kolbrúnar, sem eignuðust þar
12 börn, eða samtals 29 börn frá
þessum tveimur hjónum. Bærinn
hét Ystibær og stendur hús fjölskyldunnar á bæjarstæðinu í minningu þeirra.
„Við fjölskyldan förum vestur
þegar við eigum þess kost eða sem
oftast. Ferðalagið er mun lengra
en í Grafninginn og eftir akstur til
Ísafjarðar tekur við klukkustundar
bátsferð.
Í Aðalvíkinni er auðvelt að tæma
hugann og hlaða batteríin, þar er
ekki rafmagn og ekki símasamband
og náttúran er einstök. Tófan trítlar
í kringum okkur og fuglar setjast
nánast á öxlina á okkur, allavega
á Ella, sem laðar að sér öll dýr.
Allir eru vinir í skóginum enda er
Aðalvíkin friðland og við teljum
það forréttindi að fá að dvelja þar
og njóta.
Búseta á Hornströndum lagðist
af um miðja 20. öld en minningin
um harðduglegt fólk lifir.“ segir
Kolbrún þegar hún rifjar upp með
aðdáunaraugum lífið í Aðalvíkinni.

Hestshaus sem Kolbrún málaði en hún segir að það sé ekkert erfiðara
að mála eitt dýr en annað, það taki hana bara mislangan tíma að tengjast
myndefninu en hún hætti ekki fyrr en hún er sátt við dýrið sem hún er að
mála hverju sinni.

Kolbrún við trönurnar sínar þar sem hún getur gleymt sér í marga klukkutíma
við að mála fallegar myndir af dýrum. Henni finnst skemmtilegast að mála
fallega hrúta.
Myndir / Einkasafn

Kolbrún segist elska það að mála myndir af hrútum enda eru þeir í miklu
uppáhaldi hjá henni. Þeir sem vilja skoða verkin hennar betur er bent á að
fara inn á heimasíðuna www.kolla.design, Galleríið, Skólavörðustíg 20 og
Olíumálverk Kollu á Facebook.

Kolbrún og Þuríður Sigurðardóttir eru miklar og góðar vinkonur en Kolbrún
fór á sitt fyrsta myndlistarnámskeið til Þuríðar 2011 en þær eru mágkonur.
Á veggnum eru allt myndir sem Kolbrún hefur málað.

minna við trönurnar síðan. Ég fann
fljótt mína fjöl, réðist í að túlka
íslensk dýr í málverkunum mínum
enda hafa dýr af öllum stærðum og
gerðum verið mér hugleikin allt frá
því ég man eftir mér. Síðastliðið
ár hef ég verið í samstarfi með
nokkrum listamönnum sem stofnuðu
sýningar- og sölugallerí sem heitir
Galleríið og er á Skólavörðustíg 20.
Þar er ég með myndirnar mínar til
sýnis og sölu,“ segir Kolbrún.
Einlægur áhugi á dýrum

Kolbrún er í sambúð með hinum fræga Ella Sig., hestamanni og skeiðknapa
með meiru, sem flestir ef ekki allir hestamenn landsins kannast við.

Golsótt kind sem Kolbrún málaði.

Kolbrún segist hafa einlægan áhuga
á dýrum og hefur frá því að hún var
barn sótt í félagsskap þeirra. Hún var
send í sveit eins og margir af hennar
kynslóð og ef hún hvarf þar þá vissu
allir hvar hana var að finna.
„Já, ég veit fátt betra en að leggjast í grasið með kúnum og hundunum. Það eru þessar myndir fortíðarinnar sem ég sæki í að mála og þá
vellíðan sem ég upplifði.“

Myndlist, handverk og hönnun

Hrútar í miklu uppáhaldi

Kolbrún segist alla tíð hafa haft
áhuga á myndlist, handverki og
hönnun. Hún lærði tækniteiknun
í Danmörku og útskrifaðist frá
B.T.H. Byggeteknisk Hojskole í
Horsens árið 1985. Áhugi hennar á
listmálun vaknaði fyrir alvöru 2011
þegar hún sótti sitt fyrsta námskeið í
olíumálun hjá mágkonu sinni, Þuríði
Sigurðardóttur.
„Þar kynntist ég olíulitum og
heillandi heimi myndlistarinnar og
má segja að ég hafi verið meira og

Þegar Kolbrún er spurð að því hvaða
dýr henni finnist skemmtilegast að
mála segir hún að sauðfé sé í sér
stöku uppáhaldi hjá henni, sérstaklega hrútar. Saga sauðkindarinnar sé
samofin þjóðinni frá landnámi, hún
hafi fætt okkur og klætt í gegnum
aldirnar og að hún beri mikla
virðingu fyrir henni.
Gleymir sér við að mála
„Ég tengist myndefninu sterkt,

hugsa ekkert annað, gleymi mér
og tíminn flýgur. Ætli það geti
ekki kallast núvitund það sem ég
upplifi þegar ég er að mála,“ segir
Kolbrún aðspurð hvað hún hugsi
þegar hún mundar pensilinn og
málar myndir.
Fyrsta einkasýningin
var hjá Fáki
Fyrsta einkasýning Kolbrúnar var
2018 á Stórsýningu Hestamanna
félagsins Fáks í reiðhöll félagsins í
Víðidal og þar afhjúpaði hún sig í
fyrsta skipti sem listmálara.
„Fáir vissu af þessu brölti mínu
og ég kveið opnun sýningarinnar,
sem reyndist ástæðulaust því hún
fékk glimrandi móttökur og líður
mér seint úr minni. Þar af leiðandi
tel ég þá sýningu þá stærstu,“ segir
Kolbrún og hlær.
Hlakkar til sumarsins
Kolbrún segir að hún og Elli Sig.
hlakki mjög mikið til sumarsins.
„Já, sumarið leggst vel í okkur
og við eigum eflaust eftir að njóta
sumarhússins okkar í Grafningi, sem
er sælureitur okkar, dýranna okkar
og fjölskyldunnar. Ekki er ólíklegt
að við förum vestur að Látrum. Hinn
5. júní mun ég opna málverkasýningu með Björgu Friðmarsdóttur
en sýningin verður í Bókasafni
Kópavogs. Svo óska ég þess að
lokum að íslenska þjóðin komist
sem best frá COVID-19 og að viðgetum öll notið sumarsins.“ 

/MHH
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ÞAÐ ER KOMIÐ SUMAR

HATTAT 113hp Perkins
Verð frá 5,950,000+vsk
Með ámoksturstækjum.
Verð frá 7,050,000+vsk

Nýjar gerðir væntanlegar! SOLIS 26 með HST skiftingu og SOLIS 75 COMMON RAIL

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF
RUDDASLÁTTUVÉLUM

Diska og tromlusláttuvélar á
einstaklega góðu verði

Stærðir frá 0,9m - 2,4m
Verð frá: 210.000 + vsk

KANE sturtuvaganar heilarþyngd 15,5Tonn

2ja og 4ja stjörnu heytætlur 2,1 - 5,2m
Verðdæmi 5,2m 680.00+vsk
Rakstrarvélar frá 2,4 - 4,4m
Verðdæmi 4,4m 592.000 + vsk

Með hliðarfærslu

Stauraborar í stærðum frá 80mm-500mm

vallarbraut.is S-8411200 & 8417300 vallarbraut@vallarbraut.is Trönuhrauni 5 220 Hafnarfirði

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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Kálfakjöt fellur í verði
Eftir að stórir hlutar af Evrópu
lokuðust um miðjan mars vegna
alheimsfaraldursins hefur verð
á hollensku kálfakjöti fallið um
sjö krónur á kílóið. Orsakir
þess má finna í að hollensk
nautgripaframleiðsla er mjög
háð útflutningi. Níu af hverjum
tíu kílóum sem framleidd eru
fer á markaði í öðrum löndum
Evrópusambandsins.
Stærstu kaupendur á hollensku
nautakjöti eru Ítalía, Þýskaland og
Frakkland, en eftir að kaffihúsum
og veitingastöðum í landinu var
lokað féll eftirspurnin eftir kjötinu
frá Hollandi til muna.

Árlega er slátrað um einni og
hálfri milljón kálfa í Hollandi. Þessi
snögga breyting á markaði hefur
einnig fleiri þætti í för með sér eins
og í sæðingum sem hefur verið hægt
verulega á og sláturhús hafa hægt á
sinni starfsemi.
Útflutningur á kálfum frá
Danmörku til Hollands heldur áfram
þrátt fyrir breyttar aðstæður. Það
sem af er ári hafa Danir nú flutt út
rúmlega 16 þúsund gripi, en í fyrra
var heildarútflutningur rúmlega 43
þúsund kálfar. Útflutningur á kálfum
er um 59 prósent af heildarútflutningi
nautgripa hjá Dönum. 

/ehg-Landbrugsavisen

Misjafn markaður með
kornvörur og baunir
Eftir að Kínverjar keyptu
sojabaunir frá Bandaríkjunum
hefur það skapað bjartsýni
á mörkuðum en vegna fleiri
samliggjandi þátta hefur verð
á repjufræjum farið upp á við.
Rússar spá einnig örlitlu falli í
sinni hveitiframleiðslu, úr 76,2
milljónum tonna í 75,6 milljónir.
Hveitimarkaðurinn á sínar
sveiflur eins og aðrir markaðir og
fer staða hans jafnan eftir veðurfari
og eftirspurn. Kórónukrísan hefur
reynst þessum markaði ágæt þar
sem sérstaklega gætir aukinnar
einkaneyslu með heimabakstri fólks.
Ríkisstjórn Úkraínu samþykkti
á dögunum að ekki yrðu gerðar
takmarkanir á hveitiútflutningi frá

landinu eins og útlit var fyrir fyrr
á árinu. Þó er líklegt að flutt verði
minna út vegna minni framleiðslu
en reiknað er með um 20 prósent
minni uppskeru í ár enn á sama
tíma í fyrra vegna veðuraðstæðna
á vaxtartímanum, það er skorti á
úrkomu. Í Kanada er byrjað planta
repjutegundinni Canola en menn
óttast strax útkomuna vegna skorts
á rigningu.
Bandaríkin hafa gefið út að þeir
muni selja 264.000 þúsund tonn af
amerískum sojabaunum til Kína
sem gaf ákveðna bjartsýni inn á
markaði. Pálmaolía er á sama tíma
að ná sér aftur á strik eftir að hafa
fallið nokkuð í verði frá áramótum.

/ehg - Landbrugsavisen

Joshua Applestone, eigandi Applestone Meat Company, vildi hjálpa bændum að fá til sín meira fyrir sitt kjöt og
opnaði verslun með kjötsjálfsölum í New York sem opin er allan sólarhringinn. Myndir / Jennifer May/Applestone Meat Company

Applestone Meat Company með kjötsjálfsala í New York:

Bjóða svæðisbundið kjöt
allan sólarhringinn
Árið 2016 opnaði Applestone Meat
Company tvo sölustaði í New York
með sjálfsala þar sem neytendur
geta keypt svæðisbundið lífrænt
ræktað kjöt allan sólarhringinn og
viðbrögðin hafa ekki látið standa
á sér. Eftir að kórónukrísan skall
á hefur salan aukist til muna enda
örugg leið fyrir fólk að kaupa sér
matvæli.
Kjötið sem selt er í sjálfsölunum
kemur frá bændum á svæðinu sem
eru himinlifandi með viðtökurnar.
Á sölustöðunum eru fjórir sjálfsalar,
einn fyrir nautakjöt, einn fyrir
svínakjöt, einn fyrir kjúklingakjöt
og einn fyrir lambakjöt. Neytendur
velja sér kjöt á einfaldan hátt og
borga með korti.
Langaði að hjálpa bændum
„Þegar ég seldi fyrrum rekstur minn
árið 2013 var ég ekki alveg viss hvað
ég ætlaði að gera en mig langaði að
hjálpa bændum með að slátra dýrunum sínum en á þann hátt að þeir

KJötsjálfsalar í röð í verslun Applestone Meat Company.

gætu þénað meira. Mig langaði ekki
að opna venjulega verslun sem seldi
kjöt yfir búðarborðið því það er mikil
vinna og þar verður maður að binda
sig við ákveðinn afgreiðsluíma. Mig
langaði líka að útrýma ákveðnum
streituvaldi í hversdagsleika fólks að

Salan jókst á meðan aðrir lokuðu
vegna COVID-19

Heimaslátrun hefur ýmsa kosti í för með sér og ekki síst þá að ekki er verið
að flytja gripina langan veg í sláturhús og valda þeim alls konar óþægindum
á meðan.

Þýskaland:

Sláturhús á hjólum

Í Þýskalandi er leyfilegt að slátra
gripum í færanlegum sláturhúsum og selja síðan afurðirnar ferskar á matarmörkuðum.
Heimaslátrum er sögð hafa þann
kost að ekki þurfi að flytja gripi
langar leiðir fyrir slátrun.
Umræða um heimaslátrun hefur
verið talsvert í umræðunni undanfarna mánuði og unnið er að mótun
tilraunaverkefnis um heimaslátrun
sem líklega mun fara af stað í haust.
Í Bandaríkjunum, Evrópu og
víðar hafa komið upp sýkingar af
völdum COVID-19 í sláturhúsum og afurðastöðvum með þeim
afleiðingum að loka hefur þurft
vinnslunum.
Kjötið alltaf ferskt
Þýskur slátrari tók skrefið í hina
áttina og innréttaði sendibíl sem
lítið sláturhús og afurðastöð á
hjólum og hefur haft yfirdrifið nóg
að gera í framhaldinu. Til þess að
tryggja að kjötið sé alltaf ferskt
heimsækir slátrarinn býli og slátrar

dýrunum á staðnum. Að því loknu
eru afurðirnar unnar í bílnum og
ekið með þær á matarmarkaði og
seldar þar.
Margir kostir við heimaslátrum
Að sögn þeirra sem að verkefninu
standa hefur heimslátrun ýmsa kosti
í för með sér og ekki síst þá að ekki
er verið að flytja gripina langan veg
í sláturhús og valda þeim alls konar
óþægindum á meðan. Þess í stað
eru dýrin heima við og á fóðrum
til hins síðasta.
Reynslan af sláturbílnum hefur
verið góð og á einu ári hefur hann
unnið á 350 býlum og slátrað og
unnið einn til fjóra nautgripi, tvö
til þrjú svín og allt að 38 kindur á
hverju býli.
Löng hefð er fyrir minni sláturhúsum og heimaslátrun í Þýskalandi
og víða í Evrópu en litlum sláturhúsum og kjötkaupmönnum hefur
þrátt fyrir það fækkað mikið og
orðið undir í baráttunni við stærri
afurðastöðvar.
/VH

þurfa að drífa sig til slátrarans eftir
vinnu,“ útskýrir eigandinn, Joshua
Applestone, og segir jafnframt:
Þegar ég vissi hvað ég vildi fékk
ég þessa hugmynd um að geta keypt
vöruna án þess að hafa andlit á bakvið, það er framtíðin. Èg er mikill
kjötmaður og ég veit hvernig maður
selur kjöt en ekki óraði mig fyrir því
að kórónuvírusinn myndi koma.“

Joshua Applestone stoltur fyrir framan búð slátrarans.

„Fyrstu vikuna í mars fóru sölutölur
upp hjá okkur á meðan aðrar kjötverslanir lokuðu. Þegar fólk byrjaði
að hamstra varð mjög mikill erill hjá
okkur. Núna slátrum við sjö daga
vikunnar og opnum nýtt pakkhús
sem þýðir að við aukum mannaflann um helming og sköpum ný störf.
Sjálfsalarnir virðast vera hin fullkomna lausn fyrir fólk.“

/ehg – Nationen

Verðfall og samdráttur í kjötsölu
vegna COVID-19 faraldursins
COVID-19 faraldurinn í Evrópu
og Bandaríkjunum leiddi til víðtækra lokana veitingastaða og
sláturhúsa sem og minnkandi
eftirspurnar og lækkunar á kjötverði.
Samkvæmt fréttum frá Hollandi
hefur kílóverðið á lifandi grísum
lækkað um 12 evrusent í Hollandi
og 4 sent í Danmörku með snöggum
áhrifum til lækkunar á verði
svínakjöts og annarra kjöttegunda
á markaði.
Sláturfyrirtækið Westfort skapaði
nýlega talsverðan þrýsting á verð-

skráninguna í Hollandi með því að
tilkynna Beursprijs kauphöllinni
15 sent lægra viðmiðunarverð fyrir
grísi til slátrunar. Lækkaði kjötverð
þá snarlega á hollenska markaðnum og talsvert niður fyrir það sem
var í öðrum ESB-ríkjum. Þá voru
sláturhús í Þýskalandi líka að draga
úr slátrun vegna lítillar eftirspurnar.
Þessi staða er þó ekki einskorðuð við Evrópu því sláturhús í
Bandaríkjunum hafa verið að berjast
við niðursveiflu og hefur ástandið
þar bara versnað. Slátruð dýr eru
færri en áður hefur sést í kjölfar

fækkunar starfsmanna vegna veikinda og uppsagna og lokana sláturhúsa. Er þetta farið að valda verulegum áhyggjum, enda hvorki hægt að
trygja afhendingaröryggi á kjötvörum né tryggja fæðuöryggi almennings. Þá hefur alþjóðleg samkeppni
milli svínakjötsútflytjenda aukist
umtalsvert. Er nú beðið eftir hvaða
reglugerð Trump forseti spili út
næst út af þessu ástandi. Síðast tilkynnti hann að ríkið myndi kaupa
kjötbirgðir til að tryggja áframhaldandi framleiðslu bænda. 
			 /HKr.
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Kórónasmit frá farandverkafólki
í þýskum sláturhúsum

Smit hefur fundist víða
Müller Fleisch´s eru ekki einu sláturhúsin í Þýskalandi sem eru að
glíma við smit, en mikið er um erlenda farandverkamenn sem stoppa
stutt í þessari grein.
Stjórnsýsludómstóll í Münster
gaf út skipun um að Westleisch
kjötvinnslunni í Coesfeld yrði lokað
eftir að hafnað var beiðni fyrirtækisins um að opna að nýju eftir
tímabundna lokun vegna COVID19. Gefin var skipun um að loka

Viðgerðarmaður á vélaverkstæði
Vélfangs á Akureyri

COVID-19 smit meðal farandverkafólks sem starfar í þýskum sláturhúsum
og kjötvinnslum hefur valdið vandræðum.

kjötvinnslunni í kjölfar þess að 171
starfsmaður greindist jákvæður fyrir
smiti af völdum COVID-19. Búið
er að taka sýni af 952 starfsmönnum fyrirtækisins og hafa 461 reynst
smitaður.
Stjórnsýsludómstóll
gerir athugasemdir
Smittíðnin í þýskum sláturhúsum
hefur vakið umræður um aðbúnað
starfsfólks í sláturhúsum og kjötvinnslum. Stjórnsýsludómstóllinn í
Münster hefur gert athugasemdir við
að sláturhúsin setji gróðasjónarmið

ofar hagsmunum starfsmanna. Er
vandinn meðal annars sagður liggja
í því að mikið rót sé á starfsfólki og
stöðugt verið að skipta út innfluttu
verkafólki sem stoppi stutt. Vegna
þess sé vaxandi hætta á nýjum faraldri eftir sex mánuði.
Haft er eftir Bastian Rosenau,
héraðsstjóra í Enzkreis, að finna
þyrfti langtímalausnir í starfsmannahaldi sláturhúsanna til að minnka
líkur á að faraldurinn blossi upp að
nýju.
„Við verðum að hugsa um sjálfbærni og langtímaúrræði,“ sagði
Rosenau. 
/HKr.

FRUM - www.frum.is

Þýski sláturhúsageirinn er nú
kominn í kastljós fjölmiðla eftir
að um fjórðungur starfsmanna
hjá Müller Fleisch´s sláturhúsinu í Baden-Würtenber greindust
smitaðir af kórónavírus.
Greint var frá þessu á vefsíðu
Global Meat í morgun (fimmtudag
14. maí), en þar kemur fram að
svæðisstjórn í Enzkreis hafi upplýst að 400 af 1.100 starfsmönnum
sláturhússins hafi greinst jákvæðir af
COVID-19 eftir sýnatöku. Um 150
hafa náð sér að fullu og eru mættir
aftur til starfa, en þurfa samt enn
að lúta takmörkunum samkvæmt
einangrun. Er þeim einungis heimilt
að ferðast á milli heimilis og vinnustaðar. Forsvarsmenn sláturhússins
hafa samþykkt að taka upp skipulag
samkvæmt faraldursviðbrögðum 2
nú fyrri vikulokin og innleiða það
eins fljótt og auðið er.

Lokað hjá Danish Crown í Skærbæk
vegna smits í Þýskalandi
Svínasláturhúsi Danish Crown í
Skærbæk á Suður-Jótlandi var
lokað tímabundið um miðjan
maí vegna kórónaveirusmits sem
komið hafði upp hjá Westcrown,
sem jafnframt er helsti viðskiptavinur kjötvinnslunnar.
Lokun svínakjötsvinnslunnar
í Danmörku kemur í kjölfar lokana á fjölmörgum sláturhúsum og
úrbeiningastöðvum í Þýskalandi
þar sem fjöldi farandverkamanna
hafi sýkst af COVID-19. Eitt
þeirra fyrirtækja, þar sem fjölmargir starfsmenn reyndust vera
smitaðir var Westcrown, sem er
sameignarfélag Danish Croen og
German Westfleisch. Það fyrirtæki
er í Dissen í Norður-Rín-Westphalia
ríki þar sem ákveðið var að taka
sýni hjá öllum starfsmönnum sláturhúsa.
Fyrir fjórum vikum hafði sýni

Þetta snýst allt um þig…

Hefur þú brennandi áhuga á vélum og vilt vinna í lifandi og

Nýja CLAAS – ARION 400 vélin er alveg eins og
þú vilt skemm�
hafa hana. legu umhverﬁ? Vélfang leitar að öﬂugum og

ábyrgum viðgerðamanni í fullt starf á vélaverkstæðið okkar.

Hver dagur færir þér ný verkefni og það ert þú sem þarft að takast á við þau.

Þegar þú kaupir dráttarvél þá þarf hún að vera alveg eins og þú vilt hafa hana.
Þú vilt dráttarvél sem gerir einmitt það sem þú vilt að hún geri og að hún uppfylli allar
þínar kröfur og væntingar. Hvorki meira og örugglega ekki minna.

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

Reynsla af vélaviðgerðum nauðsynleg.
ARION 460Menntun
/ 450 / 440 / 430 / við
420 / 410
66–103kostur.
kW (90–140 hö). www.arion400.claas.com
hæfi
Rík þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
VERKIN TALA
Frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum.
Gott með að vinna í teymi.
Þess vegna vilt þú ekki bara næstu dráttarvél sem er til á lager.

Þú færð nýju ARION 400 dráttarvélina nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is • Frostagata 2a • 600 Akureyri • www.claas.is

• Góð kjör í boði fyrir réttan aðila
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veita Eyjólfur 8400 820
Umsóknir sendist á eyjolfur@velfang.is

Svínasláturhús Danish Crown í Skærbæk á Suður-Jótlandi þurfti að loka
þegar lokað var hjá stærsta viðskiptavininum í Þýskalandi. Mynd /Danish Crown

verið tekið hjá 280 starfsmönnum
Westcrown og reyndust 90 þeirra
vera smitaðir af COVID-19. Var fyrirtækinu lokað í kjölfarið og vegna
mikilla viðskipta þess við Danish
Crown í Skærbæk í Danmörku var

ákveðið að loka þar líka þótt þar
væri ekki vitað um smit. Reyndu
forsvarsmenn danska fyrirtækisins
að leita eftir nýjum viðskiptavinum
vegna lokunar hjá þeim þýska.
			
/HKr.

-VERKIN TALA
Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • velfang.is
Óseyri 8 • 603 Akureyri • velfang@velfang.is

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og landbúnaðarvéla.
Vélfang ehf. var valið Framúrskarandi fyrirtæki 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019.
Hjá Vélfangi starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði
að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu.

Gámurinn
er þarfaþing

Til leigu eða sölu:

 Þurrgámar

 Einangraðir gámar

 Gámahús og salernishús

 Hitastýrðir gámar

 Fleti og tankgámar

 Færanleg starfsmannaðstaða

 Geymslugámar

 Gámar með hliðaropnun

 Bos gámar og skemmur

www.stolpigamar.is
Hafðu
samband
568 0100

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði
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Alþjóðaorkustofnunin ræðir afleiðingar COVID-19:

Sögulegt hrun í fjárfestingum
í orkugeiranum á heimsvísu
– Óttast afturkipp í þróun sjálfbærra orkukerfa og kolanotkun eykst

Hér er Rut Guðmundsdóttir til vinstri ásamt Sigríði Þorbjörnsdóttur, deildarstjóra leikskólans, og þrem leikskólabörnum.

Leikskóladeild Kerhólsskóla:

Fékk mikið af prjónuðum
dúkkufötum að gjöf
Rut Guðmundsdóttir, forstöðu
maður íþróttamiðstöðvarinnar á
Borg í Grímsnes- og Grafnings
hreppi kom færandi hendi til
leikskóladeildar Kerhólsskóla
nýlega.
Afhenti hún leikskólanum að
gjöf fullan poka af dúkkufötum,
sem hún hefur prjónað á síð
ustu mánuðum. Fjölbreytt úrval
af fötum var í pokanum, sem eru
strax farin að vekja mikla lukku
hjá leikskólabörnunum.
„Við þökkum Rut af heilum hug
fyrir þessa frábæru gjöf, börnin eru

dugleg, aðallega stelpurnar þó, að
klæða dúkkurnar okkar í fötin frá
Rut, þetta er frábær gjöf,“ segir
Sigríður Þorbjörnsdóttir, deildar
stjóra leikskólans. 
/MHH

Handbendi brúðuleikhús fær
styrk úr Barnamenningarsjóði
Barnamenningarsjóður Íslands
ætlar að styrkja Handbendi
brúðuleikhús í Húnaþingi vestra
um tvær milljónir króna til að
standa að alþjóðlegri brúðu
listahátíð á Hvammstanga dag
ana 9.–12. október næstkom
andi.
Handbendi brúðuleikhús hefur
veg og vanda af hátíðinni og
verður boðið upp á þrjú sýning
arpláss við höfnina og í miðbæ
Hvammstanga.
Hátíðin heitir Hvammstangi
International Puppetry Festival
og er ætlað það hlutverk að auka
fjölbreytni menningar í Húnaþingi
vestra og gefa börnum á svæðinu
tækifæri til að taka þátt í vönduð
um listviðburðum á hátíð þar sem

Skaftárhreppur:

íslenskar og alþjóðlegar brúðu

Heimsfaraldur COVID-19 hefur
leitt til mesta hruns í fjárfestingum
í orkugeiranum í sögunni, bæði
hvað varðar fyrirtæki sem nýta
jarðefnaeldsneyti sem og endur
nýjanlega orkugjafa.
Þetta kom fram á vefsíðu
Alþjóðaorkustofnunarinnar (Inter
national Energy Agency – IEA) þann
27. maí. Þar segir að búist sé við
umtalsverðu hruni í fjárfestingum í
öllum geirum orkuiðnaðarins á þessu
ári, allt frá kola- og olíuiðnaði til
endurnýjanlegra orkuverkefna.
Vekur þetta athygli þegar horft er
á umleitanir erlendra orkufyrirtækja
fyrir að fá að reisa fjöldann allan
af vindorkuverum á Íslandi í skjóli
reglna sem innleiddar voru með
samþykkt orkupakka 3 á Íslandi. Af
fregnum IEA má leiða líkum að því
að ef sæstrengur hefði verið kom
inn í gagnið frá Íslandi til Evrópu
þá sætu menn uppi með gríðarlegar
fjárfestingar hérlendis án tekna.
Slík staða hefði stórskaðað íslensk
orkuframleiðslufyrirtæki og þar með
íslenska þjóðarbúið.
Óviðjafnanleg og
yfirþyrmandi hnignun
„Þessi óviðjafnanlega hnignun er
yfirþyrmandi bæði að umfangi og
hversu hratt þetta dynur yfir,“ segir
í frétt IEA. Þetta geti hugsanlega
haft alvarlegar afleiðingar fyrir
orkuöryggi og verkefni við að
framleiða hreina orku.
Í byrjun árs 2020 var orku
fjárfesting á heimsvísu á réttri
braut að mati IEA, eða með um
2% vöxt. Það hefði orðið mesta
aukning útgjalda síðastliðin sex ár
ef svo hefði haldið áfram. Eftir að
COVID-19 kreppan skall á stöðvað
ist stór hluti efnahagslífs heimsins á
nokkrum mánuðum. Nú er gert ráð
fyrir að fjárfesting á heimsvísu muni
dragast saman um 20%, eða um
tæplega 400 milljarða dollara, sam
anborið við síðasta ár, samkvæmt
skýrslu IEA um fjárfestingar 2020.
Sögulegt hrun í orkufjárfestingu á heimsvísu

„Þetta sögulega hrun í orku
fjárfestingu á heimsvísu er mjög
mikið áhyggjuefni af mörgum
ástæðum,“ sagði dr. Fatih Birol,
framkvæmdastjóri IEA.
„Það þýðir glötuð störf og
Handbendi brúðuleikhús í Húnaþingi
efnahagsleg tækifæri í dag, auk
vestra fær um tvær milljónir króna
glataðs orkuframboðs sem við
til að standa að alþjóðlegri brúðu
gætum vel þurft á að halda þegar
listahátíð.
efnahagslífið hefur náð sér á
listamenn bjóða upp á brúðusýn strik. Samdráttur í útgjöldum til
ingar, vinnustofur og fyrirlestrar lykilfyrirtækja í hreinorkutækni,
haldnir. Hátíðin er einnig styrkt af hættir einnig til að grafa undan
Sóknaráætlun Norðurlands vestra, uppbyggingu sjálfbærari orkukerfa.“
Húnaþingi vestra og Seal Travel.
Matið í skýrslunni World Energy
Þetta kemur fram á vefsíðu Húna. Investment 2020 á þróuninni það
/MÞÞ
sem af er ári, er byggt á nýjustu
fyrirliggjandi fjárfestingargögnum
og tilkynningum stjórnvalda og
fyrirtækja um miðjan maí. Einnig
mælingum á framvindu einstakra
verkefna, viðtölum við leiðandi
aðila í iðnaði, fjárfesta og nýjustu
mikilvægi þess að áskorunin eigi
greiningum frá öllum 30 aðildar
við alla sölu- og rekstraraðila í
ríkjum IEA. Áætlanirnar fyrir árið
Skaftárhreppi.
2020 reikna síðan út hugsanlegar
Festi, sem á Krónuna og Kjarval, afleiðingar fyrir eyðslu heilsársins út
er eignarhaldsfélag sem sérhæfir
frá forsendum um tímalengd lokunar
sig í rekstri verslunarfyrirtækja.
og lögun hugsanlegrar endurheimtar.
Festi hf. er í eigu SF V slhf. og eru
Útgjöld almennings vegna olíu
hluthafar um 30 talsins. SÍA II er
stærsti einstaki hluthafi félagsins
orðin lægri en raforkuútgjöld
með um 27% hlut. Einkafjárfestar
eru með um 26% eignarhlut, líf
Þá segir í skýrslu WEI að sambland
eyrissjóðir eru með um 31% hlut,
lækkandi eftirspurnar, lægra verðs
tryggingafélög og sjóðir eiga síðan og hækkunar kostnaðar á tilfellum
15% í félaginu. 
/MHH/HKr.
þar sem ekki er staðið við greiðslu

Vindmylluskógur í Kenía.

Sandsteinn sem mettaður er af olíu (Shale oil). Gríðarlega stór svæði, m.a.
í Bandaríkjunum og Kanada, eru með slíkum olíuríkum sandsteini. Olíunni
er náð úr berginu með því að dæla heitu gasi, lofti eða vökva niður í sandsteinsjarðlögin undir miklum þrýstingi.

Kjarval selji vörur úr heimabyggð

Sandsteinsolíu- og gassvæði (Shale oil) í heiminum. Rauðu svæðin eru þau
sem talin eru vinnanleg.

