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Fjóla Signý Hannesdóttir í Stóru-Sandvík:

Eini ræktandinn á rófufræi í
landinu fyrir íslenska bændur
Fjóla Signý Hannesdóttir á bæn
um Stóru-Sandvík í Sandvíkur
hreppnum hinum forna, sem
tilheyrir nú Sveitarfélaginu Árborg,
hefur tekið við rófuræktinni á
bænum af öldruðum föður sínum,
sem hefur stundað rófurækt í 40 ár,
auk þess að rækta rófufræ.
„Já, ég er sú eina sem ræktar
rófufræ og treysta allir rófubændur
á Íslandi á að geta fengið fræ hjá mér.
Íslenska Sandvíkurrófufræið þykir
bragðbetra og harðgerðara en annað
innflutt fræ. Sandvíkurfræið gefst
ekki upp, það sprettur, sama hvernig
sumarið er hér á Íslandi. Árlega eru
ræktuð og seld um 900–1.100 tonn
af rófum á Íslandi á ári hverju, en
ég er mjög lítil í rófunum, eða með
einhver 15 tonn,“ segir Fjóla Signý.
Stór í fræjunum
Já, Fjóla segist vera lítil í rófuræktinni
en hún er stór í fræjunum.
„Það passar, ég rækta um 18 kg
af fræi á ári hverju. Ég sáði í sumar
um 250–300 g og fékk þessi 15 tonn
af rófum. Þannig að mín fræræktun
passar fyrir alla rófuuppskeru á
Íslandi, eða 900–1.100 tonn,“ segir
hún.
Gengur illa að fá styrki
Fjóla Signý Hannesdóttir, rófubóndi í Stóru-Sandvík, sem náði um 15 tonnum upp úr görðunum sínum í haust af
Sandvíkurrófum. 
Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Fjólu Signýju hefur gengið illa að fá
styrki frá hinu opinbera og sjóðum
vegna rófu- og fræræktunarinnar.

Fjóla Signý sér um að rækta rófufræ
fyrir alla rófubændur á Íslandi, eða
um 18 kg á hverju ári.

„Ég hef sótt um Framleiðnisjóð
landbúnaðarins, sem ég fékk ekki
og ekki heldur frá Erfðanefnd
landbúnaðarins, þar sem veittir
voru styrkir til verkefna sem stuðla
að sjálfbærni á Íslandi.
Okkar helstu sérfræðingar í
jarðrækt segja að það sé mjög
mikilvægt að ég haldi ræktuninni
áfram, þar sem á þessum 40 árum
hefur pabba tekist að þróa og rækta
nýjan rófustofn, sem er alíslenskur.
Við erum því alveg sjálfbær í
rófnaræktun á Íslandi, það skiptir
miklu máli fyrir Ísland, sérstaklega
á tímum sem þessum.
„Ég hef verið að leita eftir
styrkjum þar sem ég er í raun að
vinna nánast allt í sjálfboðavinnu.
Mér finnst ræktunin mín skipta
máli fyrir allt Ísland og mér finnst
þetta líka skemmtilegt, annars gæti
ég ekki unnið þetta svona mikið í
sjálfboðavinnu,“ segir Fjóla Signý
Hannesdóttir. 
/MHH

MAST skoðar varnarefni í innfluttu grænmeti og ávöxtum:

Leifar af skordýraeitri yfir hámarksmörkum
í nærri 10% af innfluttu bandarísku spínati
– Leifar ýmissa varnarefna í ávöxtum reyndust í um 5% tilfella vera yfir hámarksmörkum en engar leifar í grænmeti
Í skýrslunni kemur fram að leifar
af ýmiss konar varnarefnum, eins
og skordýraeitri, illgresiseyði,
sveppalyfjum og stýriefnum,
fundust í 4,7% ávaxta og 9,7%
grænmetis.
Meðal ávaxta þar sem leifar
varnarefna reyndust yfir leyfilegu
hámarki voru blæjuber, kíví,
stjörnualdin, klementínur og
appelsínur. Hvað grænmeti varðar
reyndist mest vera af leifum af
skordýraeitri í innfluttu spínati frá
Bandaríkjunum.
Ástæður varnarefnaleifa
mismunandi
Í skýrslu MAST segir að frum
framleiðsla matjurta sé undir

eftirliti Heilbrigðiseftirlits sveitar
félaga nna sem einnig hefur
eftirlit með innflutnings- og
dreifingarfyrirtækjum. Matvæla
stofnun skipuleggur sýnatökur
vegna varnarefnaleifa, bæði í
innfluttum matjurtum og innlendri
ræktun. Sýnatökur og viðbrögð við
niðurstöðum yfir hámarksgildum
eru á hendi Heilbrigðiseftirlits
sveitarfélaganna.
Þegar efni greinast yfir hámarks
gildi er málum fylgt eftir með stöðv
un dreifingar ef varan er enn til og er
framleiðanda eða innflutningsaðila
gefinn kostur á að staðfesta niður
stöðu með nýju sýni. Þeim birgðum
sem til eru er fargað ef niðurstaðan
er staðfest. Ef varan er hugsanlega
til á heimili neytenda og talin geta

Töluverðar leifar af ýmiss konar varnarefnum, eins og skordýraeitri og
illgresiseyði, finnast á innfluttu spínati.

valdið þeim skaða, þá er hún inn
kölluð.
Þegar um innflutta vöru er að ræða
er fylgst með næstu sendingum frá
sama aðila. Dreifingarbann er á þeim
sendingum þar til niðurstöður berast.
Sendingum er fargað ef niðurstöður
sýna leifar yfir hámarksgildi.
Ástæður þess að varnarefnaleifar
eru yfir hámarksgildi geta verið
mismunandi. Í flestum tilfellum
erlendra vara hefur ástæðan
verið sú að stífari reglur eru um
notkun varnarefna innan EES en í
Bandaríkjunum, Asíu eða Afríku. Því
er í sumum tilfellum verið að stöðva
dreifingu á vörum sem hugsanlega
hefðu talist innihalda löglegt magn
leifa í upprunalandinu.
/VH
– Sjá nánar á bls. 2
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FRÉTTIR

Varnarefni í grænmeti:

Engar leifar varnarefna í íslensku grænmeti

Gunnlaugur Karlsson, fram
kvæmdastjóri Sölufélags garð
yrkjumanna, segir að það komi
sér ekki á óvart að ekki finnist
leifar af varnarefnum í íslensku
grænmeti. „Það er aftur á móti
alvarlegt mál ef það eru að finn
ast leifar af varnarefnum yfir
leyfilegum mörkum í innfluttu
grænmeti.“
Í ársskýrslu Matvælastofnunar
fyrir árið 2019 kemur fram að
leifar af ýmiss konar varnarefnum
eins og skordýraeitri, illgresiseyði,
sveppalyfjum og stýriefnum fyndust
í 4,7% ávaxta frá ýmsum löndun og
9,7% spínats frá Bandaríkjunum.
Varnarefnið í spínatinu var
skordýraeitur.
Engar leifar varnarefna fundust í
sýnum af úr íslensku grænmeti sem
tekin voru til athugunar.
Ógreinilega merkingar
„Meindýraálag í ræktun er tölu

vert minna hér á landi heldur en
annars staðar í heiminum. Aðgengi
að hreinu vökvunarvatni gerir það
að verkum að íslenskir garðyrkju
bændur eru ekki að kljást við sömu
vandamál og ræktendur annars
staðar í heiminum.
Ræktendur á svæðum þar sem
meindýraálagið er mikið og menn
nota skordýraeitur eiga að vera
undir eftirliti sem tryggir að þeir
noti það undir leyfilegum mörkum
og fari eftir reglum. Þegar efnin
mælast yfir leyfilegum mörkum er
það mjög alvarlegt fyrir neytendur.
Í mínum huga er það skýrt
að neytendur eiga að hafa bæði
greinargóðar og skýrar upplýsingar
um hvaðan varan kemur til að geta
metið hvort þeir vilji kaupa vöruna
eða ekki.“
Gunnlaugur segir að því
miður hafi oft verið misbrestur á
upprunamerkingum og hver beri
ábyrgð á framleiðslu á innfluttu
grænmeti í verslunum.

andinn sjái ekki bara upprunalandið
heldur líka hvaða framleiðandi beri
ábyrgð á henni. Rekjanleiki beint til
framleiðanda er lykilatriðið í þess
um viðskiptum.
Það eru í gildi lög um uppruna
merkingar matvæla og það á að fara
eftir þeim.“
Mismunandi reglur
um notkun varnarefna

Gunnlaugur Karlsson.

„Oft er það þannig að þrátt fyrir
að varan sé merkt upprunalandinu
þá eru merkingarnar ógreinilegar
og illlæsilegar. Að mínu mati á að
merkja vöruna það vel að neyt

„Reglur um notkun varnarefna í
lífrænni ræktun eru mismunandi
á milli landa. Í Suður-Evrópu eru
leyfð efni í lífrænni ræktun sem
ekki eru leyfð í hefðbundinni
ræktun í Mið- og Norður-Evrópu.
Reglur í Bandaríkjunum, Asíu
eða og Afríku eru aðrar en innan
Evrópusambandsins og hér á landi.
Þrátt fyrir að reglurnar séu mis
munandi milli svæða er gert ráð
fyrir ákveðnum hámarksgildum og
er sjálfsögð krafa að farið sé eftir
þeim reglum. Þeir framleiðendur

sem fylgja ekki þessum reglum
ættu því ekki að geta sett viðkom
andi vörur á markað.“
Samkeppnisstaða framleiðenda
er ekki sú sama
„Mismunandi reglur um notkun
varnarefna gera það einnig að
verkum að samkeppnisstaða fram
leiðenda er ekki sú sama. „Það
má til dæmis finna leifar varnar
efna í lífrænt ræktuðum gúrkum
frá Suður-Spáni sem eru alfarið
bönnuð við ræktun hér á landi. Til
dæmis eru tómata- og gúrkufram
leiðendur í Danmörku að glíma við
þann vanda að í grunnvatninu finn
ast bönnuð varnarefni sem mælast
í afurðunum.
Ræktendur víðs vegar um
heiminn eru því að kljást við alls
kyns vandamál og oft tengist það
vökvunarvatni og gæðum þess,“
segir Gunnlaugur Karlsson hjá
Sölufélagi garðyrkjumanna. /VH

Samdráttur í sölu á kjöti frá afurðastöðvum í COVID-19 faraldri:

Samdráttur í kjötsölu nam 9,1% í sumar og
4% að meðaltali yfir 12 mánaða tímabil
Miklar sveiflur voru í sölu á kjöti
frá afurðastöðvum í september
og nam samdrátturinn þá
að meðaltali 5,7%. Á fjórum
mánuðum, þ.e. frá júníbyrjun
til septemberloka, nam sam
drátturinn 9,1% og 4% á tólf
mánaða tímabili. Virðist sem
COVID-19 faraldurinn sé að hafa
þarna áhrif.
Samkvæmt tölum frá atvinnu
vega- og nýsköpunarráðuneytinu,
sem hefur nú umsjón með slíkri
gagnasöfnun sem áður var í hönd
um MAST, nam heildarkjötsalan
frá afurðastöðvum í september
rúmum 2.489 tonnum. Var þá 3,5%
samdráttur í sölu á alifuglakjöti og
25,8% samdráttur í sölu á kindakjöti.
Hafa ber í huga að þótt samdráttur

Samdráttur í allri kjötsölu á 12
mánaða tímabili

Mestur samdráttur var í sölu á alifuglakjöti frá afurðastöðvum frá
septemberlokum 2019 til septemberloka 2020, eða 6,3%.
Mynd / HKr.

inn í kindakjötsölunni hafi verið
hlutfallslega mikill í september sam
svarar hann ekki nema ríflega 156
tonnum af um 6.600 tonna árssölu.

Í öðrum kjöttegundum var aukning
í sölu frá afurðastöðvum sem nam
14,7% í hrossakjöti, 9,4% í svína
kjöti og 8,7% í nautgripakjöti.

Þegar litið er til 12 mánaða tímabils
var 4% meðaltalssamdráttur í
sölu á öllum kjöttegundum, en
heildarsalan þessa 12 mánuði
var tæp 27.827 tonn. Mestur var
samdrátturinn í sölu á alifuglakjöti,
eða um 6,3% og um 5,6% í sölu á
kindakjöti. Þá var 1,8% samdráttur
í sölu á nautgripakjöti, 1%
samdráttur í sölu á hrossakjöti og
1% samdráttur í sölu á svínakjöti.
Minni kjötsala í COVID-19 og
hruni í komu ferðamanna
Ef horft er til sumartímans, þ.e.
júní, júlí, ágúst og september,

sést að samdráttur í hlutfallslegri
sölu frá afurðastöðvum var þá
mun meiri en að meðaltali yfir 12
mánaða tímabil. Var samdrátturinn
þannig í september 4% og 9,1%
á síðasta ársfjórðungi. Virðist
þetta vera í samræmi við þá
þróun sem hefur verið í Evrópu
í COVID-19 faraldrinum. Þar var
greinilegur samdráttur í sölu á
ýmsum matvörum vegna lokunar
veitingastaða. Líklegt má telja að á
Íslandi spili auk þess stórt hlutverk
í sölusamdrætti á kjöti, hrun í
komu ferðamanna til landsins.
Nýjustu fréttir frá Noregi herma
að vegna lokunar veitingastaða í
Evrópu hafi líka orðið samdráttur
í sölu á eldislaxi með tilheyrandi
/HKr.
verðfalli á afurðum.

Öryggi verði aukið gagnvart nýgengi
plöntusjúkdóma við innflutning

Til stendur að lóga um 7 milljónum minka í Danmörk vegna COVID-19 faraldursins.

Danmörk:

Milljónum minka lógað
vegna COVID-19
Til stendur að lóga um 7 millj
ónum minka í Danmörk vegna
COVID-19 faraldursins. Bann
við loðdýraeldi hefur verið flutt
fram um þrjú ár í Hollandi.
Danmörk er meðal stærstu
fram
l eiðenda og útflytjenda
minkaskinns í heiminum. Þar eru
framleiddar um 17 milljón skinna
á ári. Mestur er útflutningurinn
til Kína. Í sumar var um milljón
minkum í Holland lógað eftir að

COVID-19 kom upp á minkabú
um þar í landi. COVID-19 hefur
komið upp í búum á Spáni auk þess
sem nýverið kom upp smit í Utah í
Bandaríkjunum sem er það fyrsta í
vesturheimi.
Í framhaldi af sýkingunni í
Hollandi var flýtt banni við loð
dýraeldi fram um þrjú ár eða til
2021. Í Póllandi eru uppi háværar
raddir um að banna allt loðdýraeldi
í landinu sem fyrst. 
/VH

Kristján Þór Júlíusson sjávar
útvegs- og landbúnaðarráðherra
hefur ákveðið að reglugerð sem
snýr að innflutningi og útflutningi
á plöntum verði endurskoðuð.
Nauðsynlegar breytingar verði
gerðar á henni með það að
markmiði að efla varnir gegn
plöntusjúkdómum og styrkja
regluverkið. Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins mun verða til
ráðgjafar og gera tillögur til
úrbóta.

Talið er nauðsynlegt að auka öryggi gagnvart plöntusjúkdómum á Íslandi.
Mynd / smh

Kristján Þór Júlíusson.

Greint var frá þessu á vef
atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðuneytisins. Þar kemur fram að
ásamt því að viðbrögð verði efld við
plöntusjúkdómum innanlands, verði
utanumhald styrkt við innflutning
og öryggi aukið gagnvart nýgengi
plöntusjúkdóma við innflutning.
„Ráðherra hefur gert samn
ing við Ráðgjafarmiðstöð land
búnaðarins (RML) um að veita
ráðgjöf og taka þátt í vinnu við
breytingarnar. Helgi Jóhannesson,
sérfræðingur í garðyrkju hjá RML,
mun skila tillögum að nauðsynleg

um breytingum til atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneytisins fyrir
1. febrúar 2021. Víðtækt samráð
verður viðhaft við hagsmunaaðila.
Árið 2020 er alþjóðlegt ár
plöntuheilbrigðis hjá Matvæla- og
landbúnaðarstofnun Sameinuðu
þjóðanna (FAO) sem bendir á
mikilvægi þess að huga að plöntu
heilbrigði og hvernig hún tengist
umhverfisvernd, minni fátækt og
hungri, heimsmarkmiðum SÞ og
hvernig hún hefur jákvæð áhrif á
efnahagsþróun,“ segir í tilkynningu
ráðuneytisins.
/smh
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20%
afsláttur
Afmælistilboð Landstólpa

STEIN- OG BÆTIEFNI FRÁ JOSERA Á

20% AFSLÆTTI Í NÓVEMBER
Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Vitablock
Verð kr. 3.460
( 20% afsl. - kr. 2.768)

Phosphoreimer
Verð kr. 7.197
( 20% afsl. - kr. 5.758)

Saltsteinn natur
Verð kr. 1.257
( 20% afsl. - kr. 1.006)

Mineraleimer Plus
Verð kr. 6.702
( 20% afsl. - kr. 5.362)

Uniblock
Verð kr. 2.985
( 20% afsl. - kr. 2.388)

Universal Schale
Verð kr. 4.184
( 20% afsl. - kr. 3.347)

Leckstein plus
Verð kr. 1.727
( 20% afsl. - kr. 1.382)

Curavit
Verð kr.14.995
( 20% afsl. - kr. 11.996)

DairyPilot
Verð kr. 7.100
( 20% afsl. - kr. 5.680)

Somi Mg
Verð kr. 6.140
( 20% afsl. - kr. 4.912)

*Öll verð eru með vsk

Gunnbjarnarholti, 804 Selfossi

Kaupvangi 10, 700 Egilsstöðum

Sími 480 5600

Sími 480 5610

JEPPADEKK
OG FELGUR
DEKKJAÞJÓNUSTA TÍMAPANTANIR Í SÍMA 540 4900
Vönduð amerísk jeppadekk sem henta
frábærlega fyrir íslenskar aðstæður.
Stærðir 29 - 44”.
KANNAÐU ÚRVALIÐ!

Arctic Trucks Ísland ehf

VERSLUN.ARCTICTRUCKS.IS

Kletthálsi 3 110 Reykjavík

Sími: 540 4900

Netfang: info@arctictrucks.is

www.arctictrucks.is
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FRÉTTIR

Landbúnaðarvörur fluttar inn frá ESB löndum á röngum tollanúmerum:

Talað um „stórfellt tollasvindl“ í innflutningi á ostum

– Skatturinn, sem fer með tollamál á Íslandi, segir að „reynist ábendingar réttar” gætu fyrstu mál verið kynnt innflytjendum á þessu ári
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis hefur verið með meint
lögbrot varðandi tollmeðferð við
innflutning á ostum til meðferðar.
Í umræðum á Alþingi 22. október
var sérstök umræða um tollamál og
eftirlit með innflutningi á búvörum. Þar var fullyrt að um stórfellt
tollasvindl væri að ræða virtust
ræðumenn sammála um að ekki
eigi að líða lögbrot af því tagi. Um
leið var upplýst að meint lögbrot
hafa haldið áfram jafnvel allt fram
í september þrátt fyrir vitneskju
tollayfirvalda.
Ítrekað hafa komið fram ábendinga
um að ekki væri allt með felldu varð
andi innflutning á ostum og kjöti frá
Evrópusambandinu sem flutt er inn í
skjóli tollasamnings sem skrifað var
undir haustið 2015. Þessi tollasamn
ingur átti að taka gildi um áramótin
2016/2017, en tók gekk ekki gildi
fyrr en 1. maí 2018. Mikið ósamræmi
hefur komið fram í útflutningstölum
ESB á landbúnaðarafurðum til Íslands
og þess innflutnings á sömu vörum á
árunum 2017, 2018 og 2019 sem inn
flytjendur á Íslandi hafa væntanlega
gefið upp við tollameðferð.
Ekki bættist ástandið þegar breyt
ingar á lögum um dýrasjúkdóma og
varnir gegn þeim, nr. 25/1993 og
nýjar reglugerðir á sviði innflutn
ings landbúnaðarafurða tóku gildi
1. janúar 2020. Kemur það berlega
fram í svari tollayfirvalda við fyrir
spurn Bændablaðsins um innflutning
á landbúnaðarvörum.
Þrátt fyrir vitneskju yfirvalda
um meint tollasvik, virðist hafa
verið haldið áfram að flytja inn
venjulegan ost sem jurtaost jafnvel
allt fram undir september. Nam
innflutningur á tolnúmeri jurtaosts
(2106.9068) t.d. 48 tonnum í júlí,
32 tonnum í ágúst, en hrapaði svo
af óútskýrðum ástæðum niður í 11,5
tonn í september.
Ábendingar í skoðun og verða
kynntar innflytjendum á þessu ári
reynist þær réttar!
Bændablaðið sendi Skattinum,
sem nú fer með tollamál á Íslandi,
fyrirspurn um þessi mál þann 26. júní
2020. Þar var spurt:
1. Hefur tollstjóraembættið grun
um að misferli hafi átt sér
stað í einhverjum tilvikum frá
ársbyrjun 2017 varðandi toll
skráningu á landbúnaðarafurð
um við innflutning frá löndum
Evrópusambandsins.
2. Hafa möguleg misferlistilvik
verið rannsökuð og hver er þá
niðurstaðan úr slíkum rannsókn
um?
3. Eru einhver meint brot á inn
flutningsreglum varðandi land
búnaðarafurðir í rannsókn eða
kæruferli og ef svo er hversu
mörg?
Vonir standa til að staðan skýrist
töluvert á haustmánuðum
Svar barst frá Skattinum þann 15. júlí
2020 og er svohljóðandi:
„Embættinu hafa borist ábend
ingar varðandi meint undanskot
aðflutningsgjalda í tengslum við
innf lutning landbúnaðarafurða.
Ábendingarnar eru til skoðunar af sér
fræðingum embættisins en fjöldi mála
sem vísað verður í feril fyrir endurá
kvörðun aðflutningsgjalda samkvæmt
tollalögum liggur ekki fyrir á þessu
stigi. Vonir standa til að staðan skýrist
töluvert á haustmánuðum eftir vinnu
sérfræðinga. Reynast ábendingarnar
réttar gætu fyrstu málin sem byggja
á ábendingum verið kynntar inn
flytjendum á þessu ári. Við meðferð
mála er nauðsynlegt að standa rétt að
málsmeðferðarreglum skv. tollalög
um og stjórnsýslulögum.“

Ábyrgðinni að hluta
varpað yfir á MAST
Varðandi síðustu spurninguna er
svarið nokkuð sérstak. Þar vísa tolla
yfirvöld ábyrgðinni á tollamálum
að hluta hreinlega yfir á Matvæla
stofnun og bera fyrir sig breytingar
á lögum um innflutning á fersku
kjöti, eggjum og mjólk. Þetta er
enn athyglisverðara í ljósi þess að
í Bændablaðinu 8. október vísaði
MAST ábyrgðinni varandi svína
kjötsinnflutning yfir á eftirlitsaðila
inna ESB og þeirra vottorða. Í svari
tollayfirvalda segir:
„Embættið hefur ekki til rann
sóknar mál sem varða brot á inn
flutningsreglum landbúnaðarvara
vegna fraktsendinga í atvinnuskyni.
Þau mál eru almennt á forræði
Matvælastofnunar. Fyrirkomulagi
innflutnings á landbúnaðarvörum
frá EES-svæðinu tóku töluverðum
breytingum 1. janúar 2020 þegar
tóku gildi breytingar á lögum um
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim,
nr. 25/1993 og nýjar reglugerðir á
sviði innflutnings landbúnaðarafurða.
Með breytingunni var afnumin leyfis
skylda vegna innflutnings á hráum
og lítt söltuðum sláturafurðum, bæði
unnum og óunnum, hráum eggjum,
ógerilsneyddri mjólk og mjólkur
afurðum sem upprunnar eru og fluttar
eru inn frá aðildarríkjum samnings
ins um Evrópska efnahagssvæðið.
Breytingarnar höfðu í för með sér
töluverðar breytingar á fyrirkomulagi
innflutnings leyfisskyldra matvæla
frá EES-ríkjum.“
BÍ og LK gerðu skriflegar
athugasemdir í maí vegna
ostainnflutnings
Bændasamtök Íslands (BÍ) og
Landsamband kúabænda (LK) sendu
Bjarna Benedikssyni fjármálaráherra
tölvupóst þann 28 maí 2020 þegar
rúm tvö ár voru liði af gildistíma
samningsins. Erindið var innflutn
ingur á osti í töluverðu magni sem
fluttur var inn á röngu tollnúmeri
og þar með tollfrjáls sem jurtaostur,
en seldur á Íslandi sem venjulegur
ostur. Vísað var til þessa bréf í um
ræðum á Alþingi, en þar kmeur
m.a.fram að töluvert magn af osti
hefur verið flutt inn til landsins á
tollnúmeri 2106.9068 (jurtaostur)
sem ber engan toll. Ef litið er til
ársins 2019 þá nam innflutningur
inn um 300 tonnum eða sem sam
svarar 3.000.000 lítra mjólkur (um
2% heildar mjólkurframleiðslu
Íslands árið 2019). Fyrstu þrjá
mánuði ársins 2020 voru flutt inn
53,9 tonn undir þessu tollnúmeri.
Ostur þessi er að meginstofni eða 8284% Mozzarellaostur og einungis
11-12% pálmaolía og hefði því með
réttu ekki átt að flokkast undir það
tollnúmer.“ – Með öðrum orðum,
megin innihald vörunnar á að ráða
því undir hvaða tollflokk setja á vör

Sigurður Páll Jónsson opnaði sérstök umræðu á Alþingi um tollamál og
eftirlit með innflutningi á búvörum.

Starfshópur greindi misræmið og
athugun verður haldið áfram

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra sagði að starfshópur myndi halda
áfram skoðun á meintu misferli á tollum.

una, en gerði það ekki í tilvikum sem
vísað var til.
Búið til nýtt tollnúmer
fyrir ólöglega ostinn
Bætt um enn betur í þessu meinta
brotamáli og búin til nýr tollflokkur
utan samnings þar sem svo virðist
sem vísvitandi sé verið að gera brot
á tollasamningi varðandi innflutn
ing á ostum löglegt.
Þannig birtist þann 15. maí 2020
auglýsing í Stjórnartíðindum um
nýtt tollnúmer í tollskrá (2106.9060
- matvæli að uppistöðu úr vörum úr
nr. 0405 (innsk. smjörflokkur) og
nr. 0405 (innsk. ostaflokkur) sem
innihalda jurtaolíu, t.d. ostur.).
Í þessu tilviki er aukaefni í vöru
ráðandi fyrir tollflokkun, eðlilegt
er að ráðandi innihaldsefni sé stýr
andi fyrir tollflokkun. Auk þess er
ekkert getið um hlutfall jurtaolíu
sem varan þarf að innihalda til að
flokkast undir nýtt tollnúmer sem
talsmenn BÍ og LK töldu í hæsta
máta óeðlilegt.
Bæði tollstjóri og stjórnarsvið
framkvæmdastjórnar ESB fyrir
skattamál og tollabandalag í Brussel
staðfestu að þessi vara sem með
auglýsingu í Stjórnartíðindum átti
að færa undir tollflokk 2106, ætti
skilyrðislaust að falla undir toll
flokk yfir osta númer 0406. Tók

Úr tollalögum

I

nnflytjandi, sem sendir [tollyfirvöldum] 1) aðflutningsskýrslu um vöru með
rammaskeyti um gagnaflutningsnet vegna SMT- eða VEF-tollafgreiðslu, ber
ábyrgð á því að upplýsingar, sem þar eru veittar, séu réttar. Enn fremur ber hann
ábyrgð á að fram komi allar þær upplýsingar sem eiga að koma fram vegna
tollafgreiðslunnar og að þær séu byggðar á viðeigandi fylgiskjölum sem eiga að
liggja til grundvallar aðflutningsskýrslu.
Sá sem undirritar og lætur [tollyfirvöldum] 1) í té skriflega aðflutningsskýrslu
ásamt fylgiskjölum ber ábyrgð á því að þær upplýsingar sem þar koma fram séu
réttar. Enn fremur ber hann ábyrgð á að fram komi allar þær upplýsingar sem
eiga að koma fram vegna tollafgreiðslunnar.
112 gr. Endurákvörðun aðflutningsgjalda eftir skriflega tollafgreiðslu
ollyfirvöldum er heimilt að endurákvarða innflytjanda aðflutningsgjöld á
grundvelli 1. mgr. vegna sendinga sem innflytjandi hefur fengið tollafgreiddar
á síðustu sex árum talið frá þeim degi þegar honum berst tilkynning skv. 1. mgr.
114. gr. um fyrirhugaðan úrskurð um endurákvörðun.

T

séu traustar hagskýrslur grundvalla
forsenda fyrri gerð viðskiptasamn
inga.
„Fjölmargir aðilar hafa orðið
fyrir tjóni vegna athafnaleysis
stjórnvalda í þessu máli. Það er í
fyrsta lagi ríkið sem er að verða
fyrir mögulegum tekjum af tollum
af vörum sem fluttar eru til lands
ins og hefðu verið fluttar inn á
tollum að öllu eðlilegu. Í öðru lagi
hafa bændur orðið af markaði sem
hleypur á milljónum lítra mjólkur og
hundruðum, eða þúsundum tonna af
kjöti. Hafi slíkt verið ætlun stjórn
valda hefði verið nær að segja slíkt
berum orðum, en halda ekki uppi
samtímis fagurgala um mikilvægi
landbúnaðar því tekjutap bænda er
tilsvarandi. Allir aðrir aðilar á mark
aði sem hafa fylgt settum leikregl
um réttarríkisins, hafa sömu leiðis
setið við skertan hlut vegna þess
ólögmæta mismunar sem felst í því
að innheimta ekki lögboðna tolla af
innfluttum vörum.

ESB reyndar sérstaklega fram að
varan ætti ekki að falla undir toll
flokk 2106.
„Stórfellt tollasvindl“
Þann 22. október var sérstök um
ræða um tollamál og eftirlit með
innflutningi á búvörum á Alþingi
en málshefjandi var Sigurður Páll
Jónsson (Miðflokki) og til and
svara verður Bjarni Benediktsson
(Sjálfstæðisflokki), fjármála- og
efnahagsráðherra. Sagði Sigurður
að í ljós hafi komið og í mörgum
tilfellum stórfelldur munur á því
sem virðist vera flutt inn í landið
borið saman við útflutning að utan
af sömu vörum, einkum frá löndum
ESB.
„Misræmið felst í því að meira
magn vara virðist fara út úr Evrópu
sambandinu á útflutningsskýrslum
frá tollayfirvöldum þar, heldur en
tollafgreitt er hingað inn í landið í
tollflokkum sem bera tolla. Á hinn
bóginn virðast streyma inn vörur á
tollskrárnúmerum sem eru tollalaus
og engin leið að vita hvorki hvaðan
þær koma eða hvaða vörur er um að
ræða. Það má velta því fyrir sér hver
tilgangurinn er með slíkum vinnu
brögðum. Það er allt sem bendir til
þess frá allt benda til þessa að hér
væri ekki um neitt annað að ræða
en stórfellt tollasvindl. Tollasvindl
eru lögbrot en ekki misræmi í fram
kvæmd samninga eins og gjörn
ingurinn hefur jafnvel verið nefndur
hér í ræðupúlti Alþingis.
Héraðssaksóknari hefur að
minnsta kosti einu sinni á þessu
ári kært fyrir brot af þessu tagi. Því
miður virðist hinsvegar svo að brot
sem þessi kunni að hafa staðið yfir
árum saman í einhverjum tilvikum.“
Sagði Sigurður einnig að
Íslenska ríkið þurfi að taka það
alvarlega að fylgja alþjóðlegri sam
ræmdri tollaskrá. Þar séu skýrar
réttarheimildir og Ísland sé skuld
bundið til að fylgja slíkri tollaskrá.
Misræmi í tollaframkvæmd hér á
landi miðað við tollaframkvæmd
ESB skekki opinberar inn- og
útflutningstölur sem geri alla hag
sýslugerð ónákvæma. Rangar eða
ónákvæmar tölur hafi líka áhrif á
samningsgerð við önnur ríki, enda

Bjarni Benediktsson fjármála
ráðherra sagði að viðbrögð yfirvalda
við fregnum um misræmi í útflutn
ingstölum frá ESB og innflutnings
tölum á sömu vörum til Íslands hafi
verið að koma á fót starfshópi til að
greina þetta misræmi. Niðurstöður
þess starfshóps hafi verið birtar að
morgni 22. október, sama daga og
umræðan fór fram á þinginu.
„Þar er m.a. bent á að það þurfi
að auka nákvæmni í skjölun og
eftirfylgni við tollafgreiðslu. Það
er misræmi og það gengur í báðar
áttir. Stundum eru tölurnar hærri
hér á landi en útflutningstölur frá
Evrópusambandinu, en stundum
eru þær lægri. Við viljum fara nánar
ofan í þetta og ég hef þess vegna
ákveðið að þessari vinnu skuli
haldið áfram.“
Þá sagði Bjarni að hart hafi verið
tekið á tilteknu máli á misræmi í
tollskráningu á ostum sem kalla
mætti pizzaosta og hafi verið skráðir
í ranga tollflokka. Var hann þar að
vísa til þess máls sem BÍ og KLK
sendu honum erindi útaf.
Bjarni sagðist taka undir það að
það gæti skekkt samkeppnisstöðu
að vara kæmi hér inn í röngum toll
flokki. Þá sé réttilega bent á að ríkið
verði af tekjum.
„Þegar er verið að ákveða toll
flokkinn sem vara á heima í, þá
látum við þá niðurstöðu ekki ráðast
af því hver tollurinn kynni að verða,
heldur viljum við bara fá faglega
rétta niðurstöðu á grundvelli þeirra
alþjóðlegu viðmiða sem við höfum
skuldbundið okkur til að fylgja. Í
þessu tiltekna dæmi þá var uppi viss
vafi, en það þurfti nánari skoðun
til þess að komast að réttri niður
stöðu. Í því samhengi þá er erfitt að
halda því fram að menn hafi verið
að misnota kerfið þegar tollurinn
hafði skoðun á því að varan ætti
heima þar sem að hún var flokkuð.
Við endurskoðun og eftir að nú aug
lýsing var gefin út ættu ný viðhorf
að hafa tekið við.“
Bjarni sagðist líka taka undir
það að samkeppnisstaðan skaðað
ist ef innlendir framleiðendur sem
treysta á verndina sem felst í tollum
nytu ekki þeirrar verndar. Sagðist
Bjarni jafnframt vilja koma því til
leiðar að fullur vilji væri til að taka
fast á þessu máli. Hann sagðist líka
vilja taka það fram að auðvitað væri
verið að innheimta tolla í samræmi
við reglur, en það kynni að vera að
innflytjendur gefi upp röng tolla
númer sem leiði til rangrar tollun
ar. Þar hafi tollayfirvöld hinsvegar
ríkar heimildir til að fara langt aftur
í tímann og beita álagi þegar það
eigi við. 
/HKr.
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allt fyrir (dekkja)verkstæðið...

á lager
skæralyfta 925.000 kr. m/vsk

á lager

á lager

færanleg skæralyfta 429.600 kr. m/vsk

á lager
vinnuhanskar 12 pör,
verð frá 1500 kr. m/vsk

loftpressur, þurrkarar, slönguhjól, verkfæraskápar, verkfæri, herslumælar, felgutoppar, loftlyklar, hjólatjakkar, vinnuhanskar

frábær tilboð í gangi, skoðið idnvelar.is eða hafið samband við sölumenn
Öll verð eru í íslenskum krónum með vsk. og birtast með fyrirvara um innsláttar- og prentvillur. Tilboð gilda á meðan að birgðir endast.

NÁM MEÐ STARFI
Dreifnám fyrir fullorðna
–

Borgarholtsskóli býður upp á nám fyrir
•
•
•
•
•

Félagsliða
Félags- og tómstundaliða
Leikskólaliða
Stuðningsfulltrúa í skólum
Viðbótarnám Leikskólaliða

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2020
Sótt er um á: www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/umsokn
Nánari upplýsingar á: www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/
Ef þig vantar frekari upplýsingar sendu þá póst á: dreifnam@borgo.is
Námið fer fram í gegnum netið og í staðlotum – kjörið fyrir þá sem eru í starfi
og vilja ná sér í starfsréttindi. Sláðu til og skráðu þig, þú sérð ekki eftir því.

Fylgstu með okkur

Borgarholtsskoli

Borgarholtsskoli

www.borgo.is
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SKOÐUN

Bullandi tækifæri

Það þarf mikinn aga og mikinn styrk
til að láta góðæri ekki hlaupa með sig í
gönur. Það þarf ekki síður mikinn aga
og mikinn styrk til að láta ekki mótlæti
buga sig. Í öllum þessum aðstæðum felast
hins vegar alltaf tækifæri, kúnstin er
aðeins að koma auga á þau og nýta þau
á uppbyggilegan hátt.
Síðastliðin 15 til 20 ár hafa Íslendingar
verið í mikilli rússíbanareið. Uppgangur í
byrjun aldarinnar sem náði hámarki í bjartsýnisflippi fjármálasnillinga teymdi þjóðina
sannarlega út í mikið gönuhlaup sem endaði
með skelfingu haustið 2008. Niðurlægingin
og glundroðinn sem fylgdi í kjölfarið leiddi
vel meinandi fólk út margháttuð mistök
sem olli þúsundum Íslendinga stórtjóni sem
aldrei verður bætt að fullu.
Smám saman náðu menn samt tökum á
stöðunni, en það þurfti áhrifamátt heils eldgoss í Eyjafjallajökli 2010 til að gjörbreyta
atvinnuháttum á Íslandi og breyta landinu
í ferðamannaparadís. Fjölgun ferðamanna
var í kjölfarið frá 15,7% og allt upp í 39%
á milli ára. Það sér hver heilvita maður að
svo hröð fjölgun ferðamanna í fámennu
landi kallaði á mjög öguð vinnubrögð í uppbyggingu þessarar nýju þjónustugreinar.
Á gosárinu 2010 komu 488.600
ferðamenn til Íslands. Árið 2011 voru þeir
orðnir 565.600. Síðan 807.300 árið 2013
og 997.300 árið 2014. Ferðamenn fóru í
fyrsta sinn yfir milljón árið 2015 og voru
þá 1.289.100. Síðan tæpar 1.792.200 árið
2016 og 1.224.603 árið 2017. Síðan voru
ferðamenn flestir árið 2018 eða 2.315.925.
Í kjölfarið dró aðeins úr og þeir voru
2.013.190 árið 2019, en svo kom skellurinn
með COVID-19. Það sem virtist ávísun
á endalausa hamingju og takmarkalausa
gósentíð, varð í einu vetfangi að hreinni
martröð.
Á nýliðnu sumri komu ekki „nema“
115 þúsund ferðamenn til landsins um
Keflavíkurflugvöll, eða 79,3% færri
en sumarið 2019 samkvæmt tölum
Ferðamálastofu.
Í öllu þessu svartnætti er samt ljóstíra
og fjölmörg tækifæri. Garðyrkjubændur
hafa tekið af krafti við þeirri áskorun að
stórauka framleiðslu á grænmeti, berjum
og blómum. Þannig geta landsmenn
þokast nær því að verða sjálfum sér nægir
með heilnæmustu grænmetisafurðir sem
þekkjast á jörðinni, þó enn sé langt í land.
Tækifærin leynast víðar og ungt fólk
kveður sér nú hljóðs í matvælaþróun á
mörgum vígstöðvum um land allt. Jafnvel
í sauðfjárræktinni, sem margir hafa litið á
sem deyjandi grein, er til framsækið fólk
sem sér þar mikil tækifæri.
Mitt í þessu dapra COVID-ástandi
erum við að sjá offramboð víða um lönd
af landbúnaðarafurðum. Það er að leiða
til samdráttar í mörgum geirum og fjöldi
bænda gefst hreinlega upp. Jafnvel í þessu
felast tækifæri, ekki síst fyrir íslenska
bændur. Þar er spurningin miklu fremur um
úthald og stuðning til að standa þetta af sér.
Eftir tiltölulega fáa mánuði eru allar
líkur á að offramboðskúfurinn vegna
COVID-19 verði uppurinn víða um lönd.
Bændur sem gefist hafa upp verða þá ekki
til staðar til að hefja framleiðslu á ný.
Dýrahjarðir sem skornar hafa verið niður
við trog verða heldur ekki endurvaktar á
augabragði. Það tekur 18 til 24 mánuði
aða ala upp naut í sláturstærð, og gott
íslenskt sumar til að ala lamb. Hvað gerist
á markaði sem ekki á nóg af kjöti á meðan?
Líklegast er að það verði verðsprenging
og verð á innfluttum landbúnaðarvörum
stórhækki. – Kannski hefði verið skynsamlegt að auka ásetningu lamba í haust.
Tækifærin eru vissulega enn til staðar í
nautgripa-, svína- og alifuglarækt sem og
/HKr.
garðyrkjunni.		

Nauðsynlegt er að endurskoða samninginn við Evrópusambandið
Gunnar Þorgeirsson

formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
Eins og flestum má vera kunnugt þá hefur
Hótel Sögu verið lokað þar sem tekjufall
ferðaþjónustunnar er algert. Við sáum
ekki fram á að geta haldið lágmarksrekstri gangandi eftir nýjustu takmarkanir sóttvarnarlæknis. En staðan verður
endurmetin ef forsendur breytast að einhverju ráði. Staðan er því sú að einungis
er haldið lágmarksmönnun til að sinna
þeim leigjendum sem eru í húsinu með
annan rekstur en ferðaþjónustu.
Skrifstofa Bændasamtakanna er með
óbreyttu sniði að öðru leyti en þessa dagana
leggjum við til að starfsmenn vinni heima
sem mest og takmarki viðveru í húsinu sem
frekast er unnt. Við vonum að þetta fari nú
allt til betri vegar þegar búið verður að ná
tökum á veirunni og við getum farið að
rýmka samkomutakmarkanir. Ég vona að
bændur hugsi vel um sig og sína þar sem
frumframleiðsla er mikilvæg á þessum
erfiðu tímum.
Ómetanlegt samstarf bændasamfélagsins
Undanfarnar vikur hafa Bændasamtök
Íslands átt í nánu samstarfi við afurðastöðvar í öllum geirum landbúnaðarins
vegna þeirrar stöðu sem uppi er vegna mikils
samdráttar á markaði og lækkandi afurðaverðs til bænda. Unnin hefur verið skýrsla
sem send hefur verið sameiginlegri nefnd
utanríkisráðuneytisins og atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins um áhrif gildandi
tollasamnings á landbúnaðinn. Þar koma
einnig fram áhyggjur okkar vegna útgöngu
Breta úr Evrópusambandinu og þeirra áhrifa

sem það hefur á okkar markað og innflutning
á grundvelli nýrra samninga sem eru í bígerð.
Niðurstaða þeirrar vinnu er að nauðsynlegt er að endurskoða samninginn við
Evrópusambandið með hagsmuni bænda að
leiðarljósi. Eins og fram kemur þá er hlutfall
á innfluttu kjöti um 11 kg á hvern Íslending en
útflutningsheimildir sé miðað við íbúafjölda
Evrópu 0,02 kg á mann. Einnig hefur verið
unnið minnisblað sem sent hefur verið á formenn ríkisstjórnarflokkanna þar sem farið er
yfir þá alvarlegu stöðu sem eru á markaði í dag.
Áhyggjur okkar lúta að markaðsbresti og
því gríðarlega magni sem flutt er til landsins.
Ekki bara á grundvelli tollkvóta heldur ekki
síður það magn sem kemur inn í landið á
röngum tollnúmerum sem erfitt virðist að ná
böndum á. En eins og fram kemur á heimasíðu
fjármálaráðuneytisins:
Þar sem viðurkennt er að tollflokkun og
skráning sé með þessum hætti þá er ekki aðeins
vegið að starfsumhverfi bænda heldur skekkir
þetta samkeppnisstöðu fyrirtækja á markaði
þar sem sumir þurfa að greiða gjöld og aðrir
ekki.

Samstarf Bændasamtaka Íslands og afurðastöðva í þessum málum hefur verið ómetanlegt og vil ég koma á framfæri þökkum til
allra þeirra sem lagt hafa lóð á vogarskálarnar
í þessum gríðarlega flóknu málum. Stöndum
vörð um íslenskan landbúnað.
Rafrænir kynningarfundir á félagskerfinu
Stjórn Bændasamtakanna hefur unnið
tillögur að breytingum á félagskerfinu
undanfarna mánuði. Nú hafa tillögur að
nýju kerfi verið kynntar búgreinafélögum
og starfsmönnum þeirra ásamt kynningu fyrir
starfsmenn Bændasamtakanna og stjórn og
lykilstjórnendur RML. Fyrirhugað er að halda
kynningarfundi á netinu í gegnum fjarfundi
með bændum. Unnið er að skipulagningu þess
og mun það verða auglýst á næstu vikum.
Þá bæði fyrirkomulag og tímasetningar.
Við sjáum ekki annan kost í stöðunni þar
sem takmarkanir eru á ferðum fólks og
samkomum. Við verðum að eiga það inni
hjá ykkur, bændur, að fá að koma í heimsókn
með hækkandi sól.

ÍSLAND ER LAND ÞITT

Aðaldalur séður frá mynni Laxársdals með Laxárstöð í forgrunni. Aðaldalur er í Suður-Þingeyjarsýslu. Hann liggur upp frá botni Skjálfandaflóa,
milli Skjálfandafljóts að vestan og Laxár og Hvammsheiðar að austan og nær allt suður að Vestmannsvatni. Suðurhluti dalsins er klofinn sundur
af Garðsnúpi, sem gengur til norðurs úr Fljótsheiði. Reykjadalur gengur til suðurs frá Aðaldal og eru engin glögg landfræðileg skil milli dalanna.
Laxárdalur gengur svo til suðausturs frá Aðaldal upp til Mývatnssveitar. Aðaldalur var áður sérstakt sveitarfélag, Aðaldælahreppur, en er nú
hluti af Þingeyjarsveit. 
Mynd / Hörður Kristjánsson

Bændablaðið | Fimmtudagur 5. mars 2020

LÍF

&

MÆLT AF 261
MUNNI FRAM

STARF

7

Í

síðasta þætti áttum við stund með Eiríki
Grímssyni frá Ljótshólum. Ögn var efnið
endasleppt, svo úr því skal nú bætt. Eiríkur
telur óminnishegrann kominn til að vera:
Tölti ég um Tunguveg,
tak í hryggnum fann ég.
8 vísur orti ég,
-enga þeirra kann ég.
Á leiðinni til Tenerife:
Ég glími við gleymskunnar fjanda,
glóran er öll á burt.
Er þó að fara til annarra landa;
-ekki man ég hvurt.
Eiríkur leikur sér hér með „örhendur“, eða
styttur mætti etv. kalla háttinn:
Gamla fólkið gengur hægt um götur lúið,
enda er þetta bráðum búið.
Og svo:
Gamla fólkið gengur lúið,
búið.
Dýrafjarðargöng eru án efa glæsilegustu göng sem grafin hafa verið á Vestfjörðum til þessa. Það var tékkneski verktakinn Metrostav og íslenski
verktakinn Suðurverk sem sáu um gangagerðina, en tilboð þeirra í verkið nam 8,7 milljörðum króna, eða 93% af kostnaðaráætlun. 
Mynd / Haukur Már Harðarson

Dýrafjarðargöng formlega opnuð 25. október 2020:

Með tilkomu ganganna styttist
Vestfjarðavegur um 27,4 km
– Uppbygging vegar yfir Dynjandisheiði er lykillinn að því að þessi fjárfesting nýtist vel
Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu
ráðherra opnaði Dýrafjarðargöng í
dag ásamt forstjóra Vegagerðarinnar,
Bergþóru Þorkelsdóttur. Opnunin var
með óvenjulegum hætti vegna COVID19 og hringdi ráðherra úr Vegagerðinni
í Reykjavík vestur á Ísafjörð í vaktstöð
Vegagerðarinnar. Þar lyftu menn síðan
slánum upp frá báðum gangamunnum.
Við munnana beið mikill fjöldi Vestfirðinga
í löngum bílaröðum til að fá að komast í
gegn og geta þannig fagnað þessari miklu
samgöngubót sem göngin eru.
Það var tékkneski verktakinn Metrostav
og Suðurverk sem sáu um gangagerðina, en
þau fyrirtæki áttu lægsta tilboðið í verkið,
eða upp á 8,7 milljarða króna. Var það 630
milljónum undir kostnaðaráætlun eða 93%
af 9,3 milljarða kostnaðaráætlun. Gekk
framkvæmdin afskaplega vel.
Óvenjuleg opnunarathöfn
Hinni óvenjulegu opnunarathöfn var streymt
á netinu frá Reykjavík en einnig var streymt
myndum að vestan sem tengdust streyminu
frá Reykjavík. Öllu tali var einnig útvarpað á
FM í og við göngin þannig að þeir sem biðu
í bílum sínum gátu hlustað á ávörp ráðherra
og vegamálastjóra.
Það voru börn úr Grunnskólanum á Þingeyri
sem fóru fyrst í gegnum Dýrafjarðargöng en
með þeim í för var Gunnar G. Sigurðsson,
sem mokað hefur Hrafnseyrarheiði í nærri
hálfa öld. Síðustu ár hafa börn í skólanum
tekið virkan þátt í að þrýsta á samgöngubætur.
„Skipta sköpum fyrir byggðir og búsetu“
„Dýrafjarðargöng skipta sköpum fyrir byggðir
og búsetu á Vestfjörðum. Með tilkomu
ganganna styttist Vestfjarðavegur um 27,4
km og þau leysa Hrafnseyrarheiði af hólmi,
sem oft hefur reynst erfiður og hættulegur
farartálmi. Göngin bæta umferðaröryggi, spara
tíma á ferðalögum og nýtast vel um ókomin ár.
Með nýjum göngum og vegaframkvæmdum
á Dynjandisheiði verður til ný heilsársleið og
hringtenging um Vestfirði. Það er ekki spurning
í mínum huga að Dýrafjarðargöng munu koma
Vestfjörðum í heilsársvegasamband og styrkja
atvinnugreinarnar, fiskeldi og ferðaþjónustu
og skila sér margfalt til baka til samfélagsins,“
sagði Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra í ávarpi sínu.
Ljóst er að Dýrarfjarðargöng ein og
sér gera ekki mikið til að bæta samgöngur
í landshlutanum. Því er afar brýnt að
uppbyggingu heilsársvegar yfir Dynjandisheiði

Fyrir stuttu orti Eiríkur um skáldbróður
sinn Einar Kolbeinsson í Bólstaðarhlíð.
Einar var þá nýkominn úr hjartaaðgerð eða
„stillingu“ sem kallað er:
Ástandið var ansi skítt
á okkar góða vini,
en allt er nú sem orðið nýtt
í Einari Kolbeinssyni.
En að alvarlegri málum. Nýlegar harm
fregnir af riðusmiti í Skagafirði skaka
samfélagið. Á dögunum birti Þórarinn
Eldjárn skáld ljóðkorn á vefnum sem
nefnist „Niðurskurðarvísur“. Kveðskap
þann sótti Þórarinn í bókarkompu föður síns,
Kristjáns forseta frá Tjörn í Svarfaðardal.
Ljóðið er eftir Sigurð Vilhjálmsson bónda
í Máskoti ofanvert í Reykjadal S-Þing.
Sigurður (1880–1948) gæti hafa ort kvæðið
á árum mæðiveikinnar sem geisaði á
þessum árum. Hver sá sem sauðfé hefur
átt og haldið, en síðan misst, getur lifað sig
inn í þennan harmræna hugsanagang sem
ljóðið lýsir svo einkar vel:
Einhver vöntun, svo ég segi
satt og rétt til alls,
dregur mig á vanans vegi
að vitja húss og stalls.
Engar slóðir uppi í heiði
ýfa mjallartraf;
jafnvel snjórinn er í eyði
allt að dyrastaf.

Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra opnar Dýrafjarðargöng
með símtali í vaktstöð Vegagerðarinnar á Vestfjörðum. Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri
Vegagerðarinnar, fylgist með. Á skjánum sést rúta með grunnskólabörnum á Þingeyri bíða
eftir að fara fyrst í gegnum göngin. 
Mynd / Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Engin hlust mitt skóhljóð skilur,
skipt er nú um hátt.
Dauðaþögn og enginn ylur
ilms í hálfri gátt.

verði lokið sem fyrst. Eru framkvæmdir þegar
hafnar á suðurenda þeirrar leiðar niður í
Penningsdal og niður í Vatnsfjörð.

Hér er engri önn að ljúka
engu að koma í stand,
aðeins rétt að stansa og strjúka
stoð og jötuband.

Tíu ár frá opnun Bolungarvíkurganga
Nú eru 10 ár síðan Bolungarvíkurgöng á milli
Hnífsdals og Bolungarvíkur voru opnuð þann
25. september 2010, en þau leystu af hólmi
Óshlíðarveg. Sá vegur hefur löngum verið
talinn einn hættulegasti vegur á Íslandi. Var
lagning hans mikið þrekvirki en hann var
ruddur með einni lítilli og frumstæðri Allis
Chalmers jarðýtu og af handafli. Óshlíðarvegur
var opnaður 1949. Var gangagerð þar orðin
aðkallandi enda er aðeins tímaspursmál
hvenær gríðarlega stór bergfylla mun hrynja
þar í sjó fram úr austanverðri Óshyrnu. Búast
menn við að sú skriða geti jafnvel orsakað
talsverða flóðöldu í Ísafjarðardjúpi.
Vestfjarðagöng verða flöskuháls
í vegakerfinu
Nú eru 24 ár síðan önnur aðkallandi göng
voru grafin á Vestfjörðum, en það voru
Vestfjarðagöng. Þau tengja Skutulsfjörð,
Súgandafjörð og Önundarfjörð. Voru þau
opnuð 14. september 1996 og leystu þá af
hólmi mjög erfiða fjallvegi um Breiðadals- og
Botnsheiðar. Þetta eru mjög sérstök göng með
gatnamótum inni í miðju fjalli. Frá Tungudal
í Skutulsfirði eru tvíbreið 2.103 metra löng
göng inn að gatnamótum við afleggjarana
til Súgandafjarðar og Önundarfjarðar. Frá

gatnamótum í Botnsdal niður í Súgandafjörð
eru 2.907 metrar og 4.150 metrar yfir í
Breiðadal í Önundarfirði. Samtals eru
Vestfjarðagöng því 9.113 metrar að lengd.
Þó þessi göng séu ekki ýkja gömul, þá
þótti ekki verjandi að hafa þau öll tvíbreið,
heldur einungis stysta legginn frá Tungudal
að gatnamótum ganganna. Allt annað eru
einbreið göng. Í dag er Vegagerðin hætt að
hanna einbreið göng, enda hefur sýnt sig að
þau mæta illa umferðarþróun og standast vart
þær öryggiskröfur sem gerðar eru í dag.
Með tilkomu Dýrafjarðarganga þykir ljóst
að umferðarstraumurinn til og frá Ísafirði mun
í auknum mæli flytjast yfir á vesturleiðina. Það
þýðir að Breiðadalsleggur Vestfjarðaganga
mun verða flöskuháls á þeirri leið. Þá mun betri
hringvegatenging um Vestfirði án efa auka
straum ferðamanna um Vestfjarðakjálkann sem
mun enn þyngja á umferð um Vestfjarðagöngin.
Því er eðlilegt að spurt sé hvernig menn hyggist
leysa það mál.
Skutulsfjarðargöng og göng undir Hálfdán
Þar fyrir utan bíða sveitarstjórnarmenn á
norðanverðum Vestfjörðum svo í ofvæni
eftir að gerð jarðganga á milli Skutulsfjarðar
og Álftafjarðar verði sett á kortið. Þau munu
leysa af annan erfiðan veg um Súðavíkurhlíð
sem lokast mjög oft vegna snjóflóða á
hverjum einasta vetri. Einnig hafa íbúar á
sunnanverðum Vestfjörðum sett fram óskir
um jarðgöng undir fjallið Hálfdán á milli
Tálknafjarðar og Bíldudals.
/HKr.

Tilgangslaust að teygja græna
tuggu í garðalag,
engin vonaraugu mæna
upp á mig í dag.
Fémætt bréf barst mér frá Sigurði Alberti
Ármannssyni, trúlega búandi í Reykjavík.
Bréfið hefur að geyma kveðskap langa
langafa hans, Óla Þorbjörns Sveinssonar
frá Selá á Skaga,( f. 1846–?) Mikið er af
ljómandi vísum í þessu safnbréfi. Tólf ára
gamall orti Óli Þorbjörn sína fyrstu vísu:
Þrjú ég árin, ungur smár og magur
eitt sinn rauna eyddi tíð
úti á Hrauni í Sléttuhlíð.
Foreldra sína missti Óli Þorbjörn ungur, móður
sína átta ára, en föður sinn fjórtán ára og orti þá:
Æsku krókótt leiðin lá
í læðing rauna, hljóður.
Fæði skorti, fötin smá,
föðurlaus og móður.
Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson
kotabyggð1@gmail.com
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Eimverk sækir um vernd
fyrir „Íslenskt viskí“

Brugghúsið Eimverk
hefur sótt um að afurðar
heitið „Íslenskt viskí“
verði skráð sem verndað
afurðarheiti á Íslandi
á grundvelli uppruna.
Umsóknin barst Matvæla
stofnun 16. september
síðastliðinn og er þar í
vinnslu.
Þetta er þriðja umsóknin
sem Matvælastofnun hefur
borist um vernd á afurða
heiti, en áður hefur stofn
unin samþykkt um sóknir
um vernd fyrir „Íslenskt
lambakjöt“ og „Íslensk
lopapeysa“.
Eimverk framleiðir
viskíið Flóki í nokkrum
útgáfum. Það er bruggað að
öllu leyti úr íslensku byggi Íslenska viskíið heitir Flóki sem Eimverk
Mynd / Eimverk
framleiðir.
og íslensku lindarvatni.
Umsóknin í matsferli
Einars Thorlacius, lögfræðingur
Matvælastofnunar, segir að sam
kvæmt lögum um vernd afurðaheita
hefst ferlið með því að stofnunin fer
yfir umsóknina og skal gæta þess að
með umsókn fylgi öll gögn, umsókn
sé nægilega rökstudd og uppfylli skil
yrði laganna.
„Þessi athugun stendur enn yfir,
en ef Matvælastofnun telur skilyrðin
uppfyllt er lögbundið að leita
umsagnar Hugverkastofu og Samtaka
atvinnulífsins um umsóknina.
Ef skilyrði skráningar teljast
uppfyllt mun Matvælastofnun birta
síðan opinberlega afurðarheiti

og afurðarlýsingu sem óskað er
skráningar á. Þetta gerist með
auglýsingu á vefsíðu stofnunarinnar.
Jafnframt er gefinn kostur á
andmælum.
Þegar andmælafrestur er liðinn er
farið yfir andmælin ef einhver hafa
borist. Síðan mun Matvælastofnun
annaðhvort hafna umsókninni
eða samþykkja hana. Verði hún
samþykkt er ákvörðun um skráningu
afurðarheitis birt í Stjórnartíðindum,“
segir Einar um feril málsins.
Hugmyndin er að slík vernduð
afurðaheiti fái einnig vernd innan
Evrópusambandsins, en dráttur hefur
verið á því að innleiða það ákvæði í
íslenska löggjöf.
/smh

Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember
Dagur íslenskrar tungu verður
að venju haldinn hátíðlegur 16.
nóvember en það er fæðingardagur
Jónasar Hallgrímssonar.
Degi íslenskrar tungu verður nú
fagnað í tuttugasta og fimmta sinn, sem
er á mánudegi í ár. Dagurinn er opinber

fánadagur og því er mælst til þess að
opinberar stofnanir flaggi íslenska
fánanum í tilefni dagsins. Stofnun
Árna Magnússonar hefur umsjón
með deginum og skipulagningu
hans í samvinnu við mennta- og
menningarmálaráðuneytið.  /MHH

Lely Center Ísland
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gerðir dráttarvéla
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ÓDÝR
Margskipt gleraugu
gleraugu

umgjörð og gler

Guðrún Alfa og Aníta Þórunn með bronsverðlaunin í frumkvöðlakeppninni Gullegginu.

Frostþurrkað skyr væntanlegt á markað:

Sama bragð en 80 prósent léttari vara
– Miklu magni af fersku skyri hent sem hægt væri að frostþurrka
Frosti Skyr er heiti á
frostþurrkuðu skyri, vöru sem
tvær stöllur úr matvælafræðinámi
í Háskóla Íslands hafa verið með
í þróun frá því í janúar á þessu
ári. Á undanförnum vikum hafa
þær fengið tvenn bronsverðlaun
í frumkvöðlakeppnum, fyrst
Gullegginu og síðan Ecotrophelia
fyrir skemmstu sem er eins konar
Evrópukeppni háskólanema í
matvælanýsköpun.
Stofnendur Frosta Skyr heita Aníta
Þórunn Þráinsdóttir og Guðrún Alfa
Einarsdóttir og fengu þær hugmyndina
að vörunni í byrjun þessa árs.
„Við kynntumst frostþurrk
unaraðferðinni í náminu okkar. En
með frostþurrkun er hægt að lengja
geymslu
þol og þægindi margra
mismunandi matvæla. Frostþurrkun
hefur ekki áhrif á helstu skynmats
eiginleika skyrsins eins og bragð,
áferð og lykt,“ segir Aníta Þórunn
Umbúðalaust skyr í fyrsta
skipti með Frosta Skyr
Með frostþurrkuðu skyri að leiðar
ljósi hafa þær Aníta Þórunn og
Guðrún Alfa hannað og markaðssett
frostþurrkað skyr sem vöru og með
áður óþekktum áherslum.
„Við ætlum að kynna bláu spíru
línuna fyrir landanum og að selja
íslenskt skyr í fyrsta skiptið umbúða
laust. En síðast en ekki síst að sporna
gegn matarsóun á því,“ segja þær
„Matarsóun á hinum ýmsu
matvælum er gríðarlegt vandamál
og er íslenska skyrið þar engin
undantekning. Um 10.000
skömmtum af skyri er hent
árlega, einungis hjá einni íslenskri
verslunarkeðju. Með Frosta Skyr
gefst kostur á því að frostþurrka skyr
sem komið er á síðasta söludag og
lengja endingartíma þess úr einum
mánuði upp í mörg ár,“ segir Aníta,
en vill ekki að svo komnu máli gefa
upp hvaðan þær muni fá hráefni sitt.
Það sé hins vegar ljóst, hvort sem þær
muni kaupa skyr frá framleiðanda
eða framleiða það sjálfar, að stefnan
sé að hafa Frosta Skyr laktósafrían
og framleiða hágæða vöru sem
neytendur þekkja og treysta.
Með nánast söluhæfa vöru

Gleraugu með glampa og rispuvörn

Margskipt gleraugu

39.900 kr.
Verð 39.900
kr

19.900 kr.

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Margskipt gler frá Essilor

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

„Við höfum unnið dag og nótt að
vöruþróuninni frá því í janúar og
erum nánast komnar með söluhæfa
vöru í hendurnar. Framhaldið hjá
okkur eru samningaviðræður við
íslensk fyrirtæki. En nú í fyrsta
skipti með Frosta Skyr gefst
kostur á því að selja mikið magn
af íslensku skyri erlendis,“ segir
Guðrún Alfa.
Þær segja að frostþurrkunin geri
það að verkum að allur flutningur
verður hagkvæmari.

Þörungurinn spírulína gefur Frosta
Skyri fallegan bláan lit og aukið
næringargildi.

ferðum en vill kaupa holl matvæli
með langan geymslutíma. Frosti
Skyr stuðlar jafnframt að sjálfbærni
og nýtingu innlendra afurða.“
Næringarríkur þörungur
gefur fallegan lit
Frosti Skyr sem búið er að hræra
upp með vatni.

„Hár flutningskostnaður hefur
hingað til verið mjög íþyngjandi
í útflutningi á rúmfrekri ferskvöru
sem íslenska skyrið er. En með því
að frostþurrka skyrið gefst kostur á
því að flytja út fimm sinnum meira
magn fyrir sama verð þar sem að
skyrið er orðið 80 prósent léttara.
Stefnan er sett bæði á innlendan
og erlendan markað. Frosti Skyr er
tilvalinn sem íslenskt próteinduft
og getur verið staðgengill innflutts
próteindufts að einhverju leyti.
Einnig er Frosti tilvalinn í þessu
ástandi sem ríkir í samfélaginu
þegar að fólk er að fækka búðar

„Spírulína er þörungur og er ein
næringarríkasta fæða sem völ
er á í heiminum, eða svokölluð
ofurfæða. Bláa spírulínan sem
við notum í Frosta Skyr er alveg
laus við fiskibragðið sem margir
tengja við þörunga. Þar af leiðandi
er blá spírulína tilvalin sem viðbót
í matvæli. Spírulínan eykur
næringargildið í Frosta Skyr ásamt
því að gefa þennan fallega bláa lit,“
segja þær.
Aníta Þórunn bætir við að
viðurkenningarinnar sem þær hafa
fengið að undanförnu hafi gefið
þeim mikla reynslu. „Þær eru frá
bær stökkpallur inn í framtíðina.
Að fá þessar viðurkenningar segir
okkur jafnframt að við séum á réttri
braut og að Frosti Skyr eigi góða
möguleika á markaðnum.“  /smh
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Óvissa í hótelrekstri vegna COVID-19:

Hótel Sögu lokað
COVID-19 faraldurinn hefur
haft verulega neikvæð áhrif
á rekstur ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi og um allan heim.
Hótel Saga er þar ekki undanskilin. Stjórnendur hótelsins eru
nauðbeygðir til að loka hótelinu.
Önnur starfsemi í húsinu verður
óbreytt.
Lokunin hefur ekki áhrif á aðra
starfsemi í húsinu og verður starf
semi Bændasamtaka Íslands og
annarra samtaka í landbúnaði sem
starfa á 3. hæð Bændahallarinnar
sem og annarra fyrirtækja og félaga
sem eru með starfsemi annars staðar
í húsinu óbreytt.
Hótelið gengur nú í gegnum
fjárhagslega endurskipulagningu
og stendur vinna við hana yfir.
Stjórnendur hótelsins voru nauð
beygðir til að loka hótelinu 1. nóv
ember síðastliðinn.
Gríðarlegur tekjusamdráttur
Fyrir liggur að Hótel Saga hefur
orðið fyrir gríðarlegum tekjusam
drætti vegna faraldursins. Mikil

óvissa er uppi um hvernig rekstrar
umhverfi fyrirtækja í ferðaþjónustu
mun þróast í nánustu framtíð. Er
nú svo komið að stjórnendur þess
sjá sér ekki annan kost en að loka
því, að minnsta kosti að sinni, þar
sem ekki sér enn fyrir endann á far
aldrinum og engin augljós merki
eru um að straumur ferðamanna til
Íslands muni aukast á næstu vikum
og mánuðum.

Nauðbeygð til að loka hótelinu

Ingibjörg Ólafsdóttir, hótelstjóri
á Hótel sögu, segir að í raun séu
stjórnendur hótelsins nauðbeygðir
til að loka hótelinu.
„Síðustu sóttvarnaraðgerðir
gera það að verkum að það er
ekki lengur rekstrargrundvöllur
til að halda starfseminni gang
andi. Hótel Saga er stórt hótel

Hótel Saga við Hagatorg. Fremst á myndinni er listaverkið Íslandsmerki eftir
Sigurjón Ólafsson myndhöggvara. 
Mynd / HKr.

og það þarf að lágmarki 15 til 20
starfsmenn til að halda uppi allra
nauðsynlegustu þjónustu og tekju
möguleikar eins og staðan er í dag
nánast engir.
Þannig að ákvörðunin um að

loka var tekin af illri nauðsyn þrátt
fyrir að í september hafi verið
stefnt að því að hafa opið til ára
móta eða þangað til að fundin hafi
verið laus við endurskipulagningu
rekstursins.“ 
/VH

KRAFTBLANDA
Inniheldur Effekt Midi Island steinefnablöndu
KRAFTBLANDA-30
•

Sveitarstjórnir NV-lands:

Hafa áhyggjur af
lágu afurðaverði

Sveitarstjórnir Húnaþings vestra,
Dalabyggðar, Strandabyggðar
og Reykhólahrepps hafa sent frá
sér sameiginlega ályktun þar sem
lýst er þungum áhyggjum af lágu
afurðaverði til sauðfjárbænda og
seinagangi við birtingu afurðastöðvaverðs haustið 2020.
„Byggðarráð Húnaþings vestra
og sveitarstjórnir Dalabyggðar,
Strandabyggðar og Reykhólahrepps
lýsa yfir þungum áhyggjum af
lágu afurðaverði til sauðfjárbænda
og seinagangi við birtingu
afurðastöðvaverðs haustið 2020.
Sauðfjárrækt er mikilvæg búgrein
þessara sveitarfélaga og ein af
forsendum búsetu í dreifbýli. Í
þessum sveitarfélögum var rúmlega
21% af framleiðslu kindakjöts árið
2019.
Á undanförnum árum hafa
orðið ábúendaskipti á þónokkrum
bújörðum í sveitarfélögunum og
yngra fólk með fjölskyldur tekið við.
Þessar fjölskyldur efla samfélagið,
styðja við þjónustu ásamt því að
halda uppi atvinnustigi.
Líkt og í öðrum rekstri er mikil
vægt að sauðfjárbændur fái viðun
andi verð fyrir sína vöru og hafi
þannig forsendur til áætlanagerðar
og ákvarðanatöku. Því er skorað á
afurðastöðvar að gefa út afurðaverð
2021 fyrir komandi áramót.
Samkvæmt samantekt Lands
samtaka sauðfjárbænda var afurðaverð
til íslenskra sauðfjárbænda á síðasta
ári það lægsta sem finnst í Evrópu
og miðað við nýbirtar verðskrár
2020 er vegið meðalverð 502 kr./
kg. Hefði afurðaverð fylgt almennri
verðlagsþróun frá 2014 ætti það að
vera 690 kr./kg. Því vantar enn tæpar
200 kr./kg. upp á afurðastöðvaverð
fylgi verðlagsþróun.
Í heimsfaraldri vegna COVID19 fengu Íslendingar áminningu
um mikilvægi innlendrar matvæla
framleiðslu. Skapa þarf greininni
stöðugleika í rekstri til lengri tíma
og styðja á öflugan hátt við innlenda
matvælaframleiðslu,“ segir í ályktun
inni.
/smh

•
•

30% fiskimjöl
Óerfðabreytt hráefni
Lífrænt selen

KRAFTBLANDA-15
•
•
•

15% fiskimjöl
Óerfðabreytt hráefni
Lífrænt selen

Bústólpi ehf - fóður og áburður • Oddeyrartanga • 600 Akureyri
bustolpi@bustolpi.is • Sími 460 3350 • www.bustolpi.is
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Aðalfundur LK verður haldinn 6. nóvember:

Kúabændur kjósa
sér nýjan formann
Aðalfundur Landssambands kúabænda fer fram í 34. sinn föstudaginn 6. nóvember. Fundurinn
er með heldur breyttu sniði
þetta árið en hann er
haldinn í gegnum fjarfundarbúnað vegna
COVID-19. Mun nýr
formaður vera kosinn
á fundinum þar sem
núverandi formaður, Arnar Árnason,
gefur ekki kost á sér. Hefur
stjórnarmaðurinn Herdís Magna
Gunnarsdóttir þegar gefið kost á
sér sem formaður.
Starfsnefndir fundarins hófu
að funda á mánudag og hafa því
afgreitt þau mál sem vísað er til
þeirra fyrir aðalfundinn sjálfan.
Hafa þeir fundir gengið með ágætum
og framkvæmdastjóri og formaður
setið fundina með nefndunum líkt
og hefur verið venjan þegar fundurinn er staðarfundur. Þá voru aðrir
stjórnarmenn á bakvakt á meðan á
þeim stóð og gátu hoppað inn eftir
þörfum.
Félagsmenn geta fylgst
með fundinum
Fundurinn hefur verið opinn öllum
félagsmönnum og því auglýsti LK
á miðlum sínum í síðustu viku að
þeir sem hefðu áhuga á því gætu haft
samband við skrifstofu samtakanna
svo hægt væri að veita þeim aðgang
að fundinum. Þá hefur einnig
verið auglýst eftir framboðum til
formanns og stjórnarkjörs en ljóst
er að breytingar verða þar á þar sem
Arnar Árnason, sitjandi formaður,
hefur gefið það út að hann muni ekki
gefa áframhaldandi kost á sér.
Breytingar í stjórn
Þegar blaðið fór í prentun hafði

Herdís Magna Gunnarsdóttir ein
gefið kost á sér sem næsti formaður
samtakanna, en hún hefur setið í
stjórn frá 2017.
Bessi
Freyr
Vésteinsson hefur setið
í stjórn frá 2016 og
gefur áframhaldandi
kost á sér ásamt Rafni
Bergssyni, sem setið
hefur í stjórn frá 2018.
Jónatan Magnússon,
hefur setið í stjórn frá 2019, en
hyggst ekki gefa kost á sér áfram.
Það er því ljóst að ýmsar breytingar
verða á stjórn samtakanna og
hafa Vaka Sigurðardóttir, bóndi
á Dagverðareyri og Sigurbjörg
Ottesen, bóndi á Hjarðarfelli, gefið
kost á sér í stjórn. Allir félagsmenn
LK eru þó í kjöri hverju sinni og
hægt er að gefa kost á sér allt fram
að kosningu á fundinum sjálfum.
Af mörgu að taka

Starfsárið sem nú er að klárast hefur
einkennst af miklum breytingum.
Endurskoðun búvörusamninga lauk
í lok árs 2019 þar sem horfið var frá
því að afnema kvótakerfi í mjólkurframleiðslu og tilboðsmarkaður
greiðslumarks mjólkur var aftur
tekinn upp, þó með hámarksverði
og hámarki á magni sem hægt er
að óska eftir hverju sinni.
Tollkvótar hafa aukist og verð
á þeim lækkað, verð á nautgripakjöti lækkað í tveimur lotum með
tilheyrandi tekjuskerðingu bænda
og COVID hefur sett sitt mark
á starfsumhverfi bænda sem og
annarra.
Fyrir fundinum liggja 47 tillögur frá stjórn og aðildarfélögum en
margar eru keimlíkar og ljóst að
bændur eru sammála um stóran hluta
verkefna sem ráðast þarf í á næstunni, greininni til heilla. / MG/HKr.

Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit:

Jens Árni Ingimundarson hikar ekki við að mála svo sem eitt þak þótt hann sé orðinn 88 ára. Hann segist þó vera
vel bundinn og fara eftir öllum reglum.

Kosið um sameiningu Annaðhvort er að duga eða drepast
næsta sumar

Samstarfsnefnd Skútustaða
hrepps og Þingeyjarsveitar hefur
ákveðið að fresta kosningu um
sameiningu sveitarfélaganna um
rúma tvo mánuði.
Fyrirhugað var að kjósa um sameiningu sveitarfélaganna tveggja
28. mars 2021, en ákveðið var að

færa kosningadaginn til og verður
kosið 5. júní næsta sumar. Þykir
samstarfsnefndinni rétt að bíða með
fyrirhugað íbúasamráð á meðan
samkomutakmarkanir eru í gildi og
samfélagið tekst á við afleiðingar
ástandsins. 
/MÞÞ
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Tíðindamaður Bændablaðsins var
á ferð á dögunum austur í Flóa
og ók inn í litla sumarhúsabyggð
rétt austan Selfoss. Þar blasti við
honum hetjulegur maður uppi
á þaki að mála. Þegar málarinn
hafði klöngrast niður af þakinu
kom í ljós að hann var vel við
aldur, fæddur 1932, eða 88 ára
gamall.
Þetta þótti tíðindamanni magnað og settist niður og tók spjall við
málarann. Hann kvaðst heita Jens
Árni Ingimundarson og vera fæddur á Djúpavogi, þar sem hann sleit
barnsskónum og gerðist sjómaður.
– Hvað dró þig suður?
„Það var konan, hún hét Karitas
Geirsdóttir, hérna frá Hallanda í
Flóa, hún er dáin fyrir átján árum.
Við bjuggum tvö ár á Djúpavogi en
síðan lá leiðin til Reykjavíkur. Hvað
starfaðir þú þar? Ég vann hjá Sól h/f,
svo hjá Hampiðjunni og Sláturfélagi
Suðurlands.“

Jens Árni Ingimundarson hefur
stundað líkamsrækt í 21 ár.

Oft stutt á milli þess að vera
hugaður og heimskur

Ég tel það allra meinabót að vera í
líkamsrækt.“

Nú víkur blaðamaður sér að málaranum og þessum kjarki í 88 ára
gömlum manni að príla uppi á þaki.
Jens glottir við tönn og segir:
„Það er nú oft stutt á milli þess
að vera hugaður og heimskur. Ég fer
að öllum reglum, er vel bundinn, svo
byrja ég á að skrapa og hreinsa svo
þakið með háþrýstidælu áður en ég
mála. En ég ek mínum bíl og reyni
að halda mér við, fer í líkamsrækt og
hef stundað hana í 21 ár og þar sæki
ég mér kraft og þrek og liðka mig.

Drap í síðustu sígarettunni
18. júlí 1992
– Jens, ertu reglumaður?
„Nei, nei, ég var reykingamaður
en fór til læknis og þá var
kransæðastífla að angra mig.
Læknirinn sagði mér að hætta að
reykja, ég ætti engan annan kost ef
ég vildi lifa og verða gamall.
Ég tók lækninn á orðinu því lífið
er betra en dauðinn. Ég drap í síðustu
sígarettunni 18. júlí 1992 klukkan

hálfníu um kvöldið, og hef aldrei
séð eftir því, var farinn að reykja á
annan pakka af Camel á dag.“
– Áttu þér ekki einhver áhugamál?
„Jú, veiðidella hefur fylgt mér
allt lífið, að skjóta af byssu fara á
gæs og rjúpu og svo veiðistöngin.
Ég hnýti mínar flugur yfir veturinn
og veit hvað passar í Veiðivötnin og
svo upp í silunginn og sjóbirtinginn
hér í Ölfusá, í Kaldaðarnesi eða
Auðsholti. Svo fór ég oft hér í
Langholt/Hallanda í Hvítá og
veiddi laxa í Hallskerinu eða á
Breiðunni, stórkostlegt svæði. En
Veiðivötnin eru mér kærust, þangað
fer ég á hverju sumri og alltaf á
afmælisdaginn minn, 6. ágúst.“
– Er fjölskyldan stór?
„Nei, við Karitas eignuðumst
einn son, sem heitir Sigurður
Jensson, og svo á ég uppeldisdóttur
sem Karitas átti fyrir, Höllu Margréti
Þórarinsdóttur.”
Að lokum var málarinn spurður
hvort honum hafi dottið það í hug
sem ungum manni að hann ætti eftir
að sjá sig sem 88 ára gamlan mann
uppi á þaki að mála?
„Nei, nei, það hugsaði ég aldrei.“
Að duga eða drepast

– Eru börnin þá ekki hrædd þegar
þú stendur uppi á þaki?
„Jú, jú, Þær Halla og Gígja dóttir
hennar loka augunum og finnst þetta
hættulegt. En þetta er mitt mál,
annaðhvort er að duga eða drepast,“
segir Jens Árni Ingimundarson að
lokum. 
/HKr.
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Þjónusta TM er
hugsuð fyrir þig
Hjá TM getur þú fengið tjón bætt á 60 sekúndum, keypt
tryggingu upp í sófa að kvöldi til eða framkvæmt kaskóskoðun
í gegnum appið. Þú getur líka nálgast alla ráðgjöf og þjónustu
á öruggan máta með rafrænum skilríkjum í netspjalli.

Hugsum í framtíð

HAUSTTILBOÐ

Síðasta sendingin á gamla verðinu
Næsta sending mun hækka um 15-25% - Eigum öll garðhús á lager núna

GARÐHÚS 4,4m²

FYRSTUR KEMUR - FYRSTUR FÆR
www.volundarhus.is

VH/20- 02






 



  
  
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²



Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

 
 

 


 

 

GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

12

Bændablaðið | Fimmtudagur 5. nóvember 2020

FRÉTTIR

Landspítalinn þróar hraðvirkari greiningarpróf:

Einföld greining á innan við klukkutíma
á sýklalyfjaónæmum bakteríum
– Gæti nýst til greiningar í fóðri og matvælum áður en það fer á markað

Stöðugt framskrið er á hlíðinni um Almenning á leiðinni frá Fljótum að
Strákagöngum. Ekki er talin spurning um hvort heldur hvenær vegurinn
rofni þar á löngum kafla með tilheyrandi slysahættu. 
Mynd / HKr.

Byggðaráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar:

Jarðgöng milli Siglufjarðar
og Fljóta lífsnauðsynleg

Fulltrúar í Sveitarstjórn Sveitar
félagsins Skagafjarðar hafa undan
farin ár þrýst mjög á þingmenn og
Vegagerðina að hraða undirbún
ingi og framkvæmdum við jarð
göng á milli Fljóta og Siglufjarðar.
Nú sem aldrei fyrr er lífsnauð
synlegt að göngin komist til fram
kvæmda því jarðsig, skriðuföll og
grjóthrun hefur verið með mesta móti
á undanförnum misserum eins og þeir
þekkja sem aka daglega um veginn
segir í bókun frá fundi byggðaráðs.
Tíðar jarðskjálftahrinur úti fyrir
Tröllaskaga bæta ekki ástandið.
„Það er mál manna að það sé ekki
spurning um hvort heldur hvenær

Siglufjarðarvegur rofnar á löngum
kafla,“ segir í bókun.
Heimamenn hafðir með í ráðum
Skorar Byggðaráð Sveitarfélagsins
Skagafjarðar á alþingismenn og
samgönguráðherra að tryggja að
undirbúningi jarðganga á milli
Fljóta og Siglufjarðar verði lokið
sem fyrst og tryggja fjármögnun
til að framkvæmdir við gerð þeirra
geti hafist innan tíðar. Byggðarráð
hvetur Vegagerðina jafnframt til
að hafa heimamenn í Fljótum og á
Siglufirði með í ráðum við greiningu
á heppilegri legu ganganna. /MÞÞ

Nýverið hlaut Landspítalinn níu
milljóna króna styrk til að þróa
hraðvirkari greiningarpróf fyrir
sýklalyfjaónæmar bakteríur. Í dag
eru slíkar greiningar tímafrekar og
krefjast rannsóknar á sérstökum
rannsóknarstofum. Vonast er til að
hægt verði að stytta greiningarfer
ilinn úr tveimur til þremur dögum
niður í innan við klukkustund, auk
þess sem hægt verður að greina
sýnin utan rannsóknarstofa.
Landspítalinn hlaut þennan styrk
úr sýklalyfjaónæmis- og súnusjóði
sem nú úthlutar í fyrsta sinn.
Matvælastofnun fékk einnig styrk
úr sjóðnum til að hefja skimanir
fyrir E.Coli og sýklalyfjaónæmum
bakteríum í hráu grænmeti og kanna
tilvist og tíðni þeirra í grænmeti sem
er borðað hrátt.
Matvælastofnun mun einnig halda
áfram skimun á E.Coli í lömbum við
slátrun, sem hefur staðið yfir frá
árinu 2018. E. Coli-bakteríur geta
borið gen sem hafa þann eiginleika
að mynda ónæmi gegn mikilvægum
sýklalyfjum og eru líklegri til að vera
fjölónæmar.
Greint í fóðri og matvælum
áður en það fer á markað
Karl G. Kristinsson, prófessor og
yfirlæknir á sýklafræðideild Land
spítalans, segir að verkefni þeirra sé
unnið í samstarfi við nýsköpunarog líftæknifyrirtækið ArcanaBio. Í
fyrstu sé ætlunin að þróa próf sem
greinir nær alónæmar bakteríur af
sömu ætt og E. coli. Hann segir að
stytting greiningartímans sé mjög
mikilvæg. „Með því að prófið tekur
svona stuttan tíma má til dæmis
stytta þann tíma sem sjúklingar
þurfa að vera í einangrun við komu
frá sjúkrahúsum erlendis. Auk þess

Karl G. Kristinsson, prófessor og yfirlæknir á sýklafræðideild Landspítalans.

verða prófin ódýrari en þau hrað
greiningarpróf sem við notumst
við núna og því væri hægt að prófa
mun fleiri. Eins og er þurfum við að
takmarka þann fjölda sem fer í þau
hraðgreiningarpróf sem við notum
í dag.
Svo væri hægt að þjálfa starfs
menn til að framkvæma prófin
utan rannsóknastofa. Þannig mætti
leita að sýklalyfjaónæmi í fóðri og
matvælum áður en því væri dreift á
markað,“ segir Karl um ávinninginn
af því að þróa þessa greiningartækni.
Verið að þróa sambærilegt próf til
greininar á SARS-CoV-2
Að sögn Karls er búið að þróa þessa
tækni erlendis til þess að greina
SARS-CoV-2-veiruna, en hann veit
ekki til þess að það sé búið að þróa
hana til að greina sýklalyfjaónæm
isgen. Hjá Landspítalanum er líka

verið að þróa prófið til greiningar á
SARS-CoV-2-veirunni.
Þróunin byrjaði á þessu ári og
vonast Karl til þess að frumgerð
prófsins verði tilbúin á næsta ári.
Sjóðurinn nýtur framlaga frá
atvinnuvega- og nýsköpunar

ráðuneytinu og heilbrigðis
ráðuneytinu í þrjú ár, með 30 milljóna
framlög á ári. Tilgangur sjóðsins er
að fjármagna verkefni í baráttunni
gegn sýklalyfjaónæmi.
Hann var stofnaður í samræmi
við aðgerðaráætlun um matvæla
öryggi og vernd búfjárstofna og
sameiginlegt átak sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra og heilbrigðis
ráðherra um að draga úr útbreiðslu
sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi.
Hann styrkir meðal annars, grunn
rannsóknir í sýklalyfjaónæmi, auk
þess að greiða fyrir skimun og vöktun
á sýklalyfjaónæmi í dýrum, matvæl
um, umhverfi og fóðri.
/smh

Kormákur og Skjöldur markaðssetja íslenskt vaðmál:

Framleiðsla undir vörumerkinu
„Icelandic Tweed“ komin á fullt
Við birtingu þessarar myndar í umfjöllun um hrútasýningu Fjárræktarfélags
Sveinsstaðahrepps í síðasta blaði var klipptur út drengurinn sem sést í
lengst til vinstri í jaðri myndarinnar, en nafn hans var samt í myndatexta.
Beðist er velvirðingar á því en hér er myndin eins og hún barst blaðinu.
Börnin í skrautgimbraflokknum á hrútasýningunni, talin frá vinstri: Magnús
Ólafsson, Jóhanna Einarsdóttir, Salka Kristín Ólafsdóttir og Harpa Katrín
Sigurðardóttir. 
Mynd / Jón Gísalson

GRÓÐURHÚS

Herrafataverzlun Kormáks &
Skjaldar kynnti nýja vörulínu
síðastliðið vor, þar sem hráefnið
var íslenskt vaðmál. Jakkaföt, vesti
og sixpensarar var þá markaðssett
undir vörumerkinu „Icelandic
Tweed“. Nú er þessi fatnaður
kominn í stöðuga framleiðslu og
má því segja að í fyrsta
skipti í tæp 50
ár sé nú stöðug
framleiðsla
á
íslensku vaðmáli
til framleiðslu á
fatnaði.
Gunnar Hilmars
son, yfirhönnuður
hjá framleiðsludeild
Kormáks & Skjaldar
og umsjónarmaður
vaðmálsframleiðsl
unnar, segir að nú sé
allt farið á fullt í framleiðslunni.
„Bæði erum við að framleiða flíkur
og fygihluti en einnig seljum við
efni í metravís með fókus á áklæði
fyrir húsgögn. Við erum einmitt með
afurðirnar á sýningunni 100% Ull
á Hönnunarsafninu,“ segir Gunnar.
Íslensk ull ofin í Austurríki

TÖLVUPÓSTUR

sala@bkhonnun.is
SÍMI

571-3535

VEFFANG

www.bkhonnun.is

Að sögn Gunnars kemur ullin frá
sauðfjárbændum víðs vegar á Íslandi,
ullarbandið sé spunnið af Ístex en
síðan þarf að senda það til Austurríkis
til að vefa úr því vaðmálið. Hann

Jakkafatajakkinn Geir
harðs
s on úr íslensku
vaðmáli.