Verslunin Kjarval á Kirkjubæjar
klaustri, sem er hluti af Krónunni
sem er í eigu Festi hf., er nú hvött
til að leggja áherslu á vörur fram
leiddar í heimabyggð.
Atvinnumálanefnd Skaftár
hrepps og atvinnufulltrúi sveitar
félagsins hafa sent frá sér tillögu
þar sem skorað er á rekstraraðila
verslunarinnar Kjarval á Kirkju
bæjarklaustri að leggja áherslu
á sölu og kynningu á vörum úr
heimabyggð. Sveitarstjórn hefur
samþykkt tillöguna og undirstrikar

víxla, þýði að orkutekjur sem fara
til stjórnvalda og iðnaðar munu
lækka um rúman milljarð dollara
árið 2020. Olía er stærstur hluti
þessarar lækkunar, þar sem útgjöld
til neytenda á heimsvísu vegna olíu
eru í fyrsta skipti orðin minni en
varið er í kaup á rafmagni.
Skapar verulega áhættu fyrir
fjárfestingar í orkugeiranum
Fyrirtæki með skertan efnahags
reikning og óvissar horfur í eft

irspurn skera niður fjárfestingar
á meðan framkvæmdir eru hind
raðar vegna lokana og truflana
í birgðakeðjum. Til lengri tíma
litið mun þetta þýða hærri skuldir
eftir kreppuna og skapa varan
lega áhættu fyrir fjárfestingu í
orkugeiranum. Þetta gæti verið
sérstaklega skaðlegt fyrir sum
þróunarríki, þar sem fjármögn
unarvalkostir fjárfesta eru tak
markaðri. Ný greining í skýrslu
þessa árs sýnir fram á að rík
isfyrirtæki standa fyrir rúmlega
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Vantar þig
heyrnartæki?
Heyrnarmælingar, ráðgjöf og heyrnartækjaþjónusta
Opn S eru ný tegund heyrnartækja frá Oticon sem hjálpa þér að heyra margfalt betur í fjölmenni og klið.
Þú getur fengið Opn S með endurhlaðanlegum rafhlöðum. Heyrnartækni hefur um árabil veitt þjónustu
víðs vegar á landsbyggðinni. Í júní bjóðum við upp á heyrnarmælingar, ráðgjöf og þjónustu á eftirfarandi stöðum:

Akureyri | Akranes | Egilsstaðir | Húsavík | Reykjanesbær | Selfoss | Sauðárkrókur
Eitt af nýrri fjárfestingarverkefnunum í vatnsorkuverum er Kariba-stíflan
í Zambezi-ánni í Simbabve í Afríku. Þurrkar og lækkandi vatnsstaða hafa
þó ógnað fjárhagsafkomu þessa mannvirkis. Þetta er á frægðarslóðum dr.
David Livingston sem kallaði ána „Hraðbraut Guðs“.

helmingi orkufjárfestinga í þróunarhagkerfum.
Þriðjungs samdrætti
spáð í fjárfestingum í
olíu- og gasiðnaði
Búist er við að fjárfesting á heimsvísu í olíu og gasi muni falla um
tæpan þriðjung árið 2020. Nú
er þegar þrýst á „shale-iðnaðinn“ (olíusandsteinsvinnsluna í
Bandaríkjunum) um að draga úr
framleiðslu sinni. Þar hefur traust
fjárfesta og aðgengi að fjármagni
nær algjörlega þornað upp. Gert er
ráð fyrir að fjárfesting í olíusandsteinsvinnslu muni falla um 50%
árið 2020 að mati skýrsluhöfunda
WEI. Á sama tíma skortir mörg
bandarísk olíufyrirtæki nú sárlega
fjármagn. Ef fjárfesting helst jafn
lítil og nú er þá mun það draga úr
framboði á olíu af stærðargráðu
sem ekki var gert ráð fyrir fyrr en
á árinu 2025, eða um tæplega 9
milljónir tunna á dag. Það skapar
greinilega hættu á mörkuðum ef
eftirspurn fer svo að snúa aftur á
þá braut sem var fyrir kreppuna.
Óttast afturkipp í þróun
sjálfbærra orkukerfa
Útgjöld í orkugeiranum stefna í
að minnka um 10% árið 2020,
sem veldur áhyggjum um að afturkippur verði í þróun öruggari og
sjálfbærari raforkukerfa. Fjárfesting
í endurnýjanlegri orku hefur samt
verið sveigjanlegri í kreppunni en
jarðefnaeldsneyti, en útgjöld til
sólarorkustöðva á þaki heimila og
fyrirtækja hafa orðið fyrir miklum
áhrifum af stöðunni. Endanlegar
fjárfestingarákvarðanir á fyrsta ársfjórðungi 2020 til nýrra vind- og
sólarorkuverkefna féllu niður í það
sem var fyrir þremur árum.
Gert er ráð fyrir að 9% samdráttur verði í fjárfestingum í raforkunetum á þessu ári, sem er mikið
fall frá árinu 2019. Þá hefur orðið
stöðnun í fjárfestingum í mikilvægum þáttum sem áttu að auka
sveigjanleika raforkukerfisins. Það
er samfara stöðnun í fjárfestingum
í orkustöðvum sem nýta metangas sem og fjárfestingum í rafgeymavinnslu sem hafa þurrkast út.
Skýr viðvörunarmerki fyrir
raforkuöryggi í framtíðinni
Fatih Birol, framkvæmdastjóri IEA,
segir að raforkudreifikerfið hafi
verið afar mikilvægt í öllum neyðarviðbrögðum vegna COVID-19.
„Þetta net verður að vera öflugt

og áreiðanlegt til að verjast áföllum
í framtíðinni. Einnig til að koma til
móts við vaxandi hlutdeild vind- og
sólarorku. Neikvæð fjárfestingarþróun dagsins í dag eru skýr viðvörunarmerki fyrir raforkuöryggi í
framtíðinni,“ sagði Birol.
Bætt orkunýting er önnur
meginstoða hreinna orkuflutninga. Þar blasir líka við fjármagnsskortur. Áætluð fjárfesting í aukinni hagkvæmni er talin falla um
10–15% um leið og sala bifreiða og
byggingarstarfsemi dregst saman
og útgjöld til kaupa á skilvirkari
tækjum og búnaði eru afturkölluð.
Heildarhlutdeild orkunotkunar á heimsvísu sem fer í hreina
orkutækni – þ.mt endurnýjanlega
orku, nýtingu, kjarnorku og kolefnisbindingu, nýtingu og geymslu –
hefur verið föst í um það bil þriðjungi á undanförnum árum. Árið
2020 mun það stökkva í átt að 40%,
en aðeins vegna þess að jarðefnaeldsneyti tekur svo mikið áfall. Að
öllu jöfnu er það langt undir þeim
stigum sem þyrfti til að flýta fyrir
orkuflutningum.
„Kreppan hefur leitt til minni
losunar en af röngum ástæðum. Ef
við ætlum að ná varanlegri lækkun
á losun um allan heim, þá verðum
við að sjá hratt aukningu á fjárfestingu í hreinni orku,“ sagði dr.
Birol.
„Viðbrögð stefnumótandi aðila
verða mikilvægar – og að hve
miklu leyti áhyggjur af orku og
sjálfbærni verða samþættar bataáætlunum. Komandi sérskýrsla
World Energy Outlook um væntanlega endurheimt IEA mun veita
skýrar ráðleggingar um hvernig
stjórnvöld geta fljótt skapað störf
og hvatt til atvinnustarfsemi með
því að byggja upp hreinni og
sveigjanlegri orkukerfi sem munu
koma löndum þeirra til góða á komandi áratugum.“

Bókaðu tíma í síma 568 6880 eða á www.heyrnartaekni.is
Heyrnartækni | Glæsibæ | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Landsbyggðaþjónusta | Sími 568 6880

ROTÞRÆR YFIR 30 ÁRA REYNSLA
inn
Einn hepp
fær 100%
slu
endurgreptið. 2020

– Íslensk hönnun, framleiðsla og gæði.
– Heildarlausnir fyrir heilsárshús, sumarbústaði og stofnanir.
– Þriggja hólfa, framleiddar úr Polýetýleni (PE).
– Uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 12566.

se
Dregið 20.

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

Kolanotkunin eykst
hröðum skrefum
COVID-19 kreppan skaðar kola
iðnaðinn vegna minni fjárfestinga
í kolaframboði. Þær munu dragast
saman um fjórðung á þessu ári. Þrátt
fyrir 80% samdrátt í ákvörðunum
um uppbyggingu á kolakyntum
verksmiðjum síðan 2015, þá heldur
kolanotkunin áfram að aukast í
heiminum. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og tilkynningum voru
samþykktar tvöfalt fleiri nýjar kola
kyntar verksmiðjur og orkuver á
fyrsta ársfjórðungi 2020 en allt árið
2019. Þau eru aðallega í Kína, samkvæmt úttekt IEA. 
/HKr.

Lely Center Ísland
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Breyting á atvinnuháttum í Fljótsdalshreppi:

Landbúnaður víkur fyrir aukinni ferðaþjónustu
Umtalsverðar breytingar hafa
átt sér stað í atvinnuháttum í
Fljótsdalshreppi í áranna rás.
Landbúnaður er þó enn aðal
atvinnuvegur þeirra sem hafa
fasta búsetu í hreppnum árið
um kring.
Föst búseta er á um 20 jörðum
um þessar mundir, heimilisfólk á
hverjum og einum færra en áður
var og einbúar á um fjórðungi
byggðra bæja. Árið 2018 voru í
hreppnum 21 íbúðarhús með heilsársbúsetu og 5 hús án samfelldrar
búsetu. Íbúum hefur snarfækkað á
síðustu árum og eru þeir nú aðeins
74 talsins.
Færri sauðfjárbú
og engin kúabú
Í eina tíð voru stór sauðfjárbú í
Fljótsdalshreppi en öllu fé var
fargað vegna riðuveiki árið 1990.
Hættu þá margir að búa með
sauðfé og sneru sér að skógrækt,
ýmist sem aðal- eða aukabúgrein.
Skógrækt og vinnsla afurða hefur
að nokkru leyst sauðfjárbúskap
af hólmi. Innan við 5 þúsund
kindur eru nú í Fljótsdalshreppi.
Nautgriparækt og mjólkurframleiðsla hefur þó orðið öllu harðar
úti, því að heita má að enginn
kúabúskapur hafi verið stundaður í hreppnum frá aldamótum.
Kornrækt er stunduð á einu býli en
fyrir fáum árum var korn ræktað á
8 til 9 ha lands.
Hrossarækt og tamningar eru
hins vegar stundaðar á flestum
bæjum, m.a. í tengslum við vaxandi
ferðaþjónustu og hestaferðir.
Ársverkum í landbúnaði fækkar
Samdráttur í landbúnaði hefur
sjálfkrafa leitt til þess að flestir
ábúendur bújarða vinna við ýmis

Flugsýn út yfir Fljótsdal. Næst er Jökulsá í farvegi sínum og samsíða henni er afrennslisskurður Fljótsdalsstöðvar (Kárahnjúkavirkjunar), sem sameinast
Keldá á dalsléttunni fram undan Valþjófsstað. 
Mynd / Skarphéðinn G. Þórisson

störf utan heimilis meðfram búrekstri, jafnvel utan heimasveitar.
Árið 2013 voru ársverk í landbúnaði (þ.e. sauðfjár-, skóg- og hrossarækt) talin 20 og 15 árið 2018, þ.e.
fækkun um fimm ársverk. Það ár
var sömuleiðis áætlað að þeim
myndi fækka um tvö ársverk á

komandi árum og verða aðeins
13 um 2026.
Aukin fjölbreytni
Á allra síðustu árum hefur fjölbreytni starfa aukist töluvert í sveitarfélaginu. Ferðaþjónustu hefur vaxið

fiskur um hrygg. Innan sveitarfélagsins eru margir þekktir staðir. Nefna má
Skriðuklaustur með Gunnarsstofnun
og Klaust
ur
kaffi, þar er einnig
Snæfellsstofa, Laugafellsskáli, gistihúsið Fljótsdalsgrund og Óbyggða
setur Íslands. Hengifoss er innan
hreppsins og laðar hann að sér

fjölda ferðamanna ár hvert. Eins
gegna Fljótsdalsstöð og fyrirtækið
Skógarafurðir mikilvægu hlutverki í
atvinnulegu tilliti. Umsvifin í ferðaþjónustunni eru þó árstíðabundin, fá
heilsársstörf í boði en þó nokkuð um
hlutastörf frá vori fram á haust.
			 /MÞÞ

Staðarval vegna nýs byggðarkjarna í Fljótsdalshreppi:

Áhugavert verkefni og ný nálgun við val á heppilegum stað
– Bent á þrjá staði fyrir eftirsóknarverðan og vistvænan byggðarkjarna
„Þetta er mjög áhugavert ver
kefni og alveg ný nálgun hjá
sveitarfélaginu að fara þessa
leið. Þetta sýnir ákveðið hugrekki
og er í raun til fyrirmyndar,“
segir Páll Jakob Líndal, doktor
í umhverfissálfræði og annar
eigenda stofunnar TGJ hönnun
– ráðgjöf – rannsóknir.
Staðarval vegna nýs byggðarkjarna sem ráðgert er að rísi í

Fljótsdalshreppi stendur nú yfir,
en starfsfólk TGJ hefur undanfarnar vikur unnið að könnuninni fyrir sveitarfélagið og samfélagsnefnd Fljótsdalshrepps.
Auk Páls vinna að verkefninu
þau Gunnlaugur Halldórsson
þjóðhátta- og fornleifafræðingur, Henning Klipper arkitekt og
Sigrún Birna Sigurðardóttir, dr. í
samgöngusálfræði.

Staðarvalskönnunin er liður
í verkefninu „Fögur framtíð í
Fljótsdal“ og lýtur hún að því
að finna byggðarkjarna stað í
Fljótsdal, en enginn slíkur er í
sveitarfélaginu. Tilgangurinn er
einkum sá, að vegna uppbyggingar
innan ferðaþjónustunnar er vaxandi
þörf fyrir íbúðarhúsnæði í hreppnum, bæði til leigu og mögulegrar
sölu.

Eyðijörðin Hamborg er meðal þeirra staða sem álitlegir eru fyrir staðsetningu
byggðarkjarna. Næst túninu eru Bessastaðir í miðjum skógarlundi, en fjær
er býlið Eyrarland. 
Mynd / Páll J. Líndal

Dr. Páll Jakob Líndal.

Umhverfissálfræði höfð
að leiðarljósi við valið
Horft úr norðaustri yfir miðdalinn og afdalina. Til vinstri er Gilsárgil á sveitarmörkum og innan við það Ranaskógur
og Gilsáreyri, þar sem Upphéraðsvegur (931) og Leirubrú (byggð 2001) þvera Jökulsá á Leirunum við Fljótsbotninn, fram undan Hengifossárgljúfri að norðanverðu. Nokkru innar er Bessastaðaárgil, en ofarlega fyrir miðri mynd
greinist dalurinn um Múla í Suðurdal og Norðurdal. Vatnajökull og Snæfell í baksýn. Mynd / Skarphéðinn G. Þórisson

„Við bendum á þrjá staði sem uppfylla þau skilyrði sem sett eru nýjum
byggðarkjörnum en það er sveitar-

stjórnar að ákveða endanlega hvar
byggðin muni á endanum rísa,“
segir Páll.
„Sveitarfélagið vill geta boðið
upp á eftirsóknarverðan, einstakan
og vistvænan byggðarkjarna sem
fellur vel að landslagi, er öruggur
frá náttúrunnar hendi, aðgengilegur
hvað varðar samgöngur og að hann
henti vaxandi starfsemi í Fljótsdal.“
Staðarvalið á að byggja á forsendum umhverfissálfræði á þann hátt
að uppbyggingin hámarki vellíðan
og jákvæða upplifun íbúa og gesta,
en Páll segir að gert sé ráð fyrir að
til að byrja með verði íbúar kjarnans
10 til 20 talsins og að hámarki um
50 manns.
Að mörgu þarf að hyggja
Páll segir að vissulega sé nokkuð
sérstakt hvernig hér er staðið að vali
á heppilegum stað fyrir byggðarkjarna og mjög til fyrirmyndar sú
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nálgun sem sveitarstjórn hefur á
verkefnið, þ.e. að beina sjónum fyrst
og fremst að hagsmunum íbúanna
sem búa munu í byggðarkjarnanum.
Staðarvalið eigi einkum og sér í lagi
að vera á þeirra forsendum.
„Það er heilmargt sem hafa þarf
í huga þegar farið er yfir þessi mál
og þær forsendur sem þurfa að vera
fyrir hendi,“ segir Páll.
Í því felst m.a. greining á staðháttum og í því skyni hafa starfsmenn TGJ farið tvívegis á vettvang
og metið sérstaklega 10 staði, sem
við upphaf máls þóttu helst koma til
greina. Eftir þá athugun og nánara
mat hefur þeim valkostum verið
fækkað í þrjá, sem álitlegastir þykja
og þurfa heimamenn síðar að velja
á milli.
Vaxandi ferðaþjónusta
Fljótsdalshreppur hefur alla tíð
verið öflug landbúnaðarsveit, en á
síðustu árum hefur sauðfé og sauðfjárbændum fækkað verulega frá því
sem áður var. Kúabúskapur heyrir
sögunni til í hreppnum. Skógrækt er
hins vegar umtalsverð, en hin síðari
ár hefur ferðaþjónustu vaxið mjög
fiskur um hrygg á svæðinu, enda
fjölmargir staðir innan þess sem
ferðalanga fýsir að sjá og skoða.
Umsvifin eru mest að sumarlagi og
þá þarf að leita eftir starfsfólki utan
sveitarfélagsins en laust húsnæði
er af skornum skammti. Páll segir
að fyrir því sé heimild samkvæmt
aðalskipulagi að reisa allt að þrjú
íbúðarhús á hverri jörð. Í stað þess
að fara þá leið og byggja hús hér og
hvar á aðskildum jörðum hafi vaknað
sú hugmynd að stofna til sérstaks
byggðarkjarna í hreppnum.
Öryggi og góð samfélagsupplifun
Við staðarvalið er m.a. unnið með
sálfræðilegar aðferðir og forsendur
og þar eru nokkrar breytur hafðar
til hliðsjónar; öryggi, sjálfræði og
stjórn, samfélagsupplifun, félagsauður, sálfræðileg endurheimt og
athafnir utan dyra.
„Þessi atriði eru í forgrunni við
staðarval byggðarkjarna og fengum
við þau tilmæli að hvorki landamerki
né eignarhald á jörðum þyrfti að setja
leitinni skorður. Við höfum skoðað
staðhætti með tilliti til landslags og

Flugsýn yfir Bessastaðaárgil og nærsvæði. Fyrir miðri mynd hlykkjast Kárahnjúkavegur upp hlíðina utan við gilið
og ofan við hið forna höfðuðból Bessastaði og eyðibýlið Hamborg nær ánni. 
Mynd / Skarphéðinn G. Þórisson

annarra náttúru- og umhverfisþátta,
þar á meðal nálægð við helstu náttúruperlur hreppsins en jafnframt
metið svæðið með hliðsjón af náttúruvá og sjónmengun af stórum raflínumöstrum. Eins höfum við tekið
mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu
þjóðanna og lýðheilsumarkmiðum.
Allar þessar breytur eru teknar með
í reikninginn,“ segir Páll.

Páll. Félagsauður snýst um á hvern hátt
fólk upplifir sig innan samfélagsins og

hvort því finnist það vera partur af því.
Sálfræðileg endurheimt snýst um

hversu vel fólki tekst að „hlaða
batteríin“ í dagsins önn, en um
er að ræða lífsnauðsynlegt ferli.
Rannsóknir hafa sýnt að umhverfi
hefur mikil áhrif á hversu hratt og
vel ferlið gengur, og eru áhrif náttúrunnar mjög mikilvæg í þessu
samhengi.
„Nauðsynlegt er því að huga
að öllum þessum þáttum svo fólk
upplifi góð lífsgæði í umhverfi
sínu og sé þannig betur í stakk
búið til að takast á við sín verkefni.“
Eins skiptir máli að sögn Páls
hvar í sveitarfélaginu byggðarkjarninn sé staðsettur, þ.e. í jaðri
þess eða fyrir miðju og hvernig
samgöngum til og frá eða um þéttbýlið sjálft er háttað.
„Það er mjög sérstakt hér á landi
að til standi að byggja upp nýjan
byggðarkjarna frá grunni. Það er
því einkar ánægjulegt að þessir
sálfræðilegu þættir skuli hafðir
að leiðarljósi við staðarvalið. Þeir
vilja því miður oft gleymast. Þetta
hefur verið skemmtileg vinna,“
segir Páll. Lokaskýrsla TGJ, þar
sem bent er á þrjá fýsilega staði
fyrir byggðarkjarnann verður lögð
fyrir sveitarstjórn innan tíðar. 
			 /MÞÞ

Að fólk upplifi góð
lífsgæði í umhverfi sínu
Páll bendir á að fólk kjósi að búa
á stað sem veiti öryggistilfinningu
og þar sem yfirvofandi náttúruvá
sé ekki fyrir hendi. Helstu hættur í
þeim efnum í Fljótsdal eru aur- og
jarðvegsskriður, krapa- og vatnsflóð.
Áhersla er lögð á að hvorki skipulögð íbúða- eða frístundabyggð verði
á meintum hættusvæðum. „Það vilja
allir hafa stjórn á sínum aðstæðum og
það hversu mikil sú stjórn er skiptir
miklu máli varðandi það hvernig fólk
upplifir sig í samfélaginu. Því meiri
stjórn sem fólk telur sig hafa á sínum
aðstæðum, því minni streitu upplifir
það og býr þá við betri heilsu,“ segir

Lely Center Ísland

RÚÐUR Í
DRÁTTARVÉLAR
FRÁBÆR VERÐ
John Deere
Zetor
Case IH
McCormick
Steyr
Claas

Ford
Fiat
New Holland
Deutz-Fahr
Massey Ferguson

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

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
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Skútaís í Mývatnssveit:

Framleiða ís úr eigin hráefni og opnuðu ísbúð
„Það er ótrúlega skemmtilegt
að framleiða eigin matvæli og
úr okkar eigin hráefni, sérstaklega þegar það heppnast svona
vel,“ segir Auður Filippusdóttir,
líftækni- og matvælafræðingur
á Skútustöðum í Mývatnssveit.
Félagið Skútaís var stofnað í fyrra
og hóf starfsemi, framleiðslu og
sölu á ís síðsumars. Ísinn er framleiddur á Skútustöðum og seldur
beint frá býlinu.
Auður er Akureyringur og bjó
þar stærstan hluta ævi sinnar, en
undanfarin tvö ár hefur hún búið
í Mývatnssveit. Hún kynntist
kærasta sínum, Júlíusi Björnssyni,
sumarið 2017, en hann er bóndi á
Skútustöðum. Þá um haustið flutti
Auður til Reykjavíkur og hóf meistaranám í matvælafræði. Júlíus, sem
er bóndi og bundinn búskapnum,
var ekki endilega á þeim buxunum
að flytja úr Mývatnssveitinni þannig
að Auður fór að velta fyrir sér við
hvað hún gæti starfað þar. „Framboð
á atvinnu fyrir matvælafræðinga er
ekki mikið á þessu svæði, þannig að
ég ákvað að búa mér til atvinnu og

opna ísbúð,“ segir Auður um tildrög
þess að félagið Skútaís var stofnað.
Hún lauk meistaranámi sínu og
má segja að lokaverkefnið hafi verið
frekar einstakt, en það er byggt upp
sem undirbúningur fyrir ísgerð,
framleiðslu og sölu beint frá býli.
Það innihélt ítarlega umfjöllun um ís
og ísgerð, gæðahandbók, viðskiptaáætlun og vöruþróun. Leiðbeinendur
voru þeir Guðjón Þorkelsson og
Þórarinn Egill Sveinsson, sem
báðir voru harla ánægðir með
útkomuna. Auður fékk styrk úr
Uppbyggingarsjóði Norðurlands
eystra og nýtti hann meðal annars
í námskeið í ísgerð sem haldið var
í Háskólanum í Reading, Englandi.
Ísbúðin vakti strax mikla lukku
Síðastliðið sumar ákvað fjölskyldan
að demba sér beint í djúpu laugina,
en Auður ásamt systkinum kærastans
og mökum þeirra stofnuðu í sameiningu einkahlutafélag. Systkinin
eru fimm í allt en fjögur búa í
Mývatnssveit og reka í sameiningu
búskapinn á bænum og gistiheimili

Lárus Björnsson, Ingibjörg Björnsdóttir, Sigurður Guðni Björnsson, Auður Filippusdóttir, Júlíus Björnsson, Arnar
Halldórsson og Soffía Björnsdóttir, eigendur Skútaíss í Mývatnssveit. 
Myndir / Úr einkasafni

að Skútustöðum. Nýja félagið fékk
nafnið Skútaís ehf. og tókst að opna
ísbúðina í byrjun ágúst í fyrra. Hún
var opin alla daga þann mánuð og
í september, en þá tók við helgaropnun út árið. „Þetta vakti mikla
lukku, bæði meðal heimamanna og
eins ferðamanna sem komu í heimsókn í sveitina,“ segir Auður.
Jólamarkaðurinn var góður
Hún notar eigin uppskriftir við
framleiðslu á ísnum og segir að hún
snúist fyrst og fremst um að búa til
gæða kúluís úr mjólkinni sem til
fellur á bænum. Pláss er fyrir níu
bragðtegundir í ísborðinu og reynir
hún að bjóða nýjar bragðtegundir
reglulega í bland við þær vinsælustu
hverju sinni, en í allt eru um 20
bragðtegundir í boði.
„Við fórum á tvo jólamarkaði
fyrir síðustu jól og buðum upp á
þrjár mismunandi jólabragðtegundir, það er óhætt að segja að
þær slógu alveg í gegn. Við fengum virkilega góðar viðtökur sem
er yndislegt,“ segir Auður. Hægt
var að kaupa ísinn í ýmist eins lítra
umbúðum eða 250 ml ílátum. Þá
var einnig í boði að panta ís fyrir
jólin og gat fólk valið um að sækja
hann í ísbúðina í Mývatnssveit eða
hjá foreldrum hennar á Akureyri.

Auður Filippusdóttir afgreiðir ánægðan viðskiptavin.

Skútaís, ísbúðin í sveitinni.

taka af skarið, framkvæma og láta
drauma sína rætast, hafi það kost á
því. Það eru margir að velta þessu
fyrir sér og ég held að fólk ætti
að hugleiða hvað sé það versta
sem gæti gerst og einhenda sér
svo bara í verkefnið. Annars er
hætta á að menn sjái eftir því,“
segir Auður.

Framleiðir hugsanlega fleiri
afurðir úr mjólkinni síðar
„Þetta hefur verið ótrúlega
skemmtilegt og gengið vonum
framar. Og þá fer maður auðvitað
að huga að því að framleiða fleiri
afurðir úr mjólkinni og ég geri
ráð fyrir að þegar ísinn fer að
skila einhverju inn og við sjáum
fram á möguleika á að stækka
við okkur, láti ég slag standa. Ég
vona svo sannarlega að smáframleiðendum fjölgi og sem víðast
um landið. Það er ánægjulegt ef
fjölbreytileiki í framboði matvæla
frá smáframleiðendum eykst. Ég
held að einmitt núna séu margir að

Langar þig að dvelja
við Ásbyrgi í sumar?
www.nordicnatura.is
info@nordicnatura.is
s. 862-7708
Nordic Natura er allra átta dvalarstaður
staðsett við vesturmynni Ásbyrgis,
við bæði Norðurstrandaleið og
Demantshringinn.
Við bjóðum:
• Gistingu í lúxus stúdíóhúsum
• Skutlþjónustu fyrir göngu- og
hjólafólk
• Hestaleigu
• Beitarhólfsleigu fyrir hestamenn
Fjölmargar frábærar gönguleiðir í þjóðgarðinum sem henta
öllum. Magnaðar reiðleiðir styttri sem lengri.
Ásbyrgi, Dettifoss, Hljóðaklettar, Melrakkaslétta, Húsavík,
Mývatn, Langanes eru allt kjörnir áfangastaðir fyrir lengri eða
styttri dagsferðir.

Ávallt velkomin

Bjartsýn á gott sumar

„Þetta hefur verið ótrúlega skemmti
legt og gengið vonum framar,“ segir
Auður, sem framleiðir ís úr afurðum
Skútustaðabúsins í Mývatnssveit.

Hún kveðst bjartsýn á komandi
sumar þó svo að búast megi við
að færri verði á ferðinni en áður
þar sem útlendinga vanti. „Ég held
að við munum hafa nóg að gera og
Íslendingar verði duglegir að ferðast um landið sitt. Okkar plön fyrir
kórónuveiru voru þau að það yrði
mikið að gera og jafnvel meira en
var síðsumars í fyrra þegar við
opnuðum. Nú höfum við gert þá
breytingu í ljósi stöðunnar að í
stað þess að vera með opið frá
morgni til kvölds eins og ráðgert
var höfum við opið frá klukkan
13 til 18 alla daga.“ 
/MÞÞ
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Loftpressur
í hæsta
gæðaflokki
Við bjóðum upp á allar stærðir
og gerðir af Ingersoll Rand loftpressum.

Mynd / HKr.

Eyjan Vigur í Ísafjarðardjúpi. 

Ferðasumarið 2020:

Mjög hljóðlátar og einfaldar í viðhaldi.

Bjartsýni og jákvæðni
ríkir á Vestfjörðum
Díana Jóhannsdóttir, sviðsstjóri
atvinnusviðs hjá Vestfjarðastofu,
segir mikinn hug í ferðaþjónustuaðilum á Vestfjörðum varðandi
móttöku ferðamanna í sumar.
Hún segir stöðuna þó nokkuð
sérstaka þar sem litlar líkur séu á
að erlendir ferðamenn skili sér til
landsins í sumar.
Margir eru að skoða hvaða
möguleika sé hægt að setja saman
fyrir innanlandsmarkað. Sum þjónusta hentar betur fyrir Íslendinga
en útlendinga. Samt er töluverð
jákvæðni í fólki varðandi erlendu
ferðamennina þar sem það hafa
verið að berast töluverður fjöldi
af fyrirspurnum. Fólk er að reyna
að fresta ferðum sínum lengra inn
í sumarið. Margt fólk bindur enn
vonir við að geta haldið sig við fyrirhugaða Íslandsferð.“
Skemmtiferðaskip halda enn
inni bókunum fyrir ágúst

Gerðu kröfur — hafðu samband við
Gunnar í síma 590 5135 eða sendu línu
á gma@klettur.is og kynntu þér þína
möguleika.

sem flytja fólk á stórum og öflugum bátum m.a. í eyjuna Vigur í
Ísafjarðardjúpi og í hina mjög ein
stöku ferðaparadís í friðlandinu á
Hornströndum.
Sjávarþorpin í hverjum firði
heilla líka marga og auk fuglabjarga
á Hornströndum er hægt að aka alla
leið að Látrabjargi á sunnanverðum
Vestfjörðum. Það sem hrífur marga
Íslendinga sem ferðast á það svæði
eru hvítu sandarnir sem þar eru í
hverri vík og engu líkara en að fólk
sé komið á strendur við Miðjarðarhaf
eða á Kanarí. 
/HKr.
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Allt til girðingarvinnu

Hún nefnir sem dæmi að
skemmtiferðaskipin, sem hafi verið
mjög mikilvæg fyrir ferðaþjónustufyrirtækin á Vestfjörðum undanfarin ár, haldi enn opnum bókunum til
Vestfjarða í ágúst. Hún telur þó ekki
mjög raunsætt að reikna með þeim
þar sem erfiðlega gangi að bóka í
skipin vegna neikvæðrar reynslu
fólks sem upplifa þurfti kyrrsetningu
um borð í mörgum skipum vegna
COVID-19.

STAURAR
STRAUMGJAFAR
NET
HLIÐ
GADDAVÍR
ÞANVÍR

Veðrið hefur oft úrslitaáhrif

VÍRATENGI

– Nú virðist vera töluverður áhugi á
meðal Íslendinga um að ferðast til
Vestfjarða, er sá áhugi ekki að skila
sér til ykkar?
„Jú, en það verður mjög hörð
samkeppni um þessa ferðamenn úti
um allt land. Á endanum held ég að
það verði veðrið sem stýrir því mjög
mikið hvert Íslendingarnir eru tilbúnir að fara.“

STREKKJARAR
EINANGRARAR o.m.fl.
Kíktu á vefverslun okkar og
skoðaðu úrvalið eða hafðu
samband við söluráðgjafa í
síma 540 1100 til þess að
fá tilboð í þína girðingu.

Gott veður síðustu tvö sumur
Díana segir að síðustu tvö sumur hafi
veður verið mjög gott til ferðalaga
á Vestfjörðum og vonast hún til að
lukkan verði líka með þeim þetta
sumarið.
Reyndar er veður oft mjög breytilegt innan Vestfjarða og þó veðurstofukortið sýni ekkert sérstakt veður,
þá getur verið glampandi sól og logn
víða inni á fjörðum. Oft hefur verið
kvartað yfir opinberum hitamælingum á mæli eins og í Bolungarvík,
sem er oft í norðaustlægum áttum
að sýna nokkrum gráðum lægra hitastig en raunin er, t.d. inni á Ísafirði
(Skutulsfirði) eða innar í Djúpinu og
í fjörðum þar fyrir vestan.

Bjóðum upp á þjónustusamninga
og leggjum mikla áherslu á að veita
góða viðgerðar- og varahlutaþjónustu.

LÍFLAND SÖLUDEILD
BRÚARVOGI 1-3
SÍMI: 540 1100
lifland@lifland.is

REYKJAVÍK
LYNGHÁLSI 3
SÍMI: 540 1125

AKUREYRI
ÓSEYRI 1
SÍMI: 540 1150

BORGARNESI
BORGARBRAUT 55
SÍMI: 540 1154

BLÖNDUÓSI
EFSTUBRAUT 1
SÍMI: 540 1155

Gíslaskáli
Árbúðir

HVOLSVELLI
ORMSVELLI 5
SÍMI: 487 8888

Áningastaðir
á Kili

Margt að skoða
Margvísleg upplifun stendur til boða
á Vestfjörðum, eins og góðar sundlaugar, áhugaverð söfn, fjölbreyttar
skoðunarferðir, gönguferðir og siglingar. Það má t.d. nefna Sjóferðir
Hafsteins og Kiddýar á Ísafirði,

Myrkholt · Bláskógarbyggð
Sími 486 8757

Fremstaver
Skálinn

gljasteinn@gljasteinn.is · www.gljasteinn.is
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Útilífsmiðstöð skáta við Hamra á Akureyri:

Brýnt að hraða framkvæmdum við nýjar tjaldflatir
– Fjölgun ferðamanna og breyttur ferðamáti skapar álag á tjaldflatir

Fjölgun ferðamanna, breyttur
ferðamáti og ferðatími tjaldgesta
sem og mikið álag á tjaldflatir á
útilífsmiðstöðinni að Hömrum
við Akureyri, ásamt lokun tjaldsvæðis við Þórunnarstræti, leiðir
til þess að mjög mikilvægt er að
framkvæmdum við tvær nýjar
tjaldflatir norðan Hamra verði
hraðað sem kostur er.
Aðalfundur Hamra, útilífsmið
stöðvar skáta á Akureyri, var
haldinn á dögunum og þar var
ítrekuð beiðni við Akureyrarbæ
um að hraða vinnu við stækkun
svæðisins á Hömrum til norð
urs. Skorað er á bæjaryfirvöld að
tryggja fjármagn til verksins í ár
og næstu ár eftir því sem fram
kvæmdum miðar áfram.
Þá var á fundinum einnig rætt
um samning um uppbyggingu og

ár frá því að formleg starfsemi
útilífsmiðstöðvarinnar að Hömr
um hófst sé skorað enn og aftur
á bæjaryfirvöld að ganga til
samninga við skátahreyfinguna um
uppbyggingu útilífsmiðstöðvar.
Starfsemin eykst ár frá ári og
vonast eftir nýjum samningi

Svæðið að Hömrum Í Eyjafirði var formlega opnað árið 2000 og hefur starfsemin aukist ár frá ári. Nú er tjaldsvæðið eitt af fjölsóttustu og vinsælustu
tjaldsvæðum landsins.

eignarhald. Í greinargerð segir

að í tilefni af því að liðin séu 20

Árið 1998 var gerður rekstrar
samningur á milli skátafélagsins
Klakks og Akureyrarbæjar um
rekstur tjaldsvæðis Akureyrar. Í
samningnum er m.a. tekið fram
að litið sé á samninginn sem fyrsta
skrefið að samningi milli félagsins
og bæjarins um uppbyggingu
nýrra tjaldsvæða að Hömrum.
Svæðið að Hömrum hafi verið
formlega opnað árið 2000 og hafi
starfsemin aukist ár frá ári og er

tjaldsvæðið nú eitt af fjölsóttustu
og vinsælustu tjaldsvæðum
landsins með fyrirmyndar aðstöðu
og þjónustu, sem er í boði allt árið.
Árið 2008 var gerður nýr
rekstrarsamningur um tjaldsvæðin
þar sem m.a. var kveðið á um að
samningurinn væri skref í átt að
frekari samningi um uppbyggingu,
rekstur og eignarhald framkvæmda
á svæðinu. Samningur þessi var til
5 ára og hefur verið endurnýjaður
óbreyttur síðan til tveggja ára í
senn. Við gerð rekstrarsamningsins
2008 var endanlegri samningagerð
um uppbyggingu og eignarhald
slegið á frest.
„Það er von okkar að nú verði
gengið til samninga að nýju
og þeim lokið með undirritun
heildarsamnings,“ segir í tillög
unni. 
/MÞÞ
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Ísafjörður. Tjaldstæðið í Tungudal í Skutulsfirði.