Litirnir sem unnið verður með undir
vörumerkinu „Icelandic Tweed“.

Íslenskt vaðmál úr smiðju Herrafataverzlunar Kormáks & Skjaldar.

segir að enn vanti tæki og þekkingu
svo allt framleiðsluferlið geti verið
hér á landi, eins og tíðkaðist áður
fyrr.
Ullin í íslenska vaðmálinu er í

grunnlitunum fjórum; mórauður,
hvítur, grár og svartur. Úr þessum
fjóru litum er hannað úrval mynstra
þar sem litunum er blandað saman og
mynda síðan heildstæða línu.  /smh
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56-30-300

Bænda

VERÐSKRÁ GILDIR TIL 10. NÓVEMBER
Á undanförnum vikum höfum við orðið varir við að bændur sem og aðrir
eru hugsandi yfir þróun íslensku krónunnar og hafa verið að velta fyrir
sér áburðarkaupum nú á þessu ári.
Við höfum tryggt okkur ákveðið magn af áburði sem við getum boðið
til 10. nóvember á þessum verðum sem sjá má hér í töflunni að neðan.

Brynjar Skúlason.




Kolefnisreiknivél
í Eyjafjarðarsveit

Menningarlandslag:

Friðlýsing í
Þjórsárdal
Lilja Alfreðsdóttir mennta- og
menningarmálaráðherra staðfesti
nýlega friðlýsingu menningar
landslags í Þjórsárdal.
Friðlýsingin sameinar minjar 22
fornbýla í Þjórsárdal sem eina heild,
auk umhverfis þeirra og annarra
fornminja á svæðinu og er ætlað að
standa vörð um þau verðmæti sem
felast í menningarlandslagi dalsins.
Þjórsárdalur geymir einstakar
minjar sem spanna tímabilið frá
landnámi fram á miðaldir en
svæðið er lítt snortið af síðari tíma
framkvæmdum.
Dalurinn hefur ótvírætt rannsóknargildi fyrir fræðimenn enda
má rekja upphaf nútíma fornleifarannsókna á Íslandi til viðamikilla
rannsókna sem gerðar voru í dalnum
árið 1939.
„Þessi friðlýsing er ákveðið
brautryðjendastarf í minjavernd
hér á landi. Fram til þessa höfum
við einkum horft til þess að friðlýsa
einstaka minjastaði en mikilvægt
er einnig að horfa til samspils
mannsins og náttúrunnar sem
hann lifir og hrærist í og vernda
þá sögu. Minjar í Þjórsárdal eru
dýrmætar heimildir um líf forfeðra
okkar og ég fagna því að þessi
sögufrægi staður njóti nú aukinnar
verndar sem ein minjaheild,“ segir
Lilja Alfreðsdóttir mennta- og
menningarmálaráðherra.  /MHH































Kraftur 15+Ca
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Völlur 23-6+Ca+Mg+S+Se

  















Völlur 25-5+Ca+Mg+S+Se

  















Völlur 27-12 +S

    





Völlur 30-5+S+Se

  









Völlur 30-10

  





* MAP 12-52 (25 kg )

    





* Gardenia 8-9-30+S (25 kg)





Völlur 17-15-15+Mg+S

      



Völlur 20-9-9+Ca+Mg+S+Se

  











Völlur 20-12-8+Ca+S+Se

    









Völlur 22-10-10+Mg+S

  











Völlur 22-8-8+Mg+S+Se

  



Verð
fyrirvara um 

birt með
prentvillur.





Völlur 22-7-12+Mg+S+Se

  





 



Völlur 23-5-4+Ca+Mg+S+Se

  











Völlur 26-6-6+Mg+S

  











Kornað kalk (1100 kg)


















  

Héraðsprent












Í kjölfar fréttar í síðasta
Bændablaði um nýja kolefnis
reiknivél í norskum landbúnaði
er rétt að benda á að sambærileg
lausn er til hérlendis á heimasíðu
Eyjafjarðarsveitar. Sú reiknivél
fór í loftið fyrir um tveimur árum
og er gott tæki til að gefa hverjum
og einum bæ grófa mynd af losun
og bindingu á búinu.
„Þetta fór í loftið fljótlega eftir
síðustu kosningar en forsvarsmenn
sveitarfélagsins voru áhugasamir
um að vita hvernig sveitarfélagið
stóð gagnvart losun og bindingu.
Á þessum tíma eða áður, í
kringum 2016, kom út skýrsla
frá Landbúnaðarháskólanum
eftir Jón Guðmundsson undir
yfirskriftinni; Greining á losun
gróðurhúsalofttegunda
frá
íslenskum landbúnaði. Teknar voru
tölur upp úr þeirri skýrslu og settar
beint inn í reiknilíkanið sem nálgast
má á síðunni. Þetta eru í raun ekki
útreikningar sem við getum vísað til
með vísindabakgrunni en tölurnar
eru byggðar á skýrslunni og eftir
bestu þekkingu á þeim tíma sem
þetta var útbúið. Þetta byggir því
á meðaltölum frá kolefnisbókhaldi
fyrir landið og er gott tæki til að
fá upp grófa mynd af hverju og
einu búi,“ segir Brynjar Skúlason,
formaður umhverfisnefndar
Eyjafjarðarsveitar.
/ehg

Sú hækkun sem um er að ræða er aðallega tilkomin vegna
þróunar íslensku krónunnar frá því síðastliðinn vetur.



  




































 




Verðskráin er birt með fyrirvara um prentvillur.

Akureyri · Sími 465 1332

www.buvis.is
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FRÉTTIR

Skógræktarviðmið Íslands í loftslagssamningi Evrópusambandsins:

Metið -30,345 kílótonn
CO2 ígilda á ári

– án bindingar í innlendum viðarafurðum, en -30,405 kílótonn með bindingu
Besta skyrið að mati Consumer Reports í Bandaríkjunum.

Könnun Neytendasamtaka Bandaríkjanna:

Íslenska skyrið hlutskarpast
af 37 tegundum
Á dögunum könnuðu Netenda
samtökin í Bandaríkjunum
(Consumer Reports) bragðgæði
og hollustu 37 skyrtegunda
þar í landi og fékk skyrið frá
Icelandic Provisions, sem er sam
starfsaðili MS, hæstu einkunn.
Mjólkursamsalan á um 15% hlut
í félaginu og hefur átt gott sam
starf við Icelandic Provisions í
þrjú ár um framleiðslu á skyrinu
þar vestra.
Í könnuninni voru bæði tekin
fyrir mjólkur- og mjólkurlausar
jógúrttegundir og var frumtegundin
Traditional Skyr frá Icelandic
Provisions, sem inniheldur 1,5% af
mjólkurfitu, valið besta skyrið með
tilliti til hollustu og bragðgæða.
Næst á eftir kom Siggi´s skyr sem
einnig er byggt á íslenskri arfleifð.
„Framleiðsla á þessu skyri hófst
á Selfossi í ársbyrjun 2016 en var
síðan flutt út til Bandaríkjanna í febrúar árið eftir. Þetta er félag sem við
erum þátttakendur í og var stofnað
til að koma íslenska skyrinu á framfæri þar ytra. Við eigum mjög gott
þróunarsamstarf við þá ásamt Ísey
útflutningi og það eru alltaf einhverjar nýjungar í farvatninu,“ segir Ari
Edwald, forstjóri MS, og bætir við:
„Þeir framleiddu í kringum 7.500
tonn í fyrra og fer vaxandi. Vörurnar
eru komnar í yfir 10 þúsund

Ari Edwald.

verslanir og það hafa bæst við stórar
verslanakeðjur í Bandaríkjunum eins
og til dæmis Publix-keðjan. Þeir eru
með 12 skyrvörutegundir en það
var frumtegundin sem hlaut besta
dóminn hjá Consumer Reports á
dögunum sem er mjög gleðilegt. Þetta
skyr er mjög líkt því sem við erum
með í skvísunum hérna á Íslandi.
Niðurstöðurnar úr könnuninni voru
kynntar á sjónvarpsstöð sem er hluti
af ABC-samsteypunni og það hefur
alltaf þýðingu að fá svona jákvæðar
fréttir sem vekja athygli. Þetta ýtir
undir og er hluti af því að byggja
upp meðvitund um vörumerkið
og gæði skyrsins. Þetta getur haft
framtíðarþýðingu fyrir íslenska
bændur sem eru eigendur að MS og
Ísey útflutningi því ef fyrirtækið þar
vestra nær árangri og vex geta orðið
úr því töluverð verðmæti.“
Consumer Reports eru
viðurkennd og sjálfstæð samtök í
Bandaríkjunum sem rekin eru án
hagnaðarsjónarmiða í samvinnu
við neytendur til að vinna að
gegnsæi og sanngirni á markaði.
CR upplýsir neytendur og hvetur
fyrirtæki til að sýna ábyrgð í verki
ásamt því að veita ráðamönnum
aðhald við að huga að réttindum
neytenda. Samtökin voru stofnuð
árið 1936 og telja nú yfir sex
milljónir meðlima. 
/ehg

Pálmi Vilhjálmsson.

Mjólkursamsölunni skipt í innlenda
og erlenda starfsemi
Eigendur og stjórn Mjólkur
samsölunnar hafa ákveðið að
skipta starfseminni upp í sjálf
stæð félög í sömu eigu, sem sinni
annars vegar innlendri og hins
vegar erlendri starfsemi.
Samkvæmt því sem segir á
heimasíðu MS er þessi breyting nú
rökrétt framhald á þeirri vegferð sem
hófst um mitt ár 2018, þegar stofnað
var sérstakt dótturfélag um erlenda
starfsemi Mjólkursamsölunnar, Ísey
útflutningur ehf. Var það gert bæði
til að mæta áskilnaði í samningum
ríkisins og bænda um fjárhagslegan
aðskilnað innlendrar og erlendrar
starfsemi, og einnig til að skerpa
stjórnunarlegar áherslur og sýn á
mismunandi verkefni.
Með breytingunni nú færast

Ísey útflutningur og eignarhlutur
í móðurfélagi Ísey Skyr Bars í
félagið MS erlend starfsemi ehf.
og eignarhlutur í bandaríska skyrfyrirtækinu Icelandic Provisions í
félagið MS eignarhald ehf. Bæði
þessi félög verða í eigu samvinnufélaganna Auðhumlu og
Kaupfélags Skagfirðinga, eins og
Mjólkursamsalan ehf.
Ari Edwald sem hefur verið
framkvæmdastjóri Ísey útflutnings
undanfarið rúmt ár, samhliða forstjórastarfi hjá Mjólkursamsölunni,
mun hér eftir stýra MS erlendri
starfsemi og MS eignarhaldi og
alfarið sinna erlendri starfsemi.
Pálmi Vilhjálmsson, núverandi
aðstoðarforstjóri, verður forstjóri
Mjólkursamsölunnar.
/VH

Ísland, ásamt Noregi, er í sam
starfi við Evrópusambandið
um sameiginlega framkvæmd
við að ná markmiðum Parísar
samkomulagsins. Markmiðið er að
draga úr nettólosun gróðurhúsa
lofttegunda um 40% fyrir árið
2030, miðað við losun ársins 1990.
Niðurstaða skýrslunnar er að
skógræktarviðmið Íslands fyrir
árin 2021-2025 var metið 30,345
kílótonn CO2-ígilda á ári án
bindingar í innlendum viðarafurðum en 30,405 kílótonn CO2-ígilda
á ári að meðtalinni bindingu í innlendum viðarafurðum. Hér er um
nettóbindingu að ræða en í loftslagsbókhaldinu er binding alltaf táknuð
með mínusgildum en losun með
plúsgildum.
Þess ber að geta að verði losun
frá eldri skógum meiri eða binding
minni en skógræktarviðmiðið á
tímabilinu 2021–2025 þarf Ísland
að telja þann mun fram sem skuld
eða losun í loftslagsbókhaldi sínu.
Að sama skapi verður minni losun
eða meiri binding en sem nemur
skógræktarviðmiðinu talin fram sem
innistæða eða binding.
Skógrækt á Íslandi léttvæg
Samkvænt því sem segir á heimasíðu Skógræktarinnar fjallar hluti

Öllum þjóðríkjum samningsins var
gert að skrifa skýrslu sem lýsir á
gagnsæjan hátt áætlaðri losun/
bindingu „eldri“ skóga á tímabilinu
2021–25, miðað við að hirt yrði um
þá með sama hætti og gert var á
árunum 2000–2009.

samningsins um losun og bindingu
frá skógrækt og annarri landnotkun.
Í Evrópu er skógrækt og meðferð
skóga sú landnotkun sem hefur langmest áhrif. Í samkomulaginu eru sérstakar reglur um hvernig losun og
binding frá skógrækt skuli talin fram
í loftslagsbókhaldi hverrar þjóðar og
þrátt fyrir að skógrækt á Íslandi teljist lítil og léttvæg í samanburði við
skógrækt annarra Evrópulanda, er
okkur Íslendingum gert að fara eftir
þeim reglum. Í tilviki Íslands gilda
þessar reglur fyrir svæði sem hafa
verið skógi vaxin í meira en 50 ár

og því snerta þær ekki nýskógrækt.
Það þýðir að í nýju skógunum er öll
nettóbinding talin fram. Í stuttu máli
ganga reglurnar út á það að eðlileg
þróun kolefnisforða „gömlu“ skóganna hafi ekki áhrif á loftslagsbókhald þjóðarinnar. Losun kolefnis frá
þessum skógum vegna viðarnýtingar
skal í þessu skyni miðast við árin
2000 til 2009, að teknu tilliti til
breyttrar aldurssamsetningar.
Öllum þjóðríkjum samningsins
var gert að skrifa skýrslu sem lýsir
á gagnsæjan hátt áætlaðri losun/
bindingu „eldri“ skóga á tímabilinu 2021-25, miðað við að hirt yrði
um þá með sama hætti og gert var
á árunum 2000-2009. Þessi áætlun
eða spá er kölluð skógræktarviðmið
Íslands, á ensku „forest reference
level“.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fól Skógræktinni þetta
verkefni og eru höfundar skýrslunnar starfsmenn loftslagsdeildar Mógilsár, rannsóknasviðs
Skógræktarinnar. Skýrslan er skrifuð á ensku og hefur farið gegnum
nákvæmt jafningjamat hjá sérfræðingum annarra Evrópuþjóða
þar sem efni og aðferðir hafa fengið
umsögn. Hér er kynnt uppfærð og
betrumbætt útgáfa í samræmi við
ábendingar og tilmæli um breytingar
frá fyrri útgáfu.
/VH

Sigurður Laufdal náði fjórða sætinu í Bocuse d´Or Evrópukeppninni:

Eldaði besta fiskréttinn
– Stefnir hátt í aðalkeppninni sem verður haldin í janúar á næsta ári
Sigurður Laufdal Haraldsson, sem
stýrði matseldinni á Grillinu
áður en COVID-19 faraldur
inn skall á Hótel Sögu, gerði
góða ferð til Tallinn í Eistlandi
nú í október. Hann varð í fjórða
sæti í heildarstigakeppninni í
Evrópukeppni Bocuse d‘Or – og
fiskrétturinn sem hann eldaði
var valinn sá besti. Þetta var
jafnframt undankeppni fyrir
aðalkeppnina sem verður haldin á
næsta ári venju samkvæmt í Lyon
í Frakklandi.
Bocuse d‘Or er stundum kölluð
óopinber heimsmeistarakeppni
matreiðslumeistara og Sigurður
keppir í annað sinn í Lyon í janúar á
næsta ári, en árið 2013 hafnaði hann
í áttunda sæti. Íslendingar hafa náð
mjög góðum árangri frá því Sturla
Birgisson fór fyrst árið 1999. Sturla
gaf tóninn þegar hann náði fimmta
sætinu og síðan hafa íslenskir
keppendur ekki lent neðar en í níunda
sæti. „Þar sem að þetta var Evrópuforkeppni þá erum við mjög sátt.
Við erum nánast á palli sem sýnir
okkur að við erum í hópi þeirra bestu
og að pallur í aðalkeppni sé góður
möguleiki. Og vonandi lærum við
líka af keppninni og sjáum hvað hægt
er að bæta fyrir aðalkeppnina,“ segir
Sigurður um frammistöðuna.
Bestum árangri Íslendinga hafa
þeir náð Hákon Már Örvarsson, árið
2011, og Viktor Örn Andrésson,
árið 2017, en þeir fengu báðir
bronsverðlaun.
Allt samkvæmt áætlun
„Það má segja að allt hafi meira
og minna farið eftir áætlun. Ég er
það heppinn að það er gífurlega
stórt teymi og góðir styrktaraðilar
á bakvið mig. Sem gerir það að

Sigurður Laufdal Haraldsson í eldhúsinu á Grillinu. Á innfelldu myndinni er
vinningsréttur Sigurðar, steinbítur, bakaður og gljáður í leturhumarsmjöri og
borinn fram međ kremuðu soði af léttreyktum fiskibeinum, skyri og engifer.
Blómkáls gel-tartaletta með heslihnetu-vinaigrette, íslensku wasabi og epli.
Kartöflur bakaðar í smjöri og kremaður ísbúi.  Myndir / smh og Hákon Björnsson

verkum að ég og hópur af góðu
fólki getum einbeitt okkur einungis
að þessu ferli,“ segir Sigurður en
hann og Gabríel Kristinn Bjarnason,
aðstoðarmaður hans, unnu sér rétt til
þátttöku í aðalkeppninni ásamt níu
öðrum Evrópuliðum.
„Það sem hefur breyst núna síðan
að ég keppti árið 2013 er það að
akademían – íslenska Bocuse d‘Or
akademían – er orðin enn betur
mönnuð og því er baklandið meira en
áður. Og svo má ekki heldur gleyma
því að ég er sjálfur orðinn eldri og
reynslumeiri.“
Fékk fiskverðlaunin líka síðast
Í undankeppninni síðast árið 2012
náði Sigurður í raun sama árangri,
varð fjórði og þá líka með besta
fiskréttinn. „Ég hef alltaf haft
einstaklega gaman af því að nota allt
það ætilega hráefni sem kemur úr
sjónum. Það hefur líklegast hjálpað
eitthvað til. En svo eru íslenskir

matreiðslumenn einstaklega
framarlega þegar það kemur að því
að elda sjávarfang enda erum við það
heppin að íslenskir veitingastaðir
þurfa ekki að hafa mikið fyrir því
að fá það ferskasta og besta hráefni
sem hafið býður upp á.
Annars æfðum við mjög mikið
og skipulagt. Lögðum mikið upp úr
því að hafa bragðtegundirnar í góðu
jafnvægi og að hafa matinn eins
heitan og mögulegt var. Það gleymist
oft í öllu dúlleríinu og fínheitunum
og kemur oft niður á bragði og hita.
Þetta þarf allt að harmónera. Heitur
matur þarf að vera heitur. Bragð þarf
að vera eðlilegt. Ekki of lítið salt
eða of mikið salt, ekki of mikið af
sítrónusafa og svo framvegis. Ofan
á allt þarftu að sýna sköpunargleðina
og að þú hafir eitthvað í fingrunum.
Hvernig þú vinnur og nýtur hráefnið
skiptir öllu. Við lögðum mikið
upp með öllu þessu og það skilaði
árangri,“ segir Sigurður um lykilinn
að árangrinum. 
/smh

15

Bændablaðið | Fimmtudagur 5. nóvember 2020

Comac sótthreinsitæki
Örfínn úði
Snertilaust

Slöngubómur og mykjuslöngur

Hraðvirkt

Bjóðum úrval vandaðra lausna við
mykjudreifingu með slöngubómum
•
•
•
•
•

Afköst frá 100m3/klst – 250m3/klst eftir stærð kerfis.
Mögulegt að dreifa tilbúnum áburði eða fræi samtímis.
Dreifing með slöngum hámarkar nýtingu áburðarefna.
Jöfn dreifing óháð veðri og hliðarhalla.
Slöngudreifing lágmarkar uppskerutap vegna
jarðvegsþjöppunar.

Galvaniseruð
slönguhjól

Minna efni
Grensásvegi 16, Rvk.

vortexvelar.is

comac.is

✆ 445-4885

DODA
mykjudælur

• Agromiljö mykjutankar sem auðvelt er að setja upp
og taka á bilinu 100 - 1062m3.
• Bjóðum einnig yfirbreiðslur fyrir steypta mykjutanka.

Lely Center Ísland

STARTARAR í ﬂestar
gerðir dráttarvéla

Bændablaðið
Bænda
blaðið

Smáauglýsingar 56-30-300

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

www.bbl.is
Opnað fyrir skil á haustskýrslum
- skila þarf haustskýrslu í Bústofni
eigi síðar en 20. nóvember 2020
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur
opnað fyrir skráningar á haustskýrslum fyrir árið
2020 í Bústofni. Í samræmi við 10. gr. laga um
búfjárhald nr. 38/2013, er öllum umráðamönnum
búfjár skylt að skila árlega rafrænni haustskýrslu í
Bústofni, eigi síðar en 20. nóvember.
Í haustskýrslunni skal koma fram fjöldi ásetts búfjár
af hverri tegund, allt búfé í hagagöngu og á hvaða
jörð eða landspildu það er. Einnig skal koma fram
gróffóðuruppskera af hefðbundnum nytjatúnum og
leigutúnum og fyrningar, auk upplýsinga um aðra
fóðuröflun og landstærðir.

DYNAMIX

vfs.is

Frábær kjötsög
með hakkavél
Ryðfrítt vinnsluborð
og bandsagarblað
Vinnsluhæð: 240 mm
Vinnslubreidd: 250 mm
Færanlegt vinnsluborð 470x600 mm
Mótor: 550 w
Hæð: 1.470 mm
Þyngd: 58 kg

Verð aðeins 87.900 kr.

Minnt er á að skilyrði fyrir stuðningsgreiðslum í
landbúnaði eru fullnægjandi skil á haustskýrslu.
Skráning í Bústofn er með rafrænu skilríki eða Íslykli.
Stjórnarráð Íslands
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
VERKFÆRASALAN • SÍÐUMÚLA 9, REYKJAVÍK • DALSHRAUNI 13, HAFNARFIRÐI • DALSBRAUT 1, AKUREYRI • S: 560 8888
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STEKKUR

3 góðar fyrir jólin

Vinsældir goðalilja eru sífellt
að aukast, ekki síst sem jóla
blóm, enda þykir mörgum
ilmurinn af þeim góður og
þær eru fallegar í skreytingar.
Ekki skemmir heldur fyrir að
að þær fást í fjölda lita, bláar,
rauðar, gular, bleikar og hvítar, allt eftir smekk.
Auðveldast er að rækta
hýasintur í grunnum glervasa
sé ætlunin að hafa þær í blóma
yfir jólin. Vasarnir sem fást í
Blómavali eru belgmiklir að
neðan en þrengjast rétt ofan
við miðju og opnast svo aftur.
Fylla skal vasann með volgu
vatni upp að þrengingunni, eða
þannig að vatnsborðið leiki við
neðri hluta lauksins án þess að
snerta hann. Einungis ræturnar
eiga að ná niður í vatnið.
Eftir að laukurinn er kominn
í vasa eða skreytingu skal koma
honum fyrir á björtum stað
við stofuhita og gæta þess að
ræturnar séu alltaf rakar.
Samkvæmt grískum goð
sögum lét ungur og fallegur
drengur lífið, Hyasintos, þegar
hann varð fyrir kringlu guðsins
Apólon þegar þeir léku saman
kringlukast.
Upp af blóði piltsins uxu
þessar liljur sem síðan eru við
hann kenndar og oft kallaðar
hýasintur. Upprunni hýasinta
eða goðalilja er á Balkanskaga.
Þessi algengi kaktus gengur
undir ýmsum heitum eins og
haust-, nóvember-, eða krabbak
aktus, algengasta heitið er þó
að öllum líkindum jólakaktus.
Sérstaklega þegar hann blómstr
ar um jólahátíðina.
Jólakaktusinn er uppruninn á
Amasonsvæði Suður-Ameríku,
nánar tiltekið í Brasilíu, þar
sem hann vex sem ásæta upp í
trjákrónum. Ólíkt flestum öðrum
kaktusum vex jólakaktusinn því
í raka og skugga. Þetta gerir það
að verkum að hann dafnar best
í hálfskugga og þolir talsvert
meiri vökvun en aðrir kaktusar.
Kjörhiti hans er 15 til 20 °C.
Eftir að blómgun lýkur er
gott að hvíla hann á svölum stað
og draga úr vökvun í nokkrar
vikur. Jólakaktusa er hægt að fá í
ýmsum litum, rauða, hvíta bleika
og lillabláa.
Riddarastjarna, eða amaryllis,
er glæsilega laukplanta og sómir
sér vel um jólin þegar sterklegur
og kjötmikill stöngullinn skartar
stórum rauðum, hvítum, bleikum
eða tvílitum blómum.
Á Viktoríutímanum í Bret
landi stóð amaryllis fyrir ákveðni,
fegurð og ást og vísaði til vilja
plöntunnar til að blómstra,
glæsileika hennar og á þeim tíma
rauðs litar blómanna.
Gott er að vökva plöntuna
reglulega og gefa áburð hálfs
mánaðarlega á meðan hún er í
blóma. Klippa skal blómstöngul
inn af eftir blómgun og draga
úr vöknun og hvíla plöntuna í
þrjá mánuði á svölum stað eftir
blómgun
Plantan er upprunnin í SuðurAmeríku en hefur dreifst þaðan
sem pottaplanta á átjándu öld
vegna þess hversu harðger og
auðveld hún er í ræktun auk þess
að vera blómviljug.
Áður en laukurinn er settur í
mold er gott að láta neðri hluta
hans standa í volgu vatni í nokkra
klukkutíma þar sem slíkt hraðar
rótarmyndun. Amaryllis laukar
þrífast best í næringarríkum og
vel framræstum moldarjarðvegi
við 15 til 20 °C.
Riddarastjörnu er einnig hægt
að rækta í glervasa til jólanna.
Amaryllis er fjölær lauk
planta og getur blómstrað tvisvar
á ári sé hlúð vel að henni.

/VH
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NYTJAR HAFSINS

Makríllinn fjarlægist Ísland
Makríllinn fjarlægist Ísland
Guðjón Einarsson
gudjone3@gmail.com

Það er visst áhyggjuefni að makrílstofninn skuli hafa breytt göngumynstri sínu í sumar og sveigt að
mestu frá Íslandsmiðum. Aðeins
4% stofnsins gerðu sig heimakomin í íslenskri lögsögu í ár samanborið við 17-18% síðastliðin tvö
ár og 38% árið 2017. Ekki þykir
þó ástæða til að örvænta enn sem
komið er.
Kristján Freyr Helgason, aðal
samningamaður Íslands í viðræð
um við aðrar þjóðir um veiðar úr
sameiginlegum uppsjávarstofnum,
bendir á í samtali við Bændablaðið
að sveiflur í dreifingu makrílstofns
ins hafi sést áður. Því sé of snemmt
að draga nokkrar ályktanir af þessari
þróun um framhaldið.
Óleyst ráðgáta
Vísindamenn hafa ekki fullnægjandi
skýringar á því hvers vegna makríl
stofninn gekk að megninu til norður
í Noregshaf að lokinni hrygningu í
vor í stað þess að beygja að hluta
til vesturs í átt til Íslands eins og
hann hefur gert undanfarin ár. Anna
Heiða Ólafsdóttir, sérfræðingur á
Hafrannsóknastofnun og leiðangurs
stjóri á rannsóknaskipinu Árna
Friðrikssyni í makrílleiðangrinum í
sumar, sagði í viðtali í Fiskifréttum
í september sl. að engin augljós
merki væru um að breytingar á hita
stigi eða átumagni í sjónum hefðu
valdið þessari þróun. Vísindamenn
í mörgum löndum væru nú sameig
inlega að leggja höfuðið í bleyti til
að reyna að leysa ráðgátuna um far
makrílsins.

Íslenski flotinn veiddi 68% af makrílafla sínum í alþjóðlegri lögsögu í ár en aðeins 32% í íslenskri lögsögu.

Ekkert heildarsamkomulag
um veiðar
Tilkall þjóða til kvóta úr sameigin
legum stofnum byggist einkum á
tvennu, annars vegar á veru fiski
stofnanna í lögsögu viðkomandi
ríkis og hins vegar á veiðum ríkis
ins úr viðkomandi stofni. Ekkert
heildarsamkomulag er um nýtingu
makríkstofnsins. Staðan er þannig að
frá árinu 2014 hefur ríkt samkomu
lag milli Evrópusambandsins,
Noregs og Færeyja um að þessir
aðilar úthluti sjálfum sér einhliða
84,4% af þeim makrílkvóta sem
Alþjóðahafrannsóknaráðið telur
óhætt að veiða úr stofninum hverju
sinni. Það sem af gengur eða 15,6%
er skilið eftir fyrir Ísland, Rússland og
Grænland. Ísland hefur ekki sætt sig
við þessa skilmála og hefur sett sér
einhliða kvóta upp á 16,5% af ráð
lögðum heildarafla. Þar við bætast svo
veiðar Rússa og Grænlendinga þannig
að heildaraflinn hefur farið verulega
fram úr tillögum vísindamannanna.
Bretar nú sjálfstætt strandríki
Nýjustu viðræður viðkomandi þjóða
um stjórn veiða úr makrílstofninum
fóru fram í síðustu viku og báru
þær þess merki að samkomulag
Evrópusambandsins, Noregs og
Færeyja rennur út í lok þessa árs
þegar Bretar ganga úr ESB. Bretar
tóku þátt í viðræðunum í fyrsta
sinn sem sjálfstætt strandríki. Ekki
náðist samkomulag um heildstæða
stjórnun veiðanna frekar en áður og
var viðræðunum frestað fram í seinni
hluta nóvember.
Íslendingar náðu sínum kvóta
Þótt makrílstofninn hafi sniðgengið
Íslandsmið að verulegu leyti í
ætisgöngu sinni norður í höf í
sumar kom það ekki í veg fyrir að
Íslendingar næðu aflaheimildum

Þ

ótt makrílstofninn snið
gengi Íslandsmið að
mestu leyti á þessu ári
náðu íslensku uppsjávarskipin
að veiða úthlutaðan kvóta
sinn. Smábátaeigendur sátu
hins vegar eftir með sárt
ennið.
sínum að stærstum hluta. Samkvæmt
tölum Fiskistofu nam aflinn í ár um

152 þúsund tonnum sem samsvarar
nokkurn veginn úthlutun ársins en
óveiddur 20 þúsund tonna kvóti frá
fyrra ári veiddist heldur ekki nú og
flyst áfram til næsta árs.
68% veiddust í Síldarsmugunni
Sú breyting varð hins vegar á
veiðimunstrinu að 68% aflans eða 106
þúsund tonn veiddust í alþjóðlegum
lögsögunni austan Íslands sem í
daglegu tali er kölluð Síldarsmugan.
Aðeins 32% aflans eða 45 þúsund
tonn veiddust innan íslenskrar
lögsögu. Til samanburðar má nefna

að ríflega helmingur makrílafla
Íslendinga árið 2019 veiddist innan
lögsögu okkar.
Þrátt fyrir að íslensku
uppsjávarveiðiskipin hafi sem
betur fer áfram haft aðgang að
makrílnum í alþjóðlegu lögsöginni
ollu þessar breytingar á göngumynstri
hans óneitanlega erfiðleikum og
óþægindum því mun lengra var
að sækja aflann en áður eða lengst
austur í haf. Til að bregðast við
þessum breyttu aðstæðum var til
dæmis myndað eins konar veiðifélag
fjögurra skipa sem lönduðu makríl
hjá Síldarvinnslunni í Neskaupstað.
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Samstarfið byggðist á því að því að
hverju sinni var afla þeirra allra dælt
um borð í eitt skip sem síðan flutti
hann til vinnslu. Skiptust skipin um
að taka aflann um borð. Þetta kom
í veg fyrir að skipin væru að sigla
með smáslatta í land um langan veg
og tryggði einnig að hráefnið kæmist
sem fyrst í land til vinnslu.
Smábátar fengu ekkert
Sá hluti fiskveiðiflotans sem fór hins
vegar algjörlega á mis við makrílinn
í ár var smábátarnir. Makríllinn
gekk ekki upp að ströndinni í sumar
og fjöldi smábátaeigenda sem á
undanförnum árum hefur fjárfest
í búnaði til þessara veiða sat eftir
með sárt ennið. Makrílafli smábáta
náði hámarki árið 2016 þegar hann
nam 8.300 tonnum. Síðan fór hann
minnkandi og var kominn í 2.000
tonn á árinu 2019. Á þessu ári hefur
aðeins 8 tonna makrílafli verið
skráður á smábátaflotann.
Nýr nytjafiskur
Óhætt er að segja að makríllinn sé nýr
nytjafiskur við Ísland þótt heimildir
séu um að hann hafi alltaf annað
slagið fundist hér við land. Þannig
er það rifjað upp í ritinu Nytjafiskar
við Ísland eftir Hreiðar Þór Valtýsson
að mikið magn af makríl hafi verið
tilkynnt mörg ár í röð í kringum 1900
og á hlýja tímabilinu milli 1926 og
1945 og svo öðru hverju í litlu magni
þess á milli og síðar.
Eftir hrun síldarstofnanna varð
mjög lítið vart við makríl hér við
land allt fram undir 1990 en þá fór
hann að sjást æ oftar, segir í ritinu.
Árið 2007 var magnið orðið það
mikið að síldveiðiflotinn fór að
lenda í vandræðum vegna meðafla
af makríl og upp úr því fóru íslensku
uppsjávarskipin að sækja sérstaklega
í makrílinn af fullum krafti.

„Happdrættisvinningur“
Sem dæmi um það hve hratt
veiðarnar þróuðust má nefna að árið
2006 nam makrílafli Íslendinga 4
þúsund tonnum, árið eftir jókst
hann í 36 þúsund tonn og árið 2008
rauk hann upp í 112 þúsund tonn.
Útflutningsverðmæti makrílafurða
nam rúmum 600 milljónum króna á
hrunárinu 2008, en átti síðan eftir að
margfaldast á árunum þar á eftir. Var
það mál manna að þessi „happdrættisvinningur“ í kjölfar efnahagshrunsins hefði ekki getað komið á betri
tíma. Makríllinn átti sinn þátt í því að
milda höggið af þessu áfalli þótt aukinn ferðamannastraumur til Íslands
hafi auðvitað vegið þar þyngst.
Önnur verðmætasta fisktegundin
Á árunum 2011-2014 skilaði mak
ríllinn á bilinu 20-24 milljörðum
króna ár hvert í þjóðarbúið í útflutningsverðmætum. Árið 2011
var þessi nýi nytjafiskur til dæmis
önnur verðmætasta fisktegundin við
Ísland, næst á eftir þorski. Á þessum
árum var ársaflinn á bilinu 150-170
þúsund tonn.
Þótt ekki drægi úr afla á árunum
þar á eftir hrapaði útflutningsverðmæti makrílafurða um helming í
kjölfar þess að Rússlandsmarkaður,
aðalmarkaðssvæði Íslendinga í makríl, lokaðist vegna gagnkvæmra refsiaðgerða vesturlanda og Rússlands.

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

Markaðskönnun – Áætluð sala á varðskipinu Ægi
Ríkiskaup f.h. íslenska ríkisins áætla að selja
varðskipið Ægi sem ekki er lengur í notkun á
vegum Landhelgisgæslunnar.
Til að undirbúa söluferli er gerð þessi
undanfarandi markaðskönnun sem ekki er
skuldbindandi fyrir seljanda.
Áður en tekin er ákvörðun um næstu skref
í söluferlinu er óskað eftir hugmyndum um
nýtingu skipsins og líklegt söluverðmæti.
Fyrirspurnarfrestur rennur út 6. janúar 2021.
Hugmyndum ásamt öðrum gögnum skal skila rafrænt í TendSign eigi síðar en kl. 12:00 föstudaginn 15. janúar 2021.
Leiðbeiningar varðandi útboðskerfið er að finna á vefsíðu Ríkiskaupa.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðunni www.utbodsvefur.is

Finna má upplýsingar um eignirnar inn á vefsíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Munar um minna
Á árinu 2019 nam verðmæti makríls frá Íslandi 19 milljörðum króna
eða 7% af heildarútflutningi sjávarafurða það ár. Aflinn var nokkru
minni en árin á undan eða 120
þúsund tonn. Áætlað hefur verið
að makrílvertíðin á þessu ári muni
skila um 25 milljörðum króna. Það
munar um minna.
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Ferðaþjónusta

Sviðsmyndagreining fyrir ferðaþjónustuna næstu misserin:

Mikilvægt að ferðaþjónustan
verði í stakk búin þegar rofar til
– Aðgerðirnar sem gripið verður til í ljósi þróunarinnar munu skipta verulegu máli
Gefin var út sviðsmyndagreining fyrir ferðaþjónustuna á
Íslandi 28. október á kynningu
sem KPMG, Ferðamálastofa
og Stjórnstöð ferðamála stóðu
fyrir. Markmið hennar er að
draga fram þær áskoranir sem
ferðaþjónustan stendur frammi
fyrir þannig að hægt sé að meta
og forgangsraða aðgerðum, svo
samræmi sé milli ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs um þær.
Í skýrslunni kemur fram að
þróunarferill ferðaþjónustunnar á
næstu misserum muni hafa mikil
efnahagsleg og samfélagsleg áhrif
og því munu aðgerðirnar sem gripið verður til, í ljósi sviðsmyndagreiningarinnar, skipta verulegu
máli.
Fjórar mögulegar
sviðsmyndir greindar
Sviðsmyndirnar eru fjórar og svo
eru teiknaðir upp mögulegir þróunarferlar fyrir ferðaþjónustuna í
ljósi sviðsmyndanna, sem aðgerðirnar ættu að taka mið af.
Í sviðsmyndagreiningunni kemur
fram að lykilatriðin hvað varðar
þróun í átt að nýjum veruleika
verði heilbrigðiskerfið, faraldsfræðin, stefna stjórnvalda og
viðhorf. Einstök lönd og markaðssvæði hafi mismunandi getu,

Þróunarferill sviðsmyndarinnar „Á réttri syllu“ er U-laga.

viðhorf og viðbrögð til að taka á
COVID-19 og því eru áhrifin mismunandi eftir löndum hversu djúp
efnahagskreppan verður og hve
lengi hún mun vara. Almennt sé
gert ráð fyrir því að á Vesturlöndum
náist tök á heilsuvá um eða upp
úr miðju ári 2021, ef vel gangi
með þróun bóluefnis. Það megi
hins vegar búast við sveiflum og
bakslagi í þróun ferðaþjónustunnar
vegna smitáhrifa milli landa.
Á réttri syllu
Sviðsmyndin „Á réttri syllu“ lýsir
því hvernig ferðaþjónusta og innviðir á Íslandi hafa verið byggðir
upp og sérstaða landsins efld.
„Kyrrstaða ríkir á helstu ferða-

Sviðsmyndirnar fjórar eru með lýsandi heiti og mótast af tveimur
megindrifkröftum; hversu hratt bataferlið er vegna COVID-19 á helstu
markaðssvæðum ferðaþjónustunnar og hins vegar hvernig tekst að tryggja
samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu. Þannig verða til fjórar sviðsmyndir
sem lýsa mismunandi starfsumhverfi ferðaþjónustunnar, áskorunum og
tækifærum. Þær munu svo hjálpa stjórnvöldum og hagsmunaaðilum við
að taka réttar ákvarðanir.

mörkuðum og fjöldi ferðamanna er
umtalsvert minni en fyrir COVID.
Því hefur ferðaþjónustan á landinu
brugðist við með því að auka sérhæfni og vinna á völdum markaðssyllum. Þeir ferðamenn sem þó
koma vilja njóta sérstöðu landsins
og gæða og eru tilbúnir að greiða
fyrir það ásættanlegt verð.
Samkeppnisstaða
Fágætisferðamennska eflist og
er samkeppnisstaða Íslands ekki
hvað síst fólgin í hreinu og sterku
vörumerki, nægu rými, öryggi og
hreinlæti. Íslenskir ferðamenn eru
mikilvægur markhópur.
Staða fyrirtækja í ferðaþjónustunni
Innviðir ferðaþjónustunnar eru
ekki fullnýttir og bíða þess að
markaðir opnist aftur. Því hefur
þetta leitt til þess að þau ferðaþjónustufyrirtæki sem veikari
voru fyrir, hafa mörg hver hætt
starfsemi. Hægfara bati vegna
COVID-19 á hefðbundnum ferðamörkuðum hefur gert flestum fyrirtækjum í greininni erfitt um vik
að halda í lykilstarfsmenn.
Ferðaþjónustufyrirtæki hafa
mörg gengið í gegnum mikla hagræðingu og sameiningar. Nokkur
nýsköpun hefur átt sér stað þar
sem fyrirtæki hafa þurft að aðlaga
sig að breyttum kröfum ferðamanna og aðstæðum.
Starfsfólk
Mikill árangur hefur náðst í að
mennta upp og aðlaga starfsfólk
að breyttum störfum tengdum
ferðaþjónustunni. Minna er um
erlent starfsfólk í greininni.
Aðkoma opinberra aðila
Hvatt hefur verið til nýsköpunar
og verulegir fjármunir settir til að
efla hana og mannauðinn í greininni. Sömuleiðis hefur verið farið
í aðgerðir til að styðja við sterka
ímynd Íslands og gott samstarf um
að gera þeim ferðamönnum sem

Möguleg þróun ferðaþjónustunnar í ljósi sviðsmynda. Þróunin yfir tíma
getur verið mismunandi eftir fyrirtækjum og hvað varðar almenna þróun
greinarinnar. Þróunarferlið mun hafa mikil efnahagsleg og samfélagsleg
áhrif. Aðgerðir ferðaþjónustufyrirtækja, stjórnvalda og annarra hagaðila
eins og fjármálageirans skipta verulegu máli. Stóra verkefnið er, samkvæmt
greiningunni, að tryggja samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og öfluga
viðspyrnu.

Ferðamenn við Tjörnina í Reykjavík. 

kjósa að koma til landsins kleift
að ferðast hingað án þess að ógna
sóttvörnum í landinu. Innviðir
hafa verið styrktir og verulegar
framkvæmdir átt sér stað til að
styrkja þá áfangastaði sem þarf
til að vinna á þessum mörkuðum.
Mikilvægustu áherslur á komandi misserum
„Skilgreina og sameinast um
samkeppnishæfni greinarinnar.
Horfa til framtíðar. Örva þekkingaröflun og nýsköpun. Tryggja
fjármagn,“ segir í lýsingu á sviðsmyndinni.
Land tækifæranna
Sviðsmyndin „Land tækifæranna“
gerir ráð fyrir því að heimurinn sé
búin að ná tökum á COVID-19 og
ferðamenn vilji ferðast til öruggra
staða. „Á Íslandi eru öflugir innviðir ferðaþjónustu og heilsugæslu
og gott rými til að taka á móti
ferðamönnum.
Helsta áskorun ferðaþjónustunnar
er að tryggja afkastagetu til að
taka á móti þeim fjölda sem vill
koma ásamt því að nýta stýringu
til að jafna álagið um land allt með
tilliti til skilgreindra þolmarka.
Til staðar er mótuð sýn um að
ná frekar til ferðamanna sem kjósa
gæði umfram verð. Jafnframt er
vaxandi eftirspurn annarra markhópa með tilheyrandi vaxtarverkjum sem erfitt er að stýra.
Samkeppnisstaðan
Gott samstarf er milli stjórnvalda
og ferðaþjónustunnar og almenn
sátt ríkir um greinina.
Dvalartími ferðamanna hefur
aukist verulega frá því fyrir
COVID, ekki hvað síst vegna
nýrra áherslna í afþreyingarmöguleikum eins og lengri gönguog fjallahjólaferðum.

Þróunarferill sviðsmyndarinnar „Á réttri syllu“ er U-laga.

Mynd / smh

Starfsfólk
Fjölbreytt störf á sanngjörnum
launum. Lítið atvinnuleysi er í
greininni enda eftirsóknarverð atvinnugrein jafnt fyrir Íslendinga og
erlent vinnuafl.
Umhverfismál
Ferðaþjónustan byggir á sjálfbærni
í sátt við samfélagið og náttúruna.
Því eru umhverfismál, náttúruvernd og markviss álagsstýring,
lykilþættir í markaðssetningu og
nýtingu landsvæða.
Rekstrarumhverfið
Ferðaþjónustan er almennt farin
að ganga vel og skila arðsemi til
fjárfestinga. Í kjölfar sameininga í
greininni eru komnir nokkrir stórir
rekstraraðilar með yfirburði vegna
stærðarhagkvæmni og aðgengi að
fjármagni. Smærri ferðaþjónustuaðilar byggja á sérstöðu.
Vaxandi umræður eru um innkomu erlendra ferðaþjónustufyrirtækja sem þekkja ekki séríslenskar
aðstæður og geta raskað því
öryggisstigi sem greinin viðhefur.
Aðkoma opinberra aðila
Styrkja lífvænleg fyrirtæki. Virkja
starfsfólk frá atvinnuleysisbótum,“
segir í lýsingu á sviðsmyndinni.
Móðuharðindin 2.0
Svartasta sviðsmyndin er kölluð
„Móðuharðindin 2.0“. Erfiðlega
gengur að þróa og koma bóluefni í
dreifingu samkvæmt henni og ekki
hefur tekist að ryðja helstu ferðahindrunum úr vegi. „Hindranir eru
á landamærum og lítill ferðavilji.
Almenn hræðsla er við ferðalög
nema til sérvaldra öruggra staða
og mikil smit á Íslandi hafa breytt
ásýnd landsins til hins verra.
Rekstrarumhverfið
Mörg félög hafa orðið gjaldþrota
og eftir standa fá stór félög. Mikið
um einyrkjarekstur. Lítil verðmætasköpun og gjaldeyristekjur.
Bankar í auknum mæli farnir
að leysa til sín eignir og fyrirtæki.
Ferðatengdar fasteignir að breytast
í íbúðir fyrir aldraða og námsmenn.
Virðiskeðja ferðaþjónustunnar
er víða brotin þar sem mikilvæg
fyrirtæki hafa helst úr lestinni, tæki
hafa verið seld úr landi og þjónusta
aflögð. Afkastageta greinarinnar er
lítil.
Eftirköst faraldursins eru umtalsverð sem hefur komið hart niður á
lífskjörum landsmanna.
Aðkoma opinberra aðila
Útgjaldamörk opinberra aðila
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Ertu með áætlun
til að bregðast við óvissu?
Við bjóðum viðskiptavinum okkar upp á fullkomið
öryggi í rekstri með öflugum varaafllausnum frá EATON.

Þróun Móðuharðindanna 2.0 er W-laga.

Starfsfólk
Gríðarlegt atvinnuleysi og
flótti ungs fólks úr landi. Mikill
spekileki úr greininni. Eigendur
og stjórnendur fyrirtækja ganga
sjálfir í flest störf.
Samkeppnisstaða
Innanlandsmarkaður fer að skipta
meira máli. Öðru hvoru glæðast
vonir um betri tíð sem lifir þó
skammt. Ímyndaruppbygging
Íslands hefur ekki gengið eftir.
Neikvæð áhrif á greinina verða
meiri miðað við samkeppnislönd
eftir því sem ástandið varir lengur.
Batinn er mjög hægur sem hefur
kallað á mikla uppstokkun ferðaþjónustunnar og fyrir vikið hefur
tekið langan tíma að endurreisa
atvinnugreinina. Umtalsverður
og viðvarandi fjármagnsskortur,“
segir í lýsingu á sviðsmyndinni.
Lítil viðspyrna
Sviðsmyndin Lítil viðspyrna gerir
ráð fyrir ástandi þar sem ferðaþjónustan var ekki tilbúin þegar markaðir tóku við sér, þar sem bæði
vantaði mannauð (lykilstarsmenn)
og innviði. „Dýrar samgöngur, léleg þjónusta, innviðir ónógir, sterk
króna, há skuldsetning ferðaþjónustunnar, hátt launastig og verðlag
einkennir starfsumhverfið. Mikill
kostnaður við endurræsingu.
Rekstrarumhverfið
Framleiðni greinarinnar er mjög
lág og verðmætasköpun lítil.
Skortur á samstarfi innan greinarinnar. Almennt óundirbúin og vanmáttug gagnvart tækifærum. Félög
almennt skuldsett og eiga erfitt
með að laða til sín öfluga einstaklinga og fjármagn. Virðiskeðja
ferðaþjónustunnar (flug, rútur,
hótel, afþreying) er víða um land
löskuð.
Samkeppnisstaðan
Afþreyingarkostum hefur fækkað
þar sem mörg félög tengd afþreyingu hafa hætt starfsemi. Lítil
nýsköpun og vöruþróun í greininni ásamt minnkandi markaðsstarf. Lítil áhersla á gæðamál.

Vörumerkið Ísland veikt og verið
lítið sinnt.
Aðkoma opinberra aðila
Ekki er verið að fylgja eftir mótaðri sýn og stefnu fyrir greinina
enda áhugi lítill á ferðaþjónustunni. Vantar fjármagn í greinina
(áhættufé og þolinmótt fjármagn).
Áherslur landsmanna eru á aðrar
atvinnugreinar.
Starfsfólk
Þekking að leita úr greininni. Aðrar
atvinnugreinar taka til sín vinnuafl
ásamt því að margir kjósa að starfa
erlendis. Atvinnuleysi hefur aukist
þar sem félög hafa ekki getað greitt
samkeppnishæf laun. Eigendur hafa
þurft að vera allt í öllu. Lítil sérhæfing og einhæf hefðbundin þjónustustörf á hótelum, veitingastöðum og
við grunnafþreyingu.
Umhverfismál
Umhverfismál og sjálfbærni eru
vaxandi áhersluþættir á mörkuðum
en minna hérlendis. Náttúruperlur
í hættu vegna veikra innviða.
Þolmörk lítið í umræðunni,“ segir
í lýsingu á sviðsmyndinni.

Tryggðu þér hnökralausa orku og hugarró í vetur.
Skoðaðu vöruúrvalið á okbeint.is eða
hafðu samband í síma 570 1000.

Lífræn hreinsistöð

Mikilvægt að ná sterkri
viðspyrnu sem fyrst
Í samantekt um alla mögulega þróunarferla ferðaþjónustunnar kemur
fram að til mikils sé að vinna til að
ná sterkri viðspyrnu sem fyrst og
geta þannig mætt jákvæðri þróun
varðandi almennan bata þegar sú
þróun kemur.
Með öflugum og markvissum
aðgerðum í atvinnugreininni og
stuðningi hins opinbera og annara
hagaðila sé hægt að komast hjá
verulegum samfélagslegum kostnaði.
„Þróun einstakra fyrirtækja getur
verið ólík, staða einstakra fyrirtækja
og aðgerðir hafa áhrif á hver þróun
þeirra verður. Kraftur og útsjónarsemi einstakra fyrirtækja sem og
greinarinnar í heild ásamt öflugum
stuðning frá opinberum aðilum og
öðrum hagaðilum, fjárfestum og
fjármögnunaraðilum skipta máli
við að mæta nýjum veruleika.
Samfélagslegt tap getur verið
mikið ef samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og Íslands minnkar.
Tapið felst í samdrætti í tekjum og
ýmsum kostnaði s.s. atvinnuleysi.
Því betur sem ferðaþjónustan er
búin undir að mæta aukinni eftirspurn því fyrr næst að auka þjóðartekjur að nýju,“ segir í skýrslunni
um þróunarferlana og samfélagslega hagsmuni sem eru í húfi. /smh

• Fyrirferðalítil fullkomin
sambyggð skolphreinsistöð

Grafika 19

komin í botn og mikil skuldsetning
hefur dregið úr getu til að styðja
við almenning og fyrirtæki með
sértækum aðgerðum.
Viðfangsefni stjórnvalda snýst
um grunnspurninguna; „Hvað á og
er hægt að veita miklu fjármagni í
að viðhalda núverandi ástandi/fyrirkomulagi“. Þetta er í raun samtal
um atvinnustefnu.

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

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

Íslensk framleiðsla
á Bílskúrs- og Iðnaðarhurðum
564-0013 | 865-1237
Þróunin á ferli Lítillar viðspyrnu er Trog-laga.
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FRÉTTASKÝRING

Hinn hræðilegi skaðvaldur riðuveikin
– Skemmt prótín talið orsakavaldurinn og getur smitast milli dýra en rannsóknir skortir sem sýna fram á af hverju prótínið aflagast

fyrir í prótínum er 20, að því er
segir í grein Þuríðar Bjarnadóttur
líffræðings sem finna má á
Vísindavefnum.

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
Matvælastofnun staðfesti þann
27. október riðu á bæjunum
Grænumýri og Syðri-Hofdölum
í Blönduhlíð, og Hofi í Hjaltadal.
Sauðféð sem riðan greindist í
kom frá Stóru-Ökrum þar sem
riða var staðfest í vikunni þar
á undan. Ákvörðun um niðurskurð lá ekki fyrir þegar blaðið
fór í prentun.
Ljóst er að á Stóru-Ökrum þarf
líklega að farga um 800 kindum og
hátt í tvö þúsund fjár samanlagt
á hinum bæjunum þrem. Einnig
þykir vafasamt að hægt sé að flytja
allt þetta fé í þá einu brennslustöð
sem til er í landinu til slíks, en það
er sorpbrennslustöðin Kolka við
Helguvík í Reykjanesbæ. Liggur
því beinast við að urða verði hræin,
en óvíst er hvar sá urðunarstaður
verður.
Niðurstöðu ráðuneytis
að vænta í þessari viku
Samkvæmt upplýsingum f
rá
atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðuneytinu er unnið að lausn á þeim
verkefnum sem við blasa. Fulltrúar
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, Matvælastofnunar og
Umhverfisstofnunar vinna í sameiningu að málinu. Áhersla sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er sú
að allt sé gert til að styðja við bændur
á svæðinu og gripið sé til ráðstafana
í samráði við þá. Vonir standa til að
niðurstaðan liggi fyrir eigi síðar en
í þessari viku.

Frumorsök fyrir aflögun
prótína virðist vera óþekkt
Enginn virðist hafa getað sýnt fram
á með óyggjandi hætti hvers vegna
þessi aflaga prótín myndast upphaflega, þ.e. hver frumorsökin er. Samt
virðist smitefni, eða aflaga prótín,
geta borist milli dýra, m.a. með
fóðri og af grasi eða úr jarðvegi í
bithaga og virðist geta valdið því að
dýr sem innbyrða aflaga prótín geti
þróað með sér riðuveiki. Því skiptir
miklu máli að landinu er skipt upp
í 25 afgirt varnarsvæði til að hindra
för sýktra dýra inn á ósýkt svæði.
Það vekur þó athygli að riðuveikin í
sauðfé virðist ekki hafa smitast yfir í
aðrar tegundir grasbíta. Hún smitast
heldur ekki í menn.
sú stefna af íslenskum yfirvöldum
árið 1978 að koma í veg fyrir útbreiðslu riðu og til að útrýma henni
í landinu.
Árið 1986 var vitað um riðu á
104 bæjum í 24 varnarhólfum og
var þá ákveðið að útrýma riðuveiki
í áföngum með skipulögðum hætti.
„Það er því ljóst að riðusmitefnið
var dreift ansi víða og í miklu magni
á mörgum bæjum. Margar sögur eru
af því að ásetningurinn dugði ekki til
þess að mæta afföllunum sem urðu
yfir veturinn, bændum þótti því fullreynt að búa við riðuna, auk þess
sem sýktir gripir þola miklar þjáningar áður en sjúkdómurinn dregur
þá til dauða,“ segir Jón Kolbeinn.

Gríðarlegt áfall

Riðuveiki landlæg í Bretlandi
í að minnsta kosti 250 ár

Er áfallið gríðarlegt fyrir bændur
í Skagafirði. Fram til ársins 2010
greindist riða á nokkrum bæjum á
landinu á hverju ári en engin tilfelli
hefðbundinnar riðu greindust á
árunum 2011–2014. Eitt riðutilfelli
kom upp í landinu árið 2019, en það
var á bænum Álftagerði. Þá sagði
í tilkynningu frá Matvælastofnun
að riðan væri á undanhaldi, en ekki
megi sofna á verðinum. Það voru
því döpur tíðindi þegar riðuveiki
var staðfest á bænum Grófargili í
nágrenni Varmahlíðar í Skagafirði
24. febrúar 2020. Var þetta í fyrsta
sinn sem riða kom upp á bænum.

Samkvæmt grein í BMC Veterinary
Research hefur riðuveiki verið landlæg í Bretlandi í að minnsta kosti
250 ár. Þar er líka talað um að til að
sauðfé þrói með sér þennan sjúkdóm
þurfi það helst að vera erfðafræðilega móttækilegt. Þar er líka talað
um að ástæður fyrir sjúkdómum
kunni fremur að leynast í búskaparháttum á þeim stöðum þar sem
sjúkdómurinn kemur upp, fremur
en umhverfislegum þáttum eins og
varðandi jarðveg. Einnig er talað
um að enn sé verið að rannsaka
frumorsakir þess að sjúkdómurinn
myndist.

Riðuveikin talin hafa borist til
Íslands með enskum hrúti

Karakúlféð kom með
garnaveikina

Riðuveiki er talin hafa borist til
Íslands með enskum hrúti sem
fluttur var hingað frá Danmörku að
Veðramóti í Skagafirði árið 1878.
Veikin breiddist í allar áttir með
hrútum undan hinum enska hrúti,
sem var af nýju og spennandi kyni.
Veikin virtist ekki smitandi í fyrstu.
Útbreiðslan var hæg um Norðurland
fyrstu 75 árin en varð að smitfaraldri,
sem óð yfir stóran hluta landsins
næstu tvo áratugina þar á eftir.
Allar götur síðan hafa vísinda
menn jafnt sem bændur og aðrir
leikmenn velt fyrir sér hvort og
hvernig megi koma í veg fyrir
útbreiðslu sjúkdómsins.
Oft hefur tekist um tíma að
uppræta riðuveikina á einstölum
svæðum, en svo hefur hún jafnvel
blossað upp aftur.

Stundum hefur verið talað um
karakúlfé í samhengi við riðuveiki,
en það er ekki alls kostar rétt.
Hins vegar flutti karakúlféð með
sér annan mjög skæðan sjúkdóm.
Árið 1933 var flutt inn karakúlfé
til Íslands frá Þýskalandi, en með
þeim fluttist hingað garnaveiki
(Paratuberculosis) sem gerði mikinn
usla í sauðfé bænda um nær allt land.
Karakúlfé (fræðiheiti; Ovis vignei)
er sérstök sauðfjártegund upprunnin
í Úsbekistan og gefur af sér mjög
verðmætar gærur (sérstaklega
lömbin). Karakúlféð er nefnt eftir
þorpi í Úsbekistan þar sem ræktun
þessa sauðfjár hófst.

Mörkuð var sú stefna 1978 að
útrýma riðuveiki á Íslandi
Samkvæmt upplýsingum frá Jóni
Kolbeini Jónssyni, dýralækni í
Skagafirði, sem er héraðsdýralæknir
Norðvesturumdæmis, þá var mörkuð

Mynd / HKr.

Skagafjörður hefur orðið illa fyrir barðinu á riðuveiki. 

Heymaurar geta borið riðusmit
Íslenskir vísindamenn sem störfuðu á sínum tíma að rannsóknum
á riðu settu fram kenningu um að
staðbundnir heymaurar geymdu í sér
smitefni og gætu sýkt nýjan fjárstofn
eftir langan tíma.
Kenningin fékk byr í seglin
þegar Sigurður Sigurðarson, dýralæknir á Keldum, fékk vísindamenn

Geitur geta líka fengið riðuveiki
Sigurður Sigurðarson dýralæknir
hefur ritað einn mest um þennan
sjúkdóm hérlendis. Hann segir að
ýmsar fullyrðingar hafi komið fram
í umræðunni um riðuveikina nú sem
standist ekki alltaf. Þannig hafi því
m.a. verið haldið fram að geitur geti
ekki smitast af riðuveiki úr sauðfé.
Það sé ekki rétt þó ekki sé vitað til að
geitfé hafi smitast á Íslandi. Jafnvel
þó geitur hafi verið á sömu bæjum
og þar sem sauðfé hefur verið skorið
niður vegna riðuveiki. Hann segir að
riðuveiki sé t.d. vel þekkt í geitfé í
Bandaríkjunum og allavega sé vitað
um eitt tilfelli í Noregi.

Mikill kláði getur verið eitt af einkennum riðuveiki í sauðfé eins og þessi mynd
frá NADIS (The National Animal Disease Information Service) í Bretlandi sýnir.

í New York til að rannsaka málið.
Staðfestu þeir riðu í tilraunamúsum
sem sprautaðar höfðu verið allt að
2 árum fyrr með lausn af heymaurum frá riðubæjum á Íslandi. Þessir
bæir höfðu verið fjárlausir mánuðum
saman. Endurteknar tilraunir styrktu
þetta og vísindamenn í Frakklandi
létu reyna á þessa kenningu um
smitbera riðuveikinnar í samvinnuverkefni með Íslendingum og
Spánverjum.

Riðuveikli orsakast
af gölluðu prótíni
Riðuveiki er hvorki bakteríusjúk
dómur né vírussjúkdómur. Vísinda
menn hafa lýst því að ástæða veikinnar sé aflögun á príon-prótíni.
Heilbrigt prótín er sagt vera hringlaga en príonprótín tígullaga.
Prótín eru gerð úr byggingar
einingum sem heita amínósýrur.
Fjöldi amínósýrugerða sem koma

Mismunandi
einkenni á riðu
Þegar kind hefur smitast af riðuveiki geta liðið nokkrir mánuðir til

5 ár þar til hún fer að sýna einkenni. Því getur einstaklingur virkað
heilbrigður en er í raun smitberi.
Hversu hratt dýrið fer að sýna einkenni ræðst af ýmsu eins og t.d. arfgerð
kindarinnar, aldri við smit og ásigkomulagi. Oft koma einkennin frekar fram
þegar dýrið verður fyrir streitu, eins og t.d. við smölun. Einkennin eru viðvarandi
í nokkrar vikur eða mánuði þar til dýrið deyr. Riðuveikar kindur vanþrífast oftast
nær. Fyrstu einkennin geta verið mismunandi. Þau eru breytileg frá degi til dags,
meira áberandi suma daga en aðra.
Langt getur verið í að einkenni verði stöðug. Því getur þurft að skoða kind
á þessu stigi oftar en einu sinni til að vera viss. Einnig skortir á að öll einkenni
riðuveiki komi fram í einni og sömu kindinni.
Kláðariða:
Kindurnar klóra sér á haus, síðum, drundi og víðar. Kláði sést þó ekki í öllum
tilfellum, en flest riðusmitað fé svarar þó klóri í bak.
Taugaveiklunarriða:
Kindurnar verða óttaslegnar, óöruggar með sig, hrökkva við, titra, skjálfa og
gnísta tönnum.
Lömunarriða:
Kindurnar liggja mikið, bera fætur hátt, slettast til í gangi.

Heimild / MAST

Fólk smitast ekki af riðu

Engar vísbendingar eru um að fólki stafi hætta af snertingu við riðusmitað fé né neyslu
afurða þess, svo sem kjöts, innmatar og mjólkur. Þannig að hvorki neytendur né fólk sem
starfar á sauðfjárbúum eða í sláturhúsum eru í hættu vegna riðuveiki í sauðfé.

Frekari rannsóknir skortir
Sigurður hefur ritað fjölmargar
greinar um riðusjúkdóminn. Hann
segir að vissulega skorti frekari
rannsóknir á frumorsökum þess hvað
veldur því að príonprótín afmyndast
og orsakar riðuveiki. Í grein þar sem
hann útskýrir hvað riðuveiki sé segir
m.a.:
„Riðuveiki eða riða (e. scrapie) í
sauðfé er smitandi sjúkdómur í heila
og mænu, kvalafullur og langvinnur.
Algengast er að kindur veikist 1½ til
4 ára en þó eru dæmi um riðu hér á
landi í 7 mánaða gömlu lambi og
14 vetra á. Riða leggst misþungt á
ólíkar arfgerðir sauðfjár. Skemmdir
sem verða í heilanum leiða til
einkenna frá taugakerfi svo sem
ótta, öryggisleysis og fælni. Oft
sést og finnst hárfínn titringur eða
skjálfti og tannagnístur heyrist nær
alltaf í riðuveikum kindum. Fyrir
kemur að riðukindur sjái illa, þær
gangi á og beri framfætur hátt. Oft
ber á slettingi í gangi, lömun eða
þróttleysi. Kindurnar geta snarast
um koll ef tekið er í horn. Oftast
ber á vanþrifum þegar líður á
sjúkdóminn.“
Greining getur verið erfið
„Það torveldar oft og tefur greiningu
veikinnar að fyrstu einkenni geta
verið mjög breytileg og misjafnlega auðsæ. Stundum sést aðeins
eitt eða fá einkenni lengi framan af.
Oft er þá talað um kláðariðu, lömunarriðu, hræðsluriðu eða taugaveiklunarriðu eftir því einkenni sem
er mest áberandi. Það getur hjálpað
við sjúkdómsgreiningu að spörð úr
riðukindum eru stundum, en ekki
alltaf, sérstök að útliti: dökk, smá,
jöfn að stærð og perulaga með holu
í annan enda en totu úr hinum.“
Engin lækning er
þekkt við riðuveiki
„Á stöku stað erlendis er talið að
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kindur geti drepist snögglega úr
riðuveiki en yfirleitt ágerist veikin
hægt í margar vikur og mánuði,
sjaldan þó lengur en eitt ár. Engin
lækning er þekkt, ekkert bóluefni
og engin nothæf próf sem nota má
til að leita uppi smitbera í lifandi fé.
Smitefnið berst með eitilfrumum
um allan líkamann. Það finnst í
blóði, en virðist óstöðugt þar og
nýtist því ekki til blóðprófs enn
sem komið er. Smitefnið hleðst upp
í hálskirtlum, í mjógörn, einkum
aftast, og í eitlavef víðar um lík
amann. Svo berst það til heila og
mænu og safnast þar fyrir. Í heila
og mænu sjást vefjaskemmdir en
varla annars staðar. Ekki er vitað
hvers vegna það er.
Enn vantar á þekkingu um
riðuveiki og vísindalega stað
festingu á ýmsu, sem reynslan
hefur kennt. Sjúkdómsvaldurinn
eða smitefnið er ekki að fullu
þekkt. Ekki er hægt að rækta það,
það er ótrúlega lífseigt, þolir langa
suðu, útfjólublátt ljós, öll helstu
sótthreinsiefni og virðist geta lifað
árum saman í umhverfinu.“
Hvorki baktería né veira
„Smitefnið er hvorki baktería né
veira heldur prótín, svokallað
príonprótín, sem hefur aflagast
eða krumpast en haldið að mestu
sömu efnasamsetningu og heilbrigt
príon-prótín. Príonprótín er eðlilegur
hluti af heilbrigðri skepnu en við
það að krumpast breytast eiginleikar
þess. Það verður torleyst, hættir að
taka þátt í efnaskiptum líkamans,
safnast að mestu saman í og við
frumuhimnur, einkum í heilanum
og eitlavef og skemmir út frá sér og
þær skemmdir leiða til sjúkdóms
einkenna.
Þegar smitefnið kemst inn í heil
brigðan líkama, oftast um munn,
og nær að búa um sig, fer það að
breyta þeim heilbrigðu og ókrump
uðu príonprótínum sem það mætir
í sína eigin mynd. Þau umbreyttu
breyta síðan öðrum heilbrigðum
príonprótínum og svo koll af kolli.
Þannig fjölgar smitefninu, fyrst
hægt en svo með vaxandi hraða og
þá koma riðueinkenni í ljós.“
Smitleiðir
„Riðuveiki í sauðfé smitast fyrst
og fremst með því að skepnurnar
éta, drekka eða sleikja smitefnið í
sig. Smit getur einnig orðið um sár
og þess eru dæmi að riðuveiki hafi
komið fram í kind eftir burðarhjálp
manns með óþvegnar hendur, ný
komnum frá því að hjálpa riðukind
að bera. Þetta þýðir að smit hafi þá
verið borið í skepnu um fæðingar
veg. Unnt er að sýkja kindur í
tilraunum á marga fleiri vegu.
Blóðsýni úr riðukind var dælt í æðar
heilbrigðra kinda á Keldum og fengu
nokkrar þeirra riðu.“
Riða kemur ekki alltaf
fram í sýktum kindum
Kindur geta gengið með riðu langa
ævi án þess að hún komi fram. Oftast
er þó kindin veik í mánuði áður en
hún deyr, sjaldan þó lengur en eitt
ár. Veikin leiðir kindina stundum til
dauða á fáum vikum, eða á skemmri
tíma. Smitefnið virðist lifa í um
hverfinu í meira en áratug og getur
komið upp á sama bæ oftar en einu
sinni.
Kraftar sem umbreyta eðlilegu
príonprótíni að mestu óþekktir
„Kraftar þeir sem umbreyta eðlilegu
príonprótíni og gera það að smitefni
eru að mestu óþekktir. Mismunandi
erfðaeiginleikar kinda og misjafnar
arfgerðir príonprótíns í ólíkum
kindum hafa áhrif á gang sjúkdóms
ins. Þessir þættir stjórna því hvort
meðfædd mótstaða gegn veikinni
er mikil eða lítil og hve fljótt veikin
kemur í ljós eftir smitun.
Sumir telja að snefilefni í gróðri,
fóðri, vatni, jarðvegi og í skepnun

Tilgáta um að frumorsök riðuveiki kunni
að leynast í gasmyndun í gripahúsum

Heilum úr fólki sem sýkst hefur af
Creutzfeldt-Jakob-veiki er oft líkt við
svamp af augljósum ástæðum.

um sjálfum kunni að hafa áhrif á
það hvort riðuveiki kemur fram, hve
lengi hún lifir í umhverfinu og hvort
hún kemur aftur og aftur. Einkum
hefur verið rætt um koparskort og
ofgnótt mangans. Selen er einnig
til athugunar,“ sagði Sigurður í
grein sinni. Hann benti þó á að að
svo komnu bendi ekkert til þess að
koparskortur hafi áhrif á riðuveiki.
Riðuveiki og aðrir príonsjúkdómar af TSE-flokki
Í annarri grein Sigurðar Sigurðar
sonar segir að riðuveiki og aðrir
príonsjúkdómar af TSE-flokki
leggist á ýmsar tegundir dýra
í öðrum löndum. TSE stendur
fyrir „Transmissible spongiform
encephalopathy,“ er smitandi heila
sjúkdómur þar sem vökvafyllt hol
rúm myndast í heilanum og hann
verður svampkenndur.
„Sauðfé er eina dýrategundin
hérlendis sem vissa er um að hafi
tekið sjúkdóm af þessum flokki.
Riðugrunur hefur tvisvar sinnum
fallið á hreindýr sem gengu með
sauðfjárhjörð, gjörsýktri af riðu við
mikil dauðsföll. Í hvorugt skiptið
var unnt að sannreyna riðu, kannski
vegna mistaka við sýnatöku og
sendingu.“
Hliðstæður sjúkdómur
í hjartardýrum
„Rétt er að minnast þess að sjúk
dómur hliðstæður riðuveiki, Chronic
Wasting Disease eða CWD, er
þekktur í hjartardýrum vestanhafs
og því ætti ekki að koma á óvart þótt
hreindýr gætu sýkst. Vegna gruns um
riðuveiki í hreindýrum hér á landi er
óráð að flytja þau á milli landshluta.
Aldrei hefur fundist riða eða grunur
um hana í geitum, köttum, minkum
eða kúm á Íslandi.“
Riðuveiki í sauðfé veldur
ekki sjúkdómum í fólki ólíkt
kúariðuafbrigðinu CJD
„Sjúkdómur af þessum flokki sem
leggst á fólk, svokölluð CreutzfeldtJakob-veiki (CJD), er sjaldgæfari
hér á landi en í mörgum löndum og
ekkert samhengi virðist milli hans og
riðuveikinnar. Með öðrum orðum:
það virðist engin hætta á því að riðu
veiki í sauðfé valdi sjúkdómi í fólki.
Í kjölfar kúariðu á Bretlandseyjum
var lýst nýju afbrigði af CJD sem
leggst á ungt fólk og er líklega hið
sama og kúariða. Það hefur aldrei
fundist hér á landi frekar en kúariðan.
Lesa má nánar um þetta efni í svari
Haraldar Briem við spurningunni
Hvernig breiðist Creutzfeldt-Jakobsjúkdómurinn út?“ að því er fram
kemur fram í útlistun Sigurðar.
Creutzfeldt-Jakob-veiki getur
smitast í menn og veldur skemmdum
á heila. Ekki er óalgengt að fólk sem
smitast hefur af þessum sjúkdómi
fái ranga greiningu og sé talið með
Alzheimer- eða Parkinsonsveiki.
Um 300 til 400 tilfelli ýmiss
konar sjúkdóma af völdum príons,
eða skemmds prótíns, greinast í
Bandaríkjunum á hverju ári. Reynt
hefur verið að finna út hvort næmni
fyrir slíkum sjúkdómum geti verið
arfgeng.
Mikið fé hefur verið lagt í
rannsónir á Creutzfeldt-Jakob sjúk
dómnum, en þar hafa bandarískir
vísindamenn verið í forystu, en
evrópskir vísindamenn fylgja þar
fast á eftir. Eins óhugnanlega og það
kann að hljóma, þá er talað um mikil
„markaðstækifæri” á þessu sviði og
að sá markaður vaxi um 17,5% á
milli áranna 2018 og 2023.

Vegna þeirrar óvissu sem uppi
er um grunnorsökina fyrir
prótín-afmynduninni sem veldur
riðuveikinni, hafa komið fram
ýmsar tilgátur. Ein þeirra er að
gasmengun í gripahúsum, m.a. frá
mykjuhúsum undir fjósum eða
kindaskít undir grindargólfum,
geti verið orsakavaldurinn. Þar er
bent á ammoníaks- og metangas
mengun. Ammoníak, eða ammonia á ensku, er líka nefnt köfnunar
efnisvetni NH3. Er þetta litlausa
gas m.a. mikið notað í áburð og
sprengiefnagerð.
Vísindamenn sem Bændablaðið
hefur spurt um þennan möguleika
staðfesta að ekki sé vitað um
frumorsök þess að galli myndast í
prótíni sem síðan orsakar riðuveiki.
Jón Kolbeinn Jónsson, héraðsdýra
læknir Norðvesturumdæmis, segir
að um sé að ræða tvær tegundir
af riðu, önnur er hefðbundin riða
og er smitandi, en hitt afbrigðið er
NOR98 og er ekki talin vera smit
andi.
NOR98 verður til við stökk
breytingu og á hún sér stað oftast í
eldri gripum. Jón segist hafa heyrt af
þessum getgátum að ammoníak eða
metangas geti valdið riðu en hann
hafi ekki fundið neina tilraun sem
gerð hefur verið eða nokkuð sem
styðji þessa tilgátu.
„Ég tel að riðusmitefnið lifi
í tugi ára og jafnvel hundruð ef
jarðvegurinn er þannig gerður að
lítið niðurbrot lífræns efnis á sér
stað. Tel mestu hættuna vera þegar
bændur eru að vinna upp gömul tún,
setja í kál eða moka upp úr gömlum
skurðum þar sem smitefni gæti hafa
leynst. Sauðfé á svo hættu á því að
éta jarðvegsmengað fóður þegar
gróðurþekjan er gisin eins og á
nýræktum og kálstykkjum,“ segir
Jón Kolbeinn.
Óskað eftir rannsókn
Guðbrandur Jónsson lýsti þeim
tilgátum í Bændablaðinu 23 júlí.
2015, en hann hefur gert fjölda
mælinga á styrkleika ammónía og
metangass í fjárhúsum hér á landi.

Hann hefur nú sent Matvælastofnun
erindi með ósk um rannsókn
á riðubúunum í Skagafirði.
Væntanlega er full ástæða til að
slík rannsókn verði gerð í ljósi
upplýsinga um að engin vitneskja
virðist vera til um að slík rannsókn
hafi yfirleitt farið fram.
Guðbrandur hefur starfað
sem þyrluflugstjóri, en er með
sérþekkingu á málefnum tengdum
rekstri á biogasstöðvum á Íslandi.
Hann segir að höfundur príonprótínkenningarinnar hafi verið spurður
út í hvaða munur væri á heilbrigðu
prótíni og príon-prótíni. Hann hafi
svarað því til að heilbrigt prótín væri
hringlaga en príonprótín tígullaga.
Getur ammónía aflagað prótín?

Guðbrandur segir að ammónía sé
mjög mínushlaðið efni og gæti
þannig verið skýringin á riðuveiki
og þeim skjálfta sem veik dýr ganga
í gegnum. Ef maður tengi rafmagn
í gegnum heilbrigt prótín þá verði
það tígullaga.
Hann segist sannfærður um
að bakteríugasið ammonia sé
orsakavaldurinn í riðuveiki á
Íslandi, en það myndist í niðurbroti
á taði og í fljótandi flór.
Í grein sinni í Bændablaðinu
bendir hann á að að fjárhúsalyktin
sé ekki bara venjulegt andrúmsloft.
Þar sé köfnunarefnið 78%, súrefnið
21% og annað efni 1%. Þegar
vatnið tekur svo völdin umbreytist
fjárhúsið í efnaverksmiðju vegna
gerjunar í skít.
„Til að fá skít til að hlaupa í
gerjun þarf hitastig að vera 3 gráður
eða hærra. Vatnið sem er 6.7 að pH
gildi, þynnir út pH gildið í skít
sem er 4.4 og hlandi sem er pH
5.4, gerjun hefst við pH gildið 6.5.
PH gildið þarf síðan að vera pH 6.5
eða hærra, það er jafnt framboð af
vatni. Falli niður framboð af vatni
á þessu gerjunarstigi verður til
eiturgas við pH gildið 6.2 eða lægra
og þá er hætta áferðum í flórnum
þegar eiturbakteríur taka völdin og
framleiða NOx gasið og minna magn
af brennisteinsvetni H2S.

Gerjunarbakteríur þurfa loft
firrtar aðstæður og eru ljósfælnar
og dafna best í myrkri að nóttu
og þá gerist þetta við brunann,
niðurbrot mykjunnar í flór, í
gerjun á 1. og 2. stigi, en þau eru
3. stökkbreytingarstig baktería
í gerjun, CH4 methan í lokin á
gerjunarstigi 3.
A. Bruni við loftfirrtar aðstæður
í fjárhúsi er all sérstæður; Vatn
plús skítur jafnt og rakagas.
B. Bruni við loftvænar aðstæður
er þekktari sem; O2 og N2 og
raki í blöndu við Carbona yfir
í eldsneyti.
Eða í tilfelli A;
H2O, plús efnin í skít: C, plús
H2 ,plús S, plús O2, plús N2
,plús H2O, gerjast saman í
efnin; CO2, plús CO, NH3, plús
CH4, plús H2S, plús CH4, plús
SO2, plús O2 ,plús NOx plús N2,
plús raki og sót. Útkoman er
GERJUNARGAS.
Saklausa fjáhúsið verður að
efnaverksmiðju

Vatn og vatnsgufa (raki) blandast
skít, innihald í skít eru efnin:
C, carbon, H2, hydrogen,
S, Sulphur, O2 oxygen, N2
nitrogen og vatn og útkoman
verður: Raka eða gufugas með
eftirfarandi gasgufur: CO2 , CO,
NH3, SO2, O2, NOx, N2, H2S,
CH4, vatnsgufa og sót.
Saklausa fjárhúsið með
sína kindalykt verður hér að
efnaverksmiðju eða biogasstöð. Í
biogasstöð eru flest efnanna metin
hættuleg efni fyrir vinnandi menn
og þungagasið metið lífshættulegt
mönnum, efnin NOx, H2S, NO
og NO2. Þessi gasefni eru ofan
á skít í gerjun, eru þyngri en
andrúmsloftið og fara hvergi, bara
liggja og bíða eftir fórnarlambi.
Ekki dugar að nota gasgrímur
á þessi efni og því á að nálgast
þau með súrefnisgrímu tengda
súrefniskút,“ sagði Guðbrandur
Jónsson í grein sinni. 
/HKr.
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UTAN ÚR HEIMI

Finnland:

Nýta hafrahýði til að
framleiða xylitol

Xylitol var í upphafi þróað og
útbúið í Finnlandi og líta má á
efnið sem finnska nýsköpun og
nú er Fazer-samsteypan að setja
á fót verksmiðju í landinu þar sem
innlendir hafrar verða nýttir til að
framleiða xylitol.
Framleiðsla hófst í nýju verk
smiðjunni í Lahtis á haustmánuðum
og er Fazer þá með einstaka stöðu á
markaði þar sem þeir vinna úr eigin
hráefni, hafrahýði, xylitol-efnið sem
nýtt er í sælgætisframleiðslu fyrirtækisins.
Verksmiðjan er stærsta fjárfesting
fyrirtækisins til þessa og kostaði
um 50 milljónir evra í byggingu.
Með því að framleiða allt sjálf í
verksmiðjunni getur fyrirtækið

nú státað af Gott frá Finnlandimerkinu á vörum sínum. Úti í
hinum stóra heimi er xylitol meðal
annars búið til úr kínverskum
maís og evrópskum laufþræði úr
til dæmis birkitrjám. Fyrirtækið
hefur nú þróað nýtingu á hafrahýði
til framleiðslu á xylitol sem hefur
gefið góða raun en framleiðslugeta
verksmiðjunnar verður um fjórar
milljónir kílógramma af xylitoli á
ári hverju. Xylitol-efnið hækkar ekki
blóðsykurinn á sama hátt og önnur
sætuefni og hentar því sykursjúkum.
Efnið er einnig notað í lyf og
snyrtivörur en það er rakagefandi
og bakteríudrepandi svo fátt eitt sé
nefnt.

/ehg – Landsbygdens Folk

Meistaraneminn Oskar Schnedler Bjorå og Tage Thorstensen, rannsóknarmaður hjá Nibio í Noregim hafa framleitt
fyrstu villtu jarðarberin með svokallaðri Crispr-tækni. 
Myndir / Nibio

Fyrstu jarðarberin ræktuð
með Crispr-tækninni
Erfðabreytt HB4-hveiti sem heimiluð hefur verið ræktun á í Argentínu er
sérhæft til að þola vel þurrka. 
Mynd / Agweek

Argentína opnar fyrir
erfðabreytt hveiti

Argentína er fyrsta landið í
heiminum sem opnar fyrir ræktun
og sölu á erfðabreyttu hveiti sem
sérhannað er til að það þoli betur
þurrka.
Argentína er fjórði stærsti
útflytjandi af hveiti í heiminum og
hefur óskað eftir því við yfirvöld
í Brasilíu að þar í landi verði
erfðabreytta hveitið frá þeim
samþykkt á markað. Um 45 prósent af
hveitinu sem flutt er út frá Argentínu

fer á markað í nágrannalandinu.
Erfðabreytta hveitið, sem hefur
fengið nafnið HB4-hveiti, er þróað
af líftæknifyrirtækinu Bioceres.
„Nú verðum við að fara út
í heim og sannfæra fólk um að
þetta sé eðalhráefni og búa til
nýja markaði fyrir erfðabreytta
hveitið en framleiðsla á því er
sannkallað þróunarstökk,“ segir
framkvæmdastjóri fyrirtækisins
Federico Trucco. /ehg - Bondebladet

Við Nibio í Noregi hefur rannsóknarmaðurinn Tage Thorstensen
og rannsóknarteymi hans nú
framleitt fyrstu jarðarberin þar
í landi með Crispr-tækninni þar
sem þeir einangruðu næmnigen úr
ræktuninni sem gerir plönturnar
enn harðgerari gegn sjúkdómum,
sérstaklega sveppasjúkdómum.
Jarðarberin sem ræktuð hafa
verið eru af villtri tegund sem gefa
hvít ber.
Crispr-tæknin er í rauninni
genaskæri sem getur fjarlægt, bætt
við eða skipt út DNA-hlutum í öllum
tegundum lifandi lífvera frá plöntum
til manna. Í októbermánuði fengu
Emmanuelle Charpentier og Jennifer
A. Doudna nóbelsverðlaunin í
efnafræði fyrir þróun á tækninni.
Öll plantan genastýrð
Tage Thorstensen segir í samtali
við norska bændablaðið að mikil
og löng þróunarvinna hafi átt sér
stað til að búa til Crispr-verkfærið
fyrir jarðarber en fyrir sumarleyfið
opnuðust augu rannsóknarmannanna
fyrir því.
„Þetta var stórt augnablik því
þetta þýddi að við gætum klippt
nákvæmlega í genið sem við
vildum. Við höfum stýrt geni á
jarðarberjaplöntum áður niður á
frumustig en þetta er í fyrsta sinn
sem öll plantan er genastýrð og
að hægt verði að erfa breytinguna
til næstu kynslóða. Nú verður
spennandi að sjá hvort genabreyttu

Jarðarberin sem framleitt hafa
verið með Crispr-tækninni eru af
villtri tegund og hvít á lit en þau eru
harðgerari gegn sveppasjúkdómum.

berin þola betur grámyglu sem
er sveppasjúkdómur og er mjög
skaðlegur í jarðarberjaræktun.“
Möguleikar fyrir fleiri
plöntutegundir
Nú hefur rannsóknarfólkið um
60 plöntur sem hafa verið fram
leiddar með Crispr-tækninni á

viðurkenndum ræktunarstöðum
fyrir erfðabreytt matvæli við norska
umhverfis- og lífvísindaháskólann í
Noregi (NMBU).
„Plönturnar verða greindar
og rannsóknarfólk mun gera
smittilraunir og rannsaka eiginleika
plantnanna. Þetta er hluti af
meistaraverkefni Oskar Schnedler
Bjorå sem gerir smittilraunir á
grámyglu. Svara er að vænta eftir
um það bil tvo mánuði,“ segir Tage
og bætir við:
„Þessar plöntur verða þá alveg
venjulegar og ómögulegt að skilja þær
frá öðrum jarðarberjaplöntum fyrir
utan að þær hafa þá stökkbreytingu
sem við höfum óskað eftir. Crisprtæknin gerir það mögulegt að ná
inn þessum breytingum hratt og
á nákvæman hátt. Það sem hefði
einnig verið hægt að gera var að
víxla jarðarberjategundum og
rækta þær í mörg ár til að fá sömu
niðurstöðu. Ef við náum eiginleikum
gegn sveppasjúkdómum verður
það frábært en þrátt fyrir það erum
við mjög ánægð með að hafa náð
þessu fram með tækninni. Þetta er
vitund sem við getum notað á stærri
mælikvarða, á fleiri plöntutegundum
sem getur komið sér vel fyrir norska
bændur. Plöntur eins og við höfum
þróað munu spara mikinn kostnað í
eiturefnum sem gerir framleiðsluna
sjálfbærari og arðbærari. Ef okkur
tekst þetta með jarðarber er einnig
hægt að nota tæknina í kartöflum,
korni og öðrum plöntum.“

/ehg - Bondebladet

Þýska Tönnies-fyrirtækið byggir
hátæknisláturhús á Spáni

Bænda
bbl.is

Facebook
Facebook

Þýska sláturhúsasamsteypan
Tönnies fyrirhugar nú að byggja
hátæknisláturhús á Spáni þar sem
stuðst verður við nýjustu tækni í
tækjabúnaði ásamt vélmennum.
Fyrirtækið á nú þegar og rekur
stór sláturhús í Póllandi og
Danmörku ásamt í heimalandinu
en áætlað er að nýja fjárfesting
fyrirtækisins á Spáni muni kosta
um 75 milljónir evra.
Verksmiðjan verður staðsett
í Calamocha sem er í um 200
kílómetra fjarlægð frá Madrid.
Kjötið sem unnið verður í nýju
verksmiðjunni mun fara á markað
á Spáni og í öðrum löndum
Evrópusambandsins. Mestur hluti

frosins svínakjöts mun þó verða
flutt út til Asíu og Kína en Spánn
er stærsti útflytjandi á svínakjöti
til Kína. Á síðasta ári flutti Spánn
út svínakjöt til Kína fyrir rúman
milljarð evra.
Rúmlega 600 gripir á
klukkustund
Ekki er ólíklegt að bygging
nýju verksmiðjunnar sé liður í
áætlun fyrirtækisins að komast
hjá hugsanlegu útflutningsbanni
á kínverskan markað ef afríska
svínapestin verður langvarandi
vandamál í Þýskalandi. Tönnies
hefur einnig í hyggju að fara

í samstarf með kínverskum
aðilum í Kína. Hefja á starfsemi í
verksmiðjunni í Calamocha í síðasta
lagi árið 2024 þar sem kjötskurður
verður í höndum vélmenna sem
afkasta munu 625 svínaskrokkum á
tímann, eða um 70 þúsund skrokkar
á viku. Þrátt fyrir sjálfvirknina er
áætlað að um þúsund manns fái
störf við hið nýja sláturhús. Þar
með verður Tönnies einn af stærstu
atvinnurekendum á svæðinu. Þar
að auki ætlar fyrirtækið að byggja
húsnæði við hlið verksmiðjunnar
sem rýma mun um þúsund svín þar
sem dýrin fá hvíld eftir flutninginn
á staðinn. 