Útilegukortið
Frá árinu 2006 hefur fyrirtækið
Útilegukortið ehf. gefið út samnefnt aðgangskort að tjaldstæðum á Íslandi sem það hefur gert
samninga við. Þetta hefur mælst
afar vel fyrir og hafa mörg verkalýðsfélög niðurgreitt slík kort til
sinna félagsmanna.
Markmiðið með stofnun Útilegu
kortsins er að gefa íslenskum og
erlendum ferðamönnum kost á því
að ferðast um Ísland á ódýran og

SUÐURLAND

hagkvæman hátt með gistingu á
sérvöldum tjaldsvæðum um landið.
Útilegukortið gildir á viðkomandi
tjaldsvæðum á meðan tjaldsvæðin
eru opin fyrir almenning út árið
2020 en þó ekki lengur en til 15.
september. Útilegukortið kostar
fullu verði aðeins 19.900 krónur.
Niðurgreiðslur verkalýðsfélaga
eru misjafnar en nema í sumum
tilfellum fast að helmingi þessa
gjalds.
Kortið veitir tveim fullorðnum
og fjórum börnum undir 16 ára
aldri fría gistingu á tjaldsvæðum
samstarfsaðila Útilegukortsins í allt
að 28 gistinætur á hverju starfsári
þess. Að vísu þurfa gestir að greiða
sérstaklega gistináttagjald og fyrir

rafmagn á tjaldstæðum ef það er
notað.
Engin takmörk eru fyrir því hve
oft má koma á hvert tjaldsvæði innan
gistináttanna 28 en einungis má
gista í fjórar nætur samfellt í hvert
skipti. Útilegukortið gildir fyrir
tjöld, tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi
og húsbíla.

eru skráð á Útilegukortið eru oft
ásetnari en önnur. Því fjær höfuð
borginni sem tjaldsvæðin eru því
mikilvægara virðist vera að þau
bjóði fólki upp á að það geti þar nýtt
Útilegukortið. Það dregur að fólk
sem annars kæmi síður eða alls ekki.
Sveitarfélög sem oft reka þessi
tjaldstæði sjá því augljósan hag í

Útilegukortið hefur greinilega haft
mikil áhrif á ferðir fólks um landið.
Greinilegt er að þau tjaldstæði sem

að taka þátt í þessu, jafnvel þótt
beinar tekjur fyrir leigu á hverju
tjaldstæði kunni að vera minni fyrir
hvern einstakling en ella. Ástæðan
er einföld. Aukin aðsókn að tjald
stæðum dregur fólk að þeim þéttbýl
iskjörnum sem þar eru í nágrenninu.
Ferðafólk sem kemur á þessi tjald
stæði er að sækjast eftir upplifun og
það þarf líka að nærast. Koma þess á
tjaldstæðin skapar því umtalsverða
veltu í þeim samfélögum þar sem
þau eru. Þetta hafa sveitarfélög í
auknum mæli verið að átta sig á og
má greinilega sjá þess merki víða
um land. /HKr.

Útilegukortið eykur viðskipti í
viðkomandi sveitarfélagi

NORÐURLAND

VESTFIRÐIR

AUSTURLAND

VESTURLAND
• Kleifarmörk
• Langbrók
• Álfaskeið
• Skjól
• Hella Gaddstaðaflatir
• Stokkseyri
• Þorlákshöfn
• Grindavík
• Sandgerði

• Þórisstaðir
• Varmaland
• Traðir, á Eyrunum
• Grundarfjörður

• Grettislaug á Reykhólum
• Drangsnes
• Flókalundur
• Patreksfjörður
• Tungudalur (Ísafjörður)
• Bolungarvík

• Hvammstangi
• Skagaströnd
• Sauðárkrókur
• Siglufjörður
• Ólafsfjörður
• Lónsá
• Heiðarbær
• Kópasker
• Raufarhöfn
• Þórshöfn
• Möðrudalur – Fjalladýrð

• Seyðisfjörður
• Reyðarfjörður
• Eskifjörður
• Norðfjörður
• Fáskrúðsfjörður
• Stöðvarfjörður
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Ákveðin pattstaða hjá ferðaþjónustubændum:

Talsvert af bókunum erlendis
frá sitja fastar í kerfinu
Ferðaþjónustubændur eru ugg
andi yfir komandi sumri; ekki
einungis vegna hruns í komu
erlendra ferðamanna til landsins
heldur einnig vegna ákveðinnar
pattstöðu sem komin er upp
í bókunarkerfum, en talsvert
af bókunum erlendis frá sitja
þar fastar. Þeir hafa þó notað
tímann í samkomubanninu til
að þjappa sér saman með hjálp
fjarfundarbúnaðar til að takast á
við næstu mánuði.
„Já, við höfum stillt saman strengi
varðandi ákveðna þætti stefnumótunar
fyrir sumarið en okkur er ekki
heimilt að samræma verðtilboð eða
slíkt vegna samkeppnislaga,“ segir
Sævar Skaptason, framkvæmdastjóri
Hey Iceland, um stöðu og horfur
ferðaþjónustubænda fyrir sumarið.
„Innanlandsmarkaðurinn þrýstir engu
að síður verði neðar en hefur sést hér
undanfarin ár,“ segir hann.
Erlendar bókanir sitja fastar
„Við erum að glíma við ákveðið
vandamál líka, fyrir utan allt annað,
að það er fullt af bókunum inni í
bókunarkerfunum hjá okkur erlendis
frá sem enginn veit hvað verður um.
Það er í raun í algjörri óvissu hvað
verður um þessar bókanir. Það eru
auðvitað allir að vonast til að það
verði eitthvað af flugi til landsins og
þegar það liggur fyrir þá getur fólk
farið að taka til í þessum bókunum.
Þangað til er ákveðnum vandkvæðum
bundið sums staðar að fara í markvisst
markaðsátak fyrir Íslendingana þar
sem bókanir á gistingunni eru þegar
inni. Að þessu leytinu erum við í
ákveðinni pattstöðu, þangað til það
skýrist hversu margt af þessu fólki
– sem er með pantanir í kerfinu fyrir
mitt sumar og seinni part sumars –
skilar sér.
Okkar vandi er því sá að annars
vegar erum við með Íslendinga sem
vilja ferðast, en vilja ekki borga
of hátt verð fyrir ferðaþjónustuna,
og svo erum við með bókanir frá
erlendum ferðamönnum inni í kerfinu

TÆKI OG VÉLAR

Kurlar allt að 30cm Ø
Sævar Skaptason, framkvæmdastjóri Hey Iceland. 

sem ekki er ljóst hvað verður um.
Íslendingarnir eru nú þegar komnir
af stað og um síðustu helgi var víða
uppbókað.
Smám saman greiðist auðvitað
úr þessu en það er alveg ljóst að
þetta verður mjög erfitt ár fyrir
ferðaþjónustuaðila. Við hér á
skrifstofunni erum búin að fella
niður, endurgreiða og hreinsa út allar
bókanir úr kerfinu fram á mitt sumar.
Við bjóðum þá annaðhvort upp á að
endurgreiða hreinlega keypta ferð
eða að færa hana til. Það er einmitt
gleðilegt að segja frá því að margir
þiggja það að færa ferðina fram á
haustið eða jafnvel til næsta árs. Þetta
hefur í sjálfu sér gengið ágætlega.
Erlent ferðafólk hefur alveg áfram
trú á áfangastaðnum,“ segir Sævar
og játar því að ferðaþjónustubændur
vilji draga sem lengst að afskrifa
ferðamöguleikann hingað og
endurgreiða ferðirnar.
Ástandið hefur
þjappað fólki saman
„Félag ferðaþjónustubænda (FFB)
er auðvitað okkar fagfélag og
félagarnir innan þess hafa átt í
mjög góðu samstarfi. Við komum
reglulega saman á fjarfundum til
að leggja á ráðin – auk þess sem
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
hefur komið til liðs við okkur með
gott innlegg. Það er þrátt fyrir allt
góður hugur í fólkinu í þessari
grein og ástandið hefur þjappað því
saman,“ segir Sævar.
Að sögn Sævars eru nú þeir í
meirihluta innan FFB sem sinna

Mynd / smh

eingöngu ferðaþjónustu. „Ætli þeir
félagar séu ekki um 65 prósent í dag
og þá restin sem er með einhvers
konar búskap samhliða. Ég er nú
búinn að vera nokkuð lengi í þessu,
eða frá 1998, og þróunin hefur verið
í þá átt síðustu ár að fleiri hafa flutt
sig alveg yfir í ferðaþjónustuna úr
búskapnum, auðvitað með þessari
sprengingu sem varð upp úr
fjármálahruninu. Að því leytinu til
er þetta líka erfitt ástand fyrir okkar
félaga,“ útskýrir Sævar og bætir við
að líklega sé FFB með um 60 prósent
af gistirými landsbyggðarinnar á
sínum snærum.
Um 90 prósent erlendir ferðamenn
Að sögn Sævars eru vel flestir
félagsmanna hans að glíma við þetta
vandamál með erlendu bókanirnar.
„Síðustu árin hafa erlendir ferðamenn
verið um 90 prósent af gestafjölda
gististaðanna,“ segir hann.
„Til að byrja með, þegar ljóst
var að það stefndi í alvarlegt ástand
vegna farsóttarinnar, þá var afar þungt
hljóðið í mörgum okkar félaga. Svo
hefur það breyst og við heyrum af
færri og færri stöðum sem segjast
ekki ætla að opna aftur. Ég er ekki
alveg með það á hreinu hvað það lítur
út fyrir að margir muni gefast upp, en
margir hafa verið að draga það frekar
að opna sem væru annars búnir að
því í maí. Ég held að flest allir muni
opna, en helsta vandamálið er með
þessa stóru mannfreku staði. Það er
mun erfiðara fyrir þá að takast á við
ástandið en litlu staðina sem hafa
/smh
meiri sveigjanleika.“

Tökum að okkur að fella og kurla tré í görðum
Tökumog
aðsumarbústaðarlöndum.
okkur að fella og kurla tré

í görðum og sumarbústaðarlöndum

Upplýsingar í síma 893 8424 og 857 0071
upplýsingar í síma 8938424

Kurlið er tilvalið í trjábeð og önnur beð til að sporna við arfa og ýmsu

Lely Center Ísland

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

GRIPABURSTAR
Easy Swing gripaburstar
fyrir velferð dýranna
Í samstarfi við Finneasy í
Finnlandi býður BYKO nú upp
á Easy Swing gripabursta af
ýmsum stærðum án mótora.
Burstarnir henta gripum allt frá
ungum kálfum upp í fullorðin
naut. Burstarnir eru smíðaðir
með mikið álag í huga. Easy
Swing gripaburstarnir eru
auðveldir í uppsetningu og kosta
mun minna en rafmagnsdrifnir
kúaburstar.

Hafðu samband:

bondi@byko.is

byko.is

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta
Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON
á ÍSLANDI
MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi
Sími 544-4656 | www.mhg.is

Bændablaðið
Bænda
blaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
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Gönguferðir á Borgarfirði eystri:

Afslöppun, friðsæld og fegurð
Ferðaskrifstofan Travel East
Iceland býður í sumar upp á lúxus
gönguferðir í Borgarfirði eystri
í samstarfi við Ferðaþjónustuna
Álfheima. Boðið er upp á þriggja
og fimm daga ferðir þar sem dvalið
er á hóteli Álfheima. Auk þess sem
boðið er upp á dagsferðir.
Arngrímur Viðar Ásgeirsson,
skipuleggjandi ferðanna, segir að
ferðirnar séu hugsaðar með þarfir
ferðaþyrstra Íslendinga í huga. „Það
er mikil aðsókn. Við erum komin með
um 60 bókanir, en það er nóg laust
því við erum með um 30 brottfarir frá
20. júní fram í miðjan ágúst. Eins og
víða annars staðar hurfu allar erlendar bókanir út vegna COVD-19 og því
nóg pláss fyrir Íslendinga á hótelinu
sem er með 32 herbergi.“
Víknaslóðir
„Dagsferðirnar eru um Víknaslóðir
sem er þekkt göngusvæði frá
Héraðsflóa til Seyðisfjarðar. Við
einbeitum okkur að norðurhlutanum
með Stórurð, Stapavík, Brúnavík,
Breiðavík og Dimmadal undir
Dyrfjöllum, en þar sem fjölbreytnin
á svæðinu er mikil er af nógu að
taka og sveigjanleikinn mikill þegar
dvalið er á sama næturstað allan tím
ann.“
12 til 18 kílómetra gönguleiðir

Gönguleiðirnar eru valdar í samráði við heimamenn, allar greiðfærar og 12 til 18 kílómetra langar. 

Myndir / Arngrímur Viðar Ásgeirsson

Arngrímur segir að gönguleiðirnar
séu valdar í samráði við heimamenn
og að þær séu allar greiðfærar og
12 til 18 kílómetra langar. Hann
segir að bætt hafi verið úr öllum að-

Úr Stórurð.

Gistiaðstaðan á Álfheimum sveita
hóteli.
Borgarfjörður eystri.

Njarðvíkurskriður og verið að ljúka
við malbik á Vatnsskarði eystri, fjallvegi Borgfirðinga.
Þá hafa einhverjir verið að grínast
með það að fyrir Íslendinga sem vilja

fara í langferð þá sé Borgarfjörður
eystri málið því lengra er ekki hægt
að komast frá suðvesturhorninu í kílómetrum. Þetta er um 10 tíma ferðalag
ef það á að fara á einum degi.

Friðsæld og fegurð
Að sögn Arngríms hefur Borgarfjörður
eystri notið aukinna vinsælda síðustu
ár, bæði meðal Íslendinga og er-

Pipar\TBWA • SÍA

búnaði og þjónustu við ferðamenn
á Borgarfirði eystri undanfarin ár.
„Uppbygging í gistingu og veitingum
hefur verið mikil. Komin er góð
aðstaða til að slaka á eftir göngudaga í heitum pottum og gufubaði í
Musteri Spa og þá má ekki gleyma
því að búið er að malbika veginn um

lendra ferðamanna og margir
sækja í lundann en ekki síður
friðsældina og fegurð staðarins.
Nánari upplýsingar um ferðir Travel East Iceland má finna
á www.ferdasumar.is og upplýsingar um Borgarfjörð eystri
og gönguleiðir á www.borgarfjordureystri.is.
„Það er að sjálfsögðu
nauðsynlegt að taka líka bæjarrölt og skoða litla sjávarþorpið Bakkagerði, vitja álfanna í
Álfaborg og kíkja á Kjarval í
Kirkjunni. Þá eru fjórir veitingastaðir í þorpinu og vonandi verður lifandi tónlist þar að finna
þegar líður á sumarið,“ segir
Arngrímur að lokum.

/VH

Smurefni fyrir vélvæddan
landbúnað
Nútíma landbúnaður krefst mikils vélakosts. Gæðasmurefni skipta öllu máli fyrir virkni og
endingu véla. Olís veitir ráðgjöf um olíu- og smurefnanotkun fyrir allar landbúnaðarvélar.

Fyrirtækjasvið Olís | sími 515 1100 | olís.is

Síðan 1927
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Vetrarsól er umboðsaðili
Sláttuvélar
& sláttuorf

Gulltryggð gæði

Búminjasafnið í Lindabæ í Skagafirði.

Búið að opna Búminjasafnið
í Lindabæ í Skagafirði
Búminjasafnið í Lindabæ
í Skagafirði var opnað að
nýju þann 1. júní, annan í
hvítasunnu. Safnið er einstakt
í sinni röð.
Safnið hefur að geyma fjölda
gamalla uppgerðra dráttarvéla
í glæsilegum húsakynnum,
auk annarra muna sem tengjast
búskaparsögu Íslendinga.
Búminjasafnið í Lindabæ hóf
starfsemi þann 28. júní 2015.
Sigmar Jóhannsson byrjaði að
safna dráttarvélum um 1990 þegar
hann eignaðist Farmal Cub með
sláttuvél og einnig fylgdi plógur.
Upp frá því fjölgaði dráttarvélum
og öðrum búminjum.
Í safninu eru um 20 uppgerðar
dráttarvélar, ljábrýnsluvél, hverfi
steinar, hestarakstrarvél, klyfberar
og margt fleira sem áhugavert er
að sjá.
Opnunartími er frá 13.00–
17.00 alla daga en hægt að panta
fyrir hópa utan þess tíma í síma
4538187. Kaffi og vöfflur í boði
ásamt skemmtilegri og fróðlegri
skoðunarferð um safnið. Sigmar
og Helga bjóða alla velkomna. 
/HKr.


40 ár

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

Lely Center Ísland

DRIFSKÖFT
OG DRIFSKAFTAEFNI

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

Sigmar Jóhannsson byrjaði að safna dráttarvélum um 1990 þegar hann
eignaðist Farmal Cub með sláttuvél og einnig fylgdi plógur. Það var upphafið
að glæsilegu safni sem nú er í Lindabæ.

Bændablaðið
Auglýsingasíminn er 56-30-300 // Netfang: augl@bbl.is
Skoðun dagsins:

Það er betra að vera
skjótur en skjóttur

Sauðfjárbændur athugið!
Opið er fyrir umsóknir þeirra sem hafa hug á að fækka fé skv.
aðlögunarsamningi í sauðfjárrækt (reglugerð um 2. breytingu
á reglugerð 1253/2019, VII. kafli). Þeir sem njóta opinberra
greiðslna vegna sauðfjárræktar geta sótt um hafi þeir
áform um að fara út í aðra starfsemi og ætli að fækka
ásettu fé um 100 kindur eða meira. Fjöldi samninga er
takmarkaður, en komi til umframeftirspurnar njóta umsækjendur sem hyggjast fara út í verkefni tengd sauðfjárafurðum
forgangs, ásamt þeim framleiðendum sem hyggjast hætta
sauðfjárbúskap alfarið.
Framleiðnisjóður landbúnaðarins, FL, tekur við umsóknum,
forgangsraðar sé þess þörf og sér um samingnagerð við
framleiðendur. Sækja skal um á þar til gerðu eyðublaði sem
má nálgast á vefsvæði sjóðsins, www.fl.is, undir flipanum
„AÐLÖGUNARSAMINGAR Í SAUÐFJÁRRÆKT“.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní n.k.
Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins,
Hvanneyri 311 Borgarnes, bæði á rafrænu formi, á netfangið
fl@fl.is OG með hefðbundnum pósti.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri FL, Sigríður
Bjarnadóttir, í síma 430 4300.

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

jardir.is
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UTAN ÚR HEIMI

COVID-19 og meindýr í Bandaríkjunum:

STARF

Rottur árásargjarnari
vegna fæðuskorts
Heilbrigðisyfirvöld í Banda
ríkjum Norður-Ameríku hafa
sent frá sér viðvörun þar sem
varað er við að rottur í að
minnsta kosti tveimur borgum,
New York og New Orleans, sé
óvenju árásargjarnar vegna
minni fæðu í kjölfar COVID 19.
Fjöldi kvartana í Chicago vegna
aukins ágangs rotta í matarleit
hefur margfaldast undanfarnar
vikur að sögn yfirvalda í borginni.
Árásarhegðun rottanna er rakin
til minni matarúrgangs í gámum
við veitingahús, á götum og í göturæsum í kjölfar þess að færri eru á
ferli vegna COVID-19. Myndbönd
sýna að rottur sem sótt hafa í
ruslagáma, sem fram til þessa hafa
verið örugg uppspretta fyrir þær,
eru að slást um hvern bita og snúið
sér að kannibalisma og farin á éta
eigin afkvæmi.
Í viðvöruninni er sagt að rottur
séu farnar að dreifa úr sér á stærri
svæði og fólk beðið að hafa samband við meindýraeyði og fjarlægja fugla- og dýrafóður af opnum
svæðum verði það vart við rottur
á svæðum þar sem þær hafa ekki
verið algengar áður.
Rottur eru yfirleitt í fæðuleit á

Árásarhegðun rotta er rakin til minni
matarúrgangs í gámum við veitingahús, á götum og í göturæsum í kjölfar þess að færri eru á ferli vegna
COVID-19.

nóttunni en samkvæmt frásögn íbúa
í New Orleans kom viðkomandi að
um 30 rottum saman á einni aðalgötu borgarinnar, Bourbon Street,
um hábjartan dag að éta matarleifar
sem einhver hafði kastað frá sér.
Samkvæmt áætlunum var ein
rotta í New York fyrir hverjar 36
manneskjur árið 1949 en ári seinna
var áætlað að í borginni væri ein
rotta á hverja eina manneskju.
Aukinn fjöldi rotta eða sýnileiki
þeirra er meiri í kjölfar náttúruhamfara og farsótta.
/VH

Gríðarleg aukning í
tilfellum svínapestar
Tilfellum afrískrar svínapestar
hefur fjölgað gríðarlega undan
farin ár og fer pestin eins og eldur
í sinu um heiminn. Skráð tilfelli í
apríl á þessu ári eru álíka mörg
og allt árið 2019.
Árið 2018 barst afrísk svínapest
til Kína með þeim afleiðingum að
tugþúsundir svína drápust og í framhaldinu var, samkvæmt opinberum
tölum í Kína, 1,1 milljón svínum
slátrað og hræin annaðhvort urðuð
eða brennd. Óopinberar tölur segja
að talan sé of lág og að hún sé nær
200 milljónum svína. Samkvæmt
tölum hollenska bankans Rabobank,
sem hefur fjárfest mikið í kínverskum matvælaiðnaði, gæti svo farið að
40% af 360 milljón svínum í Kína
verði fargað á þessu ári.
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin,
OIE, hefur gefið út að sú tala sé ekki
fjarri lagi þeirra áætlunum. Auk
þess sem stofnunin hefur gefið út
að skráð tilfelli svínapestar í apríl á
þessu ári, 5,4 milljónir, séu hratt að
nálgast sama fjölda og allt árið 2019,
eða 6,9 milljón dýr.
Svína-ebóla
Þrátt fyrir að vírusinn sem veldur
afrískri svínapest sé ekki beint
hættulegur mönnum hefur verið bent
á að hann geti hæglega stökkbreyst
og orðið það, þar sem líffræðilega
sé ekki mikill munur á mönnum og
svínum. Pestin berst hæglega milli
sýktra dýra með snertingu, með
mönnum, áhöldum, fóðri og með
flugum. Sjúkdómurinn er stundum
kallaður svína-ebóla.
Áhersla á COVID-19
Ein ástæða mikillar aukningar í tilfellum svínapestar er sögð vera að
yfirvöld í Kína og víðar í heiminum
hafi dregið úr árvekni sinni gagnvart pestinni og lagt alla áherslu á
að draga úr útbreiðslu COVID-19.
Afrísk svínapest, ASF, er bráð
smitandi sjúkdómur sem berst hratt
milli svína, bæði villtra og eldisgripa, og er dánartíðni dýranna
vegna sjúkdómsins nánast 100%.

Paprikur, nammi namm.

Ræktun til gagns og gamans:
Svínum fargað vegna svínapestar.

Vírusinn sem veldur pestinni er mun
öflugri en sá sem veldur COVID19 að því leyti að hann getur lifað
í frosnum afurðum svína í marga
mánuði.
Afrísk svínapest hefur verið
þekkt í um 100 ár en ekki hefur tekist
að finna bóluefni gegn vírusnum.
Hröð útbreiðsla um heiminn
Útbreiðsla svínapestar um heiminn
hefur aukist hratt undanfarin ár og
þekkist hún í nánast öllum heims
álfum og er talið að eins og staðan er
í dag sé ekki lengur hægt að stöðva
útbreiðslu hennar. Fyrr á þessu
ári greindist pestin í fyrsta sinn
í norðurhluta Indlands og Papúa
Nýju-Gíneu.
Samkvæmt Alþjóðadýraheil
brigðisstofnuninni greinast mörg ný
tilfelli svínapestar í hverri viku og
alls óvíst er hvort öll ný tilfelli séu
skráð og er þar vísað til takmarkaðra
upplýsinga frá Kína.
Mikil verðhækkun í Kína
Frá 2018 hafa yfirvöld í Kína lagt
áherslu á að tæknivæða svínabúskap
í landinu á kostnað smábænda. Verð
á svínakjöti hefur hækkað mikið og
kínverski svínaframleiðandinn WH
Group – Wens & Muyuan hagnast
gríðarlega.
Ýmislegt bendir einnig til að
Kínverjar séu að sætta sig við
flensuna og hættir að farga sýktum
dýrum og setji afurðir þeirra líkt og
afurðir heilbrigðra dýra á markað.
Auk þess sem Kínverjar hafa flutt
inn mikið af svínakjöti.
/VH

Paprikuplantan sem bætti sig
Elín Árnadóttir var í leikskóla
deild Krikaskóla þegar hún kom
heim með paprikuplöntu fyrir
þremur árum. Krakkarnir í
hennar hreiðri gróðursettu fræ
innan úr papriku í mold og var
paprikuplantan sennilega orðin
um tíu sentímetrar á hæð þegar
þau tóku hana heim.
Elín var í fyrstu mjög svartsýn
um plöntuna sína enda sagðist
hún hafa verið síðasti nemandinn
að velja sér plöntu og fengið þá
minnstu. „Ég hafði ekki mikla trú
á plöntunni en mamma hughreysti
mig og sagði mér að tala við hana
og hvetja hana til að vaxa sem mér
fannst reyndar mjög furðulegt en
gerði það samt,“ segir Elín.
Leitað upplýsinga
Sigurveig Magnúsardóttir, móðir
Elínar, segir að þrátt fyrir það hafi
trú dótturinnar á plöntunni ekki
aukist og var hún viss um að það
væri eina plantan úr leikskólanum
sem ekki myndi bera aldin. „Elín
var reyndar fremur döpur yfir þessu
og taldi að foreldrarnir stæðu sig
ekki nógu vel í að aðstoða hana.
Næsta skref var því að leita til garðyrkjufræðings og fá upplýsingar
um ræktunina. Okkur var bent á að
setja plöntuna í stærri pott og gefa
henni áburð. Einnig fengum við ráðleggingar um frjóvgun plöntunnar
með eyrnapinna, þ.e.a.s. að færa
frjó á milli blómanna og gæta þess
að það væri alltaf vatn í disknum
undir blómapottinum. Í kjölfarið
fóru hlutirnir að gerast og höfðum

Plantan er núna búin að gefa svo margar paprikur að Elín hefur misst
töluna á þeim.

við varla undan að vökva blessaða
plöntuna. Stundum þarf að vökva
tvisvar sama daginn þar sem hún
er mjög þyrst.“

Greinarnar svignuðu
„Fljótlega fór plantan að mynda
paprikur sem voru svo stórar að
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Verpti í reiðhjálm

Lítill fugl valdi sér skemmtilegt
hreiðurstæði í reiðhjólahjálmi á
bænum Hvammi í Landsveit nú
í sumarbyrjun.
„Sagan á bak við myndina er
stutt,“ segir Kolbrún Sveinsdóttir,
sem býr í Hvammi.
„Það er lítið útihús sem
er upphitað og notað sem
reiðtygjageymsla. Ég var nýlega
að taka til þar þegar ég sá strá
í hjálmi sem hékk fyrir neðan
þennan. Það er því greinilegt að
fuglinn hefur byrjað hreiðurgerð

STARF

í þeim neðri en flutt sig upp í efri
hjálminn.
Líklegast eru þetta skógar
þrastaregg. Skógarþrösturinn
getur verið ansi grimmur þegar
hann verndar hreiðrið sitt en hann
hefur áður verpt hér í útihúsi. Þá
var ekki hægt að fara þar inn
meðan ungarnir voru í hreiðrinu
því fuglinn réðst á mann,“ segir
Kolbrún.
/MHH


Hreiðrið í hjálminum.
Mynd / Kolbrún Sveinsdóttir

Elín Árnadóttir klippir aldin af
paprikuplöntunni.

greinarnar svignuðu undan þeim,
enda var plantan ekki mikill bógur
til að byrja með. Þá var farið á stúf
ana og keyptir pinnar til að styðja
við greinarnar og nokkrar bundnar
saman með snæri.
Plantan er núna búin að gefa
okkur svo margar paprikur að við
höfum misst töluna á þeim. Þær hafa
allar verið mjög safaríkar en misstór
ar og enn eru að koma paprikur á
plöntuna, þriðja árið í röð.“
Elín segist vera mjög ánægð með
afraksturinn og framlag foreldranna
við að rækta upp plöntuna. Það má
segja að nú hafi hún fulla trú á þeim
við grænmetisræktunina. 
/VH

Tryggðu heyfenginn
Lífland er með hágæða vörur fyrir heyskapinn.
Hágæða rúlluplast og allt til stæðugerðar.
Rúlluplast, net og möttulfilmur

Fyrir stæðugerð

Megastretch 5 laga

Yfirbreiðsluplast

Vörunúmer

Vörulýsing

VHPLAST75HV
VHPLAST75GR
VHPLAST75SV

Verð (án vsk)

Megastretch 75cm x 1500m HVÍTT
Megastretch 75cm x 1500m GRÆNT
Megastretch 75cm x 1500m SVART

25
25
25

11.400
11.400
10.900

TrioBaleCompressor möttulfilma
1,40cm x 2000m f. McHale
TrioBaleCompressor möttulfilma
1,28cm x 2200m f. Krone
Rúllunet Total Cover 1,30m x 3000 m
Rúllunet Total Cover 1,23m x 3600 m

17

27.600

TopSeal glært undirplast
Stærðir frá 10x50m til 16x50m

VH5VM1282200

17

29.650

Aukahlutir fyrir stæður

VHTC130CMX3000M
VHTOTALCOVER3600

20.990
23.700

Eigum einnig aukahluti eins og sandpoka fyrir
votheysstæður og net yfir votheysstæður í
stærðum frá 8x10m til 14x15m.

Verðlistinn er birtur með fyrirvara um prentvillur. Lífland áskilur sér rétt til
fyrirvaralausra verðbreytinga vegna gengis- og verðþróunar.

Paprikuplantan hefur gefið af sér í
þrjú ár.

VH4ZDSG100 Dæla DSG 100
Öflug dæla fyrir íblöndunarefni með 100 L tanki,
rafstýrð og auðveld í
uppsetningu og allri notkun.

MegaplastPower yfirbreiðsluplast - einfalt
Stærðir frá 10x50m til 16x50m

Möttulfilma og rúllunet
VH5VM1402000

Dæla fyrir
íblöndunarefni

MegaCombi 2in1 yfirbreiðsluplast
Stærðir frá 12x50m til 16x50m

Þykkt míkron

LÍFLAND SÖLUDEILD

VERSLUN REYKJAVÍK

VERSLUN AKUREYRI

VERSLUN BORGARNESI

VERSLUN BLÖNDUÓSI

VERSLUN HVOLSVELLI

BRÚARVOGI

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

199.000 kr.

MAGNIVA - Íblöndunarefni í fremstu röð

lifland@lifland.is

Lífræn hreinsistöð

Verð: kr. 21.700,-

Reebok Öryggiskór
Einstaklega liprir og mjúkir öryggisskór
með tá- og naglavörn.
Uppfyllir staðalinn EN 20345: 2011

Verð: kr. 22.940,-

Stærðir: 38-48

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

Lögfræðiþjónusta
Hef komið aftur til starfa á lögfræðistofu mína eftir tímabundin verkefni á öðrum
vettvangi. Veiti lögfræðiþjónustu fyrir Suðurland á Selfossi, fyrir Vestfirði á
Ísafirði og á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi að Hátúni 6a, Reykjavík.
Tímapantanir í síma 777-5729 og á netfangi thuridurhalldorsdottir@gmail.com
Grafika 19

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

Sérsvið: Barnaverndarmál, forsjármál, hjónaskilnaðir, sambúðarslit, kaupmálar,
erfðaskrár, seta í óskiptu búi, dánarbússkipti. Fiskeldisréttur - lagaleg staða
varðandi ýmislegt er tengist fiskeldi og umhverfi.

• Engin rotþró eða siturlögn
25 ára ábyrgð

Lögfræðileg ráðgjöf og aðstoð við fyrirtæki og einstaklinga varðandi
úrræði vegna fjárhagserfiðleika í kjölfar Covid 19.

• Tæming seyru á þriggja til
fimm ára fresti
• Engir hreyfanlegir hlutir
• Stærðir frá 6 – 55 persónueiningar

Fyrsti tími að kostnaðarlausu.

Tunguhálsi 10 - 110 Reykjavík
Sími 517 2220 - petur@idnver.is

Þuríður Halldórsdóttir
lögmaður
Hátúni 6a,
105 Reykjavík
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Bio-Hybrid fjórhjól bætast í ökutækjaflóruna í Þýskalandi:

Tvíorkuhjól knúin mannafli og rafmagni
– Vonir bundnar við að vistvæn farartæki af svipuðum toga taki við um 23% af hlutverki hefðbundinna sendibíla
Reiðhjól gætu mögulega verið
að öðlast veigameiri sess sem
flutningatæki ef hönnun BioHybrid á tvinnhjóli, sem knúið
er jöfnum höndum af mannafli
og rafmagni, nær fótfestu.
Bio-Hybrid hjólin fengu um
hverfisverðlaunin Green Concept
Award 2020 í keppni um náttúruvæna framleiðslu, eða Green
Product Award, sem stofnað var
til í samstarfi við IKEA árið 2013.
Henta vart til aksturs
á þýskum hraðbrautum
Þýsk umferðarmenning utan þéttbýlis er helst þekkt fyrir sína þjóðvegi og hraðbrautir undir nafninu
„Autobahn“. Tvíorkureiðhjól sem
ganga fyrir mannafli og raforku
verða seint talin heppilegur fararskjóti á slíkum vegum. Enda komast þau ekki nema á 25 kílómetra
hraða. Þá vega þau vart meira
en 80 kg fyrir utan ökumann svo
flutningabíll eða rúta sem fram hjá
þeim æki á þokkalegri ferð myndi
auðveldlega geta feykt þeim út af
veginum.

Bio-Hybrid vörubíll gæti verið sniðugur í bæjarsnatt. Sennilega hefðu slík
ökutæki þó dugað skammt til að aka burt efni úr grunni nýja Landspítalans.

Sú viðleitni hefur reyndar smitast
mjög út meðal almennings og þykja
þau líka henta vel fyrir kylfinga á
golfvöllum. Hjólin frá Rafhjólum
og fylgihlutum eru hins vegar eingöngu rafknúin og eru auk þess
mun öflugri en þýsku Bio-Hybrid
tvinnorkuhjólin. Þau eru til fastsett
miðað við 25 km, en geta sum náð
45 og jafnvel allt að 70 km hraða,
en eru þá skráningarskyld.

Með 50 til 100 km drægni
Bio-Hybrid hjólin eru í raun fjór
hjól og eru 85 sentímetrar að
heildarbreidd og 2,1 metri að
lengd, þ.e. hjól fyrir ökumann og
einn farþega. Bio-Hybrid pallhjólin eru með styttra húsi og aðeins með pláss þar fyrir ökumann.
Ökudrægni hjólanna með hjálparafli mannsins er um 50–100 km.
Þau eru á 24 tommu hjólum og
hámarkshraði er 25 km á klukkustund. Af reiðhjólum hafa þau þá
sérstöðu að vera með bakkgír.

Tvíorku sendifjórhjól af gerðinni Bio-Hybrid sem gengur fyrir mannafli og
raforku. Er því nú spáð að flutningatæki af svipuðum toga muni taka við umtalsverðu hlutfalli af flutningum í framtíðinni, allavega á léttri vöru í borgum.

Myndir / Bio-Hybrid
Tveggja manna Bio-Hybrid.

um, færist yfir í útblástursfrí flutningahjól.