/ehg – Landsbygdens Folk
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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 nóvember bjóðum við upp á heyrnarmælingar, ráðgjöf og þjónustu á eftirfarandi stöðum:

Undirritunarfundurinn var haldinn með aðstoð fjarfundaforrits. Í efri röð eru,
frá vinstri: Hjörleifur Einarsson, stjórnarformaður MýSköpunar, Guðrún Ólafía
Brynleifsdóttir viðskiptaþróunarstjóri og Kristín Linda aðstoðarforstjóri.
Í neðri röð: Geir Arnar Marelsson, lögfræðingur, Haraldur Hallgrímsson,
forstöðumaður viðskiptaþróunar og sölu og Júlía K. Björke, framkvæmdastjóri
MýSköpunar. 
Mynd / Landsvirkjun

Landsvirkjun og MýSköpun:

Akureyri | Borgarnes | Egilsstaðir | Húsavík | Reykjanesbær | Vestmannaeyjar

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

Samstarf um rannsóknir, ræktun,
þróun og framleiðslu á þörungum
Landsvirkjun og MýSköpun
ehf. hafa undirritað samning
um rannsóknir, ræktun, þróun
og framleiðslu á þörungum á
starfssvæði Landsvirkjunar á
Norðurlandi. Starfsemin verður
fyrst um sinn í skrifstofuhúsnæði
sem áður tilheyrði Kísiliðjunni
við Mývatn.
Verkefnið snýst um að meta
fýsileika þess að MýSköpun
ehf. rannsaki og rækti þörunga
sem m.a. er að finna í Mývatni
og þrói, framleiði og markaðs
setji í framhaldinu verðmætar
neytendavörur. t.d. úr spírulínu.
Horft verður til fjölnýtingar jarð
hita þar sem straumar frá jarðhita
virkjunum, t.d. raforka, heitt vatn,
kalt vatn og jarðgös, eru nýttir við
ræktunina.
Markmið samningsins er
að auka verðmætasköpun úr
þeim efnum sem verða til við
orkuvinnslu Landsvirkjunar.
Verkefnið bætir þannig nýtingu
auðlinda og skapar tækifæri til
uppbyggingar og nýsköpunar
fyrir nærsamfélagið.
Nýsköpun í Mývatnssveit
MýSköpun ehf. er nýsköpunar
fyrirtæki í Mývatnssveit sem
er ætlað að auka nýsköpun og
atvinnuþróun á svæðinu. Markmið
MýSköpunar er að vera leiðandi
í framleiðslu á lífefnum úr
þörungum, með fjölnýtingu jarðhita
í fyrirrúmi og nýtingu auka afurða
sem verða til í framleiðsluferlinu.
Ræktun og hagnýting þörunga
hefur í auknum mæli vakið áhuga
vegna fjölbreyttra lífefna sem þeir
framleiða og hagnýtingu þeirra í
ýmsar söluvörur. Þegar talað er

um lífefni er átt við efni á borð
við fitusýrur, prótein, fjölsykrur,
steinefni, karóten og önnur
litarefni, auk fjölfenóla.
Mikilvægur samningur
„Samningurinn
er
mjög
mikilvægur fyrir MýSköpun
og gerir okkur kleift að auka
framleiðslugetu fyrirtækisins og
færa okkur af rannsóknastofunni
yfir í tilraunaframleiðslu,“
segir Hjörleifur Einarsson,
stjórnarformaður MýSköpunar
í frétt á vef Landsvirkjunar.
Verkefnið hefur verið í þróun
í nokkur ár en nú verður látið á
það reyna hvort sá árangur sem
þegar hefur náðst standi undir
þeim væntingum sem menn
hafa haft frá upphafi, þ.e. að
náttúruauðlindirnar geti verið
grunnur að sjálfbærri ræktun
örþörunga af Mývatnssvæðinu.
„Samstarf okkar við Landsvirkjun
hefur á undanförnum árum verið
ómetanlegt og við væntum þess að
samningurinn sé enn ein varðan á
sameiginlegri vegferð.“
Kraftur og elja
Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðar
forstjóri Landsvirkjunar, segir á
sama vettvangi að fyrirtækinu
þyki ánægjulegt að geta lagt
sitt af mörkum til nýsköpunar
og atvinnuuppbyggingar á
starfssvæðum þess. „Það er mikill
hugur í fólki í Mývatnssveit og ég
er sannfærð um að sá hugur ber
heimafólk hálfa leið. Krafturinn
og eljan ber það án efa leiðina á
enda. Ég hlakka til að fylgjast með
þeirri vegferð.“
/MÞÞ

Bænda

19. nóvember

Gámur er
góð geymsla
Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið
– til leigu eða sölu

 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaaðstöðu frá EuroWagon.dk,
gámar og vöruskemmur frá BOS, vörulyftur frá Maber og skemmur frá Hallgruppen.
Rakaskiljur og blásara
frá Heylo, rykvarnarkerfi
frá ZIPWALL,
og parket-og vinilklippur
frá BULLET TOOLS.

www.stolpigamar.is
Hafðu
samband
568 0100

Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði | Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík

24
LÍF

Bændablaðið | Fimmtudagur 5. nóvember 2020

&

STARF

Nanna Einarsdóttir, forritari og prjónakona:

Útbjó prjónareiknivél
í COVID-faraldrinum
Borgnesingurinn Nanna Einars
dóttir, forritari og prjónakona,
fékk þá hugmynd í upphafi
kórónuveirufaraldursins að
útbúa netsíðuna lykkjustund.is
sem er prjónareiknivél, en þar
má finna grunn að algengum
prjónaverkefnum. Nanna segir
þetta skemmtilegt gæluverkefni
sem hún vonast til að veiti fleiri
prjónurum frelsi til að gera sín
eigin prjónastykki.
Á lykkjustund.is má finna grunn
að algengum prjónaverkefnum.
Reiknivélin útbýr uppskriftir í réttri
stærð fyrir allar gerðir af garni bæði
fyrir börn og fullorðna.
„Þetta eru einfaldar uppskriftir
sem eru kjörnar fyrir byrjendur jafnt
sem lengra kona sem vilja prófa
sín eigin mynstur. Útreikningar
sem fylgja prjónaskap geta verið
tímafrekir og flóknir, sér í lagi ef
uppskriftir passa ekki garni eða
prjónfestu notandans. Með síðunni er hægt að spara sér tíma í
undirbúning og nýta tímann frekar
í prjónaskapinn. Það er gríðarleg
vinsældabylgja í prjóni í gangi sem
tókst á loft þegar samkomubannið
skall á og er það mikill meðbyr
fyrir Lykkjustund. Sést það bæði
á auknum fjölda prjónara sem og
opnunum prjónabúða, fjölda uppskriftahöfunda sem er að stíga fram
og grósku í framleiðslu handlitaðs
garns,“ útskýrir Nanna.

„Þarna inni eru grunnuppskriftir að
algengustu prjónaflíkum, sokkar,
húfur og vettlingar, sem aðlagast
að garntegund. Ef maður veit
prjónfestuna sína með viðkomandi
garntegund og prjónum getur
maður fengið uppskrift sem
hægt er að aðlaga sjálfur með
prjónfestureikninum.“

Nanna Einarsdóttir, forritari og prjónakona, fékk þá hugmynd í upphafi kórónuveirufaraldursins að útbúa netsíðuna
lykkjustund.is sem er prjónareiknivél og opin fyrir alla. Síðastliðna þrjá mánuði hafa heimsóknir inn á síðuna verið
um tvö þúsund á mánuði að meðaltali. Instagram-síða lykkjustundar er https://www.instagram.com/lykkjustund/

Húfur.

Samhæfir forritun
og prjónaskap
Nanna segist hafa farið rólega
af stað í að kynna síðuna en er
gríðarlega ánægð með þær jákvæðu
viðtökur sem hún hefur fengið.
„Þarna inni eru grunnuppskriftir
að algengustu prjónaflíkum, sokkar, húfar og vettlingar sem aðlagast
að garntegund. Ef maður veit prjón-

Sokkar.

Haust.

Vettlingar.

festuna sína með viðkomandi garntegund og prjónum getur maður
fengið uppskrift sem hægt er að
aðlaga sjálfur með prjónfestureikninum. Mín von er að þetta hjálpi
fólki við að útfæra hugmyndir sem
það fær. Fólk setur inn prjónfestuna
og hvaða stærð viðkomandi vill og
þá fær sá hin sami þær upplýsingar
sem hann þarf,“ segir Nanna og
bætir við:
„Ég er rafmagnsverkfræðingur
að mennt og hef starfað við
hugbúnaðarþróun síðastliðin
7 ár en ég byrjaði á svipuðum
tíma í því og að prjóna. Þannig

að þetta eru tvær ástríður sem
ég tengi saman með þessu. Ég
fæ hvort sína forritunaránægjuna
út úr þessu, gæluverkefnið sem
er af minni skala en í vinnunni
hjá Anker Solutions þar sem
ég tekst á við risastór vandamál
og þar eru stærri áskoranir.
Mikið af reikningsvinnunni fyrir
lykkjustundina var ég búin að gera
áður í mínum eigin prjónaskap
en ég hef alltaf haft áhuga á að
gera mitt eigið í prjóni svo þá var
bara forritunarvinnan eftir, innan
gæsalappa. Ég hefði ekki gefið mér
tíma í það ef ekki hefði verið fyrir
skipanir um að vera heima hjá sér.
Allt í einu var ég í lausagangi og
gat sinnt þessu. Ég gaf út fyrstu
uppskriftina á síðunni í vor og hef
verið að prjóna við hana síðan þá.
Þegar ég er ekki að forrita síðuna
get ég verið að prjóna svo það
er gott að hafa það viðfangsefni
samhliða.“ 
/ehg

UTAN ÚR HEIMI

Afríska svínapestin:
T3b götuskráð

T3b götuskráð

iron 450 max ltd

Cobalt 550 max ltd

með vsk.

með vsk.

Kr. 1.298.000

Bifreiðaskráð 1.590.000 m/vsk.

Kr. 1.469.000

Bifreiðaskráð 1.790.000 m/vsk.

driflæsing framan og aftan / hátt og lágt drif / rafléttistýri / dráttarkúla / spil / stór dekk / stillanleg fjöðrun

Austur vegi 69 // 800 Selfoss // 480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is
Vesturhrauni 3 // 210 Garðabær // 480 0000 // aflvelar.is // sala@aflvelar.is

Tilfellum smitaðra villisvína
fjölgar enn í Þýskalandi

Afríska svínapestin heldur enn
áfram að breiðast út í austurhluta
Þýskalands. Þann 1. nóvember
staðfesti Friedrich Loeffler
Institute að smittilfellin væru
orðin 123 og öll í villtum svín
um. Enn sem komið er er ekki
vitað til að eldissvín í landinu hafi
smitast.
Fyrst var greint frá því 10.
september að smit hefðu greinst í
villisvínum innan austurlandamæra
Þýskalands sem liggja að Póllandi.
Þann 16. október voru tilfellin þá

orðin 91 og voru komin í 123 um
síðustu helgi.
Matvæla og landbúnaðarráðuneyti Þýskalands hefur virkjað sérstakar viðbragðssveitir til að takast
á við afrísku svínapestina í landinu.
Þýsk yfirvöld líta málið mjög
alvarlegum augum, enda um gríðarlega hagsmuni að ræða varðandi
útflutning á svínakjöti. Vegna smitsins sem fannst í villisvínum lokuðu
nokkrar helstu viðskiptaþjóðir
Þjóðverja í Asíu fyrir innflutning á
svínakjöti strax í september.  /HKr.

25

Bændablaðið | Fimmtudagur 5. nóvember 2020

Stekkjarkot
Til sölu nýlegt einbýli nefnt Stekkjarkot á eignarlandi úr
jörðinni Haukagil í Hvítársíðu í Borgarfirði.
Um er að ræða nýlegt einbýlishús 96 m2 á gróinni eignarlóð með
sér aðkomu frá þjóðvegi. Húsið er hæð og ris að hluta. Á lóðinni
stóð áður gamalt sumarhús sem var fjarlægt. Mest allur gróður
var látin halda sér. Vandað hús í skemmtilegu umhverfi. Ljósleiðari
kominn inn fyrir vegg. Hitaveita í næsta nágrenni. Hiti í gólfum.
Bæjarlækur á lóðarmörkum. Mjög áhugaverð eign alveg útaf fyrir
sig í skemmtilegu umhverfi. Bæjarlækur á lóðarmörkum.
Athugið að húsið er heilsárshús og er skilgreint sem einbýlishús og
því hægt að hafa þar lögheimili.

Bænda
19. nóvember
Lely Center Ísland ZETOR

VARAHLUTIR

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

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

byko.is

OPIÐ
MÁN.–FIM. 8–18
FÖS. 8–17

NÝ VERSLUN Á SELFOSSI

Í Rekstrarlandi fást gæðavörur fyrir heimili, einstaklinga, fyrirtæki, iðnað, landbúnað og sjávarútveg. Verið velkomin!

Rekstrarland | Austurvegi 69 | 800 Selfoss | 480 1306 | rekstrarland.is

Bænda

56-30-300
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Vinningshugmyndin á Hacking Hekla heitir Ómangó:

Frumuræktun suðrænna ávaxta
– Sigurvegarinn segir aðferðina vel þekkta og eiga mikla möguleika á Íslandi
Sigurður Már Harðarson
smh@bondi.is
Á lausnamótinu (hackathon)
Hacking Hekla á Suðurlandi sem
haldið var á dögunum bar verkefnið Ómangó sigur úr býtum. Það
snýst um framleiðslu á suðrænum
ávöxtum með frumuræktun, ólíkt
hefðbundinni ræktun sem felst í
plönturæktun upp frá fræi.
Fjallað er um fyrirbærið Hacking
Hekla hér neðar á síðunni.
Tveir frumkvöðlar eru skráðir fyrir hugmyndinni Ómangó;
James Edward MacDaniel, sem
er hugmyndasmiðurinn með garðyrkjubakgrunn, og hönnuðurinn
Hafsteinn Regínuson er með honum
í teyminu.
James segir að Ómangó-hug
myndin byggi á núverandi tækni
sem er aðlöguð að íslenskum
aðstæðum. „Margir hafa heyrt um
kjöt sem er ræktað á rannsóknarstofu. Ómangó notar svipaða
hugmynd, en í stað þess að rækta
kjöt myndum við rækta ávexti.
Hugmyndin er að rækta ávexti með
frumuræktun og við munum nota
til þess hátæknivædda ræktunartanka. Í þessum ræktunartönkum
eru ákveðin næringarefni fóðruð
og flókin kolvetni með náttúrulegum vaxtarhvötum – sem eru með
endalausum möguleikum á tegundum ávaxta. Þú velur bara hvaða
ávaxtafrumur þú vilt rækta.“
Svipað skipulag og í brugghúsi
„Þetta getur fræðilega verið hvaða
hluti plöntunnar sem er – ekki
bara ávextir. Við munum hins
vegar einbeita okkur að framandi
ávaxtafrumum sem hágæða

James Edward McDaniel telur að rannsóknarvinnan muni taka fjögur til
fimm ár áður en hægt verði að þróa ávaxtavörur út úr verkefninu Ómangó.

Lifandi mangófrumur sem James skoðaði á dögunum á rannsóknarstofunni.

matvöru og erfitt væri að rækta í
venjulegum gróðurhúsum hér. Innan
stýrðs umhverfis ræktunartanksins
viðheldur þú fullkomnum aðstæðum
sem frumurnar þurfa til að vaxa og
deila sér á sama hátt og þær myndu
gera í náttúrunni en án þess að þurfa
heila plöntu.

þú breytir flóknum sykrum og næringarefnum í lifandi plöntufrumur
með því að þvinga frumuskiptingu
og margföldun. Einnig á einu stigi
þarftu að bjóða upp á ljósstyrk sem
hæfir vaxtarplöntum, eitthvað sem
við höfum mikla reynslu af í gróðurhúsaræktuninni hér á Íslandi. Það

Án þess að verða of tæknilegur
er hægt að hugsa um þetta svipað og
skipulag í brugghúsi. Þegar þú býrð
til bjór bætirðu innihaldsefnum
þínum í lokaðan tank og lætur náttúruna fara að vinna að því að breyta
sykri og öðru efni í alkóhól. Helsti
munurinn á ætri frumuræktun er að

þyrfti bara að laga það til að vinna
með ræktunartanka til að fá sem
mest út úr því. Þannig að þú hefur
þekkt inntak og framleiðslan felst í
ferskum plöntufrumum. Síðan væri
hægt að vinna þær á marga vegu,
svo sem að nota þær í smoothie
eða ís, vinna safa eða jafnvel

Hacking Hekla lausnamót – matarfrumkvöðlar tókust á við áskoranir á Suðurlandi:

Frumuræktun ávaxta, mjólkurbíll og matarsóun
– Á næsta ári verður einnig keppt með slíkar nýsköpunarhugmyndir á Vestfjörðum og á Norðurlandi
Hacking Hekla, svokallað lausnamótið (hackathon) fyrir landsbyggðina, var haldið helgina 16.–18.
október á Suðurlandi. Þetta er fyrsta
lausnamótið af fleirum slíkum sem
fyrirhuguð eru víðs vegar um landið
og ganga út á að þróa lausnir fyrir
tilteknar áskoranir tengdar matvælaframleiðslu sem landsbyggðin
þarf að takast á við. Frumkvöðlar
unnu þá með hugmyndir varðandi
sjálfbærni í matartengdri nýsköpun. Vinningshugmyndin heitir
Ómangó og gengur út á óhefðbundna framleiðslu suðrænna
ávaxta, þar sem þeir eru ræktaðir
með frumuræktun í stað plönturæktunar upp frá fræi.
Þessi fyrsti viðburður var haldinn
í samstarfi við Samtök sunnlenskra
sveitarfélaga (SASS) og Nordic
Food in Tourism og var unnið með
sjálfbærni í matartengdri nýsköpun.
Lausnamótin ganga út á snarpar
vinnulotur – gjarnan 24 til 48 klukkutíma. Níu teymi voru skráð til leiks
sem þróuðu áfram sín verkefni og
kynntu fyrir dómnefnd.
Kemur upp úr rannsókn á
nýsköpun á landsbyggðinni
Fyrirbærið „Hacing Hekla lausnamót“ er runnið undan rifjum
Magdalenu Falter og doktorsverkefni hennar, þar sem hún rannsakar
nýsköpun á landsbyggðinni. Til að
hrinda verkefninu í framkvæmd fékk
hún til liðs við sig verkefnastjórann

Magdalena Falter, Arnar Sigurðsson og Svava Björk Ólafsdóttir.

Svövu Björk Ólafsdóttur, sem hefur
góða reynslu úr stuðningsumhverfi
frumkvöðla og hefur stýrt öðrum
lausnamótum. „Við tökum stefnuna á
Vestfirði og Norðurland á næsta ári og
vonandi klárum hringinn 2022–2023.
Við erum á fyrstu stigum í viðræðum
við samstarfsaðila á svæðunum fyrir
næsta ár, segir Svava. „Við munum
þróa fókus hvers lausnamóts með
samstarfsaðilum á hverju svæði en
höfum orðið vör við mikinn áhuga
fyrir því að halda í matartenginguna,“
bætir hún við.
Í næstu sætum á eftir Ómangó
voru verkefni sem snúa annars
vegar að því að endurvekja hlutverk
mjólkurbílsins og hins vegar að
minnka matarsóun. Í öðru sæti var
Mjólkurbíllinn, en hugmyndin er

að með því láta hann ganga í endurnýjun lífdaga – sem mikilvægan
samfélagslegan hlekk – megi nota
hann til að tengja framleiðendur og
frumkvöðla betur saman við neytendur. Í þriðja sæti var verkefnið
Leifur Arnar, þar sem lagt er upp
með að minnka matarsóun á þeim
hlekkjum virðiskeðjunnar þar sem
fyrirtæki liggja. Vandamálið verður leyst með smáforriti og miðlægu
svokölluðu uppvinnslueldhúsi – sem
leggur heildsölum og stórverslunum
lið með því að gefa matvörunum, sem
eru renna út á tíma, annað tækifæri.
Veflægt lausnamót og
Hugmyndaþorp
„Vegna COVID-19 fór lausnamótið

alfarið fram á netinu og nýttu þátttakendur nýja samsköpunarlausn
„Hugmyndaþorpsins“ –hugmynda
þorp.is – við þróun verkefnanna.
Arnar Sigurðsson frá sprotafyrirtækinu Austan mána þróar lausnina samhliða Hacking Hekla lausnamótinu.
„Á þeim tímum sem við lifum verður
sífellt mikilvægara að virkja krafta
úr sem flestum áttum samfélagsins
inn í nýsköpun og þróun sem getur
tekist á við áskoranir framtíðar. Með
hugmyndaþorpinu er sköpunarferlið
gert opið, gagnsætt og hvetjandi. Það
var frábært að sjá Hugmyndaþorpið
lifna við með þátttakendum Hacking
Hekla. Inni í því deildu þátttakendur
vandamálum, hugmyndum og verkefnum og lögðu grunn að opnu vistkerfi nýsköpunar fyrir Suðurlandið,“
segir Svava. Mögulegt er að skoða
verkefnin sem tóku þátt í lausnamótinu inni á vef Hugmyndaþorpsins;
hugmyndaþorp.hackinghekla.is.

Nordic Food in Tourism er norrænt samstarfsverkefni sem er ætlað
að vekja athygli á þeim verðmætum sem liggja í staðbundinni matvælaframleiðslu og matargerð bæði
fyrir heimamenn og erlenda gesti.
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, sem
starfar hjá Nordic Food in Tourism
og hjá Íslenska ferðaklasanum segir
að hún hafi orðið vitni að mikilli
sköpunargleði og krafti þessa helgi,
þar sem fólk vann að hugmyndum
sínum af miklum eldmóði. „Það er
einstakt að fá tækifæri til að kynnast
þessum hugmyndum og eldhugunum á bakvið þær og vettvangur eins
og Hacking Hekla gefur þessum
aðilum tækifærið á að miðla, læra
og þróa hugmynd að raunverulegri
þjónustu eða vöru,“ segir hún um
verkefnið.

Ráðgjöf í boði Samtaka
sunnlenskra sveitarfélaga

Að sögn Svövu er Hacking Hekla
lausnamótið nú formlega farið af stað
á ferðalagi sínu um landið og leitar
að samstarfsaðilum á Vestfjörðum
og Norðurlandi. „Markmið Hacking
Hekla er að draga fram í sviðsljósið
það öfluga frumkvöðlastarf sem á
sér stað á landsbyggðinni og tengja
saman frumkvöðlasenurnar í dreifbýli og þéttbýli á Íslandi. Sömuleiðis
á verkefnið að virkja skapandi
hugsun og styðja við nýsköpun og
fjölgun atvinnutækifæra á svæðinu,“
segir Svava. 

Þátttakendum verður í kjölfarið boðið
upp á vinnusmiðju um næstu skref og
hvert teymi fær þar að auki ráðgjafartíma með ráðgjöfum SASS. Ingunn
Jónsdóttir, ráðgjafi hjá SASS, segir að
þau séu virkilega ánægð með hvernig
til tókst um þessa helgi og þau hlakki
til að sjá sem flest af þessum verkefnum verða að veruleika. Þeirra
framlag verði því að veita þessa
ráðgjöf.

Leitað að samstarfsaðilum á
Vestfjörðum og Norðurlandi
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Hacking Hekla-umhverfið á vefnum Hugmyndaþorpinu (hugmyndaþorp.is),
sem er vettvangur fyrir samsköpunarlausnir. Þar má skoða verkefnin sem
tóku þátt í Hacking Hekla á Suðurlandi.

gera þurrkaða ávaxtavöru eins og
„ávaxtaleður“,“ útskýrir James.
Örugg og jafnvel
næringaríkari afurð
James játar því að formið á
ávöxtunum verði ekki það sama
og þekkist af plöntunum. „Við
endum með eitthvað sem mun
líta út eins og ávaxtafrumusulta.
Markmiðið er að hafa svipað
bragð en áferðin hentar betur
til notkunar í unnum matvælum
eins og smoothies, bragðbættum
jógúrtum, skyr eða safa – að
minnsta kosti til að byrja með.
Helstu rannsóknir á þessari tegund
af ætum ávaxtafrumum hafa
verið gerðar af vísindamönnum
í Finnlandi á síðustu árum. Þeir
hafa sýnt fram á að lokaafurðin er
bæði örugg og í sumum tilvikum
enn næringarríkari en ávextir
sem ræktaðir eru á plöntum.
Mikilvægast er að þeir uppgötvuðu aðferð til að nota aukaafurð
frá mjólkuriðnaði sem sykurgjafa
til að fæða frumurnar, í formi tvísykru sem kallast laktósi. Þessi
hluti er lykillinn að því að gera
framleiðsluferlið sjálfbært og
þjóðhagslega hagkvæmt hér á
Íslandi. Því ef við hefðum ekki
sterkan mjólkuriðnað á Íslandi
þyrftum við að flytja inn mikið
magn af súkrósa fyrir verkefni
eins og okkar, sem aðalhráefni.“

Hyggur á meistaranám við LbhÍ
„Ég er upprunalega frá Alabama í
Bandaríkjunum en hef einnig búið í
Kína þar sem ég var meðal annars að
gera markaðsrannsóknir á lífrænum
landbúnaði. Ég hef búið á Íslandi
síðan 2013 og fyrir nokkrum árum
varð ég íslenskur ríkisborgari. Mestan
hluta míns tíma hérna var ég að vinna
í Gróðrarstöðinni Ártanga, þar sem
ég fékk virkilega góða tilfinningu
fyrir gróðurhúsaræktuninni, þeim
áskorunum sem við stöndum frammi
fyrir, en líka endalausum tækifærum
sem virðast alltaf handan við hornið,
segir James þegar hann er spurður
um upprunann og ástæður þess að
hann væri hér á landi. „Eftir fjögur
ár á Ártanga fór ég aftur í skóla við
Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ )
í garðyrkjufræði á ylræktarbraut. Ég
kláraði tveggja ára bóklega hlutann og
er nú í því að klára verklega hlutann.
En síðustu tvö ár hef ég einnig tekið
þátt í rannsóknarverkefnum með
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og síðan
Atmonia, íslensku sprotafyrirtæki
sem þróar sjálfbæra framleiðslu á
köfnunarefnisáburði. Hluti af starfi
mínu með Atmonia sneri að smíði og
rekstri sérhæfðra ræktunartanka sem
nýta staðbundnar örverur.
Við undirbúning minn fyrir það
rannsóknarverkefni rakst ég óvart á
þá vinnu sem fram fór í Finnlandi
með áherslu á ræktun á ætum ávaxtafrumum – og hugmyndin um að koma

þessari framleiðsluaðferð til Íslands
festist í höfðinu á mér.“
Á viðburðinum Hacking Hekla
gafst James og Hafsteini í fyrsta skipti
tækifæri til að kynna hugmyndina
formlega og opinberlega. „Það kom
mér mjög skemmtilega á óvart að fá
svona jákvæð viðbrögð. Það var auk
þess góður vettvangur til að greina
hvaða hópar í landinu gætu orðið
bestu samstarfsaðilarnir til að koma
þessu af stað. Núna er Ómangó bara
á hugmynda- og þróunarstigi – það er
enn þá fullt af smáatriðum til að vinna
úr eins og að uppfylla reglugerðarkröfur í gegnum Matvælastofnun.
Það felur til dæmis í sér að uppfylla
öryggiskröfur vegna nýrrar matvælaframleiðslu í gegnum EFSA
(European Food Safety Authority).
Ég trúi því eindregið að öryggi matvæla þurfi að vera í forgangi fyrir
nýjar tegundir matvæla eins og þessa,
þannig að þetta tekur bara sinn tíma.
Ég ætla í meistaranám við LbhÍ
sem hefst næsta haust, svo ég vona
að þetta verði aðaláherslan í meistaralokaverkefni mínu sem gefi mér
meiri tíma og reynslu til að pússa
smáatriðin. Og akkúrat núna fer
mestur tími minn í að fara í rannsóknir á ferlum til að hjálpa við að
gera Atmonia áburðarkerfið tilbúið
til markaðssetningar. Þannig að það
er fyrsta forgangsverkefni mitt. Hins
vegar getur lokaafurð Atmonia nýst
fyrir frumuræktartækni, svo að það
er einhver skörun sem getur reynst
hjálpleg til að flýta fyrir hlutunum.“

Kr. 11.200
Kr. 8.900

-20%

-20%

VANTAR ÞIG SEÐLA/KORTAVESKI?
Sendum frítt!
Netverslun - www.drangey.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

Fjögurra til fimm ára
rannsóknarvinna framundan
James telur raunhæft að áætla að hann
verði með verkefnið næstu fjögur til
fimm ár í rannsóknarvinnu ásamt
annarri vinnu áður en hægt verður
að setja framleiðsluna á markað.
Hugmyndin er að byrja í litlum mæli,
með áherslu á að framleiða næringarríkar ávaxtavörur fyrir íslensk elliheimili og fyrir skólamat – síðan á
stærri íslenskan markað.
„Frumulandbúnaður hefur mikla
möguleika, sérstaklega hér á Íslandi,
og myndi hjálpa til við að draga úr
þörf á innfluttum hitabeltisávöxtum,
lækka kolefnisfótspor Íslands, bæta
við fjölbreytni staðbundinna matvæla og færa matvælaframleiðslu
nær heimili okkar,“ segir James að
lokum.

Kr. 7.400
Kr. 5.900

IÐNAÐAR- OG
BÍLSKÚRSHURÐIR

Iðnaðar- og bílskúrshurðir úr áli

HLÝJAR YFIRHAFNIR OG FYLGIHLUTIR
Við sendum frítt innanlands

•
•
•
•
•
•
•

yfir 30 ára reynsla á Íslandi
hurðir úr áli — engin ryðmyndun
hámarks einangrun
styrkur, gæði og ending — langur líftími
háþróuð tækni og meira öryggi
möguleiki á ryðfríri útfærslu
lægri kostnaður þegar fram líða stundir

Sveigjanlegar lausnir og fjölbreytilegt útlit hentar
mismunandi tegundum bygginga.

- merkt framleiðsla

Byggðu til framtíðar
með hurðum frá Idex
Ve r s l u n | S n o r r a b r a u t 5 6 , 1 0 5 Re y k j a v í k | F e l d u r. i s

idex.is - sími: 412 1700
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Hús tekið á Sigríði Helgu og Viðari Hafsteini á Kaldbak á Rangárvöllum:

„Breyta þarf regluverki þannig að bændur geti
slátrað sínum lömbum í „örsláturhúsum“

Hjónin Sigríður Helga Heið
mundsdóttir og Viðar Hafsteinn
Steinarsson eru öflugir bændur á
bænum Kaldbak á Rangárvöllum
í Rangárvallasýslu þar sem þau
eru með fjölbreyttan búskap, eða
sauðfjárbúskap, hrossarækt, skóg
rækt, ferðaþjónustu og auk þess
eru þau í smá verktakastarfsemi,
sem tengist aðallega skógrækt.
Jörðin Kaldbakur byggðist úr
Víkingslæk 1784, því forna höfuðbýli sem helmingur þjóðarinnar
getur rakið sig til og er komið af
„Víkingslækjarætt“. Á Víkingslæk
var tvíbýli og Þingskálar, sem eru
einnig í Sigríðar og Viðars eigu,
byggðust úr Víkingslæk 1811.
Þessar tvær jarðir hafa mátt þola
mikinn sandágang en með miklu
átaki er löngu búið að snúa vörn í
sókn og landið í stöðugri framför.
Hins vegar er stór hluti lands þessara
jarða innan „landgræðslugirðingar“
frá árinu 1939 en þar gerðist ekkert
þar til þau fóru sjálf að sinna landinu
innan þessarar girðingar. Sigríður og
Viðar settust niður með blaðamanni
og svöruðu fjölbreyttum spurningum
um hitt og þetta, sem tengjast búskap
og íslenskum landbúnaði.
– En byrjum á byrjuninni og
spyrjum hvaðan þau eru.
„Ég er alin upp hér á Kaldbak,
foreldrar mínir Heiðmundur Einar
Klemenzson og Klara Hallgerður
Haraldsdóttir keyptu jörðina og
fluttust hingað árið 1958. Ég á eina
systur, Elínu Guðrúnu,“ svarar
Sigríður og Viðar tekur við; „Já,
ég er alinn upp í Fljótshlíðinni
þeirri margrómuðu sveit, foreldrar
mínir, Steinar Magnússon og Sjöfn
Guðjónsdóttir, bjuggu í Árnagerði.
Viðar á 5 bræður. Sigríður og Viðar
eiga tvær dætur, þær Klöru og Ösp,
og tengdasynir þeirra eru Garðar
og Ragnar og svo eiga þau fjögur
yndisleg barnabörn, Viðar Frey
og Helgu Björk, sem eru Klöru og
Garðarsbörn og Úlf og Kára, sem
eru Aspar og Ragnarssynir.
Fyrir Covid var aðal búskapurinn
tengdur ferðaþjónustu
– Hvernig búskap eruð þið með í
dag?
„Áður en Covid brast á var okkar
aðal „búskapur“ tengdur ferðaþjón-

Viðar Hafsteinn Steinarsson og Sigríður Helga Heiðmundsdóttir, bændur á bænum Kaldbak á Rangárvöllum, þar sem þau reka ferðaþjónustu, stunda
sauðfjárrækt og eru með hrossarækt og skógrækt, ásamt því að vera í verktakastarfsemi. 
Myndir / Úr einkasafni

ustu, en við rekum lítið gistihús hér og erum að auki með í
útleigu íbúðarhús. Þessi rekstur
hefur gengið vel á undanförnum
árum. Fjárfjöldinn er svipaður
nú í allnokkur ár. Við höfum
verið að rækta hross með ágætis
árangri en skógræktina lítum við
fyrst og fremst á sem landbætur,“
segir Sigríður og tekur fram að
engin verkaskipting sé á milli
þeirra hjóna, þau gangi jafnt til
allra verka.
– Þið eruð fyrst og fremst
sauðfjárbændur, hvernig líst
ykkur á stöðu greinarinnar og
hvernig metið þið hana?

Barnabarnið
Viðar Freyr
hjá uppáhalds
kindinni sinni,
sem heitir
Díanna.

„Ferðaþjónustan
er reyndar okkar aðal
tekjulind og þar hefur
gengið vel undanfarin ár.
Sauðfjárbúskapur stendur
því miður illa þessi árin.
Afurðaverð hefur verið í
frjálsu falli og litlar líkur á
að það lagist. Það er líkast
því að við bændur séum
að gera sláturleyfishöfum
vinargreiða með því að
„láta“ þá hafa lömb. Það
er svo margt sem þarf að
breytast eins og t.d. að
allt kjöt sé með sýnilegum
upprunamerkingum, ekki
síst nú þegar innflutningur
á kjöti og kjötafurðum fer
sívaxandi. Neytendur eiga
rétt á að vita hvaðan kjötið
kemur. Stefna stjórnvalda
með að leyfa aukinn innflutning á landbúnaðarvörum er
undarleg. En auðveldlega
Systkinin Helga
Björk, Kári og Úl
fur í sveitinni má framleiða hér innanlands á
hjá afa og ömmu sjálfbæran og heilnæman hátt
.
allt það kjöt sem þörf er á til
neyslu, landi og lýð til heilla,
en svo virðist sem allan vilja skorti
til að taka á þeim málum,“ segir
Viðar brúnaþungur.
Sauðburðurinn stendur
alltaf upp úr

Jörðin Kaldbakur byggðist úr Víkingslæk 1784, því forna höfuðbýli sem helmingur þjóðarinnar getur rakið sig til og er komið af „Víkingslækjarætt“.

– Hvað er skemmtilegast við að
vera sauðfjárbændur, hvað er það
að gefa ykkur og lítið þið á þetta
sem lífsstíl og hvernig er afkoman,
náið þið að lifa af búskapnum, eða?
„Það er nú sauðburður sem alltaf
stendur upp úr, sá tími í byrjun vors
með birtu allan sólarhringinn er
algjörlega óviðjafnanlegur. Síðan
er það haustið, að safna fénu saman,
sjá lömbin og velja ásetninginn.
Það er erfitt að lifa á sauðfjárbúskap
eingöngu, jafnvel þótt fjöldinn væri
meiri. En þá er bara að finna fleiri
möguleika, eins og við höfum reynt.
Allt sem þú tekur þér fyrir hendur
er þinn lífsstíll, hvort sem það er
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Sigríður Helga, formaður Skógræktarfélags Rangæinga, að störfum á nýju
svæði Kolviðarskóga á Geitasandi. Þar var 82.500 plöntum plantað og sáu
Sigríður og Viðar um gróðursetningu 60 þúsund þeirra, geri aðrir betur.

sauðfjárrækt eða eitthvað annað
en afkoman þarf að verða betri.
Breyta þarf regluverki þannig að
bændur gætu slátrað sínum lömbum í „örsláturhúsum“ og selt afurðir
beint frá býli. Ef þú sendir lömb í
sláturhús og tekur þau heim til að
selja sjálfur, kostar slátrunin of
mikið til að nægilega arðbært sé,
Sláturleyfishafinn gefur þar ekkert
eftir,“ segir Sigríður.
Skógrækt er forsenda
landgræðslu
– Þið hafið mikinn áhuga á skógrækt og þú, Sigríður, ert formaður
Skógræktarfélags Rangæinga. Af
hverju hefur þú svona mikinn áhuga
á skógrækt og hvað er það að gefa
þér að stunda skógrækt og stýra
stóru skógræktarfélagi?
„Já, skógrækt er forsenda landgræðslu og hvar sem þú ferð í
að bæta land og græða upp ætti
skógur alltaf að vera með í þeim
aðgerðum. Við hófum okkar skógrækt árið 1990 og eigum nú fallega
skóga sem upp eru að vaxa. Eitt
leiddi af öðru og ég fór inn í stjórn
Skógræktarfélags Rangæinga,
vann þar nokkur ár með eldhuganum Markúsi Runólfssyni. Tók
síðan við sem formaður félagsins
eftir að hann féll frá og hef staðið þá vakt með smá hléum síðan.
Það er svo margt hægt að gera
og Skógræktarfélag Rangæinga
hefur verið mjög öflugt í að halda
úti öflugu starfi,“ segir Sigríður
formaður.
– Hvað getur þú sagt mér um
starfsemi félagsins?
„Skógræktarfélag Rangæinga er
með um 290 félaga og er t.d. núna
með stórt verkefni fyrir Kolvið, sem
er að planta 82.500 plöntum, það er
að klárast. Síðan höfum við verið
að bæta aðgengi í skógum félagsins, með gerð göngustíga og lagfæra
brautir. Það er þá aldrei þörf á að
fólk geti komið og notið útivistar ef
það er ekki nú á tímum COVID. Þá
er árviss sala á furu fyrir jólin, sem
er mjög vinsælt að koma í skóginn
og ná sér í tré. Skógræktarfélag
Rangæinga er með mörg svæði
í sýslunni, austur á Skógum, á
Markarfljótsaurum, á Kotvelli,
Aldamótaskógi á Gaddstöðum,
Bolholtsskóg á Rangárvöllum,
Réttarnes á Réttaneshrauni og
Ásabrekku í Ásahreppi,“ segir
Sigríður.
– Ættum við að leggja meiri
áherslu á skógrækt á Íslandi?
„Að sjálfsögðu á að leggja meiri
áherslu á skógrækt, umfram allt
að planta fjölbreyttum tegundum
og hætta þessum kjánaskap tala
um íslenskar tegundir og erlendar.
Dæmin sanna að hér óx fjölbreyttur
skógur og þannig vil ég sjá það. Nú
er verið á fullu að hvetja til söfnunar
á birkifræi, sem er gott, einnig ætti
að safna t.d stafafurufræi og dreifa
því svo jöfnum höndum. Planta sem

víðast, er löngu orðin leið á þessari
auðnaráráttu. Skógrækt er líka afturkræf, þannig að ef vantar land undir
akuryrkju er ekkert auðveldara en
endurheimta landið til slíks brúks.
Skógurinn eykur möguleika á svo
mörgu, betri uppskera af túnum eða
ökrum, skjólsælir staðir þar sem fólk
getur notið útivistar og ég blæs á
vælinn sem stundum heyrist, að
skógurinn sé að taka allt útsýni frá
fólki. Á þjóðvegum landsins tekur
það nokkrar sekúndur að keyra fram
hjá skógi, sem hugsanlega byrgir
fólki einhverja sýn til fjalla,“ segir
Sigríður ákveðin.
Möguleikarnir miklu fleiri
en hefðbundin sauðfjárrækt
og kúabúskapur
– Hvernig sjáið þið framtíð búskapar á Kaldbak og hvernig verður
búskapurinn þar eftir 15 til 20 ár?
Hér kemur Viðar inn. „Tja, það
er ómögulegt að segja, vonandi vilja
afkomendurnir a.m.k. eiga jörðina
en hefðbundinn búskapur með sauðfé eða kýr verður varla stundaður,
enda möguleikarnir svo miklu fleiri,
skógræktin verður vonandi stunduð
og t.d. ferðaþjónusta.“
– Nú gengur COVID-19 yfir
heiminn, það eru skrýtnir tímar
sem við lifum. Hvernig er að vera
bændur á þessum tíma og eruð þið
með einhverjar ráðstafanir í því
sambandi eða gengur allt „eðlilega“
fyrir sig?
„Hér gengur í sjálfu sér allt sinn
vanagang á búinu, en við takmörkum mjög gestakomur og förum lítið
innan um fólk. Verst er þegar fjölskyldumeðlimir geta ekki komið.
En það er ekkert um annað að ræða
en þreyja þorrann og góuna og halda
þetta út. Það er ekkert að skemma
fyrir eins og í haust að geta verið
úti dögum saman að planta trjám,
nú eða smala sauðfé,“ segir Viðar.
Staðan í landbúnaði
gæti verið betri
– Ef við horfum til íslensks landbúnaðar í dag, hvernig líst ykkur á
stöðuna og framtíðina?
„Staðan gæti vissulega verið betri,
samstaða bænda og ákveðni til að
berjast fyrir bættum hag er því miður
ekki mikil. Landbúnaðarráðherra er
nú nýlega búinn að segja okkur að
sauðfjárbúskapur sé t.d. „lífsstíll“
og þá skipti afkoman engu máli,“
segir Sigríður.
– Þegar þið eruð ekki að vinna
við búskapinn, hvað gerið þið ykkur
til ánægju og afþreyingar, fjölskyldan, til að brjóta upp hvers daginn?
„Við höfum gaman af að fara
um hálendið og er afrétturinn okkar
alltaf heillandi. Barnabörnunum
finnst sport að fá að veiða þarna
inn frá og fegurðin er einstök. En
góð ganga um heimaslóðir er líka
ágæt,“ segja þau bæði að lokum. 
/MHH


Hrossarækt er stunduð með góðum árangri á Kaldbak. Hér er hryssan Himnasending með folaldið sitt.

Af sérstökum ástæðum þá eigum við þessar lengdir á lager.
Litað bárujárn
Þykkt: 0,60 mm
Breidd: 1045 mm
Klæðir: 988 mm
3.600 kr m² m/vsk.

Ef keypt er 30 - 100 m²
20% afsláttur
2.880 kr m² m/vsk
Ef keypt er 101 - 1000 m²
30% afsláttur
2.520 kr m² m/vsk
Ef allt er keypt
50% afsláttur
1.800 kr m² m/vsk

RAL 8012
Lengd: 6.700 mm 148 stk
Lengd: 5.900 mm 41 stk
Lengd: 6.940 mm 24 stk

RAL 9005
Lengd: 3.300 mm 71 stk
Lengd: 4.800 mm 151 stk

Nánari upplýsingar hjá sölumönnum.
STRÚKTÚR ehf - Stangarhyl 7 - 110 Reykjavík - struktur@struktur.is - sími: 588 6640

30
LÍF

Bændablaðið | Fimmtudagur 5. nóvember 2020

&

STARF

Fjársjóður og fagurt gildi í gömlu timbri
Erla Hjördís
Gunnarsdóttir
ehg@bondi.is

Högni Stefán Þorgeirsson hefur
undanfarin 10 ár rekið fyrirtækið Arctic Plank þar sem
hann nýtir timbur sem annars
væri hent og býr til úr því hina
ýmsu gæðagripi, allt frá stólum og borðum til sérsmíðaðra
gólf- og veggfjala sem prýða
margvíslega staði hérlendis
og erlendis. Högna er ekkert
heilagt þegar kemur að hráefninu og nýtir meðal annars
millispýtur úr vörubrettum og
sólbakaðan hlöðuvið til endurnýtingar.
Högni er smiður og dúk
lagninga
maður í grunninn og
hefur unnið við ýmislegt í gegn
um tíðina en upprunalega ætlaði
hann að verða arkitekt.
„Ég flutti til Danmerkur árið
1995 og starfaði mestmegnis
sem smiður og við að leggja
gólf. Smátt og smátt fór ég út í
parketið líka og fór að gera upp
hús með vinum mínum. Ég hef
alltaf verið heillaður af gömlu
timbri og ég held því fram að það
hafi síast inn hjá mér í æsku en
mamma er Norðfirðingur og sem
krakki hef ég sterka minningu
af því þegar afi tók mig með sér
að rífa panil af bústað til að taka
nagla úr, þétta og laga hann til en
leggja hann síðan aftur,“ útskýrir
Högni.
Með danskt
„timburrusl“ til Íslands
Högni sá ýmis tækifæri í Dan
mörku og ekki leið á löngu þar
til hann var komin í uppgrip í
að bjarga gömlum gólffjölum og
timbri sem annars hefði verið hent.
„Upp úr aldamótunum urðu
gjaldþrot hjá sveitarfélaginu
Vesterbro og farið var að gera
upp stóran hluta af hverfinu. Þarna
vann ég sjálfstætt og fékk verkefni
við að rífa úr gólfefni af íbúðum
hjá sveitarfélaginu. Ég sá alveg
ofsjónum yfir því að verið væri að
henda gömlu timbri en sum húsin

Högni fyrir utan vinnuaðstöðu sína á Smiðjuvegi í Kópavogi, en hann hafði nýlega fengið þessa massívu bita frá
Slippnum á Akureyri en skip voru dregin upp á þeim áður fyrr. „Þetta er gull sem ég fékk að norðan og mér sýnist
ég muni gera skrifborð úr þeim fyrir arkitekt sem kom hérna við á dögunum,“ sagði Högni. 
Mynd / ehg

þarna voru frá árinu 1880. Ég fékk
vin minn með mér að rífa út um
fjögur þúsund fermetra en hann sá
ekki alveg tækifærin í þessu eins
og ég,“ segir Högni brosandi og
bætir við:
„Þegar ég flutti heim árið 2000
tók ég 400 fermetra með mér til
Íslands sem ég er búinn að nýta á
ýmsum stöðum. Ég keypti hæð í
Bankastrætinu og notaði hluta af
timbrinu þar, eitthvað fór í íbúð í
Miðtúni og eins í Hlíðunum svo
þetta danska „timburrusl“ hefur
víða nýst. Árið 2010 keyptum ég
og konan mín hús en þá lausskrúf
aði ég gömlu spýturnar á húsið og
fékk vin minn Hálfdan Pedersen
leikmyndahönnuð í lið með mér.
Hálfdan kom að hönnun og smíði
Geysisbúðanna og hann fékk
restina af timbrinu til að nota
í verslunina á Skólavörðustíg.
Þannig að timbrið sem ég reif út
úr íbúðum á Lille Ystegade árið
1998 hefur gengið í endurnýjun
lífdaga á hinum ýmsu stöðum og
kemur hvarvetna vel út.“
Sýnishorn af þeim verkum sem Högni hefur komið að sem eru fjölbreytt og
kemur endurunna timbrið sérstaklega vel út.

Vill upphefja söguna
Högna er sem sagt ekkert heilagt

Úr íbúð þar sem gamall efniviður hefur verði nýttur sem gólfefni og fleira.

Skrokkhlutaskurðarmynd úr gömlu
timbri.

þegar kemur að því að nýta gamalt
timbur, hvort sem er úr gömlum
eikarbátum,
vörubrettum,
sólbökuðum hlöðuvið eða
þakefni. Því eru allar vörur sem

framleiddar eru hjá Arctic Plank
endurnýttar til hins ýtrasta.
„Mér finnst alltof dýrmætt
að slátra sögunni, ég vil miklu
frekar upphefja hana. Ég komst
til dæmis að því fyrir tíu árum að
það var enginn að nýta vörubretti
hér heima svo ég skoðaði skóg
ræktarskýrslur í Bandaríkjunum
en þar eru árlega framleidd um
300 milljónir vörubretta og á ári
hverju er tugum milljóna af þeim
fargað sem enda í spæni eða við
landnýtingu. Þá fór ég að hugsa
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hvort það væri ekki hægt að gera
eitthvað annað en að kurla vörubretti og var sannfærður um að
það væri hægt að endurnýta þau
í eitthvað sniðugt,“ segir Högni
og bætir við:
„Minn stærsti samkeppnisaðili
á Íslandi varðandi vörubrettin er
slökkviliðið en einnig fer drjúgur
hluti af þeim upp á Grundartanga
þar sem þau eru kurluð og nýtt
sem eldsneyti fyrir iðnaðinn þar.
Þetta er stórkostlega vanmetið
hráefni í hitt og þetta en flestir
líta á þetta sem rusl á meðan ég
sé bara tækifæri í öllu gömlu
timbri.“

NOTAÐU AFSLÁTTARKÓÐANN:

GÆÐADEKKIN ÞÍN
FÁST ÓDÝRARI
HJÁ OKKUR!

Endurnýtir 60 tonna eikarbát
Fljótlega eftir að Högni kom til
landsins frá Danmörku fékk hann
verkefni í samvinnu við Hálfdan
vin sinn að vinna gólfið og pallinn
hjá Kex Hostel en verkið var
hugsað í þrívídd og vel var tekið
eftir.
„Það er oft pikkað í mig og sagt
að ég safni of miklu rusli og það
var svolítið skemmtilegt þegar
mér bauðst að nýta mér hluta úr
gömlum eikarbát hjá Slippnum
í Keflavík og ég bað um að fá
hann allan að þá hlógu þeir að
mér. En ég fékk sem sagt 60 tonna
eikarbát sem hefur meðal annars
nýst í stóla og borð og verður
eitthvað fleira úr. Það getur komið
svo skemmtileg áferð í eikina
þegar saltið úr sjónum er búið að
kvarna lakkið af og það byrjar að
blæða út frá naglaförunum. Það er
líka hátt sýrustig í eikinni svo það
er úrvalsefni til að vinna með,“
segir Högni sem leikur sér með
hinar ýmsu viðartegundir og er
ekkert heilagt hvað hann gerir úr
gullinu sínu.

BONDI

SENDUM HVERT Á LAND SEM ER

Sími: 519-1516 • WWW.DEKK1.IS
Funahöfða 6, 110 Reykjavík • Njarðarbraut 11, 260 Reykjanesbær

Lely Center Ísland

ALTERNATORAR í ﬂestar
gerðir dráttarvéla

Á Smiðjuveginum, sem Högni kallar helgidóminn sinn, má sjá sýnishorn af
því sem hann framleiðir úr gömlu timbri, gólf- og veggjaklæðningar ásamt
stólum og borði sem er eftirlíking af Langjökli.

„Hausinn er alltaf stútfullur
af hugmyndum, það vantar ekki
og ég er alltaf með augun opin
fyrir því að vinna með þennan
fjársjóð sem gamalt timbur er.
Það er líka sérstaklega skemmti-

legt að vinna með mismunandi
hönnuðum og arkitektum sem
hafa sínar hugmyndir og síðan
vinnum við verkin í sameiningu
þangað til allir eru sáttir við lokaútkomuna.“

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

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

GRÆNU VELFERÐARGÓLFIN
Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson
Sími 892-1480
www.comfortslatmat.com

Nf: gretarhrafn@simnet.is

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Þægilegur hiti góð hitadreifing
Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
Fljótlegt að leggja
Ekkert brot ekkert flot
Dreifiplötur límdar beint á gólfið
Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og
sumarhús
Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og
þægilegt
Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

Bænda
bbl.is
• 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

Facebook
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LÍFRÆN FRAMLEIÐSLA

lífrænni

Ísland stendur norrænum þjóð
um mun aftar þegar kemur að líf
rænni framleiðslu og hefur ekki
sett sér nein langtíma markmið í
þessum efnum. Þetta kemur fram
í markaðsgreiningu sem unnin
var á vegum Norrænu ráðherra
nefndarinnar og kom út í ár. Heiti
skýrslunnar er Markaðsgreining
lífrænnar fæðu á Norðurlöndunum
og Eystrasaltsríkjunum.
Samkvæmt skýrslunni tileinka
neytendur sér í vaxandi mæli
heilbrigðari lífshætti auk þess sem
meðvitund um kosti lífrænna afurða
hefur aukist. Þessi staðreynd í
bland við stuðning og stefnumótun
stjórnvalda, sérstaklega í Danmörku
og Svíþjóð, hefur gert það að
verkum að framleiðsla og sala á
lífrænum afurðum hefur aukist
verulega.
Danir eiga heimsmet
Þrjátíu ár eru liðin frá því að Danir
mótuðu sér stefnu um lífræna

Norðurlanda sem og fleiri landa sem
við berum okkur saman við er ljóst
að hér er horft til framtíðar. Þess má
geta að stefna Evrópusambandsins
er að 25% landbúnaðarlands verði
orðið vottað lífrænt fyrir árið 2030.
Lítil vitund um ágæti
lífrænnar framleiðslu

Danmörk var fyrsta ríki heims til að innleiða ríkiseftirlit með lífrænni
framleiðslu. Merkið er í dag, 30 árum eftir að það var kynnt, orðið þekkt
og virkt.

Berglind Häsler.

framleiðslu og er nú svo komið að
markaðshlutdeild lífrænna vara er
sú hæsta í heiminum í Danmörku,
eða 12%, og er gert ráð fyrir að
það hlutfall verði orðið 34%

Mat á umhverfisáhrifum
Athugun Skipulagsstofnunar

Þverárfjallsvegur í Refasveit og Skagastrandarvegur um Laxá
Vegagerðin hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um Þverárfjallsveg í Refasveit og Skagastrandarveg um Laxá.
Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd og
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar
frá 30. október til 11. desember á bæjarskrifstofu Blönduósbæjar og hjá
Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is.
Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt
fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi
síðar en 11. desember til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

Eftir stækkun
Núverandi

Veiðihús Haukadalsá neðri
Dalabyggð

Endurbætur og stækkun
Veiðifélag Haukadalsár neðri hyggur á endurbætur og stækkun
á núverandi veiðihúsi í Haukadal.
Endurbætur felast í nýju eldhúsi, ásamt endurbyggingu á gólfi,
veggjum og lofti.
Stækkun/viðbygging; verður u.þ.b. br.40m²
Áhugasamir fagmenn/verktakar hafi samband við;
arkteikn slf. - sími 897 9131 - netfang gislisam@internet.is

árið 2030 vegna sífellt vaxandi eftirspurnar neytenda.
Útflutningur hefur aukist ár
frá ári og er Danmörk víða
orðin þekkt sem matvælaþjóð sem státar af hágæðavörum. Helstu ástæður þess
að danskir neytendur eru svo
hlynntir lífrænni framleiðslu
eru að þeir vilja leggja sitt af
mörkum til umhverfismála
og aukinnar dýravelferðar.
Ísland rekur lestina
Svíþjóð státar af hæsta hlutfalli lífræns vottaðs lands,
eða 19%, og hefur það
hlutfall aukist um 160%
milli áranna 2005 til 2017.
Lífræn framleiðsla verður
því alltaf fyrirferðarmeiri í
sænsku landbúnaðarstefnunni eftir því sem fram
líður og sprettur þessi
breytta nálgun mikið til
frá kalli neytenda eftir lífrænt vottuðum afurðum. Í
Danmörku hefur hlutfall
lífræns vottaðs lands vaxið um
108% milli áranna 2005–2018. Í
markaðsgreiningu ráðherranefndarinnar kemur fram að breytan í þessu
sé fyrst og fremst sú að stjórnvöld
beggja landa hafi sett sér langtíma
markmið fyrir lífræna framleiðslu
og aukið stuðning við lífræna framleiðendur.
Ísland rekur lestina þegar kemur
að hlutfalli lífræns vottaðs lands af
öllum Norðurlöndunum. Árið 2017
var það 1,5%. Við flytjum sama og
ekkert út og í skýrslunni kemur
fram að lítil eftirspurn heima fyrir
gefi framleiðendum lítið tilefni til
að framleiða lífrænt. Þetta sé þó
hægt og rólega að breytast og gerir
skýrslan ráð fyrir hægum vexti, sérstaklega í ljósi þess að árið 2017
voru aðlögunarstyrkir hækkaðir
umtalsvert en slíkum styrkjum er
ætlað að koma til móts við bændur sem vilja skipta um kúrs. Því er
spáð að íslenskir neytendur sem og
framleiðendur muni hægt og rólega
átta sig á gildi lífrænna afurða og
er því er gert ráð fyrir að þegar við
nálgumst árið 2030 verði hlutfallið
orðið hærra.
„Danska leiðin“
Stefna Dana hefur vakið mikla
athygli um víða veröld og það virðist engu skipta hvaða stjórnmálaflokkar halda um stjórnartaumana
– áfram er haldið á sömu braut þótt
flokkarnir gefi reyndar mismikið í.
Stefnan tekur á mörgum samhangandi þáttum:
• Unnið er að því að örva markaðinn með fræðslu um ágæti líf-

Í skýrslunni kemur fram að hugtakið „lífræn framleiðsla“ er ekki
jafn vel þekkt á Íslandi og á hinum
Norðurlöndunum. Lítið sé til af
gögnum um lífræna markaðinn
á Íslandi og sú eigindlega rannsókn sem skýrsluhöfundar gerðu
með viðtölum og fleiri aðferðum
bendi til þess að lítið sem ekkert sé
unnið að því að auka vitund neytenda um ágæti lífrænnar
framleiðslu líkt
og gert er á hinum
Norðurlöndunum.
Þau gögn sem þó
séu til, gefi til kynna
að markaðurinn sé
stækkandi, bæði hvað
varðar framleiðendur
og neyslu en ekki séu
næg gögn til að áætla
vöxtinn eða stærð
markaðarins.
Þegar skoðað sé
hvað keyri vöxt hins
lífræna markaðar komi
í ljós að ekki svo mikið
sé sprottið frá framleiðendunum sjálfum
heldur frekar frá neytendum og innflutningi.
Lífræn framleiðsla sé
vissulega til staðar á
Íslandi en lang mest af
því sem er neytt sé flutt
inn. Skýrsluhöfundar
gera þó ráð fyrir því að
bæði íslenskir neytendur og framleiðendur eigi
í auknum mæli eftir að
átta sig á gildi lífrænna
afurða.
Setjum okkur markmið

rænnar framleiðslu til neytenda.
• Opinber innkaupastefna leggur
áherslu á lífrænar afurðir.
• Stutt er við bændur sem vilja
skipta yfir í lífræna framleiðslu
og fá bændur fræðslu og þjálfun.
• Stutt er við rannsóknir.
Langtíma markmið Dana eru
einföld og skýr:
• 30% lífrænt vottað landbúnaðarland fyrir árið 2030
• 30% markaðshluteild af lífrænum afurðum fyrir árið 2030
• 60% lífrænar afurðir í opinberri
innkaupastefnu fyrir árið 2030
Án stefnu í þessum efnum er
vandséð að álíka árangur náist.
Framleiðendur vilja og verða að vita
hvort stjórnvöld, neytendur og kerfið
í það heila standi með þeim til lengri
tíma. Sumir halda því fram að lífræn vottun sé tískubylga, en eins og
sjá má af landbúnaðarstefnu annara

Í skýrslunni er það áréttað að Ísland
hafi ekki sett sér nein langtíma
markmið í þessum efnum líkt og þær
þjóðir sem við berum okkur saman
við. Hvorki er viðkemur framleiðslu
né neyslu. Þá vekur það athygli við
lestur skýrslunnar að gögn um lífræna markaðinn á Íslandi eru af svo
skornum skammti að skýrsluhöfundar þurftu að undanskilja Ísland
við skoðun á ýmsum þáttum.
Átaksverkefninu Lífrænt Ísland
var hrundið af stað í vor. Á sama
tíma voru kynntar niðurstöður skoðanakönnunar um lífræna framleiðslu
á Íslandi og áhuga neytenda. Leiddi
hún í ljós að ríflega 80% þjóðarinnar
er jákvæð gagnvart lífrænni framleiðslu á Íslandi.
Markmiðið Lífræns Íslands er að
opna augu neytenda, framleiðanda
og stjórnvalda fyrir ágæti lífrænnar framleiðslu. Verkefnið er leitt af
VOR og stutt af Bændasamtökum
Íslands og Atvinnu- og nýsköpunar
ráðuneytinu. Horft er til dæmis til
Danmerkur og Svíþjóðar í þessum
efnum og vonumst er til að neytendur og stjórnvöld leggist á sveifina.
Það er mikilvægt að bregðast við
kalli neytenda og svara eftirspurn
eftir lífrænni framleiðslu. Mótum
okkur stefnu til framtíðar.
Höfundur:
Berglind Häsler,
verkefnastjóri Lífræns Íslands
og umsjónarmaður Hlaðvarps
Havarí, samtal um lífræna
framleiðslu.
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Verkefnið List fyrir alla:

Fjöldi rafrænna listviðburða fyrir
grunnskólanemendur um allt land
„Það er virkilega ánægjulegt að
geta miðlað svo fjölbreyttum og
faglegum listviðburðum á vefnum okkur og við viljum fyrir alla
muni að kennarar nýti sér þennan
möguleika og bjóði grunnskólabörnum landsins upp á þetta
efni,“ segir Elfa Lilja Gísladóttir,
verkefnastjóri verkefnisins List
fyrir alla.
List fyrir alla er verkefni sem
ætlað er að velja og miðla listviðburðum til barna og ungmenna um
land allt og jafna þannig aðgengi
barna á grunnskólaaldri að fjölbreyttum og vönduðum listviðburðum óháð búsetu og efnahag. List
fyrir alla er á forræði mennta- og
menningarmálaráðuneytisins.
Elfa Lilja segir að til hafi staðið
að bjóða upp á fjölda viðburða í
grunnskólum um land allt bæði
á síðustu vorönn og svo nú í
vetur en kórónuveirufaraldur og
samkomutakmarkanir hafi heldur
betur sett strik sitt í reikninginn.
Fresta hefur þurft fjölda viðburða.
„Það var mikil tilhlökkun að fara
af stað með fjölbreytta listviðburði
út um land, en eins og staðan er
í augnablikinu bíður það um sinn
og við fórum í framhaldinu að
hugsa um nýjar og aðrar leiðir til
að miðla faglegum listviðburðum,“
segir hún.

List fyrir alla er verkefni sem ætlað er að velja og miðla listviðburðum til barna
og ungmenna um land allt og jafna þannig aðgengi barna á grunnskólaaldri
að fjölbreyttum og vönduðum listviðburðum óháð búsetu og efnahag.

Fiðurfé og fleiri furðuverur er tónlistardagskrá með leikrænu ívafi flutt af
þríeykinu Tríópa.

þátttaka er mikilvægur partur af
því,“ segir Elfa Lilja
„Það er oft þannig að þegar
þrengir að þá finna menn nýjar
leiðir, hugsa málið upp á nýtt og
til verða annars konar tækifæri.
Það hefur sannað sig í tilfelli okkar
verkefnis en í stað þess að fara um
landið með viðburði bjóðum við
upp á þá rafrænt nú í vetur,“ segir
Elfa Lilja.

Elfa Lilja Gísladóttir, verkefnastjóri
Listar fyrir alla.

nemendum á unglingastigi gefst
kostur á að taka þátt. Þema hennar
eru kvikindi en Íslendingar hafa
sagt og miðlað sögum af skrímslum
og óvættum frá upphafi byggðar í
landinu. Skilafrestur á myndum er
til 23. nóvember næstkomandi.
Aðgengilegt námsefni er á
Listveitunni þar sem áhugasamir eru
leiddir í gegnum ferlið við að búa til
stuttmynd, m.a. fjallað um skapandi
og tæknilega hluta kvikmyndagerðar
eins og handritaskrif, leikstjórn,
kvikmyndatöku, klippingu og
hljóðvinnslu. Í fræðsluefninu er
meðal annars veitt innsýn í líf og
starf sex ólíkra listamanna á sviði
kvikmyndagerðar.
Umkringd myndum alla daga

„Rákir – að teikna hreyfingu“ er
samvinnuverkefni dansarans
Katrínar Gunnarsdóttur og teikn
arans Ránar Flygenring. Þær
ferðuðust um Austurland rétt áður
en skólum var lokað vegna COVID-19
í byrjun október. Mynd / Sebastian Ziegler.

sem börn og listamenn eru augliti
til auglitis. Listveitan er góð viðbót
og mögulega er hægt að þróa hana
á spennandi hátt til framtíðar,“segir
Elfa Lilja.
Hún segir Listveituna mikinn
fjársjóð og hvetur kennara til að
leita í þessa gullkistu eftir efni
svo grunnskólabörn landsins fái
að njóta.
/MÞÞ

Lely Center Ísland

GRAFAGRINDUR

GOTT ÚRVAL

Ekkert kemur í stað
beinu tengslanna

Stuttmyndakeppni fyrir unglinga
Listveitan er nýr vefur sem tengist
verkefninu List fyrir alla en þar má
finna upplýsingar um hinar ýmsu
listgreinar, sviðslistir, bókmenntir,
hönnun og byggingalist, tónlist og
myndlist auk kvikmyndagerðar.
Kvikmyndum og öllu sem að
þeim snýr hefur nú verið bætt við
vefinn og í tilefni af því verður
efnt til stuttmyndahátíðar þar sem

til að geta heimsótt nemendur
í grunnskólum landsins á ný í
raunheimum með faglega unnin
listverkefni. Þessar heimsóknir hafa verið mjög skemmtilegar
og gefandi fyrir alla. Þessi beinu
tengsl listamannanna og barnanna
eru ómetanleg. Listveitan virkar
vel en kemur aldrei að fullu í stað
beinna tengsla og áhorfs úr sal þar

„Við lifum á tímum sjónrænna
miðla og erum umkringd myndum
alla daga, og sumar nætur jafnvel.
Ungt fólk hefur gríðarlegan áhuga
á kvikmyndagerð og myndmiðlun,
það er vaxandi og spennandi atvinnugrein og stefna stjórnvalda
er að efla miðlalæsi. Fræðsla og

Í boði er fjölbreytt efni þar sem
flestar listgreinar koma við sögu.
„Við hugsum Listveituna
sem viðbót við það sem fyrir er.
Vissulega hlökkum við mikið

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

Fagráð í lífrænum búskap tilkynnir:

Lífræn ræktun, umhverfi og lýðheilsa
Málþing um lífrænan landbúnað

Rafrænt málþing – sjá slóð á vef Bændablaðsins www.bbl.is
12. nóvember 2020 frá kl 10.00 -16.00
Fundarstjóri: Ragnheiður I Þórarinsdóttir, rektor LBHÍ
Kl. 10.00: Lífræn ræktun og kolefni í jarðvegi – binding eða losun ?
Þorsteinn Guðmundsson, doktor í jarðvegsfræði frá Háskólanum í Aberdeen,
prófessor við LBHÍ.
Kl. 10.45: Hringrásarkerfið – næringarefni í umferð á Íslandi
Cornelis Aart Meijles, umhverfisverkfræðingur og sérfræðingur hjá RML í
hringrásarhagkerfum
Kl. 11.40: Lífræn ræktun í grundvallaratriðum
Gunnþór Guðfinnsson, garðyrkjufræðingur og lífrænn bóndi í Skaftholti fjallar um
lífræna ræktun í framkvæmd
- Hádegishlé kl. 12.15 Kl. 13.00: Lífrænt ræktuð matvæli og áhrif á heilsu. Samantekt nýjustu
rannsókna
Prófessor Carlo Leifert (PhD, Dipl. Ing. Agr.) Doktor í örverufræði, Southern Cross
University
Kl. 13.45: Lífræn sauðfjárrækt á Íslandi – hvað þarf til ?
Sveinn Margeirsson, doktor í iðnaðarverkfræði
Kl. 14.40: Lífræn framtíð á Norðurlandi – sjónarmið nýliða
Sunna Hrafnsdóttir, lífrænn bóndi að Ósi í Hörgársveit.
Kl. 15.15: Umræður og samantekt
Málþingi lokið kl. 16.00

Stelpur rokka er smiðja í samstarfi við List fyrir alla við starfandi hljómsveitir
sem eru öflugar fyrirmyndir fyrir konur í tónlist. Stelpur rokka eiga fjögur
frábær myndbönd um raftónlist á Listveitunni. 
Mynd / Guðrún Veturliðadóttir

Hægt verður að tengjast málþinginu í gegnum vef Bændablaðsins
www.bbl.is
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Sel og selstöður í Dýrafirði
Fyrr á öldum tíðkaðist að hafa
búfé í seli fjarri heimabæ, bæði
til þess að hlífa heimalöndum
við beit en ekki síður til þess að
nýta kostamikil en fjarliggjandi
beitilönd. Mjólkin var afurðin
sem öllu skipti. Þess vegna er víða
gengið fram á minjar um sel.
Í berjaferð í septemberbyrjun
árið 1978 skoðaði ég selið frá
Kirkjubóli í Dýrafirði betur en ég
hafði gert í þeim mörgu ferðum
sem ég hafði átt framhjá selinu á
bernsku- og unglingsárum. Söguna
má gera stutta: Úr þessari athugun
varð dálítið ætlunarverk, sem nú er
loks lokið, ríflega fjórum áratugum
síðar. Sem hjáverk og tómstundaiðju
tók ég það fyrir að ganga á sem flest
þekkt sel við Dýrafjörð, mæla þau,
mynda og athuga umhverfi þeirra,
leita heimilda um selin og loks að
taka saman rit um niðurstöðurnar.
Aukaafurð verksins urðu útivera
svo og líkamsrækt því allnokkrir
göngukílómetrar hafa verið lagðir
að baki.
Árangur seljaathugana minna
hefur nú verið birtur sem rit nr. 131
frá Landbúnaðarháskóla Íslands
en stofnunin var svo vinsamleg að
gefa verkið út þótt ég sé ekki lengur
starfsmaður hennar. Ritið má finna í
heild sinni á www.lbhi.is/rit_lbhi_1
Hér verður ekki sagt frá
niðurstöðum, aðeins stiklað
á fáeinum efnisatriðum: Við
Dýrafjörð töldust vera 43 jarðir
skv. Jarðabók Árna Magnússonar
og Páls Vídalín frá 1710. Mér telst
til að einhverjar minjar um sel sé

Seljaminjar í Haukadal skráðar sumarið 2012. Sigrún Guðmundsdóttir á Kirkjubóli aðstoðar höfund við verkið.

að finna á 36 þeirra, og á sumum
jarðanna hafa selin verið tvenn –
og hugsanlega fleiri. Síðustu selin
í Dýrafirði voru aflögð fyrir 130140 árum svo munnlegar heimildir
um þau voru orðnar mjög fáar. Að
langstærstum hluta eru það því
sjáanlegar tóftir og mannvirkjaleifar
sem eru til vitnis um selin og
seljabúskapinn.
Dýrfirsku selin liggja, með
tveimur undantekningum, á
framdölum; voru þannig útstöðvar
frá heimabýlunum. Af staðsetningu

Selið frá kirkjustaðnum Söndum, á Galtadal, virðist hafa verið þrískipt með
eins konar bakhýsi; mjaltakvíin skammt undan.

þeirra má raunar greina glögga
skiptingu gróðurlendis jarðanna
í tvennt: húshaga og selhaga. Að
meðaltali hefur verið um 40 mín.
gangur á selin. Tóftir seljanna, sem
margar hverjar eru enn vel sýnilegar, bera með sér að mikið hefur
verið borið í margar þeirra. Auk
kvía og leifa af smalakofum virðast
á sumum seljanna hafa verið einhvers konar hús til dvalar og starfa:
viðlegustaðir um seljatímann (júlí
– ágúst/sept.). Á öðrum seljum var
sýnilega minna umleikis – að selin

hafi nánast verið sem stekkir, enda
sum aðeins stekkjarveg frá bæ.
Bæði seljamannvirkin og heimildir
gáfu til kynna að selmannvirkin hafi
einnig verið notuð til búfjárhalds
á öðrum tímum ársins, svo sem
vegna haustbeitar sauðfjár, sauðabeitar á útmánuðum og umönnunar
fjár á vorum. Það er líkleg skýring
á því hve mikið hefur verið lagt í
byggingu selhúsanna.
Selin og selstöðurnar voru þannig
liður í skipulegri landnýtingu,
með verklagi sem átti sér meðal

annars stoð í elstu lögum landsins.
Í Grágás, lagasafni íslenska þjóðveldisins, voru skýr ákvæði um
sel og selfarir. Búhátturinn sjálfur
á sér eldfornar rætur, líklega allt
aftur til tíma hjarðmennsku. Hann
var og er vel þekktur í Noregi, á
Bretlandseyjum og í Færeyjum,
kominn til þessara svæða sunnan
úr fjalllöndum Evrópu, þar sem
hann þekkist enn. Landnámsbændur
báru verkháttinn með sér, sem síðan
hefur breyst og þróast margvíslega,
allt eftir náttúrulegum aðstæðum í
hverri sveit, sem og félagslegum
skilyrðum einnig, svo sem mannafla
og ábúðarháttum, auk árferðis.
En svo lagðist seljabúskapurinn
af hérlendis, virðist raunar hafa
risið og hnigið í aldanna rás. Um
það vitna t.d. Fornuselin sem
svo heita á nokkrum jörðum við
Dýrafjörð. Hvað selin þar varðar
virðist vinnuaflsskortur hafa valdið
aflögn síðustu seljanna: Það fengust
ekki selráðskonur eða smalar. Má
vera að fólki hafi þótt starfinn í
seljunum erfiður og einmanalegur,
jafnvel þótt reynt væri að þyrpa sel
nágrannabæja í seljaþorp, svo sem
sjá má dæmi um í Keldudal og á
Hjarðardal – að skapa selfólkinu
sel-skap!
En svo breyttust nýtingarhættir
sauðfjár. Fráfærum, mikilvægri
forsendu seljabúskaparins, var
hætt, kýrnar einar lögðu til mjólkina
en ærnar fengu að annast lömbin
sín ótruflaðar sumarlangt. Sel og
stekkir urðu að hverfandi minjum.

Bjarni Guðmundsson

Leifar hlaðs – sauðabyrgis – og sennilega einnig sels á Birnustöðum, næstysta bæ við norðanverðan Dýrafjörð.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Aukin eftirspurn eftir hrossum
Sveinn Steinarsson, formaður
Félags hrossabænda, segir horfur
í greininni góðar og bjartsýni
ríki meðal hrossabænda þrátt
fyrir að kórónuveirufaraldurinn
hafi sett ýmislegt úr skorðum í
starfseminni. Öflugt markaðsstarf
sé að skila sér í gegnum Horses of
Iceland-verkefnið þar sem vöxtur
hafi verið í útflutningi og þrátt
fyrir ástandið hafi náðst að halda
allar kynbótasýningar í sumar eins
og til stóð.
„Þetta hefur vissulega áhrif í
okkar ranni eins og annars staðar,
þar sem þurfti til dæmis að aflýsa
landsmóti. Á landsmótsárum hefur
alltaf verið kippur í sölu á hrossum
og það að við þurftum að aflýsa
hafði líka áhrif á margs konar
þjónustu sem hrossabændur eða
hestaferðaaðilar hafa verið að veita
í kringum mótið. Við vonumst til
að mótahald verði komið í eðlilegt
horf næsta sumar, landsmótinu var
frestað um tvö ár en stefnt er á að
halda Heimsmeistaramót íslenska
hestsins og Íslandsmótið á næsta
ári,“ segir Sveinn og bætir við:
„Ljósi punkturinn er þó sá
að við náðum að halda allar
kynbótasýningar í sumar eins og
til stóð svo það starf varð ekki
fyrir neinni röskun, sem var afar
mikilvægt. Félag hrossabænda stóð
fyrir landssýningu kynbótahrossa
þar sem komu öll kynbótahross sem
annars hefðu verið á landsmótinu í
sumar, viðburðinum var streymt og
var tekið upp svo urðu til heimildir til
jafns við það sem hefði gerst að öllu
jöfnu. Það er mikilvægt að það sé
samfella í upplýsingum og það tókst
í sumar. Í haust stefnum við síðan á
að vera með ráðstefnu fagráðs sem
verður rafrænn viðburður, við tökum
hann upp og sendum út þar sem við
veitum viðurkenningar fyrir árangur
á árinu.“
Markaðsstarfið er langhlaup
Líkt og kom fram í síðasta Bændablaði
hefur verið vöxtur í útflutningi á
hestum og stefnir í sögulega gott ár
þrátt fyrir COVID-19.
„Það er ánægjulegt hvað vel hefur
gengið að selja hross á þessu ári og
virðist það eiga við bæði sölur hér

Við erum orðin
fullkomlega meðvituð
um að markaðsstarf er
langhlaup, ekki bara
þátttaka í einskaka
viðburðum
og
sýningum.“

Lely Center Ísland

SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR

Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
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55 milljónir birtinga
„Sem betur fer
höfum við haft góðan
skilning hjá ráðherrum
landbúnaðarmála á
markaðsstarfi okkar
en aðkoma ríkisins
ásamt samstarfi við
Íslandsstofu eru alger
forsenda verkefnisins.
Fjöldi aðila úr ólíkum
áttum hafa komið að
verkefninu. Félag
hrossabænda
og
L a n d ss a m b a n d
hestamannafélaga
hafa verið kjarnaaðilar
i þessu verkefni enda
styður starf HOI á
mjög margan hátt við
Sveinn Steinarsson, formaður Félags hrossabænda.
starf þessara félaga.
Við horfum vongóð til
innanlands og eins erlendis. Það
þess að við fáum nýjan
er alveg ljóst að fleiri hross væru samning við ríkið enda mikilvægt að
að seljast ef kaupendur væru að sú þekking og fjárfesting sem þegar
koma til landsins og á það kannski er í verkefninu glatist ekki.
sérstaklega við um dýrari hrossin
Við eigum í frábæru samstarfi við
sem væntanlegir kaupendur vilja Íslandsstofu þaðan sem verkefninu er
prófa áður en kaup eru gerð. Það er stýrt af Jelenu Ohm og í mínum huga
búinn að vera vöxtur í útflutningi er ekki spurning að kynningar- og
undanfarin ár þannig að árangurinn í markaðsstarf með hestinn eigi best
ár er í góðu framhaldi af því og væri heima þar enda mikil samlegð við að
ánægjulegt ef við færum yfir 2.000 kynna hestinn, landið og tækifærin
hross í ár,“ útskýrir Sveinn og segir á Íslandi samtímis. Jelena rakti vel í
síðasta Bændablaði hvað við höfum
jafnframt:
„Hrossin fara víða um heiminn og helst verið að fást við en gríðarlegt
er það eitt af því sem endurspeglar verðmæti er orðið i markaðssetnáherslur í því markaðsstarfi sem ingu í gegnum samfélagsmiðla og
við höfum stundað undanfarin ár. eru birtingar þar 55 miljónir frá því
Í mínum huga er alveg á hreinu
verkefnið hóf sitt reglulega starf en
að áhrif af markaðsverkefninu nokkurn tíma tók að koma verkefnHorses of Iceland (HOI) er að inu á þann stað sem það er í dag. Við
skila sér, verkefnið er markvisst hrossabændur vonum að aukin eftí markaðssetningu sem er algert irspurn eftir hrossum og þá ekki síst
lykilatriði. Kynning á hestinum og eftirspurn eftir venjulegum reiðhesthestamennskunni er það sem mun um, sem oft hefur gengið treglega að
standa með okkur í framtíðinni ásamt
selja, endurspegli fjölgun í röðum
því að bæta okkur enn frekar í ræktun
hestamanna og muni þá skila sér í
á reiðhestum sem þurfa að vera betri afkomu til framtíðar.“
umfram allt ganggóðir og traustir.
/ehg
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HELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINS

Aldinið er ber og kallast steinaldin, græn í fyrstu en verða fjólublá og síðan svört við þroska, 4 til 6 millimetrar í þvermál og með þykka húð.

Negulpipar er allrahanda
Negulpipar er allrahanda
Saga

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Ólík því sem ætla mætti er kryddið
allrahanda ekki blanda af allra
handa kryddum því það er unnið
úr beri Pimenta dioca og stundum
kallað negulpipar. Allrahanda er
því hrein kryddtegund sem leynir
á sér og með áhugaverða sögu.
Áætluð heimsframleiðsla af
allrahanda, eða þurrkuðum negul
pipar, er milli þrjú og fjögur þúsund
tonn á ári. Jamaíka er langstærsti
framleiðandinn með um 70% fram
leiðslunnar. Þau 30% sem eftir
standa skiptast á milli landa eins
og Hondúras, Gvatemala, Mexíkó,
Brasilíu, Belís og nokkurra eyja í
Karíbahafi.
Lönd sem flytja inn mest af
kryddinu eru Bandaríki NorðurAmeríku, Þýskaland, Bretland,
Svíþjóð, Finnland og Kanada.
Samkvæmt upplýsingum á vef
Hagstofunnar voru flutt inn 6.752
kíló af nýju allrahanda árið 2019.
Þar af komu 5.182 kíló frá Hollandi
og 1.570 kíló frá Spáni.
Ættkvíslin Pimenta
og tegundin dioica
Innan ættkvíslarinnar Pimenta eru
19 tegundir sem eru upprunnar í
Mið- og Suður-Ameríku, Mexíkó og
Vestur-Indíum. Meðal tegunda innan
ættkvíslarinnar sem eru notaðar sem
krydd eru remmuviður, P. racemosa,
og Pimenta dioca eða negulpipar.
Pimenta dioca er einkynja, upprétt
7 til 10 metra hátt og sígrænt lauftré
með trefjarót. Stofninn silfurbrúnn
sléttur og glansandi og flagnar í
langar ræmur með aldrinum, 50

Kryddið er vanalega selt sem þurrkuð ber eða duft.

til 100 sentímetrar að ummáli við
jörð en oft margstofna. Laufið
dökkgrænt á efraborði en ljósara að
neðan, gagnstætt og ilmandi, 6 til
15 sentímetrar að lengd og 3 til 6 að
breidd, heilrennd og með áberandi
miðstreng og stendur í tvö til tvö
og hálft ár. Blómin hvít, ilmandi og
mörg saman á 5 til 15 sentímetra
löngum stilk, 8 til 10 millimetrar í
þvermál. Krónublöðin fjögur, lítil
og egglaga. Fræflarnir allt að 100
í hverju blómi og um 5 millimetrar
að lengd og gulir í endana, frævur
um 50 í hverju blómi. Aldinin er
ber sem kallast steinaldin, græn í
fyrstu en verða fjólublá og síðan

svört við þroska, 4 til 6 millimetrar
í þvermál og með þykka húð og ljóst
aldinkjöt. Ilmandi. Í aldininu eru tvö
svört nýrnalaga fræ sem eru aðskilin
með himnu.
Uppruni og útbreiðsla
Ekki er vitað fyrir víst hvaðan
negulpipar er upprunninn en
Spánverjar voru fyrstu Evrópubúarnir
til að komast í kynni við plöntuna á
eyjunni Jamaíka um 1494. Seinna
fundust negulpipartré á Kúbu, sem
talið er að hafi borist þangað sem
fræ með fuglum, og víðar í MiðAmeríku, Mexíkó, Gvatemala og

Kosta Ríka. Í dag eru negulpipartré
ræktuð víða í hitabeltinu og við jaðra
þess í Mið- og Suður-Ameríku og
til dæmis í Malasíu til framleiðslu
á kryddi eða sem skrauttré.
Fyrstu Spánverjarnir á Jamaíka
voru fljótir að komast upp á lagið
með að nýta blöð og ber trjánna sem
krydd og hefur plantan verið í sam
felldri ræktun þar frá 1509.
Kristófer Kólumbus, uppi 1451
til 1506, flutti kryddið allrahanda
með sér til Spánar eftir fyrstu sigl
ingu sína yfir Atlantsála 1493 til
1496. Fyrstu plönturnar bárust til
London 1601 og fyrstu trén ræktuð
þar í gróðurhúsi 1732.