Nái lagabreytingin fram að ganga
í Þýskalandi verða teknar upp sérmerkingar fyrir slík flutningatæki
og reyndar reið Berlínarborg þar á
vaðið strax árið 2019. Hjólunum er
þó ekki eingöngu ætlað að flytja
vörur því þau geta allt eins flutt
farþega. Takmarkanir á því verða
þó enn við lýði því ökumaður BioHybrid reiðhjóls verður að vera
minnst 16 ára að aldri til að mega
flytja farþega.

Brautryðjandinn í Hveragerði

Reiðhjóla-hraðbrautir

Rafknúin farartæki á þremur
hjólum hafa verið að ná fótfestu á
Íslandi, samanber hjól pitsusendla
og farartæki póstburðarfólks,
sem eru orðin áberandi á götum
höfuðborgarsvæðisins. Þá hefur
Svavar Kristinsson, sem rekið
hefur fyrirtækið Rafhjól og fylgihluti í Hveragerði, verið mikill
brautryðjandi í því að afla rafhjólum vinsælda á Íslandi. Þar

Lögin gera ráð fyrir að sett verði
í umferðarlög sá möguleiki að
leggja reiðhjóla-hraðbrautir á
lengri leiðum við hlið akvega
sem verði sérmerktar fyrir hraðfara reiðhjól og kallist á þýsku
„Radschnellweg“. Hvort BioHybrid hjól með hámarkshraða
upp á 25 km verði leyft að aka á
slíkum brautum skal ósagt látið. 
			/HKr.

Spáð 22,5% hlutdeild í
flutningum
Það sem eykur möguleika þessarar
hönnunar eru mögulega breyttar
umferðarreglur sem samþykktar
voru í Bundesrat, efri deild þýska
þingsins, í febrúar síðastliðnum.
Reglurnar miða að því að gera umferðarlögin reiðhjólavænni en verið
hefur. Er það sérstaklega talið hafa
þýðingu fyrir hjól sem gerð eru fyrir
flutninga á vörum. Þá verður þeim
heimilt að leggja í vegköntum sem
öðrum ökutækjum hefur ekki verið
heimilt. Reiðhjólaflutningasamtök
Þýskalands (German Bicycle
Logistics Association - RLVD)
hafa fagnað þessum breytingum.
Er því nú spáð að 22,6% vöruflutninga, sem áður fóru fram með
hefðbundnum vélknúnum ökutækj-

Farþegaflutningar á
rafreiðhjólum háðir
lágmarksaldri ökumanns

Ökumaður stígur pedala til að hjálpa upp á afl rafmótora.

Ökumaður Bio-Hybrid við stýrið.

Kínversk þríhjól sem ganga alfarið fyrir rafmagni frá Svavari Kristinssyni í
Rafhjólum og fylgihlutum í Hveragerði. Hann er einn ötulasti hvatamaðurinn
að innleiðingu rafhjólamenningar á Íslandi.

hefur einkum verið um að ræða
þríhjól sem ekki síst eru hugsuð til

að auka hreyfimöguleika fólks með
skerta hreyfigetu sem og aldraðra.

Landbúnaður framtíðarinnar:

Stóraukinni matvælaframleiðslu mætt með hátæknilausnum
Samkvæmt spá Sameinuðu þjóðanna munu jarðarbúar ná því að
verða 7,9 milljarðar árið 2050.
Til að fæða þennan fjölda telja
SÞ að landbúnaðarframleiðsla
heimsins þurfi að aukast um 69%
frá því sem hún var 2010. Til að
ná slíkum markmiðum eru þjónustufyrirtæki í æ ríkari mæli farin
að veðja á margvíslagar hátæknilausnir.
Bændur eru þegar farnir að tileinka sér margvíslegar hátækni
lausnir og upplýsingatækni í sinni
vinnu víða um heim. Notkun
skynjara og tölvustýrðra skammtara
er einn liður. Eftirlit með framgangi
uppskeru og úðun akra með drónum
er lausn sem verður líka sífellt meira
áberandi.
Tæknirisinn IBM hefur áætlað
að hvert meðalbú í heiminum muni

þáttum betur, eins og áburðargjöf og
vökvun, til að ná fram hámarksuppskeru og auka hagnað.
Spáð gríðarlegri aukningu í
nettengdri tækni

Bóndi stýrir mannlausrir dráttarvél við slátt með aðstoð dróna.

afla sífellt meiri upplýsinga með
margvíslegri skynjaratækni. Þannig
geti þessi bú í dag auðveldlega

safnað upplýsingum af hálfri milljón mælipunkta á hverjum einasta
degi. Þannig geti bóndinn stýrt öllum

Á vef Business Insider er m.a. fjallað
um mikilvægi dróna í landbúnaði
framtíðarinnar. Þeir geta ekki bara
úðað eitri yfir akra, heldur má nýta
þá til að úða áburði á mjög skilvirkan
hátt og nákvæmlega eftir mælingum
sem sýna hvar þörfin er mest hverju
sinni. Þessi tækni er hluti af því
sem kallað er Alnet hlutanna, eða
„Internet of Things (IoT)“ Þessi IoT
umhverfiskerfi er hægt að aðlaga
að þörfum hvers bónda fyrir sig.
Búist er við að þessi IoT tækni muni
vaxa gríðarlega á næstu árum og að
veltan í þessum geira muni aukast

Hátækni beitt í landbúnaði.

hröðum skrefum og verði komin í
meira en 2,4 billjónir dollara á ári
fyrir 2027. Bent er á að á síðasta ári
hafi verið til um 8 milljarðar tækja
sem skilgreind eru undir hugtakinu
IoT umhverfiskerfi. Spáð er að þeim
muni fjölga í 41 milljarð fyrir árið
2027. Þá er talið mjög líklegt að fyrirtæki sem framleiða búnað fyrir IoT
lausnir muni nýta 5G nettæknina í
auknum mæli.
/HKr.
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UTAN ÚR HEIMI

„European Green Deal” er tillaga að nýrri stefnu Evrópusambandsins í landbúnaðarmálum:

Hugmyndin að gera ESB fremst í
heimi í sjálfbærum landbúnaði
Mörg samtök bænda og smáframleiðenda óttast að þetta muni auka framleiðslukostnað verulega og draga úr samkeppnishæfni
Framkvæmdastjórn Evrópu
sambandsins hefur lagt fram til
lögur að nýrri stefnu, European
Green Deal, um hollari og sjálf
bærari matvæli innan sam
bandsins og stefna með því að
landbúnaðarbyltingu. Hér eru
lagðar línur með að sambandið
leggi sitt af mörkum til að upp
fylla Parísar-samninginn um
loftslagsmál, sjálfbærnimarkmið
Sameinuðu þjóðanna og alþjóð
leg markmið um líffræðilega
fjölbreytni.
Hin nýja stefna sambandsins
og liður innan hennar, sem kallast
Farm to Fork, er mikilvæg til að ná
þessum markmiðum. Stefnan felur
í sér allt matvælakerfið frá jörðu til
hafs og á matarborðið á evrópskum heimilum. Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins vill að matvælaframleiðsla í sambandinu
setji staðla fyrir alþjóðleg sjálfbær
matvæli. Drifkraftar þeirra markmiða sem eru leiðarstef í stefnunni eru án efa frekari auðlegð og
störf. Framkvæmdastjórnin telur
uppbyggingu á hagkerfinu eftir
heimsfaraldurinn liggja í grænni
endurskipulagningu og að styrkja
eigi matvælaiðnaðinn með því að
verða best í heiminum í sjálfbærni.
Betrumbættur landbúnaður
Íslenskur landbúnaður er sterkur á
mörgum sviðum þegar kemur að
sjálfbærni, eins og gott dýraheilbrigði og góð dýravelferð, lítil
notkun á sýklalyfjum og skordýraeitri og lágt kolefnisfótspor.
Þessa þætti á að leggja enn frekari
áherslu á í Farm to Fork-lið stefnunnar.
Um 40% af fjárhagsáætlun
landbúnaðar verður eyrnamerkt
loftslagsmálefnum í stefnunni.
Einnig verður stefnt að því að
minnka notkun á kemískum
varnarefnum um 50% og
kemískum áburði um 20%
innan ársins 2030. Notkun á
sýklalyfjum í húsdýraframleiðslu
á að minnka um 50% og yfirvöld
vilja endurskoða regluverk um
dýravelferð. Framkvæmdastjórnin

mælir með að húsdýrahald innan
sambandsins verði kynnt sem
sjálfbærast og loftslagsvænast.
Árlega notar Evrópusambandið
um þrjátíu milljarða króna íslenskar
til að auglýsa og auka sölu á eigin
landbúnaðarvörum.
Ný áætlun varðandi merkingar
á matvælum getur orðið snúin
fyrir kjötframleiðendur en stefnan inniheldur ráðstafanir sem
eiga að leggja það af mörkum að
neytendur velji holl matvæli sem
framleidd eru á sjálfbæran hátt.
Framkvæmdastjórnin mun koma
með uppástungu að lögboðinni
næringarmerkingu ásamt því að
fá inn möguleika á sjálfbærnimerkingum sem innihalda meðal
annars kolefnisfótspor. Í stefnunni
eru gjöld einnig nefnd sem mikilvægar aðgerðir til að örva sjálfbæra
framleiðslu og hollt mataræði fólks.

koma inn í sambandið erlendis
frá verði að uppfylla skilyrði
og reglur Evrópusambandsins.
Sérstakar tillögur og ráðstafanir í

matvælastefnunni og stefnunni um
líffræðilegan fjölbreytileika verða
meðhöndlaðar af meðlimalöndum
Evrópusambandsins og Evrópu

Líffræðileg fjölbreytni
og lögvernduð svæði
Á sama tíma og liðurinn From
Farm to Fork var kynntur birti
framkvæmdastjórnin einnig stefnu
sína í að viðhalda líffræðilegri fjölbreytni. Þar kemur fram að heildarstærð lands þar sem lífræn ræktun
er stunduð eigi að auka um 25%
fram til ársins 2030. Stungið er
upp á gríðarlega mikilli plöntun
trjáa, eða þriggja milljarða nýrra
trjáa, um leið og styrkja á verndun
náttúrusvæða. Stefnt er á að 30%
af öllum náttúrusvæðum verði
lögvernduð og að 10% muni njóta
strangrar lögverndunar gegn inngripi mannfólks.
Mörg samtök bænda
og smáframleiðenda eru
gagnrýnin á stefnuna
Mörg bændasamtök og félög smáframleiðenda innan sambandsins
eru gagnrýnin á þætti í stefnunni
og óttast að metnaður hennar og
strangar reglur muni auka kostnað
verulega sem muni hafa samkeppnisókosti við erlend matvæli í för
með sér. Í Farm to Fork er sérstaklega nefnt að matvæli sem

Vélar, bátar, bílar, gámar eða vörur í lausu
Það skiptir ekki máli hvað þú þarft að flytja,
við getum flutt það fyrir þig landshorna á milli.
Reglulegar ferðir á flesta staði á landinu.

Hafðu samband og við finnum lausnina með þér.
fraktlausnir@fraktlausnir.is
Sími 519-2150 eða 773-1630

Bænda
18. júní
18. júní
Lely Center Ísland

SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR

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

þinginu, svo það er alls óljóst enn
hvort Framkvæmdastjórnin nái
öllum sínum markmiðum í gegn.

/ehg-landbruk.noMeld
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LESENDABÁS

Aflátsbréf
Tveir sjónvarpsþættir frá
í febrúar eru mér í fersku
minni. Sá fyrri var í Kveik
um aflátsbréf og græna orku.
Sá seinni í Kastljósinu með
forstjóra Landsvirkjunar (LV)
og framkvæmdastjóra Íslenskra
iðnfyrirtækja.
Mér skildist að aflátsbréf LV
virki þannig að framleiðendur í
ESB-ríkjum kaupi aflátsbréf af
LV til vottunar, að þeir noti græna
orku. Segja svo framleiðslu sína
umhverfisvæna í þeim tilgangi
að selja meira. Ljóst er að dæmið
gengur ekki upp og er lygi á meðan
enginn er sæstrengurinn. Er hægt
að hugsa sér meiri vörusvik? Allt
í skjóli EES/ESB.
Í Kveik bar forstj. LV á
stóriðjuna að hún tímdi ekki að
borga fyrir umhverfisvottun. Sá
sem svaraði fyrir álverin kom að
kjarna málsins, þegar hann sagði
að þessi skattur hefði komið eftir
að álfyrirtækin hófu framleiðslu
hér á landi. Ég man vel að eftir
að ISAL byrjaði reyndi hver
ríkisstjórnin á eftir annarri að
lokka hingað stóriðju út á ódýra
og hreina græna orku. Er nokkuð
óeðlilegt að álframleiðendur neiti
að taka á sig svona skatt eftir á?
Jafnvel þótt reksturinn væri í
dúndrandi gróða.
Í fyrrnefndum Kveik var
velt upp hver væri ábyrgur fyrir
vitleysunni. Í mínum huga er
augljóst að það er ESB. Strax
með fyrsta orkupakkanum var
lagt upp hvernig ESB gæti smám
saman sölsað undir sig orkuna
með hverjum orkupakkanum á
eftir öðrum. Það hefði að öllum
líkindum verið stimplað og runnið
ljúft í gegn, ef ekki hefði liðið svo
langur tími frá því orkupakki 2
var samþykktur, þar til orkupakki
3 skyldi samþykktur. Kanski var
það hruninu að þakka.
EES/ESB og Orkuveitan
fóru fram úr sér með prentun á
greiðsluseðla að á Íslandi væri
raforka framleidd með kjarnorku
og olíubrennslu. Það opnaði augu
margra og komst í umræðuna. Þá
var snarlega hætt að prenta þetta
bull á greiðsluseðlana.
Það er eins með illan orðstír
og góðan. Hann deyr aldrei.
Mikið vorkenni ég aumingjans
landráðamönnunum
sem
afsöluðu þjóðinni yfirráðum á
orkuauðlindunum með samþykki
orkupakka 3. Sérstaklega þeim,
sem rökstuddu samþykki sitt
með því að sl. 20 ár hefðum við
samþykkt og stimplað allt sem
EES kom með frá ESB.
Augljóst er hvert forstjóri LV
stefnir. Hann vill fá sæstreng
og selja græna raforku til ESB
á hærra verði en fæst fyrir hana
innanlands. Svo verður sagt að
ódýrari raforka streymi til baka um
sæstrenginn. Það verður skilgreint
sem ódýrari orka framleidd með
kjarnorku, kola- og olíubrennslu.
Við það hækkar orka til okkar,
þó hún sé ódýrari en það sem LV
fær fyrir grænu orkuna til ESB.
Fyrirtæki innan ESB fá vottað
að þeir hafi fengið sérvalda
græna orku úr orkubanka ESB.
Með hærra orkuverði minnkar
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samkeppnishæfni íslenskrar
framleiðslu, sem auk þess telst
ekki lengur umhverfisvæn.
Ég horfði líka á Kastljósþátt
með forstj. LV og frkvst. Íslenskra
iðnfyrirtækja, sem sagði sölu LV
á aflátsbréfum eyðileggja fyrir
íslenskum iðnaði. Svar frkvst.
LV var. „Sannaðu það“, sem
ekki er létt fyrirvaralaust í beinni
útsendingu.
Síðan sannaði hann það sjálfur,
þegar hann sagði heiminn vera að
breytast.
Nú vildi unga fólkið kaupa
umhverfisvænar vörur og átti þá
við umhverfisvottaðar vörur, en
sást yfir að vottun með grænum
aflátsbréfum LV er allt í plativottun.
Nú verða stjórnvöld að kynna
að öll íslensk framleiðsla notar
100% græna orku og hreint
ómengað vatn. Koma Íslandi
á kortið sem grænasta landi í
heimi. Merkja áberandi íslenskar
framleiðsluvörur að upprunaland
sé Ísland.
Þá myndi þetta unga umhverfis
væna fólk velja íslenska vöru og
skipti þá ekki máli að pakkningar
við hliðina væru ódýrari.
Það ætti að efna til samkeppni
um íslenskt umhverfismerki, sem
höfðaði til okkar hreinu auðlinda
líkt og „þú veist, hvaðan það
kemur“. Fylgja merki og merkingu
eftir með öflugri kynningu.
Ég skildi framkvæmdastjóra
Samtaka iðnaðarins sem hún ætti
við að sala aflátsbréfa LV myndi
skemma þennan möguleika.
Frkvstj. LV talaði um 10 milljarða
tekjur LV af sölu aflátsbréfanna,
sem svo kom í í ljós að var á 10
árum. Milljarður á ári er ekki
mikið miðað við skemmdirnar
á samkeppnishæfni, markaðs
tækifærum og markaðssetningu
íslenskrar framleiðslu.
Vindi stjórnvöld ekki ofan af
þessari grænu svikamyllu ættu
þau að stíga skrefið til fulls og fara
að selja aflátsbréf um hreinleika
vatns. Það væri ekki ónýtt fyrir
framleiðendur bjórs að fá vottað,
að hann væri framleiddur úr
hreinu ómenguðu vatni, eins og
er á Íslandi. Svo ekki sé talað um
garðyrkjubændur víða um heim,
sem blanda alls konar efnum í
vatnið, sem þeir vökva plönturnar
með.
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Sveiflum haka og ræktum
nýjan skóg

Ræktun nýrra skóga (nýskógrækt) er mikilvægasta og skilvirkasta náttúrulega aðgerðin sem heimsbyggðin hefur
tiltæka til kolefnisbindingar.

„Í þá tíð var Ísland viði vaxið
milli fjalls og fjöru“, ritaði
Ari prestur fróði Þorgilsson í
upphafskafla Íslendingabókar.
Talið er að við landnám hafi um
þriðjungur landsins verið þakinn
birkiskógum og kjarri, en nú vex
birki á um 1,5 prósentum landsins
og ræktaðir skógar þekja 0,5%
þess. Íslendingar eru í þeirri
óvenjulegu stöðu að nær allir
skógar landsins eyddust og á eftir
fylgdi hrikaleg jarðvegseyðing og
hnignun landgæða sem er okkar
alvarlegasta umhverfisvandamál.

Kolefnisbinding

Kjörið tækifæri
Af alþekktum orsökum er hagvöxtur
hér á landi á hraðri niðurleið og
atvinnuleysi eykst. Þessi öfugþróun
bitnar ekki síst á dreifðum byggðum
landsins, sem undanfarin ár hafa notið
góðs af ört vaxandi ferðaþjónustu.
Innspýting í hagkerfið er brýn og
ekki sakar ef hún er um leið „græn“
þannig að hún uppfylli markmið um
sjálfbærni og loftslagslausnir. Draga
má úr áhrifum niðursveiflunnar, ná
verulegum árangri í loftslagsmálum
og byggja upp auðlind til hagsbóta
fyrir land og þjóð í framtíðinni.
Skógrækt er ung búgrein á Íslandi
og vöxtur trjáa er til muna öflugri
en menn hafa þorað að vona. Fyrir
hendi er mikið ónýtt landnæði og
trjárækt getur auðveldlega komið
til stuðnings og viðbótar við aðra
atvinnuvegi landsmanna.
Öflug kolefnisbinding
Ræktun nýrra skóga (nýskógrækt)
er mikilvægasta og skilvirkasta
náttúrulega aðgerðin sem
heimsbyggðin hefur tiltæka til
kolefnisbindingar. Víða um heim
er unnið að því að meta mögulegt
framlag ræktunar nýrra skóga
á áður skóglausu landi til þess
að takast á við loftslagsvána og
uppfylla markmið í umhverfis- og
atvinnumálum.
Timbur
Afurðir nytjaskóga verða að
verðmætu lífrænu hráefni, timbri
og smíðavið. Á líftíma sínum
skapar skógur margvísleg efnisleg
verðmæti, fyrst brennsluvið,
girðingar
staura, jólatré, trjákurl
og arinvið og síðar meir timbur og
aðrar viðarafurðir sem nýta má á
ótal vegu. Verð á timbri hefur lengi
farið hækkandi á heimsmarkaði og
ekkert sem bendir til að draga muni
úr eftirspurn á næstunni. Sumar
spár gera reyndar ráð fyrir því að
trjáviður muni í æ ríkari mæli koma í
stað steinsteypu sem byggingarefni.
Skjól og útivist
Skjóláhrif skóga bæta möguleika
til ræktunar í landbúnaði. Skjólið
tryggir og eykur afurðir af túnrækt,
kornrækt og matjurtarækt. Skógar
mynda skjól langt út fyrir það svæði
sem þeir þekja og draga úr öflugustu
vindhviðunum í nágrenninu.
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Búpeningi líður betur í skjóli en á
berangri auk þess sem kostnaður
við viðhald bygginga lækkar
vegna skógarskjólsins. Æskilegt
er að planta skógi í nágrenni við
vindasama staði, ekki síst vegstæði
þar sem vindhviður valda tíðum
slysum eða tjóni.
Skógar eru aðlaðandi til útivistar
vegna skjólsins sem í þeim er og
ánægjunni sem felst í að ganga
um og njóta útiveru í skógi vöxnu
landi. Þeir auka fjölbreytni í lífríkinu,
lífverum fjölgar í skógum auk þess
sem ýmsar aukaafurðir skóganna eru
vinsælar meðal matgæðinga, svo sem
sveppir og ber.
Atvinna
Nú með þverrandi atvinnu er unnt
með aðgerðum stjórnvalda að skapa
fólki arðbær störf við að undirbúa
stórátak til að efla skógrækt. Strax má
vinna að því að hirða um og grisja þá
skóga sem fyrir eru og auka þannig
gæði þeirra og hámarka árangur.
Arður af skógi kemur reyndar ekki
í sviphendingu, en býsna skjótt má
fá tekjur af skógi vöxnu landi vegna
grisjunar. Með vexti skógar aukast
tekjur af honum og störfum fjölgar og
trjáviður er uppspretta ótal tækifæra
til nýsköpunar á ýmsum sviðum
iðnaðar. Skógrækt sem tiltölulega
ný atvinnugrein mun þannig stuðla
að jákvæðri byggðaþróun og skapa
fjölmörg afleidd störf og vera
framtíðarauðlind fyrir komandi
kynslóðir landsmanna.
Verðmæti jarða
Lítið hefur farið fyrir umræðu um
áhrif skóga á verðmæti skógarjarða.
Líklegt er að verðgildi þeirra verði
í framtíðinni metið hærra, ekki
síst vegna kröfu til fyrirtækja og
þjóðríkja til kolefnisbindingar. Í
framhaldinu má búast við að lánsog veðhæfi þeirra aukist og renni
traustari stoðum undir annan búskap
á viðkomandi jörð. Þannig munu
skógar auka verðmæti jarða til
framtíðar óháð öllum hagsveiflum
sem hafa haft afgerandi áhrif á
margar atvinnugreinar í gegnum
tíðina. Timburafurðir má einnig
geyma, ef svo má að orði komast,
því eigandi getur ákveðið að fella
tré síðar, ef td. verð á timbri er
óhagstætt.

Ræktaður skógur á Íslandi bindur
árlega um 10 tonn af CO2 á hvern
hektara, þó misjafnt eftir staðháttum,
trjátegund og aldri skógarins.
Íslendingar losa árlega um 4,7
milljónir tonna af CO2-ígildum
og nægði því að tæp 5% landsins,
væru fyrir hendi blandskógar
ýmissa tegunda (ösp, greni, lerki,
fura og birki), til að binda alla
okkar losun. Ræktaðir birkiskógar
binda töluvert minna og þyrfti 15%
landsins til sömu nota. Hins vegar
myndi ræktaður asparskógur aðeins
þurfa 2% landsins til að binda alla
losun, því mest binding kolefnis
næst með alaskaösp, allt að 23
tonnum á hektara. Það skiptir því
máli hvaða tegundum er plantað, en
fer að sjálfsögðu eftir því að hvaða
markmiðum skal stefnt. Ef stefnt er
að kolefnisbindingu er ljóst hvar á
að bera niður. Nota á afkastamiklar
og gjöfular tegundir sem skila
mestum árangri. Ákvarðanir um í
hvað fjármunum okkar sé varið til
að berjast gegn útblæstri lofttegunda
sem valda loftslagsröskun verða
að byggjast á staðreyndum og
vísindalegum rökum um gagnsemi
fjárfestinga og slíkar ákvarðanir
eiga að vera í höndum kjörinna
fulltrúa.
Kaup á losunarheimildum
Eftir tíu ár gætum við þurft að verja
verulegum fjárhæðum til kaupa á
losunarheimildum ef ekki næst að
standa við Parísarsamninginn. Takist
að binda þá losun sparast miklar
fjárhæðir sem nýta mætti í aðra
arðbæra hluti. Nýskógrækt dregur að
auki úr losun gróðurhúsalofttegunda
frá rofnu landi um leið og hún bindur
jafnframt kolefni í trjám og jarðvegi.
Látum hendur standa
fram úr ermum
Gróðursetning hefur dregist verulega
saman hér á landi frá efnahagshruni
og í fyrra voru aðeins gróðursettar
3 milljónir trjáplantna. Nauðsynlegt
er að auka þar verulega við og
margfalda plöntun. Undirbúningur
þess tekur nokkur ár og því
mikilvægt að hefjast þegar handa.
Aðgerðir stjórnvalda eru því miður
í hænuskrefum að þessu leytinu á
sama tíma og innan fárra ára kemur
að uppgjöri á kolefnisbókhaldi
landsins.
Fram undan eru því tækifæri til
að draga úr áhrifum niðursveiflu
í efnahagslífinu, ná verulegum
árangri í loftslagsmálum og byggja
upp auðlind til hagsbóta fyrir land
og þjóð í framtíðinni. Á erfiðum
tímum þarf að horfa til framtíðar
og byggja upp. Fátt eykur bjartsýni
fólks eins mikið og gróðursetning
trjáa. Nýtum það lag og blásum til
grænnar sóknar – og ræktum skóga.
Karl Gauti Hjaltason
Höfundur er þingmaður
Miðflokksins í Suðurkjördæmi.
kgauti@althingi.is
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Gæðastýringin hefur skilað árangri

Að undanförnu hefur skapast
talsverð umræða um beitarmál
sauðfjárbænda, einkum þeirra
bænda sem eru þátttakendur í
gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu.
Gagnrýnin snýr að mestu að
framkvæmd landnýtingarþáttar
gæðastýringarinnar.
Landssamtök sauðfjárbænda
hafa af metnaði byggt upp
gæðastýringu í sauðfjárrækt sem
hluta af stuðningskerfi við íslenska
sauðfjárbændur. Vissulega hefur
verkefnið þróast og breyst frá
upphafi þess og ljóst að ekki er
kominn neinn endapunktur í þeim
efnum.
Gæðastýringin hefur
skilað miklum árangri
Þegar kemur að því að meta árangur
landnýtingarþáttar gæðastýringar
má horfa til fjölmargra atriða.
Það má til dæmis horfa til þess að
verkefnið hefur aukið þekkingu
bænda á landnýtingu og stuðlað
að því að nú er unnið markvisst að
aðgerðum á þeim beitarsvæðum
sem falla undir viðmiðunarmörk
gæðastýringarinnar. Vissulega
má deila um hvar við setjum slík
viðmiðunarmörk. Þessi viðmið
þarf að endurmeta reglulega og
tryggja að þau séu sett fram á
grunni vísindalegrar þekkingar. Er
sú landnýting sem nú er stunduð
að ganga á gæði landsins? Þeirri
spurningu hefur ekki verið svarað
í þessari umræðu. Árangur af
landgræðslu ræðst ekki endilega af
því hvort land sé friðað fyrir beit
eða ekki. Árangurinn ræðst ekki
síst af því fjármagni og þeirri vinnu
sem sett er í uppgræðsluverkefni.

Friðun getur hins vegar verið
nauðsynleg við ákveðnar
aðstæður og í tengslum
við gæðastýringuna hefur
verið unnið að því að friða
slíkt land. Gæðastýringin
er þannig byggð upp að
nýting lands, sem fellur
undir viðmið, stuðlar að því
að landið endurheimti fyrri
gæði en slík verkefni þurfa
að vinnast tíma.
Sauðfjárbændur fjár
magna stóran hluta land
græðsluverkefna ár hvert
Flestir bændur stunda
landgræðslu með einhverj Unnsteinn Snorri Snorrason.
um hætti, þó svo að
umfang sé ólíkt. Í samvinnu við framlag bænda til landgræðslu á
Landgræðsluna er unnið að tvenns hundruðum milljóna ár hvert.
konar verkefnum. Annars vegar í
Hefur ástand beitarlands breyst
verkefninu Bændur græða landið
þar sem yfir 500 bændur eru
frá því að gæðastýring hófst?
þátttakendur og unnið á um 5.300
ha. árlega. Hins vegar á vegum Einn af veikleikum við framkvæmd
Landbótasjóðs Landgræðslunnar gæðastýringarinnar er sá að unnið
þar sem 300 aðilar koma að með gögn sem eru orðin 10-15 ára
með einum eða öðrum hætti að gömul. Gögnin eru uppruninn í
60 verkefnum þar sem unnið verkefninu Nytjaland sem unnið var
er á um 7.000 ha lands. Meðal á árunum 2002-2008. Það verkefni
þeirra verkefna eru aðgerðir sem er sá grunnur landupplýsinga
skilgreindar eru í landnýtingarþætti
sem gæðastýringin byggir á. Því
gæðastýringarinnar. Kostnaður miður var ekki haldið áfram á
Landgræðslunnar við þessi sínum tíma með verkefnið, því
verkefni árið 2019 var um 145
það var sannarlega þörf á því að
milljónir. Á móti leggja bændur þróa aðferðafræðina betur og bæta
fram vinnuframlag og ýmsan þar með nákvæmni gagnanna og
annan kostnað sem til fellur við ekki síður til þess að fylgjast með
framkvæmdina. Ekki er haldið framvindu gróðurfars.
sérstaklega utanum vinnuframlag
Landgræðslan hefur eftirlit með
og fjármagn sem bændur leggja til framkvæmd landnýtingaþáttar
þessara verkefna. Að auki stundar gæðastýringarinnar og þar að
fjöldi bænda uppgræðslu á sínum auki er það eitt af hlutverkum
jörðum án aðkomu Landgræðslu eða Landgræðslunnar að fylgjast með
annarra stofnanna. Líklega hleypur gróðurframvindu. Ef forsendur

gæðastýringarinnar eru jafn
rangar og gagnrýnin ber með
sér, þá hljóta áhrif þess að
koma fram í afturför lands.
Það væri gagnlegt fyrir þessa
umræðu ef Landgræðslan
myndi miðla upplýsingum um
breytingar gróðurfars síðustu
10 árin á þeim landssvæðum
sem landbótaáætlanir eru
virkar.
Aðstæður í landinu er mjög
ólíkar og engin ein lausn
hentar alls staðar. Verkefni um
mat að gróðurauðlindum sem
stofnsett var að frumkvæði
bænda árið 2017 er ætlað
til þess að þróa og bæta
stjórntæki við landnýtingu. Bændur
standa heils hugar á bak við það
verkefni, en því er ekki lokið og
það er þýðingarmikið að halda því
samstarfi áfram eigi markmiðin að
nást.
Umræða um lausagöngubann

Í fréttum Stöðvar 2 laugardaginn
30. maí lýsti landgræðslustjóri sinni
skoðun að banna ætti lausagöngu
búfjár á Íslandi. Í hans málflutningi
kom fram hvaða áhrif slíkt bann
myndi hafa. Hann telur m.a. að
það muni sparast miklir peningar
skattgreiðanda þegar kemur að
kostnaði girðinga vegna þess að þá
væri hægt að leggja niður girðingar
sem tengjast landgræðslu, skógrækt,
vegstæðum og sauðfjárveikivörnum.
Þá muni ekki þurfa að smala
lönd sem eru friðuð og þannig
spara bændum mikið umstang.
Það verður fróðlegt að sjá
útfærslur á þessum hugmyndum
landgræðslustjóra á næstu dögum.

Enda er Landgræðslustjóri varla að
koma fram með slíkar fullyrðingar
í fjölmiðlum án þess að hafa skoðað
málið í þaula.
Bændur eru einn fjölmennasti
hópur sem starfar að landgræðslu
hérlendis, ef ekki sá fjölmennasti.
Yfirlýsingar á borð við ummæli
Landgræðslustjóra 30. maí grafa
undan þeirri vinnu og koma þannig
niður á uppgræðslu landsins.
Hefðbundin nýting sameiginlegra
beitilanda á sér langa sögu sem
byggir í mörgum tilvikum á
stjórnarskrárvörðum réttindum.
Breytingar verða að vinnast í
samstarfi við bændur svipað og hefur
verið gert þar sem vel hefur tekist
til í verkefnum innan gæðastýringar.
Annars munu þær einfaldlega ekki
skila árangri.
Landnotkun sauðfjárbænda er
ekki yfir gagnrýni hafin. Víða er
þörf á því að sinna landbótum og
beitarstýringu af meiri krafti en gert
er í dag. Það er hins vegar skoðun
Landssamtaka sauðfjárbænda að
landnýtingarþáttur gæðastýringar
hafi ekki bara breytt hugarfari
bænda og heldur líka aukið verulega
samstarf við Landgræðsluna þegar
kemur að góðri nýtingu beitilands.
Landssamtök sauðfjárbænda harma
því þá ákvörðun Landgræðslunnar að
setja samskipti við sauðfjárbændur
í þennan farveg. Óhjákvæmilegt
er annað en að Landssamtök
sauðfjárbænda kalli eftir samtali
við stjórnvöld um fjármögnun og
framkvæmda samstarfsverkefna
sauðfjárbænda og Landgræðslunnar.
Unnsteinn Snorri Snorrason
framkvæmdastjóri
Landssamtaka sauðfjárbænda

Mímir er opinn!
MÁN – FÖS
12:00 – 23:00

LAU – SUN
15:00 – 23:00

Hamingjudagar alla daga
með tilboði á drykkjum.
Verið velkomin!
MIMIR.RESTAURANT

+354 525 9970
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HELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINS

Sætviðarrót. Efni í rótinni er 50 sinnum sætara en sykur af sömu þyngd.

Sætrót er 50 sinnum sætari en sykur
Sætrót er 50 sinnum sætari en sykur
Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Vinsældir lakkríss eru miklar
og hans neytt í miklu magni um
allan heim sem sælgæti eða sem
íblöndunarefni í margs konar
framleiðslu. Lakkrís eins og við
þekkjum hann í dag á lítið skylt
við lakkrísinn sem var upprunalega framleiddur úr sætrót fyrr
á tímum.
Indland er það land í heiminum
sem ræktar mest af lakkrís- eða
sætrót og flytur út mest af hreinum lakkrís. Þar á eftir koma Íran,
Ítalía, Afganistan, Kína, Pakistan,
Írak, Aserbaídsjan, Úsbekistan,
Túkmenistan og Tyrkland.
Samkvæmt upplýsingum á vef
Hagstofu Íslands voru flutt inn rúm
22,2 tonn af lakkrískjarna í stærri en
4 kílóa eða stærri blokkum og fljótandi lakkrískjarna eða lakkrísdufti
í 3 lítra eða stærri umbúðum árið
2019. Mestur var innflutningurinn
frá Íran 10 tonn og frá Þýskalandi
tæp 3 tonn. Auk þess voru flutt inn
478 kíló af því sem kallast aðrir safar
og kjarnar úr lakkrísplöntum, þar af
368 kíló frá Þýskalandi.
Ættkvíslin Glycyrrhiza
og tegundin glabra
Um 20 tegundir teljast til ætt
kvíslarinnar Glycyrrhisza sem er af
varablómaætt, Fabaceae og finnast
í Evrópu, Asíu, Ástralíu, Norður- og
Suður-Ameríku.
Þekktust þessara tegunda er
G. glabra sem margir þekkja sem
plöntuna sem lakkrís er upprunalega
unninn úr.
Sætrót er fjölær runni sem
nær rúmlega eins metra hæð.
Ofanjarðarhlutinn vex upp af
trékenndri og greindri, djúpri og
ilmsterkri stólparót. Laufblöðin
samsett með 9 til 17 egg- eða
lensulaga smáblöðum sem eru 7 til
15 sentímetrar að lengd. Smáblöðin
1,5 til 4 sentímetrar að lengd og 0,8
til 2 að breidd. Blómin um einn
sentímetri að lengd, fjólublá yfir
í að vera bláhvít, nokkur saman í

Sælgætið sem selt er sem lakkrís í dag á lítið skylt við sætrót sem lakkrís
var upphaflega unninn úr.

Lakkríste er vinsæll götudrykkur í Egyptalandi.

Á Spáni, Ítalíu og Frakklandi er hægt að fá ferska lakkrísrót hjá götusölum
sem grafa ræturnar upp, skola þær og selja til að draga úr andremmu.

axi. Aldinið ílangur, flatur og eilítið
hærður belgur, 2 til 3 sentímetrar að
lengd með 2 til 8 fræjum.
Uppruni og útbreiðsla
G. glabra er upprunnin í suðvesturhluta Asíu, austanverðri Evrópu og
löndunum við Miðjarðarhafið, allt
frá Spáni og austur að norðvesturhluta Kína. Í dag er tegundinni skipt,
af sumum, í þrjú afbrigði. Spænskt
og ítalskt G. glabra var. typical, rússnesk G. glabra var. glandulifera og
það sem finnst í fyrrum Persíu og í
Tyrklandi G. glabra var. violacea.
Tegundin G. uralensis finnst í
Mið-Asíu, Norðvestur- og AusturKína en tegundin G. inflata er

einungis þekkt villt í Xinjiang
Uygur-héraði í norðaustanverðu
Kína. Allar þrjár tegundir eru notaðar til lakkrísgerðar í Kína.
Nafnaspeki
Enska orðið liquorice kemur úr
gamalli frönsku licoresse en mun
upprunalega vera komið úr grísku
γλυκόριζα, glykorrhiza, sem þýðir
sætrót, γλυκύς, glukus, sæt og ρίζα,
rhiza, sem þýðir rót.
Sætrót, lakkrísrót og lakkrís eiga
sér mörg og ólík heiti í löndum
heims. Á afríksku kallast plantan
drop en irq as-sus, irqu as-sus, irqu
al-sus, sous og sus á arabísku og gān
cǎo, gam chou, guangguo–gancao,

Þurrkað lakkrísrótarduft.

kan tsau, xi-bei og yang gan cao á
kínversku. Í Albaníu segja menn
gliciriza e shogët og glicirizë en
shush og shush kireah á hebresku
og Japanir nankin-kanzō, rikorisu,
kanzō og kanzo.
Þjóðverjar kalla plöntuna og
afurð hennar gemeines süssholz,
kahles süssholz, lacrisse, lakritz,
lakritzeholz, lakritzenwurzel,
lakritzpflanze, lakrizenwurzel,
spanisches süssholz, süsscholz og
süsswurz.
Fjöld indverskra heita eru of

mörg til að telja upp hér en þar á
meðal eru jesthimadhu, mauddh,
etthimadhiram, iradimadhuram,
athimadhuram, yastimadhu, og aslus-sus.
Svíar segja äkta lakrits, lakrits,
lakritsrot, lakritsväxt og sötlakrits,
Norðmenn lakrisplante og lakrisrot
og Danir glat lakrids, lakrids, lakrids
rod, lakridsrod og lakridsplante.
Heitið lakkrís er þekkt í íslensku
frá 18. öld og er komið úr dönsku.
Einnig þekkjast heiti eins og lakkrísrót, apótekaralakkrís og sætrót sem
er nafnið sem ég hef valið að nota
um plöntuna.
Löng nytjasaga
Sætrót á sér langa nytjasögu og var
henni, vegna öflugs rótarkerfisins,
plantað við bakka fljótanna Tígris
og Efrat í Mesópótamíu, Ebró á
Spáni og Pó á Ítalíu til að draga
úr skemmdum vegna flóða fyrr á
tímum.
Plantan er nefnd í fornum rituðum heimildum frá Indlandi, Babýlon
og Assyríu. Sætrót var meðal þess
sem fannst við fornleifarannsókn-
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ir í grafhýsi Tutankhamun faraó,
frá 1350 fyrir Krist, í Egyptalandi.
Rótinni hafði verið komið fyrir
meðal gimsteina í gröfinni en ekki
matar og ekki er vitað af hverju.
Samkvæmt kínverskri lækn
ingabók, Pen tsh‘ao, frá um 2700
fyrir upphaf okkar tímatals er sætrót
góð við kvillum á öndunarvegi og
eins konar töfrajurt sem gerði ung
linga úr skakklappa gamalmennum.
Gríski
sagnfræðingurinn
Heródótus, uppi 484 til 425 fyrir
Krist, var um tíma í útlegð við
Svartahaf á mörkum veldis Skýtha
á sléttum Asíu sem var á hápunkti
sínum frá 650 til 339 fyrir Krist og
hafði um tíma tögl og halgdir með
verslun um Silkiveginn. Heródótus
dáðist mjög að herkænsku og hesta
mennsku Skýtha og sagði þá þola
langar útiverur án vatns með því að
tyggja sætrót og drekka meramjólk
og lagði til að Grikkir tækju þá sér
til fyrirmyndar.
Grikkinn Theóprhadus, uppi 371
til 287 fyrir Krist, sem er stund
um kallaður faðir grasafræðinnar,
segir í riti sínu Historia Plantarum
að sætrót sé góð við astma og
öðrum öndunarerfiðleikum. Auk
þess sem hann segir að gott sé að
blanda saman lakkrís og hunangi
og nota sem græðandi fyrir sár á
húð og í maga.
Gríski læknirinn og grasa
fræðingurinn Pedanius Dioscorides,
uppi 40 til 90 fyrir Krist, mun vera
sá sem gaf plöntunni gríska heitið
sætrót. Dioscorides er höfundur De
materia medica sem fjallaði um
lækningamátt plantna og var grunn
rit í þeim fræðum í 1.500 ár. Hann
segir rótina góða við meinsemd
um í brjósti, sárum í munni, maga,
pruritus ani og gyllinæð.
Á tímum krossfaranna, 1095
til 1272 eftir Krist, þegar kristnir
menn ætluðu að frelsa Landið helga
undan yfirráðum múslima, voru
munkar ósjaldan með í för. Algengt
var að nota lakkrís í drykki í MiðAusturlöndum og naut drykkurinn
talsverðra vinsælda meðal þeirra
sem virtu áfengisbann.
Munkar af reglu klúníak-bræðra,
sem tilheyrðu Benediktusarreglunni sem var afsprengi endur
bóta innan miðaldakirkjunnar, eru
sagðir hafa flutt með sér afleggjara
að sætrót til höfuðklausturs síns í
Macon í Norður-Frakklandi eftir
eina krossferðina. Benediktusarreglan var á blómaskeiði sínu, 950
til 1130 eftir Krist, ein sú öflugasta í
Evrópu og hafði mikil trúarleg áhrif
og meðal stuðningsmanna hennar
var Urban fyrsti páfi, uppi 1035
til 1099, og höfuð kirkjunnar frá
1088 til 1099. Við lok tólftu aldar
voru um 300 klaustur í Evrópu og
á Bretlandseyjum sem tilheyrðu
Benediktusar-reglunni og í flest
um þeirra var ræktuð sætrót til að
bragðbæta mjöð.
Ensku herbalistarnir John
Gerald, uppi 1545 til 1612, og
Nicholas Culpeper, uppi 1616 til
1654, skrifuðu báðir bækur um
lækningar og jurtir. Í báðum bókum
Gerald og Culpeper, Generall
Historie of Plantes og Complete
Herbal, segir að sætrót sé nyt
samleg lækningaplanta og nytjar
hennar sagðar vera þær sömu og
hjá Dioscorides rúmum 1.500 árum
áður.
Danski læknirinn og náttúru
fræðingurinn Simon Paulli, uppi
1603 til 1680, sem var meðal
annars hirðlæknir Friðriks þriðja
Danakonungs og höfundur bókar
innar Quadripartitum Botanicum
um lækningar með plöntum mælti
með því að tyggja sætrót gegn
nýrna- og þvagfærasýkingum.
Ræktun
Sætrót dafnar best á milli 30 og 45°
norðlægrar breiddar. Plantan kýs
kalkríkan, næringarríkan, vel fram
ræstan, lausan og djúpan jarðveg
og beina sól. Plantan þolir frost og
þarf í raun frostakafla yfir veturinn
til að fá hvíld.
Auðvelt er að fjölga sætrót með

Lakkrísrót ræktuð og safnað við Aleppó í Sýrlandi skömmu eftir aldamótin 1900.

eða sætgras og sagt stemmandi í
lyfjablöndur. Rótin þekkist einnig í
indverskum Ayurveda-lækningum.
Lauf plöntunnar eru notuð til að
búa til svartan lit og í Mongólíu
eru laufblöð plöntunnar þurrkuð
og notuð í te. Rótin er einnig notuð
til að bragðbæta skyndimat eins og
núðlur.
Óæskilegur í stórum skömmtum

Blómin um einn sentímetri að lengd,
fjólublá yfir í að vera bláhvít, nokkur
saman í axi.

Aldinið ílangur, flatur og eilítið
hærður belgur, 2 til 3 sentímetrar
að lengd með 2 til 8 fræjum.

Sætviður er fjölær runni sem nær
rúmlegs eins metra hæð. Ofan
jarðarhlutinn vex upp af trékenndri
og greindri, djúpri og ilmsterkri
stólparót.

Laufblöðin samsett með 9 til 17 egg- eða lensulaga smáblöðum sem eru 7
til 15 sentímetrar að lengd. Smáblöðin 1,5 til 4 sentímetrar að lengd og 0,8
til 2 að breidd.

Sætrót í geymslu.

rótargræðlingum og í ræktun nær
hún yfirleitt fullri stærð til nytja á
þremur árum.
Nytjar
Á Indlandi er hefð á áttunda degi
áttunda mánaðarins, afmælisdegi
Búdda, að færa Búddalíkneskjum
skál með lakkrísrót sem fórn.

Sætrót er enn í dag vinsæl meðal
herbalista og jurtalækna auk þess
sem lakkrís er mikið notaður í sæl
gæti og bæði munn- og reyktóbak,
tyggigúmmí og tannkrem, enda
rótin 30 til 50 sinnum sætari en
sykur í sama magni.
Efnasamsetning sætróta er flók
in en sætuefni hennar kemur úr efni
sem kallast glycyrrhhizin-sýra og

hækkar blóðþrýsting við neyslu og
því er í dag ekki mælt með því að
borða mikið af henni í einu.
Glycyrrhhizin-sýra er ólíkt sykri
að uppbyggingu og endist betur.
Í rótinni finnst einnig efnasam
band sem kallast phytoestrogen
eða plöntuestrógen og líkist kyn
hormóninu estrógen sem stjórnar
tíðahring kvenna og getur dregið
úr myndun karlhormóna.
Englendingar í Yorkskíri voru
fyrstir til að blanda saman lakkrís úr
sætrót og sykri og framleiða úr því
lakkríssælgæti eins og við þekkjum
það í dag.
Við lestur á innihaldslýsingu á
umbúðum utan af lakkrís sést að
hann er búinn til úr sykri, hveiti,
arabísku gúmmíi, gelatíni og bragð
efnum, þar á meðal lítils háttar af
lakkrísrót. Einnig er algengt að sæl
gæti með lakkrís í sé blandað með
salmíaki, svo er allt þetta húðað
með einhvers konar vaxi til þess að
gefa fallega áferð. Það sem kallað
er lakkrís í dag á því ekkert skylt
við sætvið.
Lakkrís sem sælgæti nýtur mik
illa vinsælda í Evrópu, Ástralíu,
Nýja-Sjálandi og á Íslandi.
Á Spáni, Ítalíu og Frakklandi
er hægt að fá ferska sætrót hjá
götusölum sem grafa ræturn
ar upp, skola þær og selja til að
draga úr andremmu. Í Sýrlandi og
Egyptalandi eru drykkir með lakk
rísbragði eða lakkríste vinsæl.
Samkvæmt kínverskum jurta
lækningum kallast sætrót gancao,

Lakkrís er óæskilegur í stórum
skömmtum og samkvæmt Matvælaog lyfjastofnum Bandaríkjanna
á ekki að neyta meira en 70 til
150 gramma af lakkrís á dag.
Lakkríssælgæti er ekki sagt gott
fyrir barnshafandi konur og fólk
sem þjáist af hjarta- eða nýrnasjúk
dómum.
Meðal fylgiáhrifa mikillar
lakkrísneyslu geta verið óregluleg
hormónastarfsemi, bjúgmyndun,
aukinn blóðþrýstingur, hjartsláttar
truflanir, andnauð, höfuðverkur,
þyngdaraukning og máttleysi.
Lakkrís a Íslandi
Í 8. tölublaði Heilbrigðistíðinda
frá 1871 segir að hundaveiki hafi
lagst á hunda landsmanna undan
farin ár og að einkenni veikinnar
séu hósti og hryglur, heitt og þurrt
trýni og að gröftur renni úr nösum
og augum hundanna. „Opt fylgir
veiki þessari megn höfuðverkur,
svo hundurinn verður sem óður,
hleypur fram og aptur, snýst í hringi
og vill stundum bía allt, sem fyrir
honum verður. […] Eins ber það
líka opt við, að hundurinn verður
líkt sem hálf-truflaður eptir veik
ina, ef höfuðverkurinn hefur verið
mjög megn. Sjónleysi eða sjón
depra fylgir líka þráfaldlega veiki
þessari.“
Síðar í greininni segir: „Mörg
meðul er brúkið við veiki þessari,
en hjer skal einungis getið hinna
beztu. Í byrjun veikinnar má gefa
„Terpentin-Emulsjon“ (terpentínu
olía 2 kvint, gúmm-kvoða 2 kvint,
vatn 16 lóð) eða seyði af enúlurót með salmíaki og lakkrís-safa í
(Inf. rad. enulæ 16 lóð, succ, liquiri.
sal. ammonac af báðum 1 kvnt).
af hvoru þessu gefist ein matskeið
tvisvar til þrisvar daglega.“
Um aldamótin 1900 er farið að
auglýsa lakkrís í blöðum sem sæl
gæti og þrjá gerðir í boði; calabria
lakkrís sem mun vera ítalskur og
kostaði einn eyri, franskur lakkrís
á 10 aura og enskur lakkrís sem
kostar líka 10 aura.
Í dag er lakkrís að finna í margs
konar sælgæti hér á landi, meðal
annars í súkkulaði og ís og ef ég
man rétt er lakkrís eitt af bragðefn
unum í maltöli.
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FISKNYTJAR
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NÁTTÚRA

Það er búið að lögfesta heimild til erfðablöndunar
á villtum íslenskum laxastofnum
Áhættumat erfðablöndunar
felur í sér erfðablöndun á villtum íslenskum laxastofnum, sérstaklega í veiðiám á eldissvæðum. Í þessu samhengi má benda á
athugasemd eins veiðiréttarhafa
með fiskeldisfrumvarpinu: ,,Það
er raunar með nokkrum ólíkindum að veitt sé lagaheimild
fyrir því að erfðablanda megi
villtan íslenskan lax.“ Ísland
nýtur þeirrar vafasömu sérstöðu
að virðist vera eina landið þar
sem búið er að staðfesta í lögum
samþykkt á Alþingi Íslendinga
að heimila erfðablöndun á villtum laxi.
Ekkert viðmið
Hvorki er til staðar nothæft viðmið
fyrir hlutfall eldislaxa í veiðivatni
eða erfðablöndun. Viðmiðið, ákv.
hlutfall eldislaxa í veiðivatni, er
á undanhaldi þar sem talið er að
það sýni ekki alltaf rétta mynd á
mögulegri erfðablöndun. Þróunin
hefur verið að fjarlæga eldislax
úr veiðivatni fyrir hrygningu í
staðinn fyrir að velta fyrir sér hve
mikla erfðablöndun viðkomandi
laxastofn þolir. Með Áhættumati
erfðablöndunar er verið að fara þá
leið á Íslandi sem í raun er búið að
hafna í Noregi.

erfðablöndun“ og hljóta því
ákvarðanir að byggjast á ,,geðþóttaákvörðunum“. Ekki er fyrirséð að upplýsingar um ,,ásættanlega erfðablöndun“ liggi fyrir á
næstu árum eða jafnvel áratugum.
Það mun alltaf vera andstaða við
erfðablöndun og óþarfi í raun
að gera ráð fyrir henni þar sem
hægt er að fjarlægja áhættuna, þ.e.
eldislaxinn úr veiðivatninu fyrir
hrygningu, og þannig koma í veg
fyrir eða draga verulega úr líkum
á erfðablöndun.
Fjögurra prósent
viðmið varhugavert

Haffjarðará á Snæfellsnesi rennur úr Oddastaðavatni um 20 km leið í Haffjörð.
Áin er ein þekktasta laxveiðiá landsins.

• Erfðarannsóknir: Taka sýni úr
laxi eða seiðum í veiðiám og
meta út frá erfðafræðilegum
aðferðum hvort um sé að ræða
eldislax.
Sjónmat er mun ódýrari og skilvirkari aðferð en erfðafræðilegar
aðferðir sem jafnframt gefur
möguleika á að koma í veg fyrir
tjón, þ.e.a.s. erfðablöndun.
Hvert er viðmiðið
fyrir erfðablöndun?

Aðferðir við að greina eldislax
Það eru einkum tvær leiðir til að
aðgreina eldislax frá villtum laxi:
• Sjónmat: Metið út frá útliti og
atferli fisksins í veiðiám. Þessi
aðferð er notuð með góðum
árangri í Noregi og er búið
að gefa út sérstakan staðal.
Einhverjar efasemdir er þó um

&

BÆKUR

Valdimar Ingi Gunnarsson.

notagildi sjónmats á Íslandi
af óskiljanlegum ástæðum.
Þegar fiskurinn er veiddur er
staðfest með hreistursaflesningu hvort um hafi verið að
ræða eldislax.

Það er ekki þekking til staðar
til að setja viðmið fyrir erfðablöndun sem byggir á vísindalegum grunni. Eða eins og
Hafrannsóknastofnun lýsir stöðunni: ,,Enn er þol villtra stofna
gagnvart erfðablöndun við eldisfisk ekki vel þekkt, né heldur
hvernig blendingum reiðir af.“
Vandamálið er að ekki eru til
nein viðmið fyrir ,,ásættanlega

Í Áhættumati erfðablöndunar er
miðað við að hlutfall eldislaxa
í veiðivötnum sé lægra en 4%.
Fjögurra prósenta viðmið getur þó
verið varhugavert vegna þess að:
• Þegar um er að ræða
veikan laxastofn, með fáum
villtum hrygningarfiskum,
er tiltölulega auðvelt fyrir
eldislaxinn að hrygna vegna
lítillar samkeppni frá þeim
villta. Er verið að ræða um
4% af sterkum laxastofni eða
stofni sem er í mikilli lægð?
• Eldislax er að öllu jöfnu
stærri en villtur lax og þegar
miðað er við lífmassahlutfall
getur hlutfallið verið töluvert
hærra en þegar miðað er við
fjölda fiska, sérstaklega í
tilfelli smálaxastofna eins og
algengt er á Íslandi.
Hvað með núll-regluna?
Viðmiðið, ákv. hlutfall eldislaxa
í veiðivatni, er á undanhaldi

erlendis og í staðinn ætti að vera
lögð áhersla á 0-regluna hér á
landi, þ.e.a.s. fjarlægja eldislax
úr veiðiám áður en hrygning
á sér stað. Í Noregi er hlutfall
eldislaxa mælt í flestum veiðiám
með náttúrulegum stofni laxa,
einkum með því að kafa á
haustin og telja fjölda villtra laxa
og eldislaxa. Vöktun er aftur á
móti þannig háttað í Áhættumati
erfðablöndunar að ekki verður
hægt að reikna út hlutfall
eldislaxa í flestum veiðiám á
Íslandi og þannig er viðmiðunin
um ákveðið hlutfall eldislaxa
marklaus. Fjallað verður nánar
um þetta atriði í grein um vöktun.
Úrelt vinnubrögð
Í Áhættumati erfðablöndunar er
megináhersla lögð á að vakta
erfðablöndun, þ.e.a.s. staðfesta
að atburðurinn erfðablöndun hafi
átt sér stað. Hér er ,,lokaafurð“
mæld og metin, aðferðafærði sem
var lögð af í sjávarútvegi fyrir
áratugum. Af hverju er verið að
spá í hve mikil erfðablöndunin
má vera? Látum náttúruna njóta
vafans og leggjum alla áherslu á að
koma í veg fyrir að norskættaður
eldislax nái að hrygna í íslenskum
veiðiám. Það er ekkert viðmið til
staðar sem er stór áskorun fyrir
Hafrannsóknastofnun þegar veita
á ráðgjöf til stjórnvalda. Fjallað
verður seinna um grundvöll
ákvörðunartöku í grein um
viðbrögð.
Valdimar Ingi Gunnarsson
Höfundur er sjávarútvegs
fræðingur og hefur m.a.
unnið við ýmis mál tengd
fiskeldi í rúm þrjátíu ár.

MENNING

Frjáls eins og fuglinn – bók Mats í nýrri útgáfu
„Frjáls eins og fuglinn“ – myndaog minningabók Mats Wibe
Lund er nú komin í nýrri útgáfu
þar sem hann hefur bætt við
fjölda mynda og sett inn nafnaskrá sem vantaði í frumútgáfuna.
Mats er þekktur fyrir átthagamyndir sínar sem skreyta heimili,
fyrirtæki og stofnanir um land allt.
Myndirnar hafa sögulegt heimildagildi, einkum þær sem eru meira en
hálfrar aldar gamlar.
Bókin sem hér um ræðir var
fyrst gefin út af forlaginu Skruddu í
sambandi við sýninguna sem Mats
hélt í Norræna húsinu haustið 2018
og vakti mikla athygli. Líklegt má
telja að nýja útgáfan á „Frjáls eins
og fuglinn“ verði ekki síður vinsæl
en sú fyrri enda til hennar vandað
eins og Mats er þekktur fyrir.
Bókina má panta beint frá höfundinum á mats@mats.is.
Fyrir þá sem sem vilja kynna sér
myndasýninguna frá 2018 er slóðin
https://mats.photoshelter.com/portfolio/G0000gN7gpecKVrM
Í bókinni „Fráls eins og fuglinn“
rekur Mats Wibe Lund ljósmyndari
minningar sínar, en jafnframt er
bókin yfirlit um ljósmyndaferil
hans sem spannar meira enn 60 ár.
Mats fæddist í Ósló í Noregi
1937. Hann kom fyrst til Íslands
sumarið 1954 og vann þá við fornleifauppgröftinn í Skálholti. Áhuga
hans á Íslandi má rekja til þess tíma
er faðir hans rak fyrirtæki sem var
staðsett í sama húsi og sendiráð
Íslands í Ósló.
Ljósmyndamenntun sína
fékk Mats í norska flughernum,
í Frakklandi og í Þýskalandi.

Fagranes.

Morsárjökull.

Mats Wibe Lund.

Hann fluttist alkominn til Íslands
árið 1966 ásamt eiginkonu sinni,
Arndísi Ellertsdóttur, en hafði þá
margsinnis dvalist hér um lengri
eða skemmri tíma.
Framan af starfaði hann jöfnum
höndum sem blaðamaður og
ljósmyndari. Hann hefur skrifað
á annað þúsund blaðagreinar

um margvísleg íslensk málefni,
fyrir blöð og tímarit í Evrópu og
Bandaríkjunum.
Um tíma rak Mats ljósmynda
verslun og portrettstúdíó
í Reykjavík, en hin seinni
ár hefur hann helgað sig
átthagamyndatökum úr lofti.
Hann á nú mikið safn mynda,

jafnt af þétttbýlisstöðum sem
og af flestum sveitabýlum
og eyðibýlum á Íslandi. Úr
tölvuvæddu ljósmyndasafni sínu
dreifir hann landkynningar- og
skreytingamyndum um allan heim.
Mats hefur oft sýnt myndir sínar
á einkasýningum og samsýningum
bæði hér heima og erlendis.

47

Bændablaðið | Fimmtudagur 4. júní 2020

...frá heilbrigði til hollustu
Fjármagn til viðhalds varnargirðinga undanfarin ár
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Fjármagn til viðhalds
varnargirðinga
Að gefnu tilefni árétt
ar Matvælastofnun að
stofnunin býr ekki yfir
fjárheimildum til við
halds varnargirðinga.
Fjárveitingarnar eru
ákvarðaðar og greidd
ar af atvinnuvega- og
n ýs k ö p u n a rr á ð u 
neyti nu. Fjárm agn
til viðhaldsins hefur
aukist á undanförnum
árum og er áætlað að
það verði 45 milljónir
króna á þessu ári.
Aðkoma Matvælastofnunar að
viðhaldi varnargirðinga er forgangsröðun á ráðstöfun fjármuna, þ.e.a.s.
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 fyrst og
fremst mið af sjúkdómastöðu milli
varnarhólfa en einnig af ástandi
varnarlína hverju sinni.
Áætlað fé til viðhalds varnar

MÁLFAR

&

Frístunda- og atvinnufatnaður
frá REGATTA
Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna
girðinga í ár er 45 m.kr. Það er ekki
skerðing frá því í fyrra. Þá fór kostnaður fram úr áætlun og var alls 48
m.kr.
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 smit
sjúkdóma í dýrum og því er mikilvægt að tryggja fullnægjandi fjármagn til viðhalds þeirra.
Hjalti Andrason,
fræðslustjóri hjá Matvælastofnun

MÁLNOTKUN

Íslensk framleiðsla
á Bílskúrs- og Iðnaðarhurðum

He-kla eða Hekk-la
Framburður í íslensku hefur
breyst talsvert frá því að land
byggðist fyrir 1100 árum eða
meira. Eitt sem er einkennandi
fyrir íslensku er að sérhljóðar
hafa styst sem ætti þá að tákna
með því að skrifa tvöfalda
samhljóða á eftir stutta
sérhljóðanum.
Ég fór að hugleiða þetta eftir
að ég sá að hús sem VesturÍslendingar höfðu reist og kallað
eftir eldfjallinu Heklu var látið
heita Hekkla. Þeir sem settu upp
skiltið á húsið kunnu ekki íslenska
stafsetningu og rituðu því nafnið
eftir framburði.
Í gömlum annálum er nafnið
á eldfjallinu hins vegar skrifað
Hekla og þá var líka skrifað
eftir framburði. Hvernig var
framburðurinn þá úr því að það

var ritað svona? Hann hlýtur að
hafa verið He-kla en ekki Hekk-la.
Sama tilhneiging er enn í gangi
með að stytta sérhljóða málsins.
Það heyrist vel þegar menn reima
á sig skónna eftir að hafa hlustað
á spánna og fara síðan með frúnna
út að ganga yfir brúnna sem
liggur yfir ánna. Í bakaleiðinni
er hægt að velja gangstíg meðfram
sjónnum en ef hann er lokaður
og menn vilja samt fara hann þá
ættu þeir að gæta þess að reka ekki
tánna í slánna.
Þessi tilhneiging til styttingar
hefur verið mest áberandi á
suðvesturhluta landsins og er
síður en svo að skánna. Ég gæti
nefnt fleirri dæmi um styttingar
en ég læt þetta nægja.

 Þorsteinn Guðmundsson
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Mannlíf

564-0013 | 865-1237

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

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

Smíðað eftir máli
Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir með gönguhurð
Bílskúrshurðir
Hurðir í trékarma
Tvískiptar hurðir

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

HURÐIR

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

Sífellt fleiri eru að átta sig á því að
aðgerða er þörf í loftslagsmálum.
Það þarf að minnka kolefnislosun
og auka kolefnisbindingu. Það er
ekki nóg að gera annaðhvort, hér
þarf að vinna á mörgum vígstöðvum á sama tíma. Flestir geta breytt
einhverju í hegðun sinni varðandi
innkaup, samgöngur o.fl., losað
minna og/eða bundið meira, til
dæmis með gróðri. Margir eiga,
eða hafa umráð yfir landsvæðum
sem eru lítið nýtt, uppskerulítil,
eða jafnvel að blása upp.
Gróðurfarið sem sést á mynd 1
er forstig að algerri auðn og verði
ekkert að gert má ætla að þarna verði
hvorki gróður né jarðvegur í náinni
framtíð. Um aðferðir til úrbóta má
lengi deila, en við höfum hvorki
mikið fjármagn né tíma, svo að fljót-

hamlar hjálpinni

virkar og ódýrar aðgerðir verða að
sitja fyrir.
Plöntuval

Ljóst er, að þegar landnámsmenn
hófu búsetu hér á landi náði gróður
og jarðvegsþekja mun lengra inn á
hálendið, þar sem nú er auðn. Þó
að þær neikvæðu breytingar séu
ekki eingöngu af mannavöldum,
þá stöndum við í mikilli skuld við
landið. Að auka útbreiðslu birkis er
gott mál, en ekki er ráðlegt að reyna
að endurheimta nákvæmlega það
gróðurfar sem var hér við landnám.
Það er einfaldlega ekki raunhæft
vegna þess að nýjar tegundir berast hingað, ná útbreiðslu og aðrar
gefa eftir. Náttúran er síbreytileg. Þá
kemur upp spurningin hvort er ekki

Mynd 1 er tekin á landsvæði sem hefur verið friðað fyrir beit frá árinu 2002. Þarna var ekki að sjá jákvæðar breytingar
þrátt fyrir 18 ára friðun. Hér er „íslenski staðargróðurinn“ að hopa fyrir eyðingaröflunum, sem er ekki viðunandi
ástand. Þarna er t.d. þjóðarblómið í vanda sem það ræður ekki við. Það þarf verulega aðstoð til að samfelld gróðurþekja myndist.

Björn Halldórsson við skógræktina í Valþjófsdal.

Mynd 2 var tekin á Hólasandi þar sem nánast allur gróður og jarðvegur
var horfinn. Þarna sést hvernig lerki getur vaxið upp úr ónýtu landi og
jafnvel skapað verðmæti fyrir næstu kynslóðir. Er hægt að horfa framhjá
svona tækifærum? Svæðið er norðan Mývatnssveitar, í töluverðri hæð yfir
sjávarmáli.

Mynd 3. Hjá vasahnífnum fremst á myndinni má sjá birkiplöntu sem er
jafngömul plöntunum í lúpínubreiðunni hjá bílnum. Stærðarmunurinn er svo
margfaldur að það er ekki hægt annað en nýta sér þessa aðferð.

Mynd 4. Þarna er 16 ára skjólbelti þar sem flestar plöntur eru illa farnar af
kali, nema þar sem lúpína er þeim til hjálpar, þar vaxa víðiplönturnar eins
og ekkert hafi í skorist. Er ekki rétt að nýta svona aðstoð við ræktunina?

Á mynd 5 sést hluti af þeim 250 hekturum sem við þurfum að græða upp af okkar landareign skv. gæðastýringu
í sauðfjárrækt. Þetta markmið næst augljóslega ekki nema með því að nota lúpínu. Tilbúinn áburður og grasfræ
duga ekki. Á þá aðferð er komin margra ára reynsla. Rofabörðin sýna að mikill jarðvegur er farinn.

betra að miða við forsögulegan
tíma þegar hér uxu afkastameiri
trjátegundir sem ekki lifa hér nú,
eða eru nýlega innfluttar.
Val á plöntum til skógræktar og
landgræðslu er vandaverk og þarf
að vera í stöðugri endurskoðun
miðað við vöxt hverrar tegundar. Það fer líka eftir markmiðum
ræktunarfólks, aðstæðum, kostnaði, kolefnisbindingu, o.fl. Taka
ætti tillit til þess hvaða tegundir
hafa þrifist best á hverjum stað, en
einnig þarf að prófa nýjar tegundir
og samvinnu tegunda. Aðalatriði
er að nota plöntutegundir og
aðferðir sem skila góðum árangri
við að binda kolefni, skapa verðmæti fyrir ræktunarfólk og mynda
jafnframt gróður og jarðvegsþekju
í stað þess sem tapast hefur.
Sé tekið mið af legu Íslands,
ættu hér að vaxa miklir barrskógar
og væri hér eflaust fjölbreyttari
gróður, ef landið væri ekki svona
langt frá meginlöndunum í austri
og vestri. Við ættum þess vegna
að varast „þjóðernishreinsanir“
hvað varðar plöntuval. Á fyrri
hlýviðrisskeiðum hafa vaxið hér
plöntur og trjátegundir sem nú
lifa ekki á landinu, en finnast í
jarðlögum. En eru þær ekki líka
íslenskar, jafnvel íslenskari en þær

Mynd 6 er tekin í minna en 100 metra hæð yfir sjávarmáli. Það er því ekki
hægt að segja að gróðurfarið eigi að vera svona á þessum stað. En bara
af því að við erum vön að sjá þetta eins og það er, sættum við okkur við
ástandið. Sem er auðvitað neyðarástand og landsvæði á borð við þetta þyrftu
að vera í gjörgæslu. Hér gæti lífrænn úrgangur virkað samhliða sáningum.
Sjálfgræðsla er útilokuð, þó að beit væri aflétt.

sem vaxa hér nú? Varhugavert er
að láta fegurðarsjónarmið ráða
plöntuvali því að það er afstætt,
það sem einum finnst fallegt,
finnst öðrum ljótt. Hér þarf að
velja þær plöntur sem vaxa, binda
kolefni, geta fjölgað sér sjálfar og
gera gagn í umhverfi sínu.

Mikil kolefnislosun á sér
stað úr framræstu landi. Séu slík
svæði lítið nýtt er aðallega um
þrjá kosti að velja. Í fyrsta lagi
að gera ekkert til úrbóta, sem
er ekki góður kostur og þýðir
áframhaldandi losun. Í öðru lagi
að hækka jarðvatnsstöðu til að
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draga úr losun og í þriðja lagi er
hægt að gróðursetja fljótsprottnar
viðartegundir t.d ösp og ná þannig
meiri kolefnisbindingu heldur en
losuninni nemur. Sýnt hefur verið
fram á með tilraun sem gerð var á
Suðurlandi, að þriðji kosturinn er
raunhæfur möguleiki, en honum
hefur lítið verið haldið á lofti.
Með þeirri aðferð geta myndast
umtalsverð verðmæti í trjáviði til
viðbótar kolefnisbindingunni, en
einnig skjól fyrir menn, dýr og
gróður.