Fátt er vitað um sögu eða nytjar
negulpipars á Jamaíka eða á
öðrum stöðum þar sem plantan er
upprunnin fyrir komu Evrópumanna
til Nýja heimsins nema það að fræin
og laufið voru notuð sem krydd
og viður trjánna sem smíðaviður
og brenni. Auk þess sem Mayar
í Suðaustur-Mexíkó krydduðu
súkkulaði með allrahanda og sagt
er að þeir hafi smurt höfðingja
og helgisiðameistara sína með
negulpipar.
Þrátt fyrir fjölda tilrauna til að
rækta plöntuna utan náttúrulegra
heimkynna sinna lét árangurinn
lengi á sér standa og margir töldu að
hún gæti ekki vaxið annars staðar.
Þrátt fyrir það gættu landeigendur á
Jamaíka þess vel að fræ og lifandi
plöntur væru ekki flutt úr landi.
Seinna komust menn að því að
til að spíra þyrftu fræin að fara í
gegnum meltingarfæri og komast
í snertingu við magasýru fugla eða
annarra dýra. Það var þó ekki fyrr
en í byrjun nítjándu aldar að fræ og
græðlingar voru send frá Jamaíka
til ræktunar á Indlandi, í Singapúr,
Sri Lanka, Fiji, Havaíeyjum, Haíti,
Panama, Kólumbíu Hondúras
og Ástralíu. Síðar hófst ræktun í
Malasíu, Venesúela og víðar.
Trén hafa víða gert sig
heimakomin í náttúrunni þar sem
þau hafa dreift sér út frá ræktun og
víða, eins og á Havaíeyjum, eru þau
flokkuð sem ágeng tegund.
Í Napóleonstríðinu 1812 er sagt
að rússneskir hermenn hafi sett
kryddið allrahanda í stígvélin sín
til að halda sér heitum á fótunum.
Fyrir tíma seinni heimsstyrjaldarinnar var allrahanda
vinsælt krydd í Evrópu en mörg
tré sem áður voru notuð til
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kryddframleiðslu voru höggvin
til brennslu í stríðinu og hefur
framleiðsla á kryddinu aldrei náð
sér almennilega á strik eftir það.
Í dag er þannig komið að nánast öll negulpipartré í heimi eru
ræktuð eða hafa vaxið upp af trjám
í ræktun þar sem gengið var svo
grimmt á villtar plöntur fyrr á
tímum að þær urðu nánast aldauða
í náttúrunni.
Nafnaspeki
Ættkvíslarheitið Pimenta er komið
úr spænsku, pimienta, og vísar
til þess að þurrkað berið líkist
piparkorni. Tegundarheitið dioca
vísar til þess að plantan er einkynja
með aðskildar karl- og kvenplöntur.
Svíinn Carl von Linnaeus, uppi
1707 til 1778, gaf plöntunni nafnið
Myrtus diaca en árið 1821 greindi
garðyrkjumaðurinn John Lindley,
uppi 1799 til 1865, tegundina sem
Pimenta officinalis. Núverandi
latínuheiti, P. Dioica, fékk plantan
árið 1947.
Lindley lagði sig fram við að
bæta flokkunarkerfi Linnaeus og
birti sína uppfærslu í bókinni An
Introduction to the Natural System
of Botany sem kom fyrst út árið
1830 og í nokkrum útgáfum eftir
það. Í Nixus plantarum, sem kom
út 1833, gekk hann mun lengra
en Linnaeus hafði gert í flokkun
plantna.
Á ensku kallast negulpipar
allspice, Jamaica pepper, myrtle
pepper, pimenta eða pimento. Heitið
allspice mun hafa fest við kryddið
um 1620 og vísar til þess að Bretar
töldu bragðið á því svo fjölbreytilegt
að það sameinaði bragðið af kanil,
múskati og negul.
Kryddið á sér víða mörg nöfn
sem öll virðast hafa svipaðan
uppruna. Á spænsku kallast það
malagueta, pimenta inglesa, pimienta gorda, pimiento og pimiento
de Jamaica og á frönsku egalement appelé myrte-pimen, piment,
piment de la Jamaique, piment des
Anglais, poivre de Jamaique, poivre
gireflé, quatre-épice og toute-epice.
Í Rússlandi segja menn Jamajskij
perez, ormusch eða wosditschnij
perez, Arabar kalla kryddið bahar
og Indverjar kebab cheene. Ítalir
kalla það pepe della Giamaica, pepe
garofanato og pimento inglese en
þjóðverjar allerleigewürz, englischgewürz, jamaikapfeffer, nelkenpfefferbaum, nelkenpfefferbaum,
neugewür; pimentbaum og pimentbaum.
Í Finnlandi er sagt maustepippuri, í Svíþjóð kryddpeppar en í
Noregi og Danmörku allehånde. Á
Íslandi þekkjast heitin allrahanda,
negulpipar og Jamaíkupipar.

Negulpipar og fleiri krydd þurrkuð í sólinni.

Þurrkað eintak af Pimenta dioca frá
Jamaíka safnað 1881 til 1844.

Pimenta dioca er einkynja, upprétt 7 til 10 metra hátt sígrænt lauftré með
trefjarót. Stofninn silfurbrúnn sléttur og glansandi og flagnar í langar ræmur
með aldrinum.

varðar úrkomu, hitastig og vöxt í
hæð yfir sjávarmáli innan hitabeltisins. Planta vex frá sjávarmáli upp í
þúsund metra hæð en dafnar best frá
sjávarmáli í um 300 metra hæð og
þolir úrkomu sem er á bilinu 1000
til 2000 millimetrar á ári og þrífst
best við hitastig á bilinu 18 til 27 á
Celsíus. Trén kjósa kalkríkan, pH 6,3
til 8,0, og vel framræstan jarðveg.
Plöntur utan Jamaíka og Granada
gefa ekki eins vel af sér og plöntur
í ræktun þar og tengist það líklega
aðlögun þeirra að náttúrulegum
heimkynnum sínum.

Ræktun
Í dag eru trén ræktuð í stórum stíl til
framleiðslu á kryddinu allrahanda og
annarra nytja en einnig er talsvert
um að aldininu sé safnað af trjám
sem hafa gert sig heimakomin í
náttúrunni út frá ræktun. Mörg
afbrigði negulpipars eru í ræktun og
eru þau ólík hvað varðar hæð trjáa,
stærð berja og bragð. Mexíkósk yrki
eru stærst en um leið gefa þau af sér
fæst ber.
Í náttúrunni sjá fuglar, eðlur,
leðurblökur og stór skordýr um
dreifingu fræja og er spírunarprósentan há bæði í náttúrunni og í
ræktun eftir rétta meðhöndlun. Fræ
geymast illa en álun þeirra tekur tíu
daga upp í mánuð. Plantan blómstrar
á fimmta til sjötta ári en plöntur sem
ræktaðar eru af græðlingum eða með
ágræðslu blómstra yfirleitt á þriðja
ári. Tré fara að gefa af sér fullar
afurðir á 18. til 25. ári eftir yrkjum
og umhverfi. Góð tré geta gefið vel
af sér í hundrað ár.
Þar sem tré eru einkynja er mun
meira af kvenplöntum í ræktun þar
sem karlplönturnar gefa ekki af sér
aldin. Einstaka tré eru geld en olíuinnihald blaða þeirra trjáa er hærra
en í trjám sem blómstra.
Negulpipartré eru þolin hvað

Pimenta dioca ræktað af fræi.

Uppskera

Blómin hvít, ilmandi og mörg saman á 5 til 15 sentímetra löngum stilk,
einkynja, 8 til 10 millimetrar í þvermál.

Græn aldinin eru tínd þremur til
fjórum mánuðum eftir frjóvgun.
Aldinberandi greinar eru iðulega
brotnar af trjánum og aldinin og
lauf tínd af með höndum. Uppskera á
hverju tré er allt að 25 kíló af ferskum
eða 1,1 kíló af þurrkuðum aldinum á
ári. Uppskera af ferskum laufum er
milli 10 og 30 tonn á hektara.
Nytjar

Upprunasvæði negulpipars í heiminum.

Kryddið allrahanda eða negulpipar
er unnið úr grænu og hálfþroskuðu
aldini trésins sem samkvæmt hefð á
að þurrka í sólinni en er í dag víða
þurrkað í ofni. Ilmurinn eykst við
þurrkun. en gæta verður þess að
aldinið þorni ekki of hratt því þá
tapast úr því rokgjörn bragðefni og
kryddið verður bragðlaust. Annars
geymist allrahanda vel og hefur
langan hillutíma.

Í 100 grömmum af muldum negulpipar er um 8,5 grömm af vatni,
6,1 gramm af próteinum, 8,7 grömm
af fitu, 50 grömm af kolvetni en það
sem upp á vantar er blanda af ýmsum
stein- og snefilefnum.
Aldinið verðu brúnt við þurrkun og ekki ólíkt piparkorni í útliti.
Blöðin hafa svipaða áferð og lárviðarlauf og notuð á svipaðan hátt við
matreiðslu. Auk þess sem laufið og
viður trjánna þykir gott brenni og til
að reykja kjöt.
Allrahanda er aðallega nýtt vegna
kryddsins sem framleitt er úr aldinunum. Kryddið er vinsælt í Evrópu og
notað í pylsur, til að krydda þurrkað kjöt og til að bragðbæta svínaog hænsnakjöt. Auk þess sem það
er notað við pæklun grænmetis. Í
Bandaríkjum Norður-Ameríku er
það notað í eftirrétti og chili-rétti
og Bretar nota kryddið í bakstur. Á
Indlandi er það notað í karrýblöndur og í Mið-Austurlöndum í kjöt og
hrísgrjónarétti og sósur gerðar úr
tómötum. Allrahanda er undirstaðan í
matargerð við Karíbahaf og kryddinu
oft nuddað í kjöt fyrr steikingu og
það er notað til að bragðbæta romm.
Fyrst eftir að negulpipar barst til
Evrópu þótti kryddið gott til að stilla
magaverk, við lystarleysi, niðurgangi, stirðleika og liðagigt. Kryddið
þótti lostaörvandi væri þess neytt í
miklu magni, það notað sem baðsalt
eða brennt sem reykelsi. Aldinið og
blöðin eru rík af efnum sem notuð
eru í lækningum og í lyfjaiðnaði í
dag, einkum til framleiðslu róandi
og kvalastillandi lyfja.
Úr blöðunum er unnin olía sem
þykir bæði sæt og frískandi og notuð
sem bragðefni á kjötafurðir, í sælgæti
og sem ilmefni í rakspíra og ilmvatn
fyrir karlmenn. Einnig er unnið timbur úr stofni og greinum trésins meðal
annars til húsgagnagerðar, í listmuni,
göngustafi og um miðja síðustu öld
var viðurinn vinsæll í handföng fyrir
regnhlífar. Trén dafna ágætlega í pottum og eru víða í ræktun sem pottaplöntur utan hitabeltisins.
Allrahanda er eitt vinsælasta
kryddið í Skandinavíu og Finnar nota
það nánast með öllum mat og það er
notað í allar sænskar kjötbollur með
sjálfsvirðingu. Negulpipar er góður í
margs konar grænmetisrétti og í rétti
sem búnir eru til úr graskeri, meðal
annars í kaffidrykkinn „pumkin spice
latte“.
Kryddið er vanalega selt sem
þurrkuð ber eða malað duft. Negu
lpipar frá Jamaíka sem er mulinn í
mortel eða kvörn þykir allra bestur.
Allrahanda á Íslandi
Í 4. árgangi Tímarits hins íslenska
bókmenntafélags árið 1883 segir í
grein eftir Árna Thorsteinsson og
kallast Um síld og síldveiðar að: „Til
einnar skeppu af síld er búinn til lögur
úr 2 pottum af Liverpoolsalti, sem er
hrært út í svo miklu af vatni að það í
kerinu flói yfir síldina. Í leginum er
hún látin vera tólf tíma, svo er hún
látin á sáld og lögð niður í þessa
kryddun: 4 pela af Lýneborgarsalti,
6 lóð pipars, 6 lóð allrahanda
(Allehaande), 1 lóð negulnagla, 1 lóð
muskathnota, 1 lóð spansks humals,
6 lóð Havannasykurs (púðursykurs).
Alt þetta er mulið og blandað saman.“
Þremur árum seinna, 1886, er
í 29. tölublaði Suðra auglýsing
frá: „Verzlun B. H. Bjarnasonar í
Reykavík sem selur eptirfylgjandi
vörutegundir mikið ódýrar móti peningum út í hönd.“ Í kjölfarið er listi
yfir alls konar góðgæti eins og klofnar
baunir, jarðarber, do sago, ferskener,
núðlugrjón og tólg. Verslunin býður
einnig upp á krydd, „ingifer, carry,
gérpulver, citronolíu og allrahand“.
Í DV 4. ágúst 1988 er umfjöllun
sem ber fyrirsögnina Krydd í tilveruna. Í greininn er fjallað um ýmiss
konar krydd og segir meðal annars
um allrahanda: „Mulið allrahanda er
notað í ávaxtakökur, paté, pottrétti,
ábætisrétti og kryddaða grænmetisrétti. Heil ber eru notuð til að bragðbæta sýrt grænmeti.“
Allrahanda er ómissandi krydd í
rúllupylsu, grill- og chilisósur.
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Bitlaust eftirlit með innflutningi landbúnaðarvöru
Komið hefur í ljós að verulegt
misræmi er í tölum um magn
innflutnings búvara hingað til
lands og útflutningstölum frá
Evrópulöndum. Vakið hefur
athygli sein viðbrögð yfirvalda
hafa verið við ábendingum um
þetta misræmi.
Grafalvarlegt er ef brestir reynast við framkvæmd tolleftirlits
á búvörum til landsins. Í því
efni er mikið undir í öllu tilliti.
Ábendingar um að eitthvað væri
bogið á ferðinni bárust yfirvöldum fyrr á árinu, þegar greinilegt
var að innflutningstölur hingað
og útflutningstölur frá Evrópu
stóðust ekki á.
Landlægir búfjársjúkdómar
í Evrópu
Umræður um innflutning á landbúnaðarafurðum hafa staðið lengi.
Þeir sem kenna sig við frjálslyndi
telja að hingað eigi að flytja inn
óheft magn búvara.Felst óneitanlega í því frjálslyndi gagnvart
búfjársjúkdómum og skertri lýðheilsu. Alkunna er að víða innan
EB er landbúnaður styrktur í bak
og fyrir. Stórbúskapur þar með
hámarksafköstum notar sýklalyf
til að hámarka afköst og berjast
við búfjársjúkdóma. Sumir þessir
sjúkdómar hafa blessunarlega ekki
borist hingað til lands, en vegna
einangrunar búfjárstofna okkar
eru þeir berskjaldaðir fyrir þessum
landlægu pestum í Evrópu.
Mótvægisaðgerðir
Undanfarin ár hefur smám saman
verið opnað á innflutning land
búnaðarafurða frá löndum Evrópu
sambandsins og inn
flutningur
heimilaður samkvæmt samningum
um magnkvóta í einstökum afurðum. Fyrir rúmu ári samþykkti
Alþingi aðgerðaráætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna
til að minnka áhættuna af þessum
aukna innflutningi. Við það tækifæri héldu Miðflokksmenn lengi
uppi andófi á Alþingi með þeim
árangri að hert var á mótvægisaðgerðum hér á landi, sem áttu að
hindra eða minnka hættuna á að
hingað bærust smitsjúkdómar með
innflutningnum. Þessar aðgerðir
höfðu að markmiði að treysta allt
eftirlit hér innanlands.
Hver er raunin?
Íslensk stjórnvöld ætluðu að öryggið yrði sett ofar öllu til að
vernda íslenska búfjárstofna.
Allt þar til ofangreint misræmi
kom í ljós virtist sem við hefðum
sterk tök á að verja landið, eins og
frekast væri kostur, gegn þeirri vá
sem við blasti. Það var því reiðarslag er í ljós kom að það kerfi sem
við treystum á var jafn götótt og
í ljós kom. Sýnt er að hingað eru
fluttar landbúnaðarafurðir sem
eftirlitskerfið hefur enga yfirsýn
um. Aðferðir eru kunnar og felast
í að flytja vörur milli tollflokka.
Málið er sagt í skoðun, en á meðan
halda rangindin áfram. Málið
sýnir okkur svo ekki verður um
villst að þrátt fyrir að vera eyja
úti í miðju Atlantshafi duga hér
engin vettlingatök.

Bænda

Karl Gauti Hjaltason.

Vont fyrir alla
Ef rétt reynist og misræmið verði
ekki skýrt með öðrum hætti verður
ríkissjóður af verulegum tekjum.
Íslenskir framleiðendur, bændur,
sem framleiða hollar landbúnaðarvörur búa við skerta samkeppnisstöðu. Óboðlegt er gagnvart
framleiðendum í samkeppni að
standa ekki jafnfætis erlendum
keppinautum. Grafið er undan
smitsjúkdómavörnum, þegar ekki
næst full yfirsýn um innflutning
landbúnaðarvara.
Viðbrögð stjórnarliða
Frá því þetta misræmi kom í ljós
hefur verið spaugilegt að fylgjast
með stjórnarþingmönnum sem
sármóðgaðir skrifa greinar um
málið. Hverjir standa við stjórnvölinn? Eru það ekki einmitt þeir
sjálfir? Meira að segja ráðherrar
skrifa um hvað sé til ráða. En
hverjir ráða? Eru það ekki einmitt
ráðherrarnir sem eiga að ráða og
stjórna? Í sannleika sagt væri þetta
mál allt hið hlægilegasta ef ekki
væri fyrir hversu alvarlegt það er.
Sannast hér svo ekki verður um
villst að brýn þörf er á að treysta
landamærin hvað þennan innflutning varðar, þau eru greinilega
galopin og allt eftirlit brotakennt.
Svo virðist sem mál þetta endurspegli veika stöðu landbúnaðarins
í stjórnarráðinu.
Nú er nauðsyn
Vonbrigðum veldur hve kerfið
okkar er máttlítið og svifaseint
eins og nú hefur berlega komið
í ljós. Það er þó ekki alltaf
svo, því bændur sem rækta
nokkra silunga í tjörn eða slátra
heimavið liggja undir smásjá eftirlitsstofnanna. Miðflokkurinn
efndi fyrir nokkru til sérstakrar
umræðu á Alþingi um misræmið
í inn- og útflutningstölum. Þar
kom fram þverpólitísk samstaða
um skjótar aðgerðir. Nú er brýn
nauðsyn á að stjórnvöld taki til
hendinni og komi í veg fyrir að
innflutningur landbúnaðarvara
lúti lögmálum villta vestursins. Þar eiga allir hagsmuni:
Ríkissjóður, innlendir framleiðendur og neytendur.
Karl Gauti Hjaltason
Höfundur er þingmaður
Suðurkjördæmis
kgauti@althingi.is
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Opið bréf til Katrínar Jakobsdóttur,
Bjarna Benediktssonar og
Sigurðar Inga Jóhannssonar
Sú ákvörðun ríkisstjórnar
Geirs H. Haarde og Ingibjargar
Sólrúnar Gísladóttur að sameina
landbúnaðarráðuneytið og sjávarútvegsráðuneytið árið 2007
hefur reynst afdrifarík. Enn
seig á ógæfuhliðina með stofnun
atvinnuvegaráðuneytisins árið
2012, einn ráðuneytisstjóri, þjónn
tveggja ráðherra.
Í báðum tilfellum voru verkefni landbúnaðarins lítilsvirt, öllu
sundrað og gengið á rétt landbúnaðarins. Jafnræðisregla brotin milli
sjávarútvegs og landbúnaðar í stuðningi við rannsóknir og ráðgjöf.Rauði
þráðurinn í báðum tilfellum snerist
um að leggja línurnar til að ganga í
Evrópusambandið. Enda steig ríkisstjórn Jóhönnu Sigurð-ardóttur og
Steingríms J. Sigfússonar það skref
til fulls og sótti um aðild að ESB.
Sannarlega vona ég að núverandi
ríkisstjórn sé ekki haldin ESBveirunni og að þess vegna vilji hún
endurskoða landbúnaðarkerfið, og
rétta hlut landbúnaðarins við á ný.
Ég vil vekja athygli á því að
samhliða þessum breytingum voru
margar stofnanir landbúnaðarins færðar undir önnur ráðuneyti
og tekin frá fagráðuneyti sínu og
atvinnuvegi. Landbúnaðurinn stendur nú mjög höllum fæti gagnvart
stjórnkerfinu og innfluttum landbúnaðarvörum.
Hér rek ég sautján ástæður vandræðanna fyrir því að landbúnaðurinn
er í skúffuráðuneyti, og með þeim
afleiðingum að stöðugt hallar undan
fæti.
1. Landgræðslan og Skógrækt ríkisins færðar undir umhverfisráðuneytið. Hvort tveggja landbúnaðarverkefni.
2. Landbúnaðarskólarnir á
Hvanneyri/Garðyrkjuskólinn
og Hólaskóli, sem verið höfðu
atvinnuvegaháskólar, færðir
undir menntamálaráðuneytið.
Þar með fór Rannsóknarstofnun
landbúnaðarins sömu leið ásamt
stærstum hluta vísindamanna
landbúnaðarins.
3. Öll jarðamál voru færð undir
fjármálaráðuneytið við stofnun
atvinnuvegaráðuneytisins, sem
var nýtt heljarstökk gagnvart
landbúnaðarráðuneytinu
árið 2012. Þar með tók
við eitt stórt atvinnu- og
nýsköpunarráðuneyti.
Landbúnaðurinn hefur síðan
verið hornreka þar.
4. Veiðimálastofnun, sem farið
hafði með fiskiráðgjöf og
rannsóknir í ám og vötnum
í áratugi, var sameinuð
Hafrannsóknastofnun.
5. Búnaðarstofa hefur verið á
flandri en var fyrst sett undir
Matvælastofnun (MAST).
Búnaðarstofa fer með
mikil samskipti og annast
beingreiðslur til bænda,
framkvæmd búvörusamninga
og greiðslumarksmál o.fl.
Lögfræðingar töldu hana
ólöglega setta undir MAST.
Búnaðarstofa var nýlega flutt
undir atvinnuvegaráðuneytið,
þar er hún utandyra með sín
verkefni og talin kolólögleg,
og þessi ákvörðun stangist
á við stjórnarskrána. Nú eru
ákvarðanir Búnaðarstofu
ekki kæranlegar til æðra
stjórnvalds þar sem hún heyrir
beint undir ráðherra. Réttindi
þeirra sem ákvarðanirnar
snerta, bændanna, eru því
skertar. Búnaðarstofa ætti
að vera sjálfstæð stofnun
milli ríkisvaldsins og
Bændasamtakanna og gæti
farið með margvísleg verkefni
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sem slík.
6. Bændur máttu ekki taka
taka gjald af afurðum til að
fjármagna starfsemi sína, þ.e.
búnaðargjald, með hliðsjón af
dómi Mannréttindadómstóls
Evrópu um iðnaðarmálagjald.
Nú eiga bændur að greiða
til Bændasamtakanna, eftir
bústærð og af frjálsum vilja.
Eftir stendur erfið innheimta og
veikari samtök. Það eru einnig
hagsmunir ríkisins að geta
samið við einn aðila í umboði
allra bænda, Bændasamtökin.
7. Þrátt fyrir að sjávarútvegurinn
væri í sama ráðuneyti
og
landbúnaðurinn
heldur sjávarútvegurinn
óskertum ríkisstuðningi
til
Hafrannsóknastofnunar,
Fiskistofu
og
Landhelgisgæslunnar. Bændum
var uppálagt að stokka upp
alla sína ráðunautaþjónustu,
höggva og breyta. Stofnuð
var
Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins (RML).
Bændur verða nú að greiða
umtalsvert meira fyrir
þjónustuna sem er ekki gott
fyrir framþróun í landbúnaði,
þegar afkoma bænda er slæm.
8. Allir sérfróðir og menntaðir
landbúnaðarmenn
hafa
verið úreltir í atvinnuvegaráðuneytinu . Hér er átt við
háskólamenntun í búvísindum.
9. Framleiðnisjóður hefur komið
að mörgu verkefni í sveitunum
í hagræðingu og nýsköpun.
Staðið hefur til að hann verði
lagður niður.
10. Tollasamnigur sá, þar sem mest
hallaði á íslenskan landbúnað,
var afgreiddur í tengslum við
búvörusamninga árið 2016.
Samningarnir voru tengdir
saman og urðu samtímis að
lögum. Það út af fyrir sig
er firra. Mikið tollasvindl í
hafi er nú upplýst. Slíkt er
lögbrot sem gengur seint að
stöðva og hlýtur að færast til
dómstóla. Forsendubrestur
er orð sem stjórnmálamenn
taka sér oft í munn. Nú er
forsendubrestur vegna Brexit
og gerir kröfu um að tollasamningar við ESB verði
teknir upp og endurskoðaðir.
Tvær milljónir ferðamanna
horfnir og stjórnvöld brjóta
alþjóðasamninga. Heildsalar
með allar frystikistur fullar
af erlendu kjöti en samt er
tollkvóti boðinn út í miklu
magni. Holdanautabúskap
er sjálfhætt enda er verðið
fáránlegt. Verð til bænda hefur
undanfarið fallið um 10% en
hækkað um 6,5% í smásölu.
11. Um 300 tonn af svokölluðum
jurtaostum voru flutt til
landsins á síðasta ári, án tolla.

Stóran hluta þessara osta ber
að tolla, samkvæmt tollalögum
og samningum og tollskrá.
Af þessu meinta ostalíki og
jurtarjóma sem svipað gildir
um voru samtals flutt inn
470 tonn árið 2019 (299+173
tonn). Bolludagurinn er stærsti
dagur bakaríanna og um leið
hátíð rjómans frá bændum. Nú
er stærri hluti bollanna fylltur
með innfluttum jurtarjóma sem
inniheldur mikið af mjólkur- og
undanrennudufti, sem ætti að
bera toll. Þetta er því flutt inn á
röngu tollnúmeri, lögbrot.
12. Um næstu áramót verður
tollkvóti á innfluttu nautakjöti
frá ESB búinn að sjöfaldast
frá ársbyrjun 2018 og verður
kominn í 700 tonn. Á sama tíma
hefur orðið 75% verðlækkun á
tollkvótun frá ESB. Samtímis
hríðfellur verð til bóndans á
íslensku nautakjöti og birgðir
hlaðast upp í fjósum bænda
í lifandi dýrum sem fá ekki
slátrun.
13. Nýjar úthlutunarreglur á
tollkvótum sem ráðherra setti
og beitt var í sumar hafa valdið
því að verð fyrir nautakjöt
lækkaði um 40% frá fyrri
úthlutun ársins 2020 og er nú
aðeins einn fjórði af því verði
sem það var í upphafi ársins
2019. Verðið var 797 kr/kg
fyrri hluta árs 2019, 570 kr/
kg seinni hluta árs 2019, 331
kr/kg. fyrri hluta árs 2020, en
200 kr/kg seinni hluta árs 2020.
Forsendubresturinn blasir við.
Tollkvótinn er orðinn alltof hátt
hlutfall af innlendum markaði,
á meðan hlaðast upp kjötfjöll,
verðið fellur og kjötið er selt
með miklum afslætti.
14. Afurðaverð til sauðfjárbænda
féll strax eftir síðasta samning
árið 2016 um 30-40% og hefur
gengið hægt að þoka því upp.
Verðið er núna það sama og
haustið 2011 í krónum talið
og er lægsta afurðaverð til
bóndans í Evrópu samkvæmt
rannsókn Landssambands
sauðfjárbænda.
15. Viss skilaréttur verslana á
unnum kjöt- og mjólkurvörum
er hér gagnvart íslenskri
framleiðslu. Þess vegna
setja verslanir innfluttar
landbúnaðarvörur í forgang,
komnar að síðasta söludegi,
þeim verður ekki skilað til
baka.
16. Svína- og kjúklingabúskapurinn
og garðyrkjan eru á nákvæmlega
sama stað, eða verri. Verði ekki
hlúð að þessum greinum fara
þær sömu leið. Garðyrkjan er
nú töluð upp í öðru orðinu, en
slegin niður með aðgerðaleysi,
þó allir sjái að jarðhitinn,
rafmagnið og hrein móðir
jörð og gróðurhús gefa okkur
einstakt tækifæri.
17. Fullyrt er að hráefni í innfluttum
matvörum sé illa skilgreint og
óljóst hvert sé upprunalandið.
Hér þarf landbúnaðurinn og
verslanir að tryggja að blá/
hvít/rauð fánarönd sé á öllum
íslenskum matvörum. Það er
réttur neytandans.

Hvaða atvinnuvegur myndi sætta sig
við svona meðferð af hálfu stjórn
málamanna? Ekkert er mikilvægara
en þingmenn og ráðherrar taki
kíkinn frá blinda auganu og gefi
íslenskum landbúnaði lífvænleg
skilyrði. Við blasir dauðans alvara
verði ekki gripið í taumana.


Guðni Ágústsson
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Ertu að hugsa um að kolefnisjafna þig?
Síðustu misseri hafa kolefnismál verið töluvert í umræðunni.
Mörg ríki heims hafa sett sér mjög
metnaðarfull markmið varðandi
það að draga úr losun kolefnis
útí andrúmsloftið og er það hið
besta mál. Við þurfum hins vegar
öll að gera okkur grein fyrir því
hvað það er mikilvægt að við
hefjum öflugar aðgerðir strax og
fyrsta skref okkar á að vera að
draga eins mikið úr losun og við
mögulega getum. Þetta á bæði við
einstaklinga og fyrirtæki.
Óraunhæft er við núverandi
aðstæður að draga alveg úr losun
og því þurfum við að grípa til mótvægisaðgerða. Þar kemur kolefnsbinding með skógrækt sterk inn.
Við, sem viljum ekki bara komast í núllið heldur komast yfir það,
horfum því með jákvæðum augum
til skógræktar sem bestu lausnarinnar hérlendis við bindingu kolefnis.
Skógrækt hefur markvisst verið
stunduð hér á landi í áratugi og mikið
er til af góðum rannsóknum sem
geta sýnt fram á kolefnisbindingu
trjáa. Einnig er hægt að styðjast
við þessar rannsóknir og áætla með
nokkurri nákvæmni bindingu næstu
ára og áratuga. Þessar rannsóknir
sýna vel þá miklu bindigetu sem
skógarnir búa yfir. Það má líka geta
þess að skógar af öllum stærðum
í öðrum löndum eru að gera mjög
góða hluti við að hreinsa andrúmsloftið og má þar t.d. nefna Amzon
skóginn, sem stundum hefur verið
kallaður lungu jarðarinnar.
Fólk og fyrirtæki hafa með aukinni umhverfisvitund, farið að horfa

Rannsóknir sýna vel þá miklu kolefnisbindigetu sem skógarnir búa yfir. 

til þess hvernig þau geta dregið úr
sinni losun, minnkað kolefnissporið
sitt. Margir eru orðnir mjög góðir í
því að flokka og fyrirtæki eru byrjuð með „grænt-bókhald“ og gera
metnaðarfullar umhverfisskýrslur.
Ein leið til þess að koma sér „í
núllið“ (eða yfir núllið) er að fjárfesta í kolefniseiningum. Þá er búið
að reikna út losun, oft yfir ákveðið
tímabil og hægt að kaupa sér kolefniseiningar fyrir því sem uppá vantar.
Hérlendis er markaður með

þessar einingar frekar vanþróaður.
Í dag er hægt að fá lausnir sem hafa
lítinn rekjanleika og eru óvottaðar.
Það er t.d. í boði sums staðar að
kolefnisjafna ákveðnar ferðir,
bensínlítra og ýmislegt fleira. Það
er mikilvægt að huga að heiðarleika
gagnvart heimkynnum okkar,
jörðinni, og ekki síður okkur sjálfum
þegar við ætlum að kolefnisjafna
okkur og að við kaupum einingar
af ábyrgum aðilum, sem byggja
sitt verkefni á rannsóknum og hafa

Mynd / Hlynur Gauti Sigurðsson

sýnileika. Öryggi og traust er hér
eitt af lykilatriðunum. Við kaup á
kolefniseiningum er því mikilvægt
að fólk og fyrirtæki spyrji sig þeirra
spurninga hvort að verkefnið sem
það er að kaupa af sé trúverðugt,
hvort að nægar rannsóknir liggi
að baki kolefnisbindingunni og
hvort að peningurinn skili sér ekki
örugglega í kolefnisbindingu.
Með því að vafra aðeins um netið,
þá er hægt að nálgast upplýsingar
um þónokkuð mörg verkefni sem

bjóða upp á kolefnisbindingu.
Líklegt er að fleiri verkefni komi
til með að bjóða upp á þessa leið
af kolefnisjöfnin í náinni framtíð
eftir því sem umhverfisvitund
verður sterkari. Ef þú ert í þessum
hugleiðingum, þá er gott að kynna
sér verkefnið vel sem býður uppá
kolefniseiningar og velja vandlega.
Kostir þess að fjárfesta í kolefniseinginum með skógrækt eru fjölmargir, fyrir utan hversu tré eru
öflug að binda kolefni. Stefnt er að
því að fljótlega verði hægt að votta
kolefniseiningar sem „framleiddar“ eru með skógrækt. Með skýru
og ströngu útektar og vottunarferli
verður hægt að rekja einingarnar
og ganga úr skugga um að þær séu
örugglega til staðar. Þetta þýðir þá
að ef þú fjárfestir í vottuðum kolefninseiningum, þá getur þú verið alveg
viss um að þær eru að skila sínu í
því að efla umhverfið okkar.
Það eru spennandi tímar fram
undan í kolefnismálum. Við
þurfum öll að leggjast á eitt með
að draga úr losun og fjárfesta
í kolefnisbindingarverkefnum
sem starfa af ábyrgð. Skógrækt
er leiðandi á heimsvísu varðandi
kolefnisbindingu og mikil tækifæri
eru hérlendis við að byggja upp
öfluga skóga sem binda kolefni með
nokkuð einföldum hætti. Með því
leggjum við okkar af mörkum við
að kolefnisjafna okkur, og jafnvel
koma okkur í plús.
Hafliði Hörður Hafliðason
verkefnisstjóri
Kolefnisbrúarinnar

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

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Z STÁLGRINDARHÚS

Þaulreynd hús við Íslenskar aðstæður
Stuttur afgreiðslutími
TÖLVUPÓSTUR

sala@bkhonnun.is
SÍMI

571-3535

VEFFANG

www.bkhonnun.is
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FISKNYTJAR

&

NÁTTÚRA

Litlu laxastofnarnir sem á að fórna
Við skipan starfshóps um
stefnumótun í fiskeldi var aðeins
hafður þröngur hópur sérhagsmunaaðila ásamt opinberum
starfsmönnum. Starfshópurinn
skilaði af sér skýrslu árið 2017
sem var grunnur að lögum um
fiskeldi sem samþykkt voru á
árinu 2019. Í vinnu stefnumótunarhópsins er hugað að sérhagsmunum, þar sem drifkrafturinn
var að tryggja hagsmuni stærri
laxeldisfyrirtækja og stærri
veiðifélaga. Fulltrúum almennings, s.s. sveitarfélaga, var haldið
frá og lítið sem ekkert tekið tillit til þeirra athugasemda og
ábendinga í ferlinu fram að því
að lögum um fiskeldi voru samþykkt.
Niðurstaðan var að áhættu
mat erfðablöndunar var innleitt
með lögum um fiskeldi á árinu
2019 sem fól m.a. í sér að litlu
laxastofnunum á eldissvæðum var
fórnað. Meginhlutverk áhættumats
erfðablöndunar er að tryggja fram
leiðsluheimildir fyrir laxeldisfyrir
tæki í meirihlutaeigu erlendra aðila.
Fórna til að tryggja ávinning
Það vakti athygli á árinu 2016
ásækni sumra íslenskra frumkvöðla
að ,,helga sér svæði“ í miklu um
fangi, með stórtækum áform á upp
byggingu, Arnarlax og Fiskeldi
Austfjarða með um 125.000 tonna
framleiðsluheimildir til laxeldis í
stjórnsýslunni. Það var því ekki að
ástæðulausu að stjórnarformenn
fyrirtækjanna komu sér í starfshóp
um stefnumótun í fiskeldi. Þessi tvö
fyrirtæki voru með um 70% fram
leiðsluheimilda til laxeldis, mest
umsóknir sem voru í ferli hjá stjórn
sýslunni. Með því að taka ekki með
litlu laxastofnanna í áhættumat
erfðablöndunar var tryggt að þeir
myndu ekki hafa áhrif á úthlutun
framleiðsluheimilda á frjóum laxi
og sérstaklega í tilfelli Arnarlax, á
vestanverðum Vestfjörðum. Þannig
var litlu laxastofnunum fórnað til
að tryggja laxeldisfyrirtækjum í
meirihlutaeigu erlendra aðila sem
mestum ávinningi.

Smáu stofnarnir viðkvæmastir

Valdimar Ingi Gunnarsson.

Veðrará í Önundarfirði.

Landssamband veiðifélaga
hugar að sínum

veiðiréttareigendur minni veiðivatna
og erfðanefnd landbúnaðarins.

Í stefnumótunarhópnum var einn frá
veiðiréttareigendum þ.e.a.s. fulltrúi
Landssambands veiðifélaga. Miðað
við tillögur í stefnumótunarskýrslunni
var aðeins hugað að stærri
veiðiám sem tilheyra félögum í
Landssambandi veiðifélaga. Það er
verið að verja stærri veiðiár og að
fórna minni veiðiám og því ekki að
ástæðulausu að veiðiréttareigendur
utan Landssambands veiðifélaga
hafi verið ósáttir og ekki samstiga
sambandinu í sínum málflutningi
við afgreiðslu málsins á Alþingi
Íslendinga. Fyrst á árinu 2018 þegar
fiskeldisfrumvarpið var fyrst lagt fram
og síðan á árinu 2019 þegar lög um
fiskeldi voru samþykkt.

Umsögn erfðanefndar
landbúnaðarins

Ná ekki fram
Í athugasemdum við fiskeldis
frumvarpið á árinu 2019 var bent
á að litlir laxastofnar í veiðiám
á eldissvæðum munu verða fyrir
miklum neikvæðum áhrifum samfara
uppbyggingu laxeldis í sjókvíum
á meðan stærri laxastofnar fjær
eldissvæðum verða fyrir litlum eða
engum áhrifum ef fylgt er tillögum
áhættumats erfðablöndunar. Það á að
verja stærri laxastofna og fórna þeim
minni. Margir gerðu athugasemd
við fiskeldisfrumvarpið m.a.

Fram kemur í umsögn erfðanefndar
landbúnaðarins við fiskeldisfrum
varpið á vorþingi 2019 að það verði að
taka alla laxastofna með í Áhættumat
erfðablöndunar. Ef laxastofnar á
ákveðnum svæðum eru undanskildir
í áhættumatinu er hætta á að líffræði
legur fjölbreytileiki tapist:
„Ef ætlun með frumvarpinu er
sá að undanskilja ákveðna stofna
úr áhættumatinu þarf það að vera
skýrt. Enn fremur þarf að rökstyðja
þá afstöðu, meðal annars m.t.t. líf
fræðilegra þátta og jafnræðisreglna.
Með jafnræðisreglum er hér átt við
jafnræði landeigenda sem eiga veiði
rétt í laxám, hvort sem er í Arnarfirði,
á Barðaströndinni, í Dölunum eða
annars staðar.“
Rýniskýrslan
Vegna fjölmargra athugasemda við
fiskeldisfrumvarpið þegar það var til
meðferðar á Alþingi árið 2019 var
sett sérstakt ákvæði til bráðabirgða
í lögum um fiskeldi ,,…að rýna að
ferðafræði sem Hafrannsóknastofnun
notar við mat á burðarþoli og við gerð
áhættumats“. Hinn 25. ágúst 2020 var
lögð fram á Alþingi skýrsla óháðrar

nefndar með erlendum og íslenskum
sérfræðingi þar sem tekið var fyrir
áhættumat erfðablöndunar. Skýrslan
ber heitið ,,Skýrsla sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra um niður
stöður óháðrar nefndar um athugun
á aðferðarfræði, áhættumati og grein
ingum á fiskeldisburðarþoli á vegum
Hafrannsóknastofnunar“. Varðandi
litlu laxastofnana tekur skýrslan í
meginatriðum undir þá gagnrýni
sem kom fram í meðhöndlun máls
ins á Alþingi. Hér á efir köllum við
skýrsluna rýniskýrsluna og nefndina
vísindanefndina.
Litlu stofnanir
Í áhættumati erfðablöndunar er
horft fram hjá litlu laxastofnunum.
Á fundi vísindanefndarinnar með
Hafrannsóknastofnun gaf stofnunin þá
skýringu að þessi ákvörðun hefði verið
tekin þar sem á Íslandi er fjöldi smærri
áa með tilfallandi göngur laxa sem ekki
teljast stöðugir stofnar sem hægt er
að nýta til veiða að einhverju marki.
Hins vegar var fallist á að a.m.k. ein
hver þessara smærri lækja og áa gætu
verið hluti af stærri yfirstofni (hópi
stofna), annaðhvort einar og sér eða
með öðrum stærri ám. Vísindanefndin
fékk ekki upplýsingar um fjölda áa
sem falla í þennan flokk á Íslandi, né
heldur hvar þær eru (í tengslum við
firði þar sem fiskeldi er stundað) eða
hvaða aðstæður gilda um þessa stofna.

Við vinnslu fiskeldisfrumvarpsins
var bent á að litlu laxastofnanir
væru viðkvæmari fyrir erfða
blöndun en stærri laxastofnar.
Undir það tekur vísindanefndin
og bendir á rannsóknir frá Noregi
og Kanada þar sem fram kemur
að smáir stofnar (sem að jafnaði
hafa lítinn þéttleika, þó það sé
ekki algilt) séu oft þeir stofnar
þar sem tíðni erfðablöndunar er
mest. Samkeppnishæfni eldisfisks
á hrygningarsvæðum er minni en
villta laxins. Þannig kann viðkoma
strokufisks í ám eða á árum þegar
fjöldi villtra laxa er lágur að vera
óeðlilega mikil vegna tímabund
ins skorts á samkeppni á hrygn
ingarsvæðunum. Í áhættumati
erfðablöndunar er miðað við að
hlutfall eldislaxa sé undir 4%, en
vísindanefndin bendir á að íhuga
að nota lægri viðmiðunarmörk
fyrir minni stofna en stærri stofna.
Ástæða þess, er að fyrirliggjandi
vísindaleg gögn benda til þess að
litlir og dreifðir stofnar séu hlut
fallslega viðkvæmari fyrir inn
blöndun en stærri og þéttari stofnar.
Í næstu næstu tveimur grein
um fjöllum við áfram um litlu
laxastofnana:
• Upplýst verður um hvaða stofn
ar þetta eru á Vestfjörðum sem
vísindanefndin fékk ekki upp
lýsingar um og hvaða áhrif þeir
hefðu getað haft á úthlutaðar
framleiðsluheimildir til laxeld
isfyrirtækja í meirihlutaeigu
erlendra aðila ef þeir hefðu verið
teknir með í reiknilíkanið.
• Farið verður yfir vöktun á
litlu laxastofnunum, hverju
er ábótavant og hugsanlegar
skaðabótakröfur
sem
veiðiréttareigendur minni veiðiáa
kunna að sækja.
Valdimar Ingi Gunnarsson
Höfundur er sjávarútvegsfræðingur og hefur m.a. unnið
við ýmis mál tengd fiskeldi
í rúm þrjátíu ár.