SMÁHÝSI - 40 M² - 100 M²
NÝR VALKOSTUR - SMÁHÝSI ÚR STÁLGRIND
5 X 8 M - ÓEINANGRAÐ SMÁHÝSI - 1.400.000 KR. M/VSK.
5 X 8 M - EINANGRAÐ SMÁHÝSI - 1.800.000 KR. M/VSK.
Smáhýsi úr Z - stálgrind. Fæst með tvenns konar klæðningum.
Stærð grunngerðar er 5 x 8 m / 40 m². Vegghæð 2,8 m. Stærð á
hurðargati 3 x 2,5 m.

Land án uppskeru
Fólk sem hefur fastar mánaðar
tekjur á e.t.v. erfitt með að setja sig
í spor þeirra sem lifa af uppskeru
af landi. Við sem erum háð því að
landið gefi eitthvað af sér, getum
varla sætt okkur við að hafa land
án uppskeru, eða með gróður- og
jarðvegseyðingu. Til samanburðar
myndi fólk í fjármálageiranum
varla vilja eiga stóra innistæðu án
vaxta, eða jafnvel með neikvæðum
vöxtum.
Sjálfbærni
Trjáplöntur sem geta fjölgað sér
sjálfar á Íslandi hafa sannað gildi
sitt og má þar nefna lítil furutré
sem sjást meðfram þjóðvegum, á
svæðum friðuðum fyrir beit.
Það þarf að bregðast við lofts
lagsvandanum strax og við höfum
ekki efni á að nota plöntur sem
þurfa mikinn tilbúinn áburð. Auk
þess fylgir því kolefnislosun að
framleiða tilbúinn áburð í fjarlæg
um löndum, flytja hann hingað og
dreifa á lítt gróið land.
Birkiskóga er hægt að rækta
á svæðum þar sem birkið þrífst
vel, er sjálfbjarga. En það á ekki
að einblína á þessa trjátegund til
landgræðslu, hún bindur minna
kolefni en margar aðrar. Fjöldi
trjátegunda hafa þann augljósa
kost framyfir birkið, að geta
myndað verðmætar timburafurðir.
Að sjálfsögðu eigum við að leggja
áherslu á að framleiða það timbur
í landinu sem við getum, minnka
innflutning. Sjálfbærni ætti að
vera leiðarljós í mörgum greinum.
Vaninn hamlar
aðgerðum til hjálpar
Það virðist ríkt í huga margra,
að gróðurfar eigi að vera eins og
þeir muna eftir því frá æskuárum
sínum. Jafnvel þó að um sé að
ræða óviðunandi ástand gróðurs.
Þeim „hjólförum“ þurfum við að
komast uppúr.
Hvað getum við gert?
Landgræðslan, Skógræktin,
félaga
samtök og einstaklingar
hafa um langt skeið unnið mikið
starf við að bæta gróðurfar lands
ins, en engu að síður þarf þjóðin að
horfast í augu við það, að næstum
helmingur flatarmáls Íslands er
eyðimörk og það er óviðunandi
ástand. Þar sem auðnirnar eru að
einhverju leyti af mannavöldum
ber okkur skylda til að koma upp
gróðri þar sem víðast. – Það er
tímabært að taka þessi störf, land
græðslu og skógrækt alvarlega,
ekki bara sem tómstundagaman,
þótt margir hafi gert góða hluti á
þeim forsendum. Ekki ætti að líta
þannig á, að skógrækt þvælist fyrir

EINFÖLD HÚS - AUÐVELD UPPSETNING

GRÓÐURHÚS

Tryggðu þér gróðurhús í sumar!
Mynd 7. Á stórum landsvæðum víða á Íslandi má sjá gróðurfar líkt og það
sem sést á myndinni. Það er alltof algengt og er í raun neyðarástand þar
sem jarðvegurinn er að hverfa burt með vindum og vatni. Ætlum við að skila
landinu svona til næstu kynslóða, eða ætlum við að gera eitthvað róttækt
í landbótum? Við gætum gert svo miklu meira í því að auka gróður, binda
þannig jarðveg og mynda nýjan.

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

sala@bkhonnun.is
SÍMI

Mynd 8. Í forgrunni sést, að þegar ekki eru lengur rætur sem binda jarðveginn,
þá eru jafnvel steinarnir farnir að fjúka og sverfa þann gróður sem eftir er.
Svo eru líka auknar frosthreyfingar. Aftar á myndinni var sáð lúpínu fyrir
nokkrum árum. Hún er okkar áburðarverksmiðja. Engin önnur planta virðist
ráða við aðstæðurnar.

hefðbundnum búgreinum, heldur
að hún sé eðlilegur hluti af land
búnaði nútímans. Í flestum lands
hlutum er nægilegt ræktanlegt land
eftir, þótt eitthvað sé tekið undir
skógrækt, Ísland er jú að mestu
skóglaust land. – Kolefnisbinding
er nauðsyn og möguleikar Íslands
eru miklir af því að landið er í
tötrum. Á þessum óvissutímum
finnst mér að stjórnvöld ættu að
fara í stórfellt átak í landgræðslu
og skógrækt, ríkið á t.d jarðir víða
um land. Upplagt að nýta vinnuafl
sem losnar t.d úr ferðaþjónustunni
til að skapa verðmæti til framtíðar.
Landgræðslan þyrfti nú að fram
leiða mikið magn af lúpínufræi til
að sá í auðnir landsins og einnig
til að hafa lúpínuna sem hjálp
arplöntu með trjátegundum sem
hentar sambýli við hana. Þannig
mætti spara mikinn tilbúinn áburð,
enda fylgir notkun hans töluverð
kolefnislosun, ásamt hættu á upp
gufun og útskolun.
Nú er bara að hefjast handa,
græða upp, gróðursetja (tveggja
metra reglan) og passa að ekki fari
allur tíminn í umræður og skrif
finnsku.
Líf eða dauði, hvort viljum við
heldur?
Björn Halldórsson
Valþjófsstöðum

Lely Center Ísland ZETOR

VARAHLUTIR

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

865-9277

VEFFANG

www.bkhonnun.is

geispur
& burðaráhöld

VORVERK.IS

Þverholt 2, Mosfellsbæ
sími 665 7200 vorverk@vorverk.is

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.

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.

Auglýsingastjóri Bændablaðsins
gefur nánari upplýsingar um
birtingar í síma 563-0303 og
netfangið gudrunhulda@bondi.is

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

Á FAGLEGUM NÓTUM

Fjölbreytt úrval garðagróðurs er í boði í garðplöntustöðvunum. 

Myndir / Guðríður Helgadóttir

Garðplönturnar eru tilbúnar

Nú eru miklar annir hjá
garðplöntuframleiðendum.
Veturinn er svo sem enginn
hvíldartími hjá þeim, sáning
og uppeldi ungplantna á sér
stað í febrúar og fram í apríl
og þá tekur við framhalds
ræktun þeirra og undirbún
ingsvinna fyrir vorið sem
er sannkallaður annatími,
bæði hjá framleiðendum og
eins hinum almenna garð
eiganda.
Sumarblómin eru komin
í sölu og sömuleiðis allar
fjölæru plönturnar, trén og
runnarnir sem hafa verið í
ræktun bæði í gróðurhúsum og
á skýldum stöðum utanhúss.
Þegar líður að hausti tekur svo
við vetrarfrágangur plantna og Margar tegundir klifurplantna eins og
viðhaldsvinna af ýmsu tagi. hvít fjallabergsóley prýða íslenska

Michael Mohr Jensen, danski túnfíflabóndinn, í miðjum blómstrandi túnfíflaakri. Á innfelldu myndinni er glas með
túnfíflasaft. 
Myndir / Landbrugsavisen/Lars Kelstrup

Danski bóndinn Michael Mohr Jensen fer óvenjulegar leiðir:

Framleiðir túnfíflasaft af
8 hektara túnfíflaakri

– Kannski að„illgresisræktun“ gæti orðið nýjasta nýsköpunin í landbúnaði á Íslandi

garða.

Garðplöntur þurfa langan
ræktunartíma
Sumar tegundir hafa verið mörg
ár í ræktun þegar þær teljast loks
tilbúnar til gróðursetningar í
garða. Ekki er óalgengt að ræktun
skrautrunna frá fræi eða græðlingi
til fullbúinnar plöntu taki 3–4 ár,
með tilheyrandi umhirðu og eft
irliti. Stálpaðar trjáplöntur getur
þurft að fóstra í gróðrarstöð tals
vert lengur. Nýliðinn vetur var
víða snjóþungur og hélt framleið
endum við efnið. Tré og runnar
lentu undir miklu snjófargi sums
staðar með þeim afleiðingum
að talsverð afföll urðu í ræktun
inni. En okkar góðu garðyrkju
fræðingar kunna sitt fag og bjóða
nú fallegar plöntur á sölustöðum
sínum.
Framleiðsluferlið getur
verið flókið
Til að ná árangri í jafn fjölbreyttri
ræktun og garðplöntuframleiðsla
er þarf framleiðandi að nota
margar aðferðir við fjölgun.
Sáning er vissulega algeng,
en það getur verið krefjandi
að tileinka sér allar þær ólíku
sáningaraðferðir sem notast þarf
við. Velja þarf fræ af réttum
yrkjum, safna því á réttum tíma
og geyma það við sérstakar
aðstæður sem geta verið mjög
ólíkar milli tegunda. Sumt fræ,
ekki síst trjáfræ, þarf sérstaka
hitameðhöndlun, eða öllu heldur
kuldameðhöndlun, til að vekja
það af frædvalanum og fá fram
jafna og góða spírun.

Fjölgun með græðlingum
krefst líka sérþekkingar, ekki
er eins farið með allar tegundir.
Sumum tegundum trjáa og runna
er fjölgað með vetrargræðlingum,
öðrum með græðlingum sem
teknir eru þegar plönturnar eru
komnar í fullan vöxt að sumri.
Nefna má aðrar aðferðir við
fjölgun eins og ágræðslu, sem
þarf í sumum tilvikum að notast
við til að kalla fram þá eiginleika
sem óskað er eftir varðandi útlit
og aldinþroska. Ágræðsla er
ævagömul list sem er ekki síst
notuð við fjölgun ávaxtatrjáa.
Öll þessi atriði hafa íslenskir
garðplöntufræðingar tileinkað sér.
Kennsla í ræktun garð- og
skógarplantna
Á Reykjum í Ölfusi er miðstöð
garðyrkjukennslu á Íslandi. Þar
er ma. starfrækt námsbraut í
ræktun garð- og skógarplantna,
þar sem farið er í alla þætti
framleiðslu
sumarblóma,
fjölærra blóma, garðarunna,
trjáa og skógarplantna. Námið
hefur mjög mikið hagnýtt
gildi, útskrifaðir nemendur eru
eftirsóttir starfsmenn í öllum
geirum garðyrkjuframleiðslunnar.
Umhverfismennt og almenn
virðing fyrir náttúru, ræktun
og skógi er áhersluatriði í allri
kennslu á Reykjum.
Óhætt er að hvetja alla þá
sem áhuga hafa á slíkri ræktun
að kynna sér námið á vefsíðu
Landbúnaðarháskóla Íslands,
lbhi.is.

Ingólfur Guðnason

Snorri Sigurðsson

snorri.sigurdsson@outlook.com
Bændur á Íslandi líta nú væntan
lega flestir á gula slikju á túnum
sínum, vegna túnfífla, sóleyja og
álíka illgresis, sem merki um að
það sé tímabært að endurrækta
túnin og líklega fyrir alllöngu.
Það að vera með heilt stykki eða
jafnvel mörg stykki eingöngu með
túnfíflum þekkist því varla hér á
landi, a.m.k. ekki vegna ræktun
arákvörðunar, en það gæti breyst
á næstunni.
Túnfíflar, sem áður var fyrst
og fremst litið á sem illgresi, eru
nefnilega efniviður í heilsubætandi
afurðir og ef þeir eru sérstaklega
ræktaðir til slíks brúks þá geta þeir
verið góð söluvara! Það gæti því vel
verið að „illgresisræktun“ gæti orðið
nýjasta nýsköpunin í landbúnaði hér
á landi, en þegar er ágæt reynsla af
m.a. túnfíflaræktun í Danmörku. Þá
hefur ræktun á hreinum rauðsmára í
Danmörku einnig náð góðri fótfestu
en þó svo að hann sé oftast nýttur
sem fóður fyrir búfé, þá hentar hann
einnig vel til heilsuvörugerðar.
Nýting túnfífla
Túnfífill og aðrar íslenskar jurtir
hafa verið nýttar til matargerðar og
lækninga í hundruð ára en líklega er
notkun og nýting á túnfíflum frekar
óalgeng hér á landi í dag. Hér áður
fyrr var seyði af rótum túnfífils notað
við lifrarveiki og gallstíflum og
blöðin, sem kallast hrafnablöðkur,
nýtt gegn harðlífi sem og voru sögð
þvaglosandi, svo dæmi sé tekið.
Með einfaldri leit á veraldar
vefnum má finna margs konar til
lögur að nýtingu túnfífils eins og
að nýta hrafnablöðkurnar í salat
eða til pestógerðar, blómstönglana
í salat og margar aðrar hugmyndir
að nýtingu má finna. Í Danmörku
byggist þó ræktun á túnfíflum á því
að framleiða seyði sem sagt er að
bæti meltingu og hafi ýmis önnur
bætandi áhrif, m.a. á gigt.
Rannsóknir staðfesta áhrifin

Sumarblóm.

Túnfífill, sem flestum þykir frekar hvimleiður í túnum og görðum, getur verið
til ýmissa hluta nytsamlegur.

Það eru til margar frásagnir af heilsu
bætandi áhrifum af hinum og þessum

„Mælkebøttesaft“, eða Túnfíflasaft, frá Michael Mohr Jensen, túnfíflabónda
á Fjóni í Danmörku.

afurðum en oft vantar rannsóknir til
þess að styðja við fullyrðingarnar
um þessi áhrif. Árið 2012 voru
birtar í Danmörku rannsóknaniður
stöður um jákvæð áhrif neyslu rauð
smáraþykknis á heilsu kvenna á

breytingaskeiði. Rauðsmáraþykknið
inniheldur nefnilega efni sem líkist
vakanum estrógeni og hjálpar þetta
efni úr rauðsmáranum við að draga
úr áhrifum svokallaðara hitasveiflna
sem oft fylgja breytingaskeiðinu. Þá
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Mogens Mohr Jensen, danski túnfíflabóndinn, með fræ sem hann safnar
sjálfur af túnfíflaökrum sínum með sérstakri fræsugu.

kom einnig fram í rannsóknarniðurstöðum að rauðsmáraþykknið hafði
fyrirbyggjandi áhrif á beinþynningu.
Gerir seyði úr 38
hektara uppskeru
Danski bóndinn Michael Mohr
Jensen fer óvenjulegar leiðir í sínum
búskap en hann leggur stund á lífrænt vottaða jarðrækt og er með
um 100 hektara af landi, en hann
býr á búinu Herrens Mark á Fjóni.
Michael þessi rekur fyrirtæki sem
heitir Fyns Mælkebøttesaft sem
gæti heitið „Túnfíflasaft Fjóns“ á
íslensku og eins og nafnið gefur til
kynna framleiðir hann saft eða seyði
og selur svo í heilsubúðir.
Til þess að sinna framleiðslunni
er hann með 38 hektara sem eingöngu eru nýttir undir framleiðslu
á túnfíflum og rauðsmára! Hann
uppsker svo þessar tvær tegundir
og framleiðir síðan tvenns konar
heilsubætandi seyði, annars vegar
úr túnfíflunum og hins vegar úr
rauðsmáranum.
Átta hektarar af túnfíflum
Af þessum 38 hekturum eru átta
þeirra einungis með túnfíflum í og
er sáð til þeirra árlega. Túnfíflar eru
í eðli sínu auðveldir í ræktun eins og
landmenn allir þekkja væntanlega
en þegar verið er að framleiða þá
sérstaklega sem afurð til neyslu þarf
að vanda til verksins. Þeir þurfa t.d.
töluverða úrkomu til að vaxa vel og
setja kraft í blaðvöxtinn og þar sem
danska vorið í ár var einstaklega
þurrkasamt kom það niður á framleiðslunni hjá Michael. Það kom þó
ekki að sök vegna framleiðslunnar á
þykkni, enda er hann með umfram
framleiðslugetu sem stendur og því
ekki hætta á að geta ekki sinnt eftirspurninni.
Handhreinsa akrana
Þar sem Michael er í lífrænt vottaðri ræktun má hann ekki nota
illgresiseyði og alls konar illgresi
reynir auðvitað að koma sér fyrir á
þessum 38 hekturum sem hann er
með þessa sérstöku ræktun á. Áður
en bæði túnfíflarnir eru slegnir og
rauðsmárinn, þarf hann að tryggja
að akrarnir séu hreinir svo ekki komi
aðrar plöntur eða illgresi með í uppskeruna. Því þarf hreinlega að handhreinsa alla 38 hektarana af öllum
öðrum plöntum og illgresi og þetta
er hörku vinna og tók það 10 manna
teymi um 2 vikur að gera akrana
tilbúna til uppskeru.

Öll plantan tekin
Þegar kemur að uppskeru á túnfíflum tekur ekki minni vinna við
enda er öll plantan nýtt og tók það
rúma fjóra daga að uppskera alla
átta hektarana af túnfíflunum, en
plantan er tekin í kjölfar blómstrunar og þar sem fíflar blómstra
snemma er uppskera þessa árs
þegar komin í hús hjá Michael.
Strax í kjölfarið eru akrarnir svo
undirbúnir undir sáningu túnfífla
fyrir næsta árs uppskeru en það er
gert með eigin fræi sem Michael
hreinsar sjálfur af ökrunum fyrir
uppskeru. Til þess er notuð sérstök fræsuga sem hann hefur
sjálfur útbúið en eins og flestir
vita myndar túnfífillinn bifukollu
(biðukollu) eftir blómstrun og sáir
sér þannig. Þegar akurinn er alsettur bifukollum er ekið um hann
með fræsuguna og fræin hreinlega
ryksuguð upp. Nú um miðjan maí
var þegar búið að sá á ný í alla
akrana hjá Michael og uppskera
næsta árs því undirbúin.
Hálft ár að gerjast
Eftir að búið er að uppskera tekur
við hreinsun og svo hefst framleiðslan á seyðinu en það tekur sex
mánuði fyrir seyðið að verða tilbúið
en til þessa hluta framleiðslunnar
er Michael með 840 þúsund lítra
geymslutanka sem seyðið verður til
í. Síðan er komið að því að pakka
seyðinu í neytendapakkningar og
er það sett í lofttæmda tveggja
lítra neyslupoka og svo í þar til
gerðar pappaöskjur, ekki ósvipað
því sem sumir þekkja e.t.v. þegar
léttvín er keypt í pappaöskju með
stút. Fyrir vikið nýtist seyðið vel
að sögn Michael, en mikilvægt er
að viðhalda loftfirrtum aðstæðum
því annars fellur virkni þess og það
skemmist hratt. Þessar tveggja lítra
einingar eru svo seldar út úr búð á
um 6 þúsund íslenskar krónur og
lítrinn fer því á um 3 þúsund krónur
sem er vissulega afar hátt lítraverð
og leitun að jafn háu lítraverði á
nokkurri landbúnaðarafurð ef frá
eru talin vín. Þetta háa verð fellur
vissulega ekki allt í hendur bóndans
sjálfs, en ætla má samt að hann fái
allháan skerf í sinn hlut.

jákvæð fjölmiðlaumfjöllun hefur
alltaf umtalsverð áhrif. Michael
nefnir þessi atriði sérstaklega
varðandi árangur hans en hann sjái
sölutölur rjúka upp við hverja umfjöllun. Þá hjálpi einnig til sú staðreynd að rannsóknaniðurstöður
sýni nokkuð skýrt að afurðir rauðsmára hafi góð áhrif á heilsu fólks.
Í Danmörku eru oft svokallaðir
„sjónvarpslæknar“ með þætti þar
sem þeir skýra frá margvíslegum
vandamálum eða heilsubresti og
hvernig eigi að takast á við slíkt og
nýverið var seyðið frá Michael til
umfjöllunar og fékk jákvæð meðmæli sjónvarpslæknis sem hafði
strax áhrif á söluna. Auk þess hafa
ýmsir þjóðþekktir danskir einstaklingar dásamað vörurnar og allt
hjálpist þetta að við að festa söluna
í sessi.

Hrafnablöðkur má nota í salat og eru
sagðar nýtast gegn harðlífi og eru
sagðar þvaglosandi.

Ætlar að auka framleiðsluna
Í dag er staðan þannig á búinu hjá
Michael að um 20% framleiðslunnar

er túnfíflaseyði en megnið af framleiðslugetunni er nýtt til framleiðslu
á rauðsmáraseyði. Hann segir að í
hvert skipti sem umfjöllun um afurðirnar kom í sjónvarpi hafi salan
tekið kipp en síðustu árin hafi aðeins
hægt á aukningunni og því er hann
nú að setja kraft í sölu- og markaðsstarfið með því að auka við sölustarfsemina úr einum manni í tvo. Hann
vonast til þess að það muni skila sér
í verulegri aukningu enda er mikið
af seyði til á lager, sem bíður eftir
kaupendum. Í dag er hann einungis
að selja afurðir sínar í Danmörku en
með viðbótarkrafti í sölumennskuna
ætlar hann nú inn á þýska markaðinn,
sem er auðvitað gríðarlega stór og
þýðingarmikill.
Þýtt og endursagt upp úr grein í
Landbrugsavisen 15. maí 2020.

LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA - Niðurstöður ársreiknings 2019
BREYTING Á HREINNI EIGN TIL GREIÐSLU LÍFEYRIS
í milljónum króna
2019
2018
Iðgjöld
760
807
Lífeyrir
-1.710 -1.618
Hreinar fjárfestingartekjur
4.337
1.766
Rekstrarkostnaður
-128
-127
Breyting á hreinni eign
3.259
828
Hrein eign frá fyrra ári
33.982 33.153
37.241 33.982
Hrein eign til greiðslu lífeyris
KENNITÖLUR
13,0%
5,4%
Nafnávöxtun
9,6%
1,7%
Hrein raunávöxtun
4,7%
3,9%
5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar
Fjöldi virkra sjóðfélaga
2.148
2.300
Fjöldi lífeyrisþega
3.906
3.822
Tryggingafræðileg staða
-4,8% -9,4%
STJÓRN
Skúli Bjarnason, formaður, Erna Bjarnadóttir, Guðrún
Lárusdóttir, Vigdís M. Sveinbjörnsdóttir, Örn Bergsson.

EFNAHAGSREIKNINGUR Í ÁRSLOK
í milljónum króna
Eignarhlutir í félögum og sjóðum
Skuldabréf og aðrar fjárfestingar
Skammtímakröfur og ýmsar eignir
Handbært fé og ýmsar eignir
Eignir alls
Skuldir
Hrein eign til greiðslu lífeyris

2019
15.531
21.064
190
477
37.263
22
37.241

2018
11.835
21.011
207
948
34.000
18
33.982

ÁRSFUNDUR 2020

Ársfundur Lífeyrissjóðs bænda verður
föstudaginn 12. júní nk. kl. 14
að Stórhöfða 23, 4. hæð, Reykjavík.
Dagskrá: Venjuleg ársfundastörf.
Stjórnarkjör skv. samþykktum.
Önnur mál.
Skrá sig á fundinn með nafni og kennitölu í tölvupósti á lsb@lsb.is.

Stjórn Lífeyrissjóðs bænda

Framkvæmdastjóri: Ólafur K. Ólafs

LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA - STÓRHÖFÐA 23 - 110 REYKJAVÍK - SÍMI 563 1300 - LSB@LSB.IS - WWW.LSB.IS

Ef þú vilt bregða
þér af bæ…
Félagsmönnum í Bændasamtökum Íslands
býðst að leigja orlofsíbúð í Kópavogi til lengri
eða skemmri tíma allt árið um kring.
Íbúðin er í fjölbýlishúsi í
Þorrasölum 13-15 og rúmar
auðveldlega fjóra gesti.
Í henni eru tvö svefnherbergi,
rúmgóð stofa sem er
sambyggð eldhúsi, bað- og
þvottaherbergi og svalir.
Stutt er í alla þjónustu,
m.a. sundlaug, golfvöll og
fjölbreyttar verslanir.

Gott umtal hafði mikil áhrif
Á Íslandi er oft talað um mikilvægi
áhrifavalda og vaxandi vægi þeirra
á sölu- og markaðsmál og það
hefur svo sem lengi legið fyrir að

Nánari upplýsingar um
íbúðina er að finna á bondi.is.

Aðild að Bændasamtökunum borgar sig
Bókanir á Þorrasölum fara í gegnum Orlofsvef BÍ á vefslóðinni
orlof.is/bondi

Fyrir okkur öll
Túnfíflasalat, eða „Mælkebøttesalat“ eins og Daninn kallar það.
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Sæðing holdakúa 2019
Ditte Clausen
ráðunautur, Búfjárræktar- og
þjónustusvið
ditte@rml.is

Tafla 1.

Naut

Sæðingar eru almennt ekki mikið
notaðar af hjarðbændum, sem
gerir dreifingu nýs erfðaefnis erfiðari, en nýtt erfðaefni frá
Noregi var væntanlegt til notkunar sumarið 2019. Vorið 2019 kom
hugmynd til RML frá bændum í
Árbót í Suður-Þingeyjarsýslu að
skoða hvað væri hægt að gera til
að gera sæðingar raunhæfari kost
fyrir hjarðbændur.
Í samráði við dýralæknana
Þorstein Ólafsson og Aðalbjörgu
Jónsdóttur var sett upp athugun í
Árbót sem miðaði að því að skoða
feril gangmáls hjá holdakúm eftir
samstillingu og sæðingu. Fimm
önnur bú slógust í hópinn þegar leið
á sumarið svo samtals voru sæddar
124 kýr og kvígur eftir samstillingu.
Ákveðið var að notast við þá samstillingaraðferð sem mest er notuð
hér á landi en þá eru kýrnar sprautaðar tvisvar með 11 daga millibili
og síðan tvísætt á 3. og 4. degi eftir
seinni sprautuna.
Í Árbót, þar sem lagt var upp með
að fylgjast með ferli gangmáls, voru
kýrnar sónarskoðaðar við og eftir
seinni sprautuna til að fylgjast með
stærð eggja og finna heppilegasta
sæðingatímann. Í Hofsstaðaseli voru
prófaðar þrjár mismunandi aðferðir
með egglosandi hormón. Allar kýr og
kvígur í Árbót og Hofsstaðaseli voru
fangskoðaðar. Á hinum búunum var
samstillt og sætt ásamt því að egglosandi hormón var gefið við seinni
sæðingu. Samhliða meðhöndlun var
skapgerð gripanna metin til að kanna
áhrif meðhöndlunarinnar á fanghlutfallið. Einnig var aðstaða við rag og
sæðingar metin á öllum búum.
Fyrsti hópurinn í Árbót var
sæddur um miðjan júlí 2019, en
þá var notað sæði úr Arði og Anga
þar sem sæðið úr nýju „norsku“
Angusnautunum ekki var tilbúið.
Seinni hópurinn í Árbót var sædd-

Fanghlutfall notaða nauta í Hofsstaðaseli

og heildar fanghlutfall fyrir og eftir leiðréttingu fyrir Baldri

Draumur
Baldur
Vísir
Samtals
Leiðrétt fyrir Baldri

Staðfest fang
12
1
4
17
17

Fj. sæðinga
34
18
7
59
41

Fanghlutfall (%)
35
6
27
29
39

Merkisdagur á Nýjabæ þegar Draumsdóttirin fæddist 23. maí sl. og er Jón
Örn Ólafsson bóndi hæstánægður með hana.

ur með nýja sæðinu í lok ágúst og
sæðingar á hinum 5 búunum fóru
fram í september.
Fanghlutfall mætti vera betra
Mat á þroska eggja hjá kúm í Árbót
bentu til þess að heppilegast væri

börn og vélknúin ökutæki
bílar, dráttarvélar, vöruflutninga- eða
mjólkurbílar ættu aldrei að nálgast
leiksvæði barna.
Það er góð hugmynd að girða leikvelli
tryggilega af og sjá til þess að vélknúin
ökutæki þurfi ekki að snúa eða bakka
í námunda við þá.

Er þitt bú
öruggur
og góður
vinnustaður?

PORT hönnun

Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

að sæða á 3. og 4. degi eftir seinni
sprautuna, sem er í samræmi við
það sem gert hefur verið í tengslum
við þekktar samstillingaraðferðir.
Mat frjótækna á yxni benti til að
kýrnar væru tilbúnar fyrir sæðingu.
Hins vegar kom í ljós að fáar
kýr höfðu haft egglos við seinni
sæðingu og því var í framhaldinu
lagt upp með að prófa egglosandi
hormón á öllum búunum. Kýrnar
sýndu mjög lítil beiðsliseinkenni,
en það er vel þekkt að beiðsliseinkenni hjá holdakúm séu mjög
væg og erfitt getur verið að greina
beiðsli hjá þeim.
Það hafði áhrif á niðurstöðuna
að nautið Baldur kom sérstaklega
illa út þegar horft er á fanghlutfall og skekkir það niðurstöðurnar töluvert, en hann var notaður
á samtals 18 kýr og aðeins ein
þeirra var fengin við fangskoðun.
Á Nautastöð BÍ var sæðið úr öllum
nautunum skoðað aftur skv. beiðni
og ekkert virtist athugavert við
það. Samkvæmt Huppu höfðu 28%
kúa eða kvígna sem sæddar höfðu
verið við Baldri ekki beitt upp 56
dögum eftir sæðingu, á tímabilinu
frá ágúst 2019-maí 2020. Ekki var
fangskoðað á öllum búunum og því
er endanleg fanghlutfall í verkefninu ekki komið í ljós. Þar fyrir utan
voru hóparnir á flestum búunum of
litlir til að hægt væri að greina þá
tölfræðilega marktækt, aðeins var
hægt að gera það fyrir athugunina
í Hofsstaðaseli. Í töflu 1 má finna
fanghlutfall fyrir hvert naut á því
búi.
Ljóst er að fanghlutfall eftir
samstillingar og sæðingar í þessu
verkefni er lakara en vonir stóðu
til. Sérstaklega á það við í Árbót ef
tekið er með í reikninginn að þroski
eggjanna var mældur og sæðingin
stillt inn á það sem talinn var heppilegasti sæðingartíminn.
Ef leiðrétt er fyrir nautinu Baldri
var fanghlutfall í Árbót 23,5% (30%
úr fyrri hópi og 14,3% úr seinni

Úr verkefninu sæðing holdakúa 2019 komu fyrstu kálfar í heiminn í maí.
Það voru hins vegar ekki kálfar undan nýju Angus-nautunum heldur undan
Arði og Anga.

hópi) og í Hofsstaðaseli var fanghlutfallið 39% eftir leiðréttingu.
Til samanburðar má nefna að
Búnaðarsamband Eyjafjarðar
skoðaði fyrir nokkru árangur úr
samstillingum og sæðingum á
mjólkurkúm og þá reyndist árangur
vera 34% fanghlutfall. Ekki var
marktækur munur á kvígum og
kúm í Hofsstaðaseli og ekki var
hægt að draga neinar ályktanir
af niðurstöðu atferlisprófs í samhengi við árangur. Það er þó ljóst
að atferlisprófið sýndi skýran mun
á milli gripa og gæti reynst bændum mjög gagnlegt, til dæmis til að
velja þá gripi til undaneldis sem
eru auðveldari í meðhöndlun, enda
mikið að sækja í að gera hjarðirnar
meðfærilegri.
Það er ljóst að aðstæður á búunum hafa mikil áhrif á gripina, þann
tíma sem tekur að meðhöndla þá og
þá um leið á streitu sem gripirnir
sýna. Þá er ótalið öryggi þeirra sem
vinna við gripina. Notkun á egglosandi hormóni virtist ekki hafa nein
áhrif á þeim tíma sem það var gefið.
Það er vel þekkt að frjósemi sé
ekki auðveldur þáttur að eiga við en
margir umhverfisþættir hafa áhrif á
hana. Þar má nefna aðstöðu, fóðrun,
bústjórn o.fl. Í verkefninu var t.d.
ekki horft sérstaklega til fóðrunar
og uppeldis kvígna, en þau tvö atriði
geta haft áhrif á frjósemi. Einnig
var ekki notuð markviss beiðslisgreining, en erlendis er óalgengt
að sæða blint eins og tíðkast við
samstillingu hérlendis
Kálfar undan Draumi,
Vísi og Baldri

Fyrstir kálfarnir undan nýju angus
nautunum eru komnir, en flestir
koma í júní eða júlí. Síðan er búið að
sæða fjölda mjólkurkúa með sæði úr
angusnautunum. Við hvetjum alla,
bæði holdanautabændur og mjólkurkúabændur, sem eiga von á að
fá kálf eða kálfa undan „norsku“

Angusnautunum að vigta kálfana
við fæðingu og að fæðingarþunginn
verði skráður í Huppu. Þar sem hægt
er að ná kálfinum er hann vigtaður
innan við sólarhring eftir fæðingu
og krefst það ekki mikillar tækni
því einföld baðvigt dugar. Það þarf
að núllstilla vigtina og vigta svo
bóndann fyrst. Síðan tekur bóndinn
upp kálfinn og stígur aftur á vigtina.
Til að finna þyngd kálfsins er þyngd
bóndans dregin frá tölunni sem þá
birtist. Mikilvægt er að vigta bóndann í hvert skipti.
Bændur mega endilega taka
myndir af kálfunum og senda þær
til okkar á netfangið rml@rml.is.
Nýtt verkefni 2020
Það varð ljóst í fyrra að frekari
skoðun þyrfti á því hvernig hægt
væri að gera sæðingar aðgengilegri
kost fyrir holdanautabændur. Því
var sótt um styrk úr fagfé nautgriparæktarinnar vorið 2020 í áframhaldandi verkefni.
Styrkur var veittur og sumarið
2020 verða sæddar 15-20 kýr í Árbót
og 30-40 kvígur í Hofsstaðaseli. Í
Árbót verður prófuð ný samstillingaaðferð sem hefur reynst vel í
Kanada og í Hofsstaðaseli verður notuð sama aðferð og sumarið
2019. Hins vegar verða kvígurnar
í Hofsstaðaseli vigtaðar 2-3 sinnum fyrir sæðingu samhliða því að
holdafar, þroski og skapgerð þeirra
verða metin. Þar sem nýja sæðið
úr nautunum úr árgangi 2019 er
ekki enn tilbúið var ákveðið að
nota Draum á alla kýr og kvígur,
en sæðið úr Vísi er búið og eins
og fram kemur í niðurstöðunum
gekk illa að nota Baldur svo ekki er
forsvaranlegt að nota hann í svona
verkefni.
Vonandi næst betri árangur með
nýju samstillingaaðferðinni og með
því að fylgja kvígunum betur eftir
og venja þær betur við tökubásana
og almenna umgengni við fólk.
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Hugum að beitinni í tíma
Jóna Þórunn Ragnarsdóttir
ráðunautur hjá RML
jona@rml.is
„Aftur kemur vor í dal“ með
sællegar kýr á beit. Þangað til
er rétt að draga fram flaghefil
inn, setja nýja möl og sand í
kúagöturnar og undirbúa beitar
tímabilið.
Út í vorið
Hvort sem valið er að fara randbeitarleiðina eða með því að hafa hólfaeða skiptibeit þarf að huga vel að
skipulagi beitarinnar að vori. Tíðin
er mjög misjöfn milli ára og sprettan
eftir því. Best er að byrja að sýna
kúnum út um miðjan maí, en treysta
ekki á beit fyrr en í byrjun júní.
Fyrsti hálfi mánuðurinn er því meiri
útivist og tamning en nokkurn tíma
fóðuröflunartímabil kúnna – nema
menn hafi þeim mun meiri rúg fyrir
kýrnar að bíta. Með beitinni er gott
að gefa forþurrkaðan fyrri slátt sem
stillir vambarjafnvægið aðeins af.
Til að tryggja nægilega orku til
mjólkurframleiðslu reynist ágætt að
trappa kjarnfóðurgjöfina ekki mjög
mikið niður í lausagöngufjósum
heldur leyfa kúnum frekar að
ráða hvort það séu beitargrösin
eða kjarnfóðrið sem þær mjólka
af. Í básafjósum má minnka
kjarnfóðurgjöf aðeins, sér í lagi
ef kýrnar eru látnar liggja úti
þar sem erfitt er að koma í veg

fyrir sýrustigssveiflur ef gefið er
kjarnfóður í kringum mjaltir kvölds
og morgna.
Skipulag beitarhólfa
Stilla þarf beitarframboð út frá
gripafjölda og sprettu. Hólfabeit þar
sem kýrnar fá nýtt hólf á hverjum
degi reynist ágætlega. Miðað er
við að friða hólfin í um það bil 14
dögum til að fá endurvöxt á stykkin.
Beitargrös þurfa að hafa náð 10 cm
hæð við upphaf beitartímabils (rétt
upp fyrir ökkla) til að kýrnar geti nýtt
sér það. Eftir hverja beitarlotu borgar
sig að ruddaslá eða slóðadraga hólfin
til að dreifa úr kúadellum og jafna
grasvöxt. Séu grös orðin meira en
20 cm að hæð fúlsa kýrnar við þeim,
enda eru grösin þá komin langt á
leið hvað þroskann varðar. Þetta á
þó ekki við um frumvöxt grænfóður
s.s. rýgresis.
Uppbygging rekstrarleiða
Kýrnar lesa ekki vegpresta eða kort
og því þurfa rekstrarleiðir að vera
sem einfaldastar.
Rekstrarleiðir fyrir mjaltaþjóna
fjós þurfa að vera a.m.k. 2 metra
breiðar eigi kýrnar að geta mæst á
leið til og frá fjósi. Séu flokkunarhlið
eða brynningar á leiðinni þurfa
göturnar að vera a.m.k. 3 metra
breiðar. Eins borgar sig að koma
í veg fyrir öll vegamót og stoppustöðvar á rekstrarganginum til að
draga úr umferðaröngþveiti. Betra er
að hafa brynninguna bæði úti á túni

Ert þú kúabóndi?

Ef svarið er já að þá óskum við
eftir þátttöku þinni í rekstrar
verkefni sem Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins er að fara af
stað með. Þar er meginmark
miðið að kúabú fái heildstæða
greiningu á sínum rekstri og
safna um leið ítarlegum hag
rænum tölum í mjólkurfram
leiðslu sem hafa verið óaðgengi
legar um árabil.
Rekstrarafkoma bús er lykilþáttur í að bændur geti reiknað
sér ásættanleg laun fyrir sína
vinnu og um leið haft svigrúm
til að byggja upp jarðirnar sínar.
Markmiðið er að ná a.m.k. 100
búum inn í verkefnið eða um 20%
af kúabúum landsins. Hvert bú
mun fá skýrslu um sinn rekstur og
sjá hvar það stendur í samanburði
við önnur bú í verkefninu. Tengd
verða saman rekstrar- og skýrsluhaldsgögn búsins úr Huppu
og Jörð sem mun bjóða upp á
margvíslegan samanburð. Þar
má t.d. nefna breytilegan kostnað búsins en hann er sá kostnaður
sem breytist með breyttu framleiðslumagni. Hann getur samt
verið mjög misjafn á milli búa
og eftir árum. Hver er breytilegi
kostnaðurinn hjá þér á hvern innveginn lítra? Það er ljóst að eftir
því sem kostnaðurinn er lægri því
meira tækifæri er til viðhalds og
framkvæmda en ekki síður til að
reikna sér hærri laun. Eins mun
búið þola meiri skuldsetningu
og hafa þ.a.l. meiri möguleika
til stærri fjárfestinga. Jafnframt
er áhugavert fyrir bændur að
skoða nánar vaxtakostnað sinna

•
•
•
•
•

Runólfur Sigursveinsson 		
María Svanþrúður Jónsdóttir
Sigríður Ólafsdóttir		
Kristján Óttar Eymundsson 		
Guðfinna Harpa Árnadóttir

Stilla þarf beitarframboð út frá gripafjölda og sprettu.

lána. Ertu að greiða hærri vexti
en aðrir bændur að jafnaði? Eru
þar sóknarfæri í bættum rekstri?
Þannig mætti halda lengi áfram
um atriði sem bændur munu geta
skoðað sér til hagsbóta. Hér er
einnig kjörið tækifæri til að fá
það staðfest að búið sé einstaklega vel rekið!
Í þessu verkefni verða skoðuð
rekstrargögn áranna 2017–2019.
Þátttakendur munu því þurfa að
skila rekstrargögnum fyrir þessi
þrjú ár til okkar. Æskilegast er
að fá lykluð gögn úr bókhaldsforritinu dkBúbót en einnig
verður unnið úr landbúnaðarframtölum séu sundurliðuð gögn
ekki til staðar. Fyllsta trúnaðar
verður gætt og skilyrði persónuverndarlaga uppfyllt.
Gagnasöfnun mun hefjast í
júní og ná fram í miðjan september. Eftir það verða gögnin
tekin saman og skýrsla afhent
hverju búi. Búast má við því að
sú skýrsla verði afhent þátttakendum í verkefninu í nóvember.
Verkefnið fékk vilyrði fyrir styrk
úr þróunarsjóði nautgriparæktarinnar sem mun standa undir
hluta af kostnaði við verkefnið.
Þátttökugjald verður því sem
nemur 3 klst. vinnu eða 24.000
kr. án vsk. Það verður innheimt
eftir að bú hefur fengið sína skýrslu og greiningu.
Þeir bændur sem hafa áhuga
á að vera með í þessu verkefni
eru hvattir til að hafa samband
sem fyrst við einhvern af neðangreindum starfsmönnum verkefnisins:

sími: 516-5039 eða rs@rml.is
sími: 516-5036 eða msj@rml.is
sími: 516-5041 eða so@rml.is
sími: 516-5032 eða koe@rml.is
sími: 516-5017 eða gha@rml.is

Beitargrös þurfa að hafa náð 10 cm hæð við upphaf beitartímabils (rétt upp
fyrir ökkla) til að kýrnar geti nýtt sér það.

og inni í fjósi, frekar en í götunni,
svo kýrnar sjái ekki ástæðu til að
stoppa á leið sinni milli beitarhólfs
og fjóss. Fyrir hvern lítra framleiddrar mjólkur þurfa kýrnar að drekka
2–3 lítra af vatni, svo það veitir ekki
af nægu framboði af fersku vatni.

Hvað efnisval í göturnar varðar
þurfa þær að vera vel uppbyggðar
og þola mikla umferð. Best er að
hafa malarpúða undir til að fá burð
í veginn, og eitthvað fínna og mýkra
efni ofan á. Kýr hafa ekkert um grýtta
götu að fara og besti mælikvarðinn

á hvort göturnar séu nothæfar er
að ganga þær sjálfur á slitnum
gúmmítúttum eða ullarsokkum.
Þar sem framfót kúnna ber niður
lendir afturfótur einnig og með því
að horfa eftir ganglagi kúnna á leið
sinni í hagann er hægt að meta hvort
vegagerðina mætti bæta eða hvort
eitthvað annað sé ábótavant hjá
kúnum. Röng fóðrun kemur niður á
heilbrigði klaufbotns og gerir kýrnar
sárfættar. Hrasa kýrnar, ganga þær
í keng eða er skíturinn óþarflega
þunnur?
Kýr í mjaltaþjónafjósum þola
sannarlega lakari götur en þær sem
reknar eru til mjalta þar sem þær fara
hægar yfir og á eigin forsendum, en
engu að síður draga lélegar götur úr
mætingu kúnna.
Sannarlega er margt sem við
mætti bæta, en lykilatriði í bættri
nýtingu beitarinnar er að kýrnar
komist klakklaust milli fjóss og
beitar, nái að innbyrða orkuna sem
við ætlum þeim og komi heilar og
höldnu inn til mjalta aftur.

Bændablaðið
Bænda
blaðið

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

Allar stærðir
af AJ Power
rafstöðvum:
Opnar stöðvar
Stöðvar í húsi
Stöðvar í gám
Aukabúnaður eins og sjálfvirkur
skiptirofi og fleira
Öflug og góð þjónusta
Gerðu kröfur — hafðu samband við
Karl í síma 590 5125 eða sendu línu
á kg@klettur.is og kynntu þér þína
möguleika.

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

Verður frumsýndur
laugardaginn 6. júní

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Eftir að hætt var að framleiða
Land Rover Defender, þennan hefðbundna jeppa sem allir
Íslendingar kannast við og eiga
minningar um, kom eyða og
spurningarmerki um framtíð
Land Rover. Hvort söngur Helga
Björns og Reiðmanna vindanna
um „Land Rover-ferðina“ hafi
haft áhrif eða flýtt fyrir hönnun
á nýjum Defender skal ósagt,
en bíllinn er kominn og verður
frumsýndur laugardaginn 6. júní
hjá BL.
Fékk bílinn lánaðan í smástund
Eftir stutta og snarpa samningalotu
við Karl, sölustjóra Land Rover
bíla í BL, náði ég að fá örstuttan
prufurúnt á bílnum á fáförnum
vegum í nágrenni Reykjavíkur.
Veðrið síðastliðinn föstudagsmorgun var ekki til að hrópa húrra
fyrir gagnvart myndatöku, en varð
að duga.
Eins og um var samið var farið

eins stutt og hægt var, en þessi stutti
akstur var nóg til þess að finna að
þarna er bíll sem lofar góðu, mun
stærri og rýmri að innan en ég hafði

Fullbúið varadekk og afturljósin sjást mjög vel.

Fyrir nokkru síðan sá ég inni í
sýningarsal hjá Kletti Multi One
liðlétting sem eingöngu gengur
fyrir rafmagni. Multi One liðléttingar sem ég hef séð hingað til
hafa verið með dísilvél, en margir
nota þessar smávélar inni á fóðurgöngum og jafnvel víðar inni
þar sem skepnur eru.
Dísilvélum fylgir mengun og við
framleiðslu á kjöti og mjólkurvöru
ætti í alla staði að vera umhverfisvænna fyrir búskapinn að nota
rafmagnsknúinn liðlétting.
Fékk aðeins að prófa
Vinnu minnar vegna átti ég leið í
næsta hús við Klett og hringdi í
Ívar Atlam sölumann á Multi One
vélunum í Kletti, og spurði hann
hvort hann gæti ekki komið með
vélina út svo ég gæti fengið að sjá
hana vinna. Ívar kom með vélina
og tók af fyrsta vörubrettið, en svo
var það mitt að klára. Ósköp var
ég klaufskur við þetta þar sem að
liðstýringin var akkúrat öfug miðað
við það sem ég hef prófað.
Næsta bretti var betra og ég þarf

Myndir / HLJ

Á myndum virkar Defender minni en hann er í raun. 

Multi ONe EZ7 rafmagnsliðléttingur. 

ekkert að skammast mín fyrir það
þriðja, en eftir að ég hafði lokið
affermingu prófaði ég eins margar
stillingar í ímyndaðri vinnu og ég
gat. Niðurstaðan var sú að þetta
tæki getur unnið nokkuð hratt, lyftigeta fín, hávaði sáralítill. Hægt er
að keyra að næsta rafmagnstengli
til að hlaða vélina þar sem vélin er
með innbyggða hleðslustöð.
Helstu mál, þyngd og geta
Lyftigeta er að hámarki 1800 kg.
(þá með því að setja þyngdarklossa

gert mér í huga, krafturinn fínn,
fjöðrunin á malarveginum sem ég
ók át holurnar.
Defender greinilega
hannaður frá grunni, ekkert
sem minnir á þann gamla
Eftir að hafa gengið í kringum bílinn, skoðað hann innan og utan, sýnist mér þessi bíll stefna í að vera
draumabíll þeirra sem ætla að ferðast innanlands í sumar, kemur með
festingabogum á toppinn. Fínt fyrir
það sem kallað er „tengdamömmubox“. Þá er krókur til að draga hjólhýsið, fullbúið varadekk og mikið
pláss fyrir aftan aftursætin.
Greinilegt að ég þarf að prófa
þennan bíl aftur og betur. Þar sem
að ekki er búið að frumsýna bílinn
vantar mig töluvert af tæknilegum
upplýsingum um bílinn. Þrátt fyrir
að ég telji mig kláran að fá menn
til að tala af sér tókst mér ekki að
fá Karl sölustjóra til að missa út úr
sér verðið á bílnum (verð að bíða
eftir frumsýningardeginum, næstkomandi laugardag 6. júní).

Myndir / HLJ

aftan á vélina). H-laga skotbóma
með sjálfvirka afréttingu. Mesta
lyftihæð 2,90 m.
Drifbúnaður er vökvadrifinn
4X4 og kemst vélin í 12 km á
klukkustund, spólvörn, driflæsingar.
Vökvadæla dælir 35 lítrum á
mínútu, togkraftur er 2050 kg.
Hjólbarðar eru á 12 tommu
felgum, heildarþyngd er 1.565 kg.
Breidd 128 cm.
Verðið á vélinni er frá 4.500.000,
nánari upplýsingar er hægt að nálgast
á vefsíðunni www.klettur.is.

Allt nýtt fyrir manni og ótrúlega mikið pláss.

Bæði þegar
maður bakkar
og fyrstu
metra áfram
er myndavélin
að sýna næsta
nágrenni vel.

Öflugir rafgeymar.

Lyftigeta er að hámarki 1800 kg.

Þægilegur stjórnbúnaður.
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Börn á sveitabæjum slasa sig of oft
slysum ungmenna í Ameríku og
nýlega kom út samantekt fyrir árið
2020 sem byggir á gögnum til 2018
með fyrirsögninni að 60% af slysum
á sveitabýlum er utan vinnutíma (við
leik).

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Af og til berast af því fregnir að
börn undir 18 ára aldri slasa sig á
sveitabýlum. Ótrúlega oft koma þá
einhvers konar ökutæki við sögu
sem var orsakavaldurinn.
Dráttarvél, fjórhjól eða vélsleði
eru algengustu tækin sem ungmenni
eru að slasa sig á. Þessi slys eru fleiri
en opinberar tölur segja til um því
ekki eru öll slys skráð og jafnvel eru
til sögusagnir um að slys séu ranglega
skráð vísvitandi vegna þess að hinn
slasaði hafði ekki ökuréttindi til að
stjórna ökutækinu sem orsakaði
slysið. Þetta eru stór orð og miklar
fullyrðingar hjá undirrituðum, en
því miður er þetta staðreynd og
sem innskot hér þá gleymi ég því
seint þegar ég var fyrir um ári síðan
staddur á ónefndum sveitabæ og
sonur bónda ætlaði að skjótast á
fjórhjóli til að reka álftir úr túni að
bóndi sagði við son sinn:
„Vertu með hjálm, látum Hjört
ekki ná af þér mynd hjálmlausum á
fjórhjólinu.“
Flestir geta rifjað upp fyrsta
skiptið sem þeir keyrðu ökutæki
Í nokkurra manna spjalli við menn
á sextugsaldri sem ólust upp í sveit
og búa enn í sveit vorum við að rifja
upp hvað við vorum gamlir þegar við
keyrðum fyrst dráttarvél.
Hjá okkur flestum var svarið
að við byrjuðum á aldrinum 7–9
ára að slóðdraga tún á litlum
dráttarvélum. Á þessum árum voru
minnstu dráttarvélarnar lítið stærri en
fjórhjól og oft og tíðum án húss eða
veltigrindar. Í framhaldi spurði ég
viðmælendur mína hug þeirra til þess
að setja sín eigin börn upp á dráttarvél
til að slóðdraga túnið heima við bæ.
Svarið var ósköp einfalt.

Daglega slasast að meðaltali
33 börn á býlum og að meðaltali
allt árið þriðja hvern dag lætur
ungmenni lífið af völdum áverka
eftir slys á bandarísku bóndabýli.
Af þessum banaslysum eru flest
þeirra tengd ökutækjum, eða 47%
slysa. 60% af þessum slysum voru
vegna þess að verið var að leika
sér á ökutækjum (oftast fjórhjólum)
án nægilegs öryggisbúnaðar s.s.
hjálm og brynju. Einhverjum finnst
eflaust að líkja saman Íslandi og
Bandaríkjunum ekki skynsamleg
samlíking, en tæki hér og tæki
þar eru svipuð. Rétt hugarfar,
hlífðarbúnaður og hjálmar eru
eins svo að samlíking er að því
leyti réttlætanleg. Förum varlega
og hugsum vel um börnin okkar,
þau eru okkar mesta gull.

Skráning slysa í Ameríku
góð, en slysatíðnin alltof há
Í Bandaríkjunum er það lagaleg
skylda að skrá öll slys sem verða á
býlum (há sekt ef slys eru ekki skráð
eða rangt skráð). Í Bandaríkjunum
eru yfir tvær milljónir bændabýla og
á þeim búa og starfa tæplega 900.000
ungmenni undir 18 ára aldri. Árlega
eru ráðnir til viðbótar um 250.000
ungmenni til starfa á býlunum og um
23 milljónir ungmenna heimsækja
bandarísk býli árlega.

Gúmmíbelti

Ein af mörgum stofnunum og félögum í Ameríku er „The National Children’s
Center for Rural and Agricultural“ sem sérhæfir sig í forvörnum til ungmenna
á sveitabýlum. Á árunum 2015 til 2018 fækkaði slysum í þessum aldurshópi
um tæplega fjórðung.

- Fyrir smágröfur

Dráttarvélum í dag og fyrir
fimmtíu árum er ekki hægt að
líkja saman. Að vera 7–9 ára
á þessum nýju vélum gengur
einfaldlega ekki upp. Enda
hefur 7–9 ára barn ekki getu
til að stjórna svona stórum
dráttarvélum. Hins vegar ef
rétt er farið með fjórhjól og
smæstu vélar voru flestir
sammála að 10–12 ára ættu
að ráða við svoleiðis tæki með
réttri tilsögn og undir eftirliti.

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Ekki allt slæmt frá Ameríku þó að
sumt sé vissulega „sjokkerandi“
Ein af mörgum stofnunum og
félögum í Ameríku er „The National
Children’s Center for Rural and
Agricultural“, sem sérhæfir sig
í forvörnum til ungmenna á
sveitabýlum. Hún hefur lagt mikla
áherslu undanfarin ár í að ná til
þeirra sem eru undir 15 ára aldri

síðan 2015 þegar slys ungmenna
undir þeim aldri náðu hámarki.
Á árunum 2015 til 2018 fækkaði
slysum í þessum aldurshópi um
tæplega fjórðung. Á meðan þeir
settu svona mikla orku og áherslu
á þennan aldurshóp hækkaði í
staðinn slysatíðni í aldurshópnum
15–18 ára. Childhood Agricultural
Injuries í USA hefur síðan 1992
gefið út árlega samantekt úr skráðum
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LYST – BÆRINN OKKAR

Svanhvít og Almar keyptu
Lambastaði og fluttu þangað frá
Selfossi í byrjun árs 2005 en þá
var enginn búskapur á bænum.
Árið 2012 byggðu þau gistihús á
jörðinni og sneru sér alfarið að þeim
rekstri í framhaldinu.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): Við
erum hér tvö og hundurinn Hekla.

Býli: Lambastaðir.

Fjöldi búfjár og tegundir? 30 ær
og 20 hænsni.

Staðsett í sveit:
Árnessýslu.

Flóahreppi,

Ábúendur: Svanhvít Hermanns
dóttir og Almar Sigurðsson.

Stærð jarðar? 85 ha.
Gerð bús? Ferðaþjónustubýli og
hobbíbúskapur.

Hvernig gengur hefðbundinn
vinnudagur fyrir sig á bænum?
Þegar ekki er COVID-19 er fótaferð
kl. 7.00 hvern morgun og gengið
til starfa við að útbúa morgunmat

Lambastaðir
og síðan taka við þvottar og annað
sem þarf að gera varðandi ferðaþjón
ustuna.
Skemmtilegustu/leiðinlegustu
bústörfin? Þetta er allt skemmti
legt nema dagurinn sem lömbin
fara í sláturhúsið.
Hvernig sjáið þið búskapinn
fyrir ykkur á jörðinni eftir

Svanhvít og Glódís Hansen í fjárhúsinu.

fimm ár? Það er best að segja sem
minnst um það.

súrmjólk, ostur og fullt af ávöxtum
og grænmeti.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin séu í útflutningi íslenskra
búvara? Vonandi er fólk að vakna
við það að ,,hollur er heimafenginn
baggi“ og við eigum að vera sem
mest sjálf okkur nóg.

Hver er vinsælasti maturinn á
heimilinu? Lambahryggurinn er
alltaf sígildur.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? Egg,

Eftirminnilegasta atvikið við
bústörfin? Á vorin þegar allt
vaknar af dvala og lömbin spretta
í heiminn hraust og spræk.

MATARKRÓKURINN

Hafragrautur og hnetubrauð
Bræðið smjörið og setjið út í.
Bætið eggjunum út í og hrærið vel
saman.
Gott er að setja smjörpappír í formið,
smyrjið samt með smá olíu, setjið
deigið varlega ofan í, sléttið og
jafnið toppinn, setjið í ofninn og
bakið í 45 mínútur.
Látið kólna aðeins á grind áður en
það er borðað.

Bjarni Gunnar Kristinsson
Matreiðslumeistari
Margir slá á „blundhnappinn“
á morgnana of oft, morgunmaturinn verður þá ekki eins
skipulagður og hollur og hann
ætti að vera. Haframjölsbollar
eru ekki ný uppfinning en oft
eru þeir sem seldir eru í búðum
bættir með sykri og öðrum efnum.
Þessir eru fullkomlega aðlagaðir
að smekk hvers og eins.
Hugmyndin að baki skjótum
haframjölsbollum er einföld: Setjið
haframjöl, þykkingarefni (fínt hafra
mjöl) og uppáhaldsáleggið ykkar í
krukku sem bíður bara eftir heitu
vatni þegar þið eruð tilbúin að borða.
Geymið tilbúna hafra
mjöls
bollana á köldum, dimmum stað,
eins og í búri, í allt að þrjá mánuði.
Þegar þið eruð tilbúin að borða þá
eru tvær leiðir til að elda haframjölið.
Fyrsti valkosturinn er að bæta 1/2
bolla (eða meira) af sjóðandi vatni
í krukkuna, hræra, hylja og láta
sitja í fimm mínútur. Hafrarnir og
haframjölið munu gleypa vatnið
og verða að fullkomlega rjóma
löguðum bolla af höfrum (gott er
að hita aðeins aftur í örbylgjuofni).
Önnur aðferðin er að bæta við 1/2
bolla (eða meira ef þið viljið þynnri
haframjöl) af köldu vatni í krukkuna
og setjið hana í örbylgjuofn í þrjár
mínútur og fjarlægið þá krukkuna úr
örbylgjuofninum, setjið lokið á og
látið standa í tvær mínútur.

Hafra- og fræbollar
›

5 bollar gamaldags haframjöl, má
setja hluta tröllahafra

›

1/2 msk. kókos sykur, hunang eða
döðlur (fyrir smá sætu)

›

1 tsk. kanillduft

›

1/2 tsk. salt

Japanskt mjólkurbrauð

Valfrjáls viðbót
(ofan á hvern bolla):
›

1/3 bolli þurrkaðir ávextir, svo sem
rúsínur, saxað epli, kirsuber eða
jarðarber

›

1/4 bolli kókoshnetuflögur

›

1/4 bolli saxaðar hnetur

›

2 msk. lítill súkkulaði-múslí eða
hnetusmjör

›

Gott er að bæta kaldri mjólk, banana
og ferskum eða frosnum berjum á
toppinn

Vinnið saman 1 bolla af höfrunum
í haframjöl. Setjið bolla af höfrun
um í matvinnsluvél, eða litla krydd
kvörn og „púlsið“ þetta saman í fínt
haframjöl, þetta mun hjálpa til við
að gera grautinn þykkan og gera
haframjölið kremkennt. Flytjið yfir
í stóra skál.
Blandið saman höfrum, haframjöli,
sætuefni að eigin vali, kanil og salti
í stóra skál. Skiptið hafrablöndunni
niður í skammta sem nema um hálf
um bolla í átta krukkur eða önnur
lokuð ílát eins og einnota kaffibolla.
Bætið hvaða sælkerahráefni sem er
ofan á hverja krukku.
Lokið og geymið. Hyljið krukkurn
ar og geymið við stofuhita þar til
þær eru tilbúnar til notkunar.
Þegar á að njóta, bætið hálfum bolla

af sjóðandi vatni í hvert ílát. Hrærið
til að blanda vel saman, hyljið aftur
og látið sitja í fimm mínútur eða í
eina mínútu í örbylgjuofni.
Leiðbeiningar um eldun eingöngu
í örbylgjuofni:
Einnig er hægt að bæta við köldu
vatni og sjóða í örbylgjuofni í eina
mínútu. Látið sitja í tvær mínútur
og njótið.

Girnilegt og gott hnetubrauð
›

3 egg

›

300 g ósöltuð hnetublanda, fæst
til dæmis í Costco ( hakkið helminginn
í matvinnsluvél)

›

300 g fræblanda og þurrkaðir ávextir,
eins og trönuber eða apríkósur

›
›

Hokkaido-mjólkurbrauð er ótrú
lega mjúkt og loftmikið, þökk
sé einfaldri tækni sem felur í sér
hveitijafnings-„startara“, sem heitir
tangzhong. Hveitijafningi er blandað
saman í lokaútgáfu deigsins og fram
kallar það dásamlega mjúkt brauð.

Tangzhong (fordeig eða hveitijafningur)
›

3 msk. (43 g) vatn

›

3 msk. (43 g) nýmjólk

›

2 msk. (14 g) gott brauðhveiti

Deigið
›

2 1/2 bollar (298 g) hveiti

›

2 msk. (18 g) mjólkurduft eða 2 matskeiðar (11g) þurrmjólk

›

1/4 bolli (50 g) sykur

›

1 tsk. salt

2 tsk. flögusalt

›

1 msk. þurrger

0,5 dl bráðið smjör ef vegan er gott
að nota ólífuolíu

›

1/2 bolli (113 g) nýmjólk

›

1 stórt egg

›

1/4 bolli (4 msk., 60 g) brætt ósaltað
smjör

Aðferð
Stillið ofninn á 175 °C.
Hakkið gróft helminginn af hnetu
blöndunni, setjið í skál.
Blandið saman öllum hnetum og
fræjum ásamt hökkuðum hnetum
í skál.

Til að búa til tangzhong: Sameinið
öll innihaldsefnin í litlum potti og
þeytið þar til engir kekkir eru eftir.
Setjið pottinn á lágan hita og eldið
blönduna, þeytið stöðugt, þar til hún
er þykk og skán myndast á botni
pönnunnar, í um þrjár til fimm mín
útur.

Flytjið tangzhong yfir í litla
blöndunarskál eða mælibikar og
látið það kólna niður að stofuhita.
Til að búa til deigið: Blandið
tangzhong saman við hráefnið
(deigið) sem eftir er, blandið síðan
saman og hnoðið saman – með hendi
eða hrærivél – þar til það er slétt og
teygjanlegt.
Mótið deigið í kúlu og látið það
hvíla í létt smurðri skál í 60 til 90
mínútur, þar til það er orðið loftkennt
en ekki endilega tvöfaldað í stærð.
Losið deigið varlega úr skálinni og
skiptið því í fjóra til átta jafna hluta
og mótið hvert stykki í kúlu.
Setjjið kúlurnar í létt smurt form eða
pönnu. Breiðið yfir pönnuna og látið
brauðið hvíla í 40 til 50 mínútur,
þar til það er orðið aðeins loftkennt.
Hitið ofninn í 180 gráður. Penslið
brauðið með mjólk eða eggjablandi
(1 stórt egg slegið með 1 msk. köldu
vatni) og bakið í 25 til 30 mínútur,
þar til það er orðið gullbrúnt ofan á
og mælið með hitamæli, miðjan ætti
að vera að minnsta kosti 90 gráður.
Takið brauðið úr ofninum. Leyfið
því að kólna í minnst 10 mínútur.
Ábending:
Þetta mjúka deig er líka nothæft
í fallega steikta kleinuhringi eða
kanilsnúða.
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Krúttlegar stuttbuxur

Stuttbuxurnar eru prjónaðar
með áferðarmynstri úr DROPS
Flora. Tilvalið verkefni á þau
minnstu fyrir sumarið.
Stærðir: (<0) 0/1 (1/3) 6/9 (12/18) mánaða
2 ára
Stærðin jafngildir ca hæð á barni í cm:
(40/44) 48/52 (56/62) 68/74 (80/86) 92
Garn: DROPS FLORA (fæst í Handverkskúnst)
(50) 50 (100) 100 (100) 100 g litur 08, brúnn
Prjónfesta: 24 lykkjur x 38 umferðir = 10x10
cm.
Prjónar: Sokka- og hringprjónar 40 cm, nr
2,5og 3
Silkiborði: um 1,5 metrar
ÚTAUKNING-1 (jafnt yfir):
Til þess að reikna út hvernig auka eigi jafnt út,
teljið fjölda lykkja í umferð (t.d. 84 lykkjur) og
deilið lykkjum með fjölda útaukninga sem á að
gera (t.d. 16) = 5,25.
Í þessu dæmi er aukið út með því að slá 1 sinni
uppá prjóninn til skiptis á eftir ca 5. og 6.
hverja lykkju. Í næstu umferð er uppslátturinn
prjónaður snúinn svo að ekki myndist gat.
ÚTAUKNING-2 (á við um mitt að framan og mitt
aftan á stuttbuxum):
Prjónið fram að lykkju með prjónamerki, sláið
1 sinni uppá prjóninn, prjónið lykkjuna með
prjónamerki eins og áður, sláið 1 sinni uppá
prjóninn (= 2 lykkjur fleiri).
Í næstu umferð er uppslátturinn prjónaður
snúinn svo ekki myndist gat. Útauknar lykkjur
eru prjónaðar jafnóðum inn í A.1.
STUTTBUXUR - STUTT ÚTSKÝRING Á STYKKI:
Stykkið er prjónað í hring á hringprjóna /
sokkaprjóna, ofan frá og niður.
Fitjið upp (84) 100 (112) 124 (132) 140 lykkjur á
hringprjón nr 2,5. Prjónið 1 umferð slétt. Prjónið
síðan stroff hringinn (= 1 slétt, 1 brugðið). Þegar
stroffið mælist 2½ cm, prjónið gataumferð fyrir
silkiborða þannig: *1 slétt, 1 brugðið, sláið 1
sinni uppá prjóninn, prjónið 2 lykkjur brugðið
saman*, prjónið frá *-* út umferðina (= (21)
25 (28) 31 (33) 35 göt í umferð). Prjónið áfram
stroff eins og áður þar til stykkið mælist 4 cm frá
uppfitjunarkanti. Prjónið nú upphækkun aftan á
stuttbuxum eins og útskýrt er að neðan.
UPPHÆKKUN AÐ AFTAN:
Til að buxurnar passi betur eru þær prjónaðar
hærra að aftan en að framan. Þetta er gert með
því að prjóna stuttar umferðir fram og til baka
þannig: Setjið 1 prjónamerki í byrjun á umferð
= mitt að aftan.
Byrjið frá réttu og prjónið 8 lykkjur stroff fram

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

Lestur Bændablaðsins:

hjá prjónamerki, snúið, herðið á þræði og prjónið
16 lykkjur. Snúið, herðið á þræði og prjónið 24
lykkjur stroff, snúið, herðið á þræði og prjónið
32 lykkjur stroff. Snúið, herðið á þræði og prjónið
40 lykkjur stroff, snúið, herðið á þræði og prjónið
48 lykkjur stroff. Snúið, herðið á þræði og prjónið
stroff til baka mitt að aftan.
Skiptið yfir á hringprjón 3 og prjónið 1 umferð
slétt þar sem aukið er út um (16) 20 (20) 24 (28)
28 lykkjur jafnt yfir – sjá ÚTAUKNING-1 = (100)
120 (132) 148 (160) 168 lykkjur.
STUTTBUXUR:
Prjónið í hring eftir mynstri A.1 yfir allar
lykkjurnar. Þegar stuttbuxurnar mælast (14)
16 (17) 20 (21) 22 cm frá uppfitjunarkanti
mitt að framan er sett 1 prjónamerki mitt að
framan og 1 prjónamerki mitt að aftan. Í næstu
umferð er aukið út um 1 lykkju hvoru megin við
bæði prjónamerkin – sjá ÚTAUKNING-2 (= 4
lykkjur fleiri). Aukið út í annarri hverri umferð
alls 6 sinnum = (124) 144 (156) 172 (184) 192
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FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Þegar Mikki refur
settist hjá mér
Nafn: Gísli Frank Traustason.
Aldur: 10 ára.
Stjörnumerki: Tvíburi.
Búseta: Syðri-Hofdalir, Skagafirði.
Skóli: Varmahlíðarskóli.

8

2

29,2%

Gísli Frank er frumburður foreldra sinna í þriggja drengja
hópi. Þau búa á Syðri-Hofdölum
í Skagafirði.

2
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Þyngst

5

3

4

41,9%

21,9%

Prjónakveðja,
mæðgurnar í Handverkskúnst
www.garn.is

Miðlungs

1

5

lykkjur. Prjónið áfram þar til stykkið mælist (18)
20 (21) 24 (25) 26 cm frá uppfitjunarkanti mitt
að framan. Nú skiptist stykkið fyrir skálmar við
bæði prjónamerkin. Setjið helming af lykkjum
á þráð eða hjálparprjón og prjónið skálmar yfir
þær lykkjur sem eftir eru eins og útskýrt er að
neðan. Héðan er nú mælt.
SKÁLM: = (62) 72 (78) 86 (92) 96 lykkjur.
Skiptið lykkjum á sokkaprjóna nr 3 og prjónið
A.1 hringinn í (2) 2 (2) 2 (3) 3 cm. Skiptið yfir á
sokkaprjóna nr 2,5. Prjónið stroff hringinn (=
1 slétt, 1 brugðið) í 3 cm. Fellið laust af með
sléttum lykkjum yfir sléttar lykkjur og brugðnum
lykkjum yfir brugðnar lykkjur. Prjónið hina
skálmina alveg eins.
Þræðið silkiborða upp og niður í gataumferð og
hnýtið slaufu mitt að framan.

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

Hvað finnst þér skemmtilegast í
skólanum? Útivist og íþróttir.

1
3

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.
Uppáhaldsmatur: Tortilla pönnu
kökur með hakki.
Uppáhaldshljómsveit: Álfta
gerðisbræður og Little Big.

og settist við hliðina á mér, ég var
3 ára þegar þetta var.
Æfir þú íþróttir eða spilarðu á
hljóðfæri? Já, fótbolta og körfubolta.
Hvað ætlar þú að verða þegar þú
verður stór? Ljósmyndari.
Hvað er það klikkaðasta sem þú
hefur gert? Ég held ég geri bara
aldrei neitt klikkað.

Uppáhaldskvikmynd: The sectret
life of Pets.

Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt
í sumar? Vera með fjölskyldunni og
veiða.

Fyrsta minning þín? Þegar ég
fór að sjá Dýrin í Hálsaskógi í
Þjóðleikhúsinu og Mikki refur kom

Næst » Gísli Frank skorar á Sigur
björgu Ingu Sigfúsdóttur að svara
næst.
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SAGA

Kjöt og kynjastjórnmál

Á áttunda áratug liðinnar
aldar óx svonefndum vistkven
frelsunar
f ræðum fiskur um
hrygg. „Vistkvenfrelsun er það
svið kvenfrelsunar, þar sem litið
er til umhverfishyggju (environ
mentalism) og tengsla kvenna við
jörðina sem grundvöll greiningar
og starfs.“ (Wikipedia) Kjötneysla
er í brennidepli:
„Kjötneysla er í eðli sínu
kynbundin aðgerð, sem er nátengd
kerfisbundinni hlutgervingu
kvenna og (annarra) dýra,“ segir
norður-ameríski heimspekingurinn,
Christina van Dyke, í bókarkafla
sínum; „Karlmannlegt kjöt og
kynbundið át“ (Í safnritinu: Heim
spekin er komin til kvöldverðar:
rökræður um siðferði átsins.
(Philosophy Comes to Dinner:
Argument About the Esthics of
Eating (2016)).
Grundvallarkennisetning vist
kvenfrelsunar eins og annarra
sviða kvenfrelsunarfræða, er sótt til
frumherjans, Elizabeth Cady Stanton
(1815-1902) árið 1868, tuttugu
árum, eftir að hún færði í letur
frelsisyfirlýsingu kvenna í Seneca
Falls. Kennisetningin hljómar svo:
„Karlinn er þrunginn tortímingu;
harðneskjulegur [og] sjálfselskur.

Arnar Sverrisson.

Hann unnir stríði, ofbeldi [og]
sigurvinningi, miklast af sjálfum
sér og leggur að fótum sér. Eins
og í hinum veraldlega heimi sáir
hann í siðferðið ósætti, glundroða,
sjúkdómum og dauða.“
Franskir kvenfrelsarar með
heimspekijöfurinn,Simone de
Beauvoir (1918-1986) í broddi
fylkingar, plægðu fyrstar þann akur,
sem nú er kallaður kvenvistfræði
(eco-feminism) upp úr miðri
nítjándu öldinni. Í verki sínu, „Síðra

kyninu“ (eða „hinu“ kyninu; Le
Deuxiéme Sexe), gaf hún tóninn í
anda fræðamóður sinnar frá NorðurAmeríku: „Hvarvetna og á öllum
skeiðum sögunnar hafa karlar
notið þess blygðunarlaust að vera
herrar sköpunarverksins.“ Náttúra
og kona eru lögð að jöfnu sem
kúgunarviðfang karlsins.
Næst kveður sér hljóðs á
frönsku vígstöðvunum, Francoise
d‘Eaubonne (1920-2005) í bókinni,
„Kvenfrelsun eða dauðinn ella“
(Féminisme ou la Mort), sem
útkom árið 1974. Þar heldur hún
því fram, að feðraveldið hafi kúgað
og drottnað yfir konum, litskinnum,
börnum, fátæklingum og náttúrunni,
og hafi þegar valdið óbætanlegum
skaða.
Nú tóku norður-amerískir
kvenfrelsarar við keflinu, m.a. Mary
Daly (1928-2010) með bók sinni
„Kynvistfræði. Grundvallarsiðferði
róttækrar kvenfrelsunar“ (Gyn/
Ecology: The Metaethics of Radical
Feminism).“ Bókin kom út árið 1978.
Samkvæmt Mary sagði Francoise
d‘Eaubonne, að „engin „bylting“
undir forystu karlmanna myndi
spyrna við hryllingi offjölgunar
mannkyns og eyðileggingar
auðlinda. Ég geri þessa forsendu

Bændablaðið er
mest lesna blaðið
á landsbyggðinni
Lestur prentmiðla á
landsbyggðinni

41,9%
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Mannlíf

5,2%

5,8%

Viðskiptablaðið

Stundin

9,1%

DV

Morgunblaðið

Lestur Bændablaðsins:

Fréttablaðið

Bændablaðið

Heimild: Prentmiðlakönnun Gallup. Könnunartími okt.-des. 2019.
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21,9%

29,2%

á landsbyggðinni
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landsmanna lesa
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Hvar auglýsir þú?

feðraveldismenningunni; grænmeti,
ávexti og korn, í stað kjöt. Með kynfólskunni, sem í kjötsnæðingnum er
fólgin, er endurtekin stéttaaðgreiningin [milli kvenna og karla] með
viðauka; þeirri goðsögn, sem tekur
sér bólfestu í öllum stéttum manna,
að kjöt sé karlmennafæða og að
hvoma í sig kjöti sé karlmannlegur
gjörningur.“
Kjötát karla felur í sér ofbeldi
gegn dýrum á sama hátt og gegn
konum:
„Á sama hátt og kvenfrelsarar
lýstu því yfir, að „nauðgun“ væri
ofbeldi, en ekki kynlíf, stendur
hugur grænkera til þess að tala um
ofbeldi kjötátsins.“ ... „Karlar sem
berja konur [sínar] nota oft og tíðum
kjötleysi sem afsökun fyrir ofbeldi
gegn þeim.“
Því snýst kvenfrelsun ekki einvörðungu um konur:
„Fremur er um að ræða víðtækari kúgunargreiningu, sem felur í
sér frelsunarhugsjón langt út yfir
mörk frjálslyndisjafnréttis, og tekur
til annars konar lífs handan þess
mannlega.“...
„Það er trú okkar, að kven
frelsunarfræði sé umbreytingar
heimspeki, sem miði að umbótum
á öllu lífi jarðar, öllum tilbrigðum
þess, öllum náttúrulegum einingum
þess. Það trú okkar, að kúgun í öllum
myndum sé samtengd. Frelsi einnar
lífveru er hjóm, þar til tekst að frelsa
allar frá misnotkun, niðurlægingu,
rányrkju, mengun og viðskiptum.“
(Carol J. Adams og Josephine
Donovan: Animals and Women:
Feminist Theoretical Explorations)
Persónuleg yfirlýsing Carol
hljómar svo:
„Ég er grænkerakvenfrelsari, þar
eð ég er eitt dýr meðal margra og ég
óska þess ekki, að þetta samband
einkennist af neyslustigveldi.“
Arnar Sverrisson
Höfundur er ellilífeyrisþegi og
uppgjafarbóndi m.m.
Þýðingar eru hans.

Er kroppurinn
í lagi?
Mörg búverk krefjast þess að bóndinn
sé í líkamlega góðu formi. Hann verður
að búa yfir styrk, lipurð og þoli til að
mæta ólíkum verkefnum dagsins.
Þess vegna er mikilvægt að halda
sér í formi, gera reglulega æfingar
og leggja áherslu á að styrkja alla
vöðva líkamans.
Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is
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Er þitt bú
öruggur
og góður
vinnustaður?

PORT hönnun

10%

21,9%

19%

20%

að minni, en nálgun mín
og áhersla er önnur. Enda
þótt mér séu hugleikin allra
handa tilbrigði mengunar
í reðurtæknisamfélagi
[voru], er í bók þessari,
„Kynvistfræði
“
(GynEcology
–
„kvenlækningar!“) einkum
fjallað um hug/anda/líkamsmengun, sem átt hefur sér
stað við goðsagnir og
tungumál feðraveldisins á
öllum stigum.“
Árið 1990 gaf nemandi
Mary, Carol J. Adams (f.
1951), út afar merka bók,
„Kynjastjórmál kjötsins:
Gagnrýnin kenning á grundvelli
grænkerakvenfrelsunar“ (The
Sexual Politics of Meat: A FeminstVegetarian Critical Theory (1990).
Fjórtán árum síðar fylgdi hún bókinni
eftir með verkinu, „Kjötklámi“ (The
Pornography of Meat).
Í hnotskurn er boðskapur höfund
ar sá, að snar þáttur menningar
vorrar sé að smætta dýr í neysluvöru.
Kjötið og neysla þess sé athöfn, sem
tákni drottnun karla á konum. Rauði
þráðurinn í bókinni er limlesting
karla á dýrum, sem minnir á
misnotkun karla á konum, hvernig
þeir notfæra sér og niðurlægja
konukroppinn.
Dýrið er beitt ofbeldi, segir Carol:
„Þegar dýrum er slátrað, verða þau
fjarstödd viðmið. Dýrið og nafnið
og líkaminn er firrtur til að dýr megi
verða að kjöti. Líf dýra er forsenda
... tilurðar kjötsins. Lifandi dýr
gætu ekki verið kjöt. Þannig kemur
dauður líkami í stað lifandi dýrs.
Kjötát ætti sér ekki stað án dýra.
Engu að síður eru þau fjarstödd við
átið, því þeim hefur verið umbreytt
í fæðu.“
Karlar virðast ekki vilja gangast
við dýraofbeldinu:
„Tungumálið varpar hulu
á raunveruleika kjötátsins og
styrkir þannig táknræna merkingu
þess, [þ.e.] að það sé eðlislægt
feðraveldinu og körlum. Kjötát
verður að tákni þess, sem sjónum
er hulið, en ævinlega til staðar –
drottnun feðraveldisins yfir dýrum
og tungumáli.“ ...
„Að sumu leyti eru allir meðvitaðir
um kjöt og kynjastjórnmál. Þegar
við hugsum sem svo, að karlmenn
– sérstaklega karlíþróttamenn – hafi
þurft fyrir kjöt eða þegar eiginkonur,
sem gefið hafa kjöt upp á bátinn,
elda það fyrir karla sína, koma í ljós
tengsl kjötáts og þróttmikils karls.“
Konur eru annars flokks borgarar,
hið síðra kyn Simone de Beauvoir:
„Konur, annars flokks borgarar,
leggja sér fremur til munns það, sem
álitið er vera annars flokks fæða í
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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

Til sölu nýtt sumarhús (heilsárshús)
30,2 fm +7 fm verönd. Salerni, sturta,
eldhús, ísskápur og parket og flísar á
gólfi. Ásett verð 6,6 millj. kr. án vsk.
(8,2 með vsk). Uppl. gefur Thomas
í s. 698-3730 og 483-3910.

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

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

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

Bjóðum uppá sérsniðnar
svampdýnur og bólstrun fyrir:

Tjaldvagninn Fellihýsið
Húsbílinn Bátinn
Hjólhýsið Sumarhúsið
Heimilið o.m.fl!

Ætlar þú að byggja? Þá gætu Nudura varmamótin verið lausnin, auðveld í uppsetningu. Stærstu mótin
á markaðinum. Færri samsetningar
og meiri hraði. www.aske.is. Uppl. í
síma 660-1100.

Til sölu 2 poka-spónsog á hjólum,
4.8 kW, 3. fasa. Fæst fyrir lítið eða
um 50.000 kr. Má bjóða í. Einnig
til sölu ræktunar- eða lagerljós, 10
stk. með gasperum (perur í misgóðu ástandi) á um 10.000 kr. pr.
stk. Áhugasamir sendi á thusund@
gmail.com eða hringja í s. 897-7983.

Fljót og góð þjónusta
Svampur.is Vagnhöfða 14 Reykjavík
Símar 567 9550 og 858 0321

Rafhitarar

í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir
neysluvatnshitarar
með 12 ára ábyrgð

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

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

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

Vinsælustu
hjálmarnir okkar

Nolan N100-5 hjálmur
Svartur mattur
Verð 64.900 kr.

Nolan N100-5 hjálmur
Skærgulur
Verð: 64.900 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.

Nolan N70-2 X hjálmur
Svartur
Verð: 54.900 kr.

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. í s. 861-3840.

Taðkvísl. Breidd 1,7 m. Verð kr.
145.000 m/vsk. H. Hauksson ehf.
Sími 588-1130.
Suzuki Grand Vitara, árg. 2004,
sjálfskiptur. Ekinn 194.800 km.
Sérlega vel með farið og gott eintak, hækkaður og nýskoðaður. Verð
450.000 kr. Uppl. í s. 860-1726.

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

Næsta
Bændablað
kemur út
18. júní

www.bbl.is

Fjárhúsmottur. Verð kr. 9.350 stk.
m/vsk. (kr. 7.540 án vsk). Tilboð =
Frír flutningur. H. Hauksson ehf.
S. 588-1130.
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.zehnder-pumpen.de (News).
Umboðsaðili ZEHNDER á Íslandi.
Hákonarson ehf. S. 892-8812 / 8924163. Netfang: hak@hak.is
Úrval af viftum og þakblásurum í
flestum stærðum og gerðum. Einnig
úrval af stýringum. Íshúsið ehf. Sími
566-6000, www.viftur.is

Nolan N70-2 X hjálmur
Blár og svartur
Verð: 54.900 kr.

Liðléttingur Pixy 35 Miniloader með
bakkó og gaffli. Lítið notaður. Uppl. í
síma 821-8644.
Bluetooth
fyrir hjálma
Verð frá: 38.390 kr.

Til sölu MAN TGA 35.430 krókheysisbíll með hydrodrive (glussa framdrif). Árgerð: 2006. Akstur: 494.000
km. Skipting: Beinskiptur. Drif: 8x4
(glussaframdrif). Eiginþyngd: 13.500
kg. Burðargeta: 18.500 kg. Vélaflutningafleti og efnisflutningapallur getur
fylgt. S. 892-5855.

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.

Rúllugreip/faðmgreip. Ásoðnar Eurofestingar og slöngur fylgja. Verð kr.
189.000 m/vsk. H. Hauksson ehf.
Sími 588-1130.

KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK
S: 540 4900
yamaha.is
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Dumper. Thwaites. Mini búkolla
Árgerð: 1992.

Verð: 1.600.000 kr + vsk.
Borvagn, Atlas Copco
Árgerð: 2001.

Ram 3500 árg. 2004 með Adventurer
húsi er til sölu. Bíll og hús í mjög
góðu standi. Í húsinu eru öll helstu
þægindi, svo sem sturta, ísskápur
með frysti, eldavél með bakarofni og
margt fleira. Þetta hentar einstaklega
vel fyrir hestamenn og þar sem þarf
að draga þungar kerrur. Óska eftir
verðtilboði. Uppl. í síma 892-0660.

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

Skóbursti fyrir utan heimilið eða
vinnustaðinn. Galv. grind með góðum
burstum. Verðið er aðeins kr. 8.900
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111.
Opið frá kl. 13-16.30 - www.brimco.is

Verð: 7.300.000 kr + vsk.

M. Benz Actros 2660

Liebherr 924

Árgerð 2007. 8.800 vinnust.

Verð: 6.500.000 kr +vsk.

Skemmdur á grind, er búinn
að velta. TTN41, árgerð 2008,
mótor er í lagi.

Verð 450 þús + vsk.

O&K RH 16.5
Faun glussa krani til sölu

Faun RTF- 40 - 3. 20.931 vinnustundir. Km staða: 25.031.

Árgerð 2004. 10.500 vinnust.

Verð 4.100.000 kr + vsk.

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.

Volkswagen Kombi húsbíll árg. 1986.
Nýskoðaður án athugasemda. Verðhugmynd kr. 650.000. Uppl. í síma
898-1230 og 866-0487.

Verð: 5.600.000 kr + vsk.

Sindravagn til sölu
Næsta skoðun Júní 2020.
Verð 250 þús + vsk.

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

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). 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.
Traktorsdrifnar rafstöðvar (AgroWatt), 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

Stubbastandar - Stubbahólkar. Bæði
frístandandi og veggfestir. Uppl. í
s. 842-2535. og gegnum netfangið
stubbastandur@gmail.com
Stórbaggagreip ásoðnar Euro
festingar og slöngur. Verð kr.
230.000 með vsk. (186.000 án vsk.)
H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

M. Benz Actros 2651

Árgerð 2007. Ekinn 322.400
km. Næsta skoðun 2021.

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.

Til sölu tvær Toro sláttuvélar. Árgerð 2004, 228D 4WD, 2.400 vinnust. Verð 620.000 kr.m/vsk. Árgerð
2009, 3280D 4WD, 1.400 vinnust.
Verð 1.250.000 kr. m/vsk. Vélar í
góðu standi og reglulegt viðhald.
Upplýsingar í s. 620-4745 milli kl.
8-16 eða kari@kirkjugardar.is

Verð: 4.800.000 kr + vsk.

M. benz Actros 4144, 8x4

Zeppelin hjóla grafa

Árgerð 2000. 9 tonn. 5.150
vinnustundir.

Verð: 1.700.000 kr + vsk.

Árgerð 2005. Beinskiptur.
Ekinn 476.500 km. Ný skoðaður, næsta skoðun 2021. Ný
upptekinn gírkassa hjá Vík
verkstæði.

Mitsubishi Montero árg. 2004.
Mikið endurnýjaður bíll. Fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur, rúmgóður, ekinn 165.000 mílur. Nýskoðaður. Ný
tímareim, vatnskassi, rafgeymir og
dekk. Verð: 400.000 kr. Uppl. í síma
864-5047.

Verð: 3.200.000 kr + vsk.

Til sölu Case cx-80, árgerð 1999.
Ekinn 7.500 tíma. Nýleg afturdekk.
Ámoksturstæki fylgir með. Vél í
góðu standi. Verð 1,5 millj. kr. án
vsk. Uppl. í s. 894-5255.

Verð 3.500.000 kr + vsk.

Ateco 1228. Ekinn 300.000 km. Árg.
2006, skoðaður ´21. 1.500 kg lyfta.
Loftfjöðrun að framan og aftan. Á
nýjum negldum Michelin Icegrip.
Uppl. í s. 861-0330.

Protec 113 Valtari til sölu
Vinnustundir 4.150.
Árgerð: 2001.
14 tonn.

Brettagaflar með glussaopnun.
Burður 2.500 kg. Euro festingar.
Verð kr. 205.000 með vsk. (kr.
166.000 án vsk.) H. Hauksson ehf.
Sími 588-1130.

Scania 270, 4x2 krókheysi, árg. 2007,
ekinn 400.000 km. Verð 2,8 millj. kr.
auk vsk. Uppl. í síma 894-8620.

Til sölu dekk og felgur undan Liebherr A316 hjólavél. 20“ felgur. Tilboð
óskast í s. 895-8848.

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

Traktor Ford 3000, nýlega uppgerður.
Góð ámoksturstæki. Verð 500.000
kr. Uppl. í síma 862-5499 eða
netfang snorri.john@gmail.com

Pallur á vörubíl til sölu
Verð 270 þús + vsk.

Urð og Grjót ehf.
Áhugasamir hafið samband í síma 660-0040
eða sendið tölvupóst á urdoggrjot@urdoggjrot.is

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
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Hnífatætari 230 cm kr. 490.000
+vsk. Hagasláttuvél 175 cm kr.
285.000 +vsk. Hagasláttuvél 290 cm
kr. 845.000 +vsk. Plógur tvískeri kr.
95.000 +vsk. Traktorsdrifinn kurlari,
vökvastýrð innmötun, kr. 395.000
+vsk. Margt fleira á www.hardskafi.is
- sala@hardskafi.is - sími 896-5486.

Til sölu nokkur gámahús m.a. þessi
sem er 9x3 m. Uppl. síma 894-8620.

Toyota Land Cruiser 100, dísel,
ekinn 350.000 km. Árg. ´99. Verð
1.490.000 kr. Sími 894-8620.

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.

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

Árg. 2014 kerra, 3,5 tonna, 1.155 kg
eigin þyngd. Verð 950.000 km +vsk.
8 metra, 210 cm á breidd. Uppl. í
s. 894-8620.

Vélavagn, verð 1.200.000 kr. +vsk á
lofti. Uppl. í síma 894-8620.

Volvo EW 160, árg. 2007, nýmáluð,
ný dekk, 7.800 vst. krabbi – tilt. Verð
7,5 mill. kr. +vsk. Uppl. í s. 894-8620.
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

Fiat P210 7/06. Ekinn 102.000 km.
Dísel, bakkmyndavél, sjónvarp,
markisa, nýlegir rafgeymar, loftpúðar að aftan. Snúningsstólar framan,
slökkvitæki, 2 gaskútar, sólarsella,
heitt/kalt vatn. Ásett verð 3.150.000
kr. Staðgreiðslutilboð óskast. Uppl.
í s. 895-6307.

Ford Transit árg. 2006, 17 manna.
Dísel, afturhjóladrifinn. Ásett verð
980.000 kr. Staðgreiðslutilboð óskast. S. 895-6307.

Flaghefill/snjótönn. Breidd 3 m.
snjóvængir fylgja. Verð kr. 751.000
með vsk. (kr. 606.000 án vsk.)
H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

ÖFLUG RAFHLÖÐUDRIFIN TÆKI FYRIR
GARÐYRKJUMENN &
BÆJARFÉLÖG.

(3 ÁRA ÁBYRGÐ Á RAFHLÖÐU)
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

HEKKKLIPPA HELION 2
Létt og öflug klippa, fjórir
hraðar, þyngd 3,5 kg.
Fáanleg blöð: 54, 63 & 75cm.

SLÁTTUORF EXCELION 2000
Mjög meðfærilegur orf og
þægileg í notkun, 2.000 W,
þyngd 5,4 kg.
Taðklær. Breidd 120 cm - verð kr.
195.000 m.vsk. Breidd 170 cm
- verð kr. 245.000 m. vsk. Breidd
220 cm - verð kr. 330.000 m.vsk.
H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

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

RÓTARI CULTIVION
Frábært tæki sem rótar upp
yfirborð beða, þyngd 3,1 kg.
(Selst án rafhlöðu)

Krókheysigrind með krana Hmf 220
jibb, pallur, skófla, karfa. Verð 3.8
millj. kr. auk vsk. Uppl. í s. 894-8620.

Suzuki Swift 4x4 árg. 2015, ekinn
155.000 km. Steinkast húddi, dæld
stuðara og v/hurð aftan. Óslípaður
demantur. Verð 480.000 kr. Uppl. í
s. 849-9146.

Rexton 2002/03, ekinn 100.000 km.
33 t. breyting. Gott ástand og útlit.
Skoðaður 2020. Verð 1,4 mill. kr.
eða tilboð. Uppl. í síma 581-2207
og 842-0060.

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

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

RAFHLAÐA - Lithium
Nokkrar stærðir og gerðir í
boði með góðri bakfestingu.

FYRIR FAGMENN
& BÆJARFÉLÖG.
ÞÝSK GÆÐI

ILLGRESISBURSTI
AS 30 WeedHex, 35cm bursti
Verð frá 175.000 kr + vsk

Frábær ódýr jeppi
í útileguna
Hyundai Terracan, beinskiptur,
turbo Dísil 163 hestöfl,
4x4 hátt og lágt drif.
Með krók og tengi.
Nýbúið að taka mikið í gegn
á verkstæði og nýskoðaður.
Nýtt í bremsum, allir spíssar nýir,
nýjar hjólalegur að framan.
Góð vetrardekk fylgja.
Nýlega smurður.
Ekinn 216 þús. km,
ný tímareim í 204 þús.
Upplýsingar gefur Jón Albert
í síma 662-3061

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar

S: 527 2600

Vélavit
Sala - Viðgerðir
Þjónusta
Varahlutir
S: 5272600
- www.velavit.is
www.velavit.is

SLÁTTUTRAKTOR 2WD & 4WD
Margar gerðir í boði

Aflvélar ehf., Vesturhrauni 3,
210 Garðabær, sími: 480-0000
aflvelar.is - sala@aflvelar.is
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Lely Center Ísland

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

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

Rúllugreip með ásoðnum Euro
festingum og slöngum. Verð kr.
179.000 með vsk (kr. 145.000 án
vsk.) H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Vökvunarbúnaður fyrir stór og lítil
ræktunarsvæði í mörgum útfærslum.
Dælur: Rafdrifnar, bensín, dísil, traktorsdrifnar, glussadrifnar. Slöngur og
úðarar (sprinklerar) í öllum stærðum.
Hákonarson ehf. Uppl. í síma 8924163, hak@hak.is, www.hak.is

Bújörð óskast til kaups
Sæmilega hýst bújörð í innan við 2 klst akstursfjarlægð frá Reykjavík óskast til kaups.
Möguleg skipti á lítilli, skuldlausri íbúð í góðu og grónu hverfi í Reykjavík.

Nánari uppl. í síma 854-0488 eða á netfang: landsbyggdin@gmail.com

Alternatorinn eða
startarinn bilaður?
Viðgerðir og sala á alternatorum og startörum
í flestar gerðir bíla, báta og vinnuvéla.

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

Skemmtibátur skráður 7 manna, árg.
2002. Christler vél, jetdrifin, undir 6
m. og öflug dráttarkerra. Ásett verð
3.780.000 kr. Staðgreiðslutilboð óskast. Uppl. í s. 895-6307.

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

Skemmtibátur ásamt góðum 2ja
hásinga bremsuvagni til sölu. Smíðaár 1990, trefjaplast L: 660 cm, B: 235
cm. Vél Volvo Penta 147 hp. Bensín WC m. tank, gaseldavél, kælir,
vaskur, miðstöð, dýptarmælir/fisksjá, GPS/Plotter m. nýju Íslandskorti,
Bluetooth hljómtæki, VHF-talstöð,
Eyðslumælir til tengingar inn á GPS,
reiknar eyðslu/sm. Báturinn er ekki
skráningarskyldur og ekki þarf nein
réttindi. Vagninn er í mjög góðu lagi
skráður og nýskoðaður, tilbúinn til
að fara með bátinn hvert á land sem
er. Verð 4,6 millj. kr. Skoða öll tilboð.
Uppl. í s. 899-2154.

Til sölu Suzuki Grand Vitara árg.
2001, sjálfskiptur, nýskoðaður, ekinn
119.000 km. Góð dekk. Einn eigandi.
Uppl. í síma 895-0003.

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

Til sölu Man TGS 35.540 sturtubíll
með snjótannabúnað. Árgerð: 2011
Akstur: 482.000 km. Vélarafl: 540
hestöfl (vél upptekinn í vetur). Skipting: Sjálfskiptur retarder. Drif: 8x4.
Leðursæti. Eiginþyngd 15.000 kg
Burðargeta: 17.000 kg. Snjótannabúnaður. Pallur: Sörling Goldstar. Verð
6.900.000 kr. +vsk. S. 892-5855.

www.pgs.is

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

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

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

FERÐAÞJÓNUSTA
Náttúruperla í höfuðborginni

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

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.

Sími 563-0303 - gudrunhulda@bondi.is

Tilboð

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

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

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.
Sjáumst í sumar!
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Til sölu




Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása og
drenmottur, útileiktæki, gúmmíhellur
og gervigras. Heildarlausnir á
leiksvæðum. S. 820-8096. Netfang:
jh@johannhelgi.is
Flaghefill, breidd 3,0 m. Verð kr.
587.000 með vsk (kr. 474.000 án
vsk.) H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Til sölu búnaður til framleiðslu á bitafiski. Þarf lítið pláss. Leiðbeiningar
fylgja. Uppl. í síma 893-0366.
Partar úr Subaru Station, árgerð
2005. Litur: Dökkblár. Hurðir
v-megin. Afturhurð. Frambrettin.
Vélarhlíf. Uppl. í s. 662-1798, Stefán.
Gasskurðartæki kr.10.000. Sjóstöng
með Ambassador hjóli kr. 5.000.
Plötuklemma ný amerísk 25 mm kr.
25.000. Áhöld til víngerðar kr. 1.500.
Amerískar blikkklippur 2 mm kr.
5.000. Kassi af leirdúfum kr. 2000.
Uppl. í s. 820-7157.

Flaghefill, breidd 2,7 m. Verð kr.
267.000 með vsk. (kr. 216.000 án
vsk.) H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Vatnskældur frystiklefi til sölu, ósamsettur. Stærð er u.þ.b. 3,2 m x 2,0
m og 2,35 m á hæð. Vinsamlegast
hafið samband í síma 780-3839.
Til sölu notaðir olíufylltir rafmagnsþilofnar, 1x2000w, 1x s1000w og
6x750w. Einnig Rheem hitakútur 140
cm., 300 l. Sími 898-0535.

Heyvinnuvélar frá Póllandi fyrir smærri
ræktunarsvæði. Rakstrar- og snúningsvél. Rakstrarvélar. Snúningsvélar.
Sláttuvélar, tromlu eða diska. Hagstæð verð. Hákonarson ehf. S. 8924163. Netfang: hak@hak.is

Chevrolet Captiva árg. 2011, bensín/
metan. Ek. 135.000 km. Tjónaður á
hægri hlið. Staðgreiðslutilboð óskast. Uppl. í síma 895-6307.

Pöttingar rúlluvél 32/20 m/net- og
bandbúnaði. Allaf geymd inni, var í
góðu lagi fyrir ári síðan. Uppl. í síma
691-7385.

Óska eftir




Pajero Pinin 2002. Er einhver að rífa
eða á í fórum sínum afturstuðara á
Pajero Pinin árg. 2002? Vinsamlegast hafið samband í síma 861-3465,
Björn.
Óska eftir landi til hagabeitar fyrir hross um 50-75 hektara, helst á
Suðurlandi en annars allt skoðað.
Uppl. á hmargeir@gmail.com eða
síma 772-9666.
Óska eftir notaðri þökuskurðarvél í
minni kantinum. Uppl. gefur Jörgen
í síma 861-4044.
Lumar þú á Toyota Rav 1995 til 1997
sem er óökufær en með óbrotna
framljósasamloku bílstjóramegin?
Þá ertu komin/n með kaupanda að
framljósinu. Uppl. í síma 868-8299.
Vantar notaðan mjólkurtank - 3000
ltr +/-. Hafið samband við Þórarin
Egil Sveinsson s. 892 3862, netfang:
thorarinnegillsveinsson@gmail.com

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.

Óska eftir kjötsög. Liggur þú á kjötsög af stærri gerðinni? Öfluga eins
fasa eða þriggja fasa. Skoða allt
nema Dynamix kjötsagir frá Verkfærasölunni. Óttar Ingi s. 865-4540.
Óska eftir traktor með tvívirkum
tækjum, framdrif væri kostur. Uppl.
í síma 892-9301.

Atvinna




Ráðskona óskast í sveit. Í þægilegri
fjarlægð frá Reykjavík. Má hafa
með sér börn. Uppl. á netfangið
vikingur62@gmail.com
Fimmtugt kona óskar eftir að komast á sveitabæ eða garðyrkjustöð
í sjálfboðavinnu. Uppl. í s. 7890550.

Gefins




Er með þó nokkuð magn af góðum
glussa frá Irving Oil sem fæst gefins eða gegn vægum greiða. Uppl.
í síma 848-9232.

Til leigu

SUBARU Forester

Árgerð 2003 í fínu ástandi




Keyrður aðeins 178.000 km

Hjólhýsi, nýtt, Landhaus á tveimur
hásingum, skráð, ekki heppilegt til
langferða. Bjálkahús, nýtt, 26 fm,
7 fm verönd, 1 herb., klósett og
sturta, eldunaraðstaða. Stöðuhýsi,
36 fm, nýtt, heilsárshús, 2 herb.
og aðstæður til alls, sturta, hreinlætis- og eldunaraðstaða. Staðsett á Hrafnkelsstöðum í Fljótsdal. S. 471-1830 eða 860-2938.
Góða veðrið verður á Austurlandi
í sumar.

Nýleg tímareim - Nýlegt pústkerfi
Nýir bremsudiskar og bremsudælur
Dráttarkrókur – Auka ljóskastarar
4-drif - Álfelgur - Þaklúga
Klár í næstu 170.000 km

Tilboð óskast
Sími: 696-0796

Húsnæði til leigu í Reykjavík, frá
1. júlí, reyklaus, gæludýralaus.
1. Njálsgata 33, 50 fm með húsgögnum, 2 herbergi, þvottahús,
geymsla, kr. 180.000 pr. mán.
2. Njálsgata 33B, 110 fm einb.
hús, 3 stór herbergi, þvottahús,
geymsla, kr. 240.000 pr. mán.
Uppl. í s. 551-2596 og 868-2726/
kinaklubbur@simnet.is


Tilkynningar
Sögufélag Austurlands boðar til
félagsfundar fimmtudaginn 18. júní
næstkomandi kl. 17.30 í fundarsal
Austurbrúar, Búðareyri 1 (Fróðleiksmolanum) á Reyðarfirði. Fundarefni: Endurreisn félagsins, inntaka
nýrra félaga, verkefni fram undan,
kosning stjórnar. Allt áhugafólk um
sögu Austurlands er eindregið hvatt
til að mæta og taka þátt í áhugaverðum félagsskap. Undirbúningsnefndin.

Þjónusta

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.

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.

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

Stálprýði

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

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.

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

Bændablaðið
Bænda
blaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

Næsta blað kemur út 18. júní

40,00%
35,00%

37,0%

Prentmiðlar - meðallestur á öllu landinu

29,2%

30,00%

23,2%

25,00%
20,00%

17,70%

15,00%
10,00%

10,4%

8,0%

7,2%

Viðskiptablaðið

DV

5,00%
0,00%

Mannlíf

Stundin

Morgunblaðið

Fréttablaðið

Bændablaðið

Bændablaðið | Fimmtudagur 4. júní 2020

GRIZZLY 700 EPS SE

GRIZZLY 700 EPS

Verð 2.230.000 kr.

Verð 2.170.000 kr.

700cc-fjórgengis-4WD-H/L drif-driflæsing
spil-307kg-rafmagnsstýri-dráttarkúla

700cc-fjórgengis-4WD-H/L drif-driflæsing
spil-307kg-rafmagnsstýri-dráttarkúla

36.000 kr.*

32.800 kr.*

afborgun á mánuði

afborgun á mánuði

KODIAK 700

KODIAK 450 IRS

Verð 1.890.000 kr.

Verð 1.690.000 kr.

700cc-fjórgengis-4WD-H/L drif-driflæsing
spil-306kg-rafmagnsstýri-dráttarkúla

421cc-fjórgengis-4WD
H/L drif-spil-289kg

29.600 kr.*

25.600 kr.*

afborgun á mánuði

afborgun á mánuði

* Afborganir miðast við Lykillán fyrir 75% af kaupverði til 60 mánaða frá Lykli fjármögnun.

Yamaha á rétta mótorinn fyrir þig

Stærri, kröftugir
fjórgengis utanborðsmótorar fyrir stýri
og mæla. F40FET

Léttir en öflugir
fjórgengis utanborðsmótorar með handfangi. F25GWH

Verð: 950.000 kr.

Verð: 659.000 kr.

Minni, léttir og
meðfærilegir tvígengis, fjórgengis
og rafmagns utanborðsmótorar. F2,5
Verð: 269.000 kr.

KLETTHÁLSI 3

110 REYKJAVÍK

S: 540 4900

www.yamaha.is