LESENDABÁS

Fyrirspurn til ráðherra landbúnaðarmála, Kristjáns Þórs Júlíussonar
– Afrit til Framkvæmdanefndar búvörusamninga
Ég sendi þessa fyrirspurn vegna
þess að ég er mjög ósátt með þá
stöðu sem viðskipti með greiðslumark mjólkur eru komin í.
Í síðustu viku skrifaði ég bréf til
stjórna Landssambands kúabænda
og Bændasamtaka Íslands vegna
fundargerðar 442. fundar fram

kvæmdanefndar um búvörusamn
inga. Í fundargerðinni kemur fram
að fulltrúar áðurnefndra stjórna
hafi lagt fram tillögu um þrefalt
afurðastöðvarverð sem hámarks
verð á markaði með greiðslumark
mjólkur næstu þrjú árin. Þetta er
þvert á það sem haldið hefur verið
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Meðallestur prentmiðla á landsbyggðinni
þróun lestrar síðastliðin sex ár, 2014-2019, samkvæmt könnunum Gallup
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Viðskiptablaðið

2019 2,2%

Morgunblaðið

2014 5,7%
2015 10,0%
2016 7,3%
2017 11,2%
2018 5,1%
2019 5,2%

Fréttablaðið

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

Bændablaðið

2018 9,1%
2019 5,8%

2014 27,8%
2015 26,0%
2016 25,3%
2017 22,0%
2018 22,1%
2019 19,0%

5,0%

2014 33,9%
2015 31,0%
2016 28,6%
2017 27,3%
2018 24,6%
2019 21,9%

10,0%

2014 43,3%
2015 45,0%
2016 43,8%
2017 43,1%
2018 45,6%
2019 41,9%

15,0%

Mannlíf

fram að þessir fulltrúar hafi alltaf
barist fyrir því að verð yrði ekki
hærra en tvöfalt afurðastöðvar
verð.
Nú liggur fyrir í þeirra svari
að þetta var gert til að varna því
að verð á greiðslumarkaði yrði
gefið frjálst og að það hafi verið
vilji ríkisins að svo væri. Með
því gengur ríkið þvert á vilja
bænda og samþykktir aðalfundar
Landssambands kúabænda 2019
en þar var samþykkt að hámarks
verð yrði tvöfalt afurðastöðvar
verð. Verslun með greiðslumark
á háu verði stuðlar ekki að hag
kvæmum rekstri og stórskaðar
samkeppnishæfni greinarinnar,
t.a.m. við þann innflutning sem
þegar er farinn að hafa áhrif á sölu
okkar mjólkurafurða.
Spurt er:
a) Er það vilji ráðherra landbúnaðarmála að verð á greiðslu
marki mjólkur sé frjálst?
b) Hvaða hag hefur ríkið af því
að fara gegn vilja bænda og
verðleggja greiðslumark langt
umfram það sem eðlilegt er
að greinin standi undir miðað
við það samkeppnisumhverfi
sem hún er í?
c) Hver eru rök ráðherrans fyrir

því að hafa verðið svo mikl
um mun hærra en bændur
hafa lagt til? Skerðir hátt
verð ekki samkeppnishæfni
greinarinnar?
d) Hvaða hagsmuni er ráðherrann að verja?
e) Hver er stefna þín sem ráðherra málaflokksins varðandi
verð á greiðslumarki og hvar
hefur hún komið fram? Hefur
verið gerð einhver greining á
áhrifum greiðslumarksverðs
á samkeppnishæfni greinar
innar?
f) Hversu háu verði á greiðslumarki telur ráðherrann að
greinin rísi undir? Til við
bótar við byggingarkostnað
á nýju fjósi með aðstöðu sem
stenst allar kröfur um aðbún
að dýra, velferð starfsfólks
og lágmarks umhverfisáhrif?
Bitnar verð á greiðslumarki
á framangreindum þáttum?
Aðgerðir til að örva framboð á
greiðslumarki hefðu verið skilj
anlegar ef framboðið hefði verið
lítið sem ekki neitt en það var ekki
raunin. Þann 1.9.2020 var framboð
á greiðslumarki 845.349 lítrar að
andvirði tæplega 250 milljónir kr.
Það sem af er árinu 2020 hafa 1,4

milljónir lítra skipt um eigendur.
Það er um helmingur þess umfangs
sem var að jafnaði á rúmlega 20 ára
tímabili, frá 1994-2016.
Spurt er:
a) Hvernig á að meta það hvenær
verð og framboð á greiðslu
marki sé þess eðlis að það
þurfi að grípa inní?
b) Eru menn sammála um hvar
þau mörk liggja? Hvað er
nægjanlegt framboð?
Nú er kominn á innlausnarmarkaður
fyrir greiðslumark sauðfjár og er
innlausnarverðið andvirði bein
greiðslna næstu tveggja ára á nú
virði eða 12.764 kr. og lækkaði þar
með allverulega en það fór hæst í
36 þúsund krónur.
Spurt er:
Af hverju hafnar þú sem ráð
herra því að hafa hámarksverð
í greiðslumarki með mjólk en í
sauðfjárhlutanum var tekinn upp
innlausnarmarkaður með föstu
verði?
Virðingarfyllst,
Glitstöðum 2. nóvember 2020
Guðrún Sigurjónsdóttir kúabóndi
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Fótbolti

Kindasögur 2:

Afturgengnar
kindur á
Rauðasandi
Aðalsteinn Eyþórsson og Guðjón
Ragnar Jónasson hafa tekið
saman annað hefti af kindasögum
sem kallast Kindasögur 2. Fyrra
bindi, Kindasögur, kom út á
síðasta ári og hlaut afbragðsgóðar
viðtökur. Höfundarnir ákváðu
því að setja saman aðra bók með
fleiri frásögnum af afrekum og
uppátækjum íslenskra kinda til
að slökkva kindasagnaþorsta
þjóðarinnar.
Höfundarnir eru áhugamenn
um sögur og sauðfé og þeir segja
kindasögur vera merkilega grein
íslenskrar sagnaskemmtunar sem
eigi sér langa sögu en endurnýist
þó sífellt með breyttum tímum
og búskaparháttum. Útgefandi er
bókaútgáfan Sæmundur á Selfossi.
Víða komið við
Í nýju bókinni er víða leitað fanga
eins og í þeirri fyrri. Greint er frá
afreki forystusauðar í Þistilfirði,
fjallað um afturgengnar kindur á
Rauðasandi, í Vopnafirði og víðar,
rifjaðar upp útvarpsauglýsingar
Sauðfjárverndarinnar á Selfossi
og sagt frá manninum sem stóð
á bak við þær. Þá er stiklað
á sögu sauðfjárhalds innan
borgarmarka Reykjavíkur og sagt
frá stormasömum samskiptum
reykvískra fjáreigenda við
garðeigendur og borgaryfirvöld.
Rætt er um áhrif eldgosa á sauðfé,
meðal annars greint frá afleiðingum
öskufalls frá Eyjafjallajökli í
Fljótshlíðinni, og rifjaðar upp sögur
af strokukindum sem létu hvorki
stórfljót né aðrar torfærur stöðva
sig á leið sinni í forna heimahaga.
Sagt er frá fjárskiptum og fjárböðun
í Flóanum á síðustu öld og loks eru
rifjuð upp kvæði íslenskra skálda
þar sem kindur eru í aðalhlutverki.
Með sögunum fljóta svo ýmsir
fróðleiksmolar um líf og kjör

fólks og fénaðar í
landinu að fornu
og nýju.
Kindur úr
handan heimum
„Í
íslenskri
þjóðtrú úir og
grúir af sögum
af afturgöngum
bæði manna
og dýra. Einn
skæðasti draugur
á Íslandi var raunar ekki
afturgenginn maður heldur naut,
sjálfur Þorgeirsboli, og fleiri dæmi
eru um að nautgripir, hestar, hundar
og jafnvel selir gangi aftur. Þó er
furðu lítið um að sauðfé komi
við draugasögur að öðru leyti en
því að illvígir draugar voru vísir
til að drepa kindur til að ná sér
niðri á eigendum þeirra. Þó er
ekki dæmalaust að draugar bregði
sér í kindalíki í gömlum sögum.
Hrútsvatn heitir allstórt stöðuvatn
rétt sunnan við hið forna stórbýli
Ás í Ásahreppi í Rangárvallasýslu.
Löngum lék það orð á að kynjadýr
væru í vatni þessu, sumir sögðu
nykur en aðrir töldu að í vatninu
byggi hrútur, mórauður að lit. Sagt
er að í fyrndinni hafi í búrhorninu
í Ási haldið til draugur í líki
mórauðs hrúts. Fenginn hafi verið
kunnáttumaður til að kveða hann
niður og sá á að hafa sett þann
mórauða niður í Hrútshelli sem var
norðanvert við vatnið. Vatnið hefur
síðan brotið land þar sem hellir
þessi var og er hann nú horfinn.
Þar er nú aðeins bergsnös, spölkorn
ofan við vatnsbakkann, en ekki
hefur frést til hrútsins í seinni tíð.
Fylgjur voru eins konar
andaverur eða draugar sem fylgdu
einstaklingum eða heilum ættum,
mann fram af manni, og voru oft í
líki dýra. Þegar maður sem átti sér

MÁLNOTKUN

fylgju kom á bæ var hún oft komin
á undan honum og heimilismenn
sem næmir voru eða skyggnir
gátu þá séð hvaða gestakomu var
að vænta. Fylgjur voru iðulega í
hundslíki, sumar voru í mannsmynd
og enn aðrar voru kynjaskepnur
eða skrímsli. Þess eru líka dæmi
að kindur séu fylgjur manna þótt
ekki sé það algengt.
Hins vegar eru til fjöldamargar
frásagnir af kindum huldufólks
sem áttu það til að hverfa þegar
minnst varði. Sagnir eru til um
að ær úr mannheimum hafi verði
lembdar af hulduhrútum og svo
gat það líka verið á hinn veginn,
að huldufólk kæmi með ær um
fengitímann og héldi þeim undir
hrúta úr mannheimum. Til eru
sögur um að mennskar konur
hafi mjólkað ókunnar ær í kvíum,
hirt mjólkina og orðið fyrir reiði
huldufólksins sem ærnar átti –
en á hinn bóginn gat bóndi sem
fóðraði huldukindur um vetur átt
von á launum frá eigendum þeirra
um vorið. Loks má minnast þess
að haft var eftir Einari Jónssyni
á Einarsstöðum í Reykjadal, sem
lengi starfaði sem lækningamiðill,
að hann hefði oft átt í vandræðum
með að telja fé í rétt eða fjárhúskró.
Hann hefði séð miklu fleiri kindur
en aðrir menn.“
/VH

SETTU TÆKIN ÞÍN
Á NEGLD DEKK
Maxam dekkin eru hagkvæmur kostur
og hafa reynst vel við krefjandi aðstæður.

Ég hef stundum horft á fótboltaleiki sem lýst er í sjónvarpinu og þá hef ég tekið eftir að
notuð eru orð sem mér finnast
ekki hæfa efninu. Þegar liðin
taka aukaspyrnu eða hornspyrnu þá er talað um „föst
leikatriði“ en mér finnast þau
alltaf vera tilfallandi leikatriði.
Einu föstu leikatriðin sem ég sé
eru þegar leikurinn er flautaður á þegar hann hefst og síðan
flautaður af þegar hann endar.
Allt annað er háð gangi leiksins.
Í hálfleik er talað um að annað
liðið „leiði“ með tiltekið mörgum
mörkum. Þegar við leiðum börn
eða gamalmenni þá erum við að
hjálpa þeim að komast áfram en
þegar einstaklingar eða lið keppa
hvert við annað þá eru þau ekki
að hjálpa andstæðingunum áfram,
þvert á móti eru þau að hindra
andstæðingana í að ná árangri og
um leið eru þau að keppast sjálf
við að hafa forystu.
Þegar liðnar eru 90 mínútur
í fótboltaleik þá er það kallaður

„venjulegur leiktími“. Það er
venjan að bæta þurfi við þennan
leiktíma nokkrum mínútum vegna
tafa í leiknum þannig að það væri
mjög óvenjulegt ef leiktíminn færi
ekkert umfram þessar 90 mínútur.
Betra væri að tala um markaðan
leiktíma þegar 90 mínúturnar eru
liðnar.
Þegar leikmenn brjóta af
sér innan vítateigs er dæmd
vítaspyrna. „Víti“ vísar til að
liðinu sé refsað fyrir ólöglegt
athæfi. Ef leiknum lýkur án þess
að úrslit hafi fengist þá er stundum
gripið til „vítaspyrnukeppni“.
Fyrir hvað er þá verið að refsa?
Vítaspyrna einkennist af því
að þá er knettinum spyrnt frá
tilgreindum punkti og hún gæti
eins kallast punktspyrna.
Tímabilið sem keppnin á
Íslandsmótinu stendur yfir er
stundum kallað „season“ upp
á ensku. Í skólakerfinu er talað
um önn þegar átt er við hliðstæð
tímabil.
 Þorsteinn Guðmundsson

Umsóknir um álagsgreiðslur
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir
eftir nýjum umsóknum um álagsgreiðslur vegna
gæðastýrðrar sauðfjárframleiðslu.
Gæðastýrð sauðfjárframleiðsla nær m.a. til
landnota, aðbúnaðar og umhverfis, skýrsluhalds,
jarðræktar, fóðrunar, heilsufars og lyfjanotkunar.
Skila skal umsóknum rafrænt í AFURÐ fyrir 20.
nóvember nk., ásamt tilheyrandi fylgiskjölum með
umsókn, óski framleiðandi eftir álagsgreiðslum
fyrir næsta almanaksár.
Stjórnarráð Íslands
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Til sjóðfélaga í Lífeyrissjóði bænda
Sjóðfélagayfirlit fyrir tímabilið apríl 2020 til september
2020 fyrir alla greiðandi sjóðfélaga í Lífeyrissjóði
bænda eru nú aðgengileg á sjóðfélagavef. Vinsamlegast
hafið samband við sjóðinn ef óskað er eftir að fá yfirlit
sent í pósti.
Skorað er á sjóðfélaga að bera yfirlitin saman við
launaseðla og gera án tafar athugasemdir, ef vanhöld
koma í ljós á iðgjaldaskilum. Jafnframt er sjóðfélögum
bent á að hafa tafarlaust samband við sjóðinn, hafi þeir
ekki fengið yfirlit frá sjóðnum en telja að vinnuveitandi
hafi átt að skila iðgjöldum til sjóðsins.

Þú færð Best Grip
naglana hjá okkur

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

Hafi athugasemdir frá sjóðfélaga, staðfestar með
launaseðlum, ekki borist sjóðnum innan 60 daga
frá dagsetningu yfirlits eða birtingu auglýsingar, sé
það síðar, og sjóðnum hefur ekki verið kunnugt um
iðgjaldakröfuna, er sjóðurinn einungis ábyrgur fyrir
réttindum á grundvelli iðgjalda þessara að því marki
sem þau fást greidd.
LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA
Stórhöfða 23 - 110 Reykjavík
s. 563 1300 - lsb@lsb.is

42

Bændablaðið | Fimmtudagur 5. nóvember 2020

GARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUM

Á FAGLEGUM NÓTUM

Rósir í ræktun.

Íslenskar rósir í
blómvöndinn Snarminnkandi sótspor
Í heiminum eru til ótal kúakyn en mörg þeirra eru lágnytja.

Rósir hafa lengi verið algengasta
tegund afskorinna blóma í
íslenskri ylræktun. Á árum
áður var rósaræktun stunduð
í mörgum garðyrkjustöðvum
í uppsveitum Árnessýslu,
Hveragerði, í Borgarfirði og
víðar.
Nú hefur framleiðslan breyst
að því leyti að framleiðendum
hefur fækkað talsvert en þeir
sem stunda rósaræktun hafa
bætt við gróðurhúsum og aukið
ræktunartæknina til að mæta
eftirspurninni. Raunin er sú að
með raflýsingu og breyttum
ræktunaraðferðum tekst íslenskum
rósaræktendum að sinna nánast
allri innlendri eftirspurn eftir
rósum en talsverður innflutningur
er í flestum öðrum tegundum
afskorinna blóma. Lætur nærri
að helmingur afskorinna blóma
á Íslandi séu rósir.
Gæði íslenskra rósa er með því
besta sem gerist í heimi ylræktar
og mega framleiðendur vera
stoltir af sínum störfum. Það er
alls ekki einfalt að keppa við öflug
framleiðslulönd í Mið-Ameríku
og Afríku þar sem rósirnar vaxa
í einföldum gróðurskýlum eða
jafnvel utanhúss allt árið. Lönd
eins og Ekvador, Kólumbía og
Kenýa sem framleiða gríðarlegt
magn afskorinna rósa og flytja
á markaði um allan heim veita
evrópskum framleiðendum harða
samkeppni.
Rósir finnast í íslenskri náttúru

Innan sjálfrar rósaættarinnar eru
þúsundir tegunda og sumar þeirra
þekkjum við vel. Fjalldalafífill,
reyniviður, jarðarber og holtasóley
eru íslenskar tegundir sem teljast
til rósaættarinnar. Hin eiginlega
rósaættkvísl á sér tvo fulltrúa
í náttúru Íslands, þyrnirós og
glitrós. Þyrnirós hefur fundist á
nokkrum stöðum frá Austfjörðum,
um Suðurland og til Vestfjarða.
Glitrósin hefur hins vegar aðeins
fundist á einum stað á Ísandi, á
Kvískerjum í Öræfum. Þessar
villtu tegundir eru mun smágerðari
og blómminni en kynbættar rósir
sem garðyrkjubændur rækta til
afskurðar. Kynbætur rósa eru
reyndar mjög ævagömul iðja
sem hefur skilað ótal afbrigðum
til notkunar í görðum, til afskurðar
og jafnvel sem pottablóm.
Ræktunin
Flestir rósaræktendur notast við
svo kölluð óvirk ræktunarefni í
stað hefðbundins jarðvegs. Þau
geta ýmist verið íslenskur vikur
eða sérstakar steinullarmottur sem
rætur plantnanna vaxa í og vökvað
er með fljótandi næringarlausn.
Þá er jafnvel hægt að endurnýta
þann hluta vökvunarvatnsins
sem ekki nýtist hverju sinni.
Þannig minnkar bæði áburðar-

með aukinni nyt
Snorri Sigurðsson

snorri.sigurdsson@outlook.com

Íslenskar rósir.

og vatnsþörf í ræktuninni. Einnig
hafa ræktendur þróað nýjar leiðir
við vaxtarmótun plantnanna til
að auka uppskeru þeirra og auka
endingu í beðunum. Algengt
er að rósaplöntur gefi ágæta
uppskeru árum saman. Þó verður
framleiðandinn að vaka yfir þróun
á markaði, bæði hvað varðar ný
yrki sem í boði eru og fylgjast
með tískusveiflum til að mæta
þörfum neytenda.
Langt er síðan menn gerðu
sér grein fyrir því að hægt var að
auka gæði framleiðslunnar með
því að græða greinar af eftirsóttum
afbrigðum á rót kröftugra yrkja
sem sjálfar mynda ekki þær
blómgerðir sem sóst er eftir.
Ágræðsla er því mjög algeng í
framleiðslu ungplantna, eins og
þekkist til að mynda í ræktun epla
og annarra ávaxtatrjáa.
Raflýsing er notuð í langflestum
rósahúsum en með því er hægt að
halda framleiðslunni gangandi allt
árið um kring. Kostnaðarsamur
lýsingarbúnaður og rafmagnskaup
leggur auknar byrðar á axlir
framleiðenda en er nauðsyn til að
halda fullri framleiðslu á veturna.
Framleiðendur fylgjast vel með
þróun lýsingar- og tæknibúnaðar
sem og tækja til áburðargjafar og
vökvunar.
Einn meginkosturinn við
íslenskar rósir er að þær, líkt
og aðrar afurðir úr íslenskum
gróðurhúsum koma fullkomlega
ferskar á markaðinn. Blómin
eru skorin í gróðurhúsunum á
nákvæmlega réttu þroskastigi og
fara í dreifingu í verslanir jafnvel
innan sólarhrings, ólíkt innfluttri
vöru sem hefur ferðast heimsálfa
á milli með ómældu sótspori áður
en hún kemst lokst inn á heimili
fólks.
Ingólfur Guðnason
Námsbrautarstjóri
Garðyrkjuframleiðslu
garðyrkjuskóla Lbhí
Reykjum Ölfusi

Það kannast líklega flestir við
umræðuna um að mjólkurfram
leiðsla heimsins eigi sína hlutdeild
í sótspori heimsbyggðarinnar
þ.e. heildaráhrifum gróðurhúsa
lofttegunda en talið er að mjólk
urframleiðsla, -vinnsla og -sala
heimsins standi í dag undir um
4% af sótspori heimsbyggðar
innar.
Sé þetta hlutfall skoðað í grunn
inn kemur það auðvitað ekki á óvart,
enda hefur búgreinin í heild sinni
tekjutengd áhrif á um 1 milljarð
af íbúum heimsins sem hafa lífs
viðurværi sitt af annaðhvort
mjólkurframleiðslu, -vinnslu
eða -sölu en þetta gera um
13% af íbúum heimsins.
Í dag er talið að um 6
milljarðar manna, eða rúm
lega 80% af íbúum heimsins,
neyti mjólkurafurða reglu
lega og þrátt fyrir að ákveðin
teikn séu á lofti varðandi
breytta neysluhegðun, hluta
íbúa hinna efnameiri landa
heimsbyggðarinnar, þá er sú
þróun ekki talin hafa telj
andi áhrif á framvinduspár
mjólkuriðnaðarins á heims
vísu næstu áratugina. Spár
gera ráð fyrir töluvert
mikilli framleiðsluaukn
ingu fram til ársins 2050
og skýringin felst m.a. í því
að íbúum heimsins fjölgar
mjög ört um þessar mundir
og hafa Sameinuðu þjóð
irnar lagt á það áherslu að
mjólkurafurðir gegni einu
af mikilvægustu lykil
hlutverkunum til þess að
bæta heilsufar og nær
ingarástand jarðarbúanna
á næstu áratugum og sér í
lagi í Afríku og Asíu.
Sérstaða mjólkurframleiðslunnar
Það sem er sérstakt við mjólkur
framleiðsluna í heiminum er að
hún er að aukast hratt í flestum þró
unarlöndunum um þessar mundir, en
stendur meira í stað í hinum vest
rænu löndum eða eykst lítillega með
auknum mannfjölda. Skýringin á
þessari þróun er að hagur íbúa, í vax
andi fjölda landa heimsins, fer sem
betur fer vænkandi og með auknum
kaupmætti aukast möguleikar fjöld
ans á að neyta hollra matvæla og
eftirspurn eftir þeim vex því í takti
við aukna velmegun. Þetta hefur á
sama tíma haft jákvæð áhrif í strjál
býlum héruðum víða um heim, þar
sem fátækt hefur lengi verið viðvar
andi. Aukin eftirspurn eftir mjólk

urvörum hefur nefnilega margsýnt
að það er ein skilvirkasta leiðin til
að draga úr fátækt í dreifbýli og
miklu hraðvirkari leið en fæst með
annarri landbúnaðarframleiðslu. Þá
vill svo til, oft vegna aldagamalla
hefða, að mjólkurframleiðslan í
mörgum löndum er fyrst og fremst
kvennabúgrein og því hefur aukin
eftirspurn eftir mjólkurvörum verið
afar jákvæðar fréttir fyrir konur í
mörgum þróunarlöndum og skapað
þeim sterkari stöðu í samfélagi sem
oft er ansi karllægt. Talið er að um
fjórðungur allra kúabúa heimsins í
dag séu í eigu, rekstri og á ábyrgð
kvenna eða rétt um 35 milljónir
kúabúa! Þá koma konur auðvitað
að rekstri margra annarra kúabúa
og alþekkt er, sérstaklega á vest
urlöndum, að t.d. hjón standi að
búskapnum. Það er því

skiljanlega ekki mikill áhugi á að
draga úr framleiðslunni af framan
greindum ástæðum nema síður sé og
því þarf að leita leiða til að draga úr
umhverfisáhrifum framleiðslunnar
eins og mögulegt er og þó svo að
sótspor mjólkuriðnaðarins í heild
sinni dragist nú saman ár frá ári,
á hverja framleidda einingu, þá er
enn nokkuð í land með að ná 100%
sjálfbærni.
Jórturdýr nýta tormelta fæðu
Einn aðal kostur jórturdýra er þau
geta melt og nýtt tormelta fæðu,
fæðu sem ekki nýtist með beinum
hætti til manneldis eins og t.d. á við
um gras. Þetta gerist með flóknu
ferli í vömb jórturdýranna og við

þá meltingu, sem að mestu gerist
með gerjun, losna því miður nei
kvæðar lofttegundir sem örverur
í vömb jórturdýranna losa frá sér
við gerjunina og þessar lofttegundir
hafa áhrif á sótspor framleiðslunnar
vegna eðli þeirra. Aðal áherslan
undanfarið hefur því verið lögð á
að draga úr áhrifum af jórtruninni
á umhverfið og hafa orðið gríðar
lega miklar framfarir á þessu sviði
á stuttum tíma með tilkomu ýmissa
bætiefna og almennrar aukinnar
þekkingar.
Stefnan sett á 100%
sjálfbærni 2050

Flest stóru alþjóðlegu fyrirtækin í
mjólkuriðnaði hafa þegar verið með
umhverfismál á dagskrá sinni í mörg
ár og hefur flestum þeirra tekist að
draga verulega úr sótspori
mjólkurframleiðslunnar.
Betur má ef duga skal
og nú hafa flest þessara
fyrirtækja, m.a. Evrópsku
félögin Arla Foods og
FrieslandCampina, gefið
út að þau hafi markað
þá stefnu að búgreinin
í heild sinni, þ.e. bæði
mjólkurframleiðslan
sjálf, vinnslan, dreifingin
og sölustarfsemin verði
að fullu sjálfbær árið 2050
þ.e. allur ferillinn frá haga
í maga verði án sótspors!
Þetta eru metnaðarfull
markmið þessara stóru
fyrirtækja en til þess að
þetta geti orðið að veruleika
þarf bæði að draga úr losun
mjólkurkúa á óhagstæðum
lofttegundum, færa alla
orkunotkun frá haga í maga
yfir í endurnýjanlega orku,
gera umbúðir 100% endur
nýtanlegar, draga úr plast
notkun eins og mögulegt er,
nota græna upprunavottun
á öll aðföng og fleira mætti
nefna. Þá þurfa mótvægis
aðgerðir að liggja fyrir en
þegar hjá því verður ekki komist
að sótspor myndist, má t.d. binda
kolefni með skógrækt til þess að
jafna út sótsporið. Jafnvel þó svo að
þessum stórfyrirtækjum takist ætlun
arverk sitt, og raunar bendir ekkert
til annars en að sjálfbærnimarkmiðin
náist meira að segja fyrir árið 2050,
þá þarf meira til enda þó svo öll
mjólkurvinnsla 20 stærstu fyrirtækj
anna í heiminum væri lögð saman og
gerð að fullu sjálfbær í dag svarar
það magn ekki nema til um 25% af
mjólkurframleiðslu heimsins. Það
þarf því fleiri til en stóru alþjóðlegu
fyrirtækin sem eru í mjólkuriðnaði,
það þarf samstöðu meðal smærri af
urðastöðva og afurðafélaga, samtaka
bænda og annarra sem geta haft áhrif
á stöðu mála.
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Ólík staða á milli landa
Staðan er æði ólík á milli landa
og á meðan sótspor t.d. íslenskrar
mjólkurframleiðslu er afar lágt á
hvert framleitt kíló mjólkur, þá er það
afar hátt í mörgun þróunarlöndum
og þegar saman fer ört vaxandi
mjólkurframleiðsla í þessum löndum
og hátt sótspor á hvern framleiddan
líter mjólkur, þá er það vissulega
ákveðið áhyggjuefni. Á þetta er bent
í skýrslu frá FAO (Matvælastofnun
Sameinuðu þjóðanna) og GDP
(samstarfsvettvangur mjólkur
iðnaðarins) og þar er ráðlagt að beina
spjótunum að framleiðsluháttum
í þróunarlöndum eigi að takast
almennilega að draga verulega
eða jafnvel jafna út heildarsótspor
mjólkurframleiðslu heimsins á
næstu áratugum.
Nytin hefur mikil
áhrif á sótsporið
Í skýrslunni kemur m.a. fram að
ein megin ástæða þess að mikill
munur er á sótspori hvers mjólkur
lítra á milli landa skýrist aðallega
af afurðasemi kúnna. Þannig verði
alltaf til á degi hverjum ákveðið
fast magn af lofttegundum frá
kúnum óháð því hvort þær fram
leiði mikla mjólk eða litla. Þessi
fasti „útgjaldaliður“ lækkar eðli
lega á hverja framleiðslueiningu
eftir því sem þeim fjölgar og því
lækkar sótspor hvers lítra mjólkur
í takti við aukna afurðasemi kúnna.
Mestu munar um nyt sem er lægri
en 4.500 kg/kú/ári og sér í lagi ef
afurðasemin er slakari en 2.500 kg/
kú/ári. Þannig eru á bak við hvert
kíló mjólkur frá kú sem mjólkar
4,5 tonn á ári minna en 2 kg af CO2
ígildum en ef kýrin mjólkar ekki
nema 2,5 tonn bætist við heilt kíló
í viðbót af CO2 ígildum! Ef nytin
er ekki nema um 1000 kg/kú/ári þá
er CO2 ígildið tvöfalt á við kúna
sem framleiðir 5 tonn á ári. Þó svo
þessar lágu tölur um nyt kúa séu
sem betur fer óþekktar á Íslandi
í dag, þá er tilfellið að þorri kúa
heimsins fellur undir þessa skil
greiningu og raunar er það svo að
meðal afurðasemi kúa í heiminum
í dag er ekki nema 2.000-2.500
kg/kú/ári. Fyrir vikið er sótspor
mjólkurframleiðslunnar, eins og
hún er stunduð í dag, í raun miklu
hærra en það þyrfti að vera, þ.e.
sótsporið myndi lækka hraustlega
ef allir bændur heimsins væru með
nytháar kýr, eins og flestir bændur
hafa á Vesturlöndum, og þar með
væri hægt að snarfækka kúm í
heiminum. Vegna þessa er nú í dag
lögð gríðarlega mikil áhersla á að
auka afurðasemi nytlægstu kúnna
í heiminum en þær er harla oft að
finna í þróunarlöndunum.
Ending skiptir máli
Í síðasta mánuði kom út önnur skýrsla
um þetta efni en þessi skýrsla var
gefin út af Global Research Alliance,
sem eru samstarfsvettvangur fyrir
málefni gróðurhúsalofttegunda frá
landbúnaði. Í þessari skýrslu, sem
er í raun óbeint framhald skýrslu
FAO og GDP sem áður hefur verið
minnst á, er samhengi heilsufars
og endingu mjólkurkúa á sótspor
framleiðslunnar. Þar er sérstaklega
lögð áhersla á að með fyrirbyggjandi

aðgerðum, þ.e. með því að koma í
veg fyrir að kýr veikist í stað þess
að lækna veikar kýr, megi draga úr
sótspori framleiðslunnar! Þetta kann
að virka hálf undarlegt samhengi
en skýringin á þessu felst í því að
með bættu heilsufari gripa almennt
eykst heildarframleiðsla og ending
þeirra í hjörðum bændanna. Kýrnar
verða því hagkvæmari vegna
meiri framleiðslu og samhliða
minni þörf fyrir að ala upp nýja
gripi, með tilheyrandi kostnaði og
umhverfisálagi, við að endurnýja
kýrnar snemma á lífsleiðinni.
Júgurbólgan stækkar sótsporið
Ennfremur hafa sumir sjúkdómar
afar neikvæð áhrif á sótspor kúnna
og þá sérstaklega júgurbólga
og slök frjósemi. Þannig segja
greinarhöfundar að júgurbólgutilfelli
stækki sótspor kúnna um 6% í
vægum tilvikum og upp í allt að
12% þegar um svæsin tilfelli er
að ræða! Skýringin felst aðallega
í tveimur þáttum þ.e. því magni af
mjólk sem þarf að hella niður þar
sem hún er óhæf til manneldis og í
kjölfar veikindanna hve mikil áhrif
þau hafa haft á heildarframleiðslu
kýrinnar á viðkomandi mjaltaskeiði
og mögulega á endingu gripsins í
hjörðinni.
Slök frjósemi skaðleg
Annað atriði sem vert er að nefna
hér varðandi heilsufar kúnna er
slök frjósemi. Í skýrslunni kemur
fram að þar sem kúm seinkar vegna
vandamála við að festa fang stækki
sótspor kúnna um 7-16% að jafnaði
í vestrænum löndum eftir alvarleika
tilvikanna. Í þróunarlöndum gætu
þessi áhrif verið miklu meiri þar sem
hvert bú hefur oft einungis 1-2 kýr
og ef önnur þeirra seinkar sér þá þarf
að gefa henni viðhaldsfóður lengi
án teljandi mjólkurframleiðslu, með
tilheyrandi áhrifum á heildarsótspor
hverrar kýr á ári.
Samantekið má segja að heilt
yfir þá skiptir góð bústjórn mestu
máli varðandi heildarsótspor
framleiðslunnar enda vegur
kúabúið sjálft þungt í heildarmynd
sótsporsins frá haga í maga. Hraustar
og afurðamiklar kýr sem endast
vel og lengi eru þær kýr sem hafa
lægsta sótsporið og það er eitthvað
sem allir bændur, um allan heim,
ættu að stefna að. Þegar mjólkin fer
svo með mjólkurbílnum frá búinu
taka aðrir ferlar við sem bóndinn
ræður síður yfir en þessir ferlar
eru þó ekki minna mikilvægir og
lúta að bæði framleiðsluháttum,
hönnun og nýtingu umbúða,
dreifingu mjólkurvaranna, kælingu
eða kælingarþörf þeirra auk fleiri
þátta. Allur ferillinn skiptir máli
og þarf að ná tökum á honum ef
takast á að ná 100% sjálfbærni við
mjólkurframleiðslu og -vinnslu í
heiminum á næstu áratugum.
Helstu heimildir
Án höfundar, 2019. Climate change
and the global dairy sector. Skýrsla
FAO og GDP, 36 blaðsíður.
Statham, J. ofl., 2020. Dairy
cattle health and greenhouse
gas emission pilot study: Chile,
Kenya and the UK. Skýrsla Global
Research Alliance, 17 blaðsíður.
www.fao.org og www.fil-idf.org

Ábending til kúabænda
Að gefnu tilefni, og vegna ábend
ingar frá Matvælastofnun,
skal áréttað að ekki má nota
mónensín sem bætiefni fyrir
mjólkurkýr hér á landi.
Í grein sem birtist í Bænda
blaðinu 24. september sl. og bar
heitið „Aðlögunartímabil kúa“
var þess þar getið að mónensín
geti bætt orkuefnaskipti kúa og

aukið þurrefnisinntöku þeirra eftir
burð. Þetta bætiefni má hins vegar
ekki nota fyrir mjólkurkýr hér á
landi, né innan EES-svæðisins
og láðist greinarhöfundi að geta
þess. Monensín er skilgreint sem
hníslalyf og er einungis leyft í ali
fuglaeldi hérlendis, sem og innan
alls EES-svæðisins. Þetta leiðrétt
ist hér með.
/SS

Takk fyrir mig
Takk fyrir mig
Tíminn undanfarið hefur verið
um margt skrítinn. Eins og flest
ir þekkja er það venjan að halda
aðalfund LK að vori, yfirleitt í
mars. Stjórn LK ákvað í fyrstu
bylgju COVID að fresta honum,
þess fullviss að við næðum fundi
núna í haust og gætum þá jafnvel
stefnt að árshátíð kúabænda. Allt
kom fyrir ekki og niðurstaðan varð
að halda aðalfundinn í fjarfundar
kerfi þann 6. nóvember nk. og öll
skemmtanahöld bíða betri tíma.
Þar sem ég hef ákveðið, fyrir
nokkru, að gefa ekki kost á mér til
frekari formannssetu fyrir LK er gott
að fara aðeins yfir það sem helst hefur
verið markvert í starfi samtakanna og
starfsumhverfi greinarinnar frá því að
ég tók við sem formaður vorið 2016.
Það sem varð þess valdandi að
ég gaf kost á mér í formannsstólinn
á sínum tíma voru þær miklu vær
ingar sem áttu sér stað í kringum
framleiðslustýringarkerfið okkar í
mjólkinni. Búvörusamningarnir sem
þá voru nýundirritaðir hljóðuðu upp
á niðurlagningu þess. Það var mikill
kurr í bændum vegna þessa og auð
heyrt að mikill meirihluti þeirra var
á móti því að afnema framleiðslu
stýringu með öllu.
Fyrsta verk nýrrar stjórnar var
að ráða nýjan framkvæmdastjóra en
starfandi framkvæmdastjóri hafði
þá sagt starfi sínu lausu. Auk þess
hafði öll stjórnin hætt í einu þannig
að við, í þá nýkjörinni stjórn, lögðum
af stað í verkefnið með enga reynslu
af stjórnarsetu í LK sem og nýjan
framkvæmdastjóra.
Það sem var veigamest í starfi
stjórnar LK fyrstu misserin var
innleiðing nýgerðra búvörusamn
inga. Reglugerðaskrif, yfirlestur,
fundarseta og tillögugerð fyrir
framkvæmdanefnd búvörusamninga.
Þegar þessu stóra verkefni var lokið
leið ekki langur tími þar til huga
þurfti að endurskoðun samning
anna sem nýlega höfðu tekið gildi.
Í samningana var sett veigamik
ið ákvæði um atkvæðagreiðslu
um framtíð framleiðslustýringar.
Þetta ákvæði var sett inn á loka
metrunum í samningavinnunni til
að tryggja þeim brautargengi hjá
bændum. Framhaldið þekkja svo
flestir. Niðurstaða atkvæðagreiðslu
um að viðhalda framleiðslustýringu
var afgerandi og samningunum því
breytt í þá veru. Og erum við um
þessar mundir að feta okkur af stað
með viðskipti á nýjum kvótamarkaði.
Stöndum vörð um okkar kjör
Það hefur verið skemmtilegt og

af sér minni heildarneyslu matvæla.
Krónan hefur gefið eftir sem hækkar
öll okkar aðföng svo fátt eitt sé nefnt.
En fátt er svo með öllu illt ...

Arnar Árnason.

ákaflega lærdómsríkt að starfa fyrir
Landssamband kúabænda og margt
sem hægt væri að nefna í því sam
bandi. Ég hef kynnst fullt af fólki og
ranghölum stjórnsýslunnar, venjum
og hefðum í því sambandi sem ég
hef nú ekki allar skilið. Eitt langar
mig að nefna sérstaklega en það er
starfið í verðlagsnefnd. Það hefur
verið ein sú magnaðasta upplifun
sem ég hef reynt. Þegar störf mín
hófust þar varð ég þess fljótt áskynja
að það var „venja“ að gera hlutina
með ákveðnum hætti. Einhvern veg
inn hafði skapast sú venja þar inni að
fara ekki eftir því sem stendur í bú
vörulögunum heldur að semja alltaf
um skarðan hlut fyrir bændur þegar
kemur að reiknuðum, lögbundnum,
mjólkurverðshækkunum sem byggja
á verðlagsgrunni. Sú stemning virtist
yfirleitt ríkja að fara aldrei fram á
reiknaða hækkun heldur að sætta sig
við minna, svona að því virtist til að
allir „yrðu sáttari“. Ég verð að segja
að það hefur verið með ólíkindum
þrýstingurinn sem ég hef orðið fyrir
í þá átt að fara ekki fram á fulla
reiknaða hækkun fyrir bændur inn í
verðlagsnefnd. Þetta þótti mér alltaf
galið og hef síðan þá alltaf farið fram
á fulla hækkun fyrir bændur enda
er verið að túlka lögin frjálslega ef
það er ekki gert. Um framkvæmd
ákvarðana verðlagsnefndar þarf að
standa fast vörð.
Krefjandi verkefni fram undan
En það er nú ekki í mínum karakter
að hanga í baksýnisspeglinum, heldur
að horfa fram á við. Það gefur á
bátinn núna með lækkandi afurða
verði í kjöti, verðlækkun erlendra
landbúnaðarvara vegna breyttrar
úthlutunar tollkvóta sem svo mynda
verðþrýsting á markaðinn hér heima.
Sterkar vísbendingar eru um misferli
í tollskráningu sem leiða af sér að
íslensk framleiðsla nýtur ekki þeirrar
tollverndar sem lagt var upp með. Hér
hefur ferðamönnum fækkað mikið
sem eðli málsins samkvæmt leiðir

Mestu framfarir heimssögunnar hafa
iðulega orðið þegar kreppir að og
menn þurfa að hugsa út fyrir boxið.
Fram undan eru faglega spennandi
tímar svo ekki sé meira sagt. Ber þar
helst að nefna áframhaldandi inn
leiðingu á erfðamengisúrvalsver
kefninu en LK hefur tryggt áfram
haldandi fjármögnun þess verkefnis
sem mun án efa færa okkur meiri
framfarir í ræktunarstarfi íslenska
kúastofnsins en nokkurn grunar. Þá
er starfsemi Nautís í fullum gangi
og kynbótagripir farnir að skila sér í
hjarðir holdanautabænda. Mikil vinna
hefur átt sér stað hjá BÍ og búgreina
félögunum er varða endurskoðun á
félagskerfinu okkar. Þar geta legið
tækifæri í aukinni samvinnu allra bú
greina en það verður verkefni nýrrar
stjórnar LK að ljúka þeirri vinnu og
gæta í henni að hagsmunum naut
gripabænda í nýjum heildarsamtökum
verði það niðurstaðan.
Stofnaður hefur verið vinnuhópur
til þess að vinna landbúnaðarstefnu
fyrir Ísland. Í þessu geta legið tæki
færi fyrir okkur og þurfum við að
tryggja aðkomu okkar að þessari
vinnu og að lögð verði fram tíma
sett aðgerðaáætlun með skýrum
markmiðum og leiðum. Án þess
endar landbúnaðarstefnan bara eins
og hver önnur skýrsla í hillumetrum
ráðuneytisins.
Við sem tókum við keflinu í LK
2016 vissum að við vorum að taka
að okkur krefjandi verkefni í nýju
umhverfi (nýir samningar) sem
enginn vissi nákvæmlega hvernig
leit út. Búið var að ákveða að fella
niður búnaðargjaldið og stóðum
við uppi með samtökin með engar
öruggar tekjur. Það spilaðist vel úr
og höfum við á þessum tíma aukið
umfang LK um heilt stöðugildi (ver
kefnisstjóri í nautakjöti) og það er
ekkert sem bendir til annars en við
getum aukið umfangið enn frekar
en það er ljóst að það bíða okkar
krefjandi verkefni í loftslagsmálum
ásamt mörgu öðru.
Ég stíg ákaflega sáttur frá borði
og langar að þakka öllu því góða
fólki sem ég hef fengið að kynnast
og vinna með og fyrir síðustu árin.
Ég óska næsta formanni og stjórn
LK velfarnaðar í þeim mikilvægu
og þörfu störfum sem þeirra bíða.
Takk fyrir mig
Arnar Árnason
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Íslandsdeild Evrópuhóps IFOAM:

Starfsemi skrifstofunnar í Brussel orðin
mjög fjölþætt og umfangsmikil
Skýrsla dr. Ólafs R. Dýrmunds
sonar vegna starfa í Evrópuhópi
lífrænna landbúnaðarhreyfinga
(IFOAM EU Group) fyrir árin
2018-2019. Frá og með 2020
breytist heiti IFOAM EU Group
í IFOAM Organics Europe.

yrðu ekki teknar til greina, þættu
of sértækar. Sendi ég svar um hæl,
lýsti yfir vonbrigðum mínum með
afgreiðsluna og benti á að hún staðfesti að enn væri hópurinn ekki tilbúinn að ræða svæðabreytileika svo að
gagni kæmi. Þetta hafi m.a. orðið til
þess að vottunarstofur væru að túlka
sumar reglurnar með mismunandi
hætti eftir því sem hentaði í hverju
landi. Slíkt kæmi m.a. fram í notkun
búfjáráburðar frá hefðbundnum búum
og ræktun í gróðurhúsum á sumum
Norðurlandanna.

1) Skrifstofan í Brussel
Sem fyrr var samband mitt við
starfsfólk og stjórn Evrópuhópsins
stöðugt og gott, eingöngu með
daglegum tölvusamskiptum, því að ég
sótti ekki neina fundi og ráðstefnur á
vegum hans á árunum 2018-2019. Mjög
lítill fjárhagsstuðningur fæst núorðið
við ferðakostnað, svo sem vegna funda
Evrópuhópsins í Brussel, og kemur
það sér illa fyrir okkur sem komum frá
hinum fjarlægari jaðarsvæðum álfunnar.
Síðan ég fór að starfa í hópnum
snemma árs 2003 hafa orðið miklar
breytingar. Í fyrsta lagi hefur félögum
í honum fjölgað, samfara stækkun
Evrópusambandsins, og í öðru lagi er
starfsemi skrifstofunnar í Brussel orðin
mjög fjölþætt og umfangsmikil. Auk
þess að senda út miklar upplýsingar
leitar hún álits okkar í hópnum um
margvísleg atriði við mótun álitsgerða
um ýmis efni. Nú beinist það starf
mjög að hinni nýju reglugerð ESB um
lífræna framleiðslu, EU nr. 848/2018,
staðfest 22. maí 2018, sem mun taka
gildi í janúar 2022; einkum að gerðum
og viðaukum með henni. Þess ber að
geta að óánægja ýmissa aðildarríkja
ESB með reglugerðina endurspeglaðist
við endanlega afgreiðslu hennar
í Evrópuþinginu 19. apríl 2018.
Niðurstöður atkvæðagreiðslunnar urðu
þær að já sögðu 466, nei sögðu 124 og 50
þingmenn sátu hjá. Auk þess að fylgjast
stöðugt með þessari þróun hef ég lagt
orð í belg öðru hvoru, sent álit og tekið
þátt í all mörgum atkvæðagreiðslum,
eftir óskum skrifstofunnar. Sumt varðar
okkur lítið um, svo sem vínrækt, en rétt
er þó að fylgjast með öllu þótt það hafi
mismikið vægi í lífrænum landbúnaði
hérlendis. Fulltrúar frá þjóðum utan
ESB sem eiga sæti í Evrópuhópnum
vegna sérstakra samninga (Noregur
og Ísland með EFTA samninginn og
Sviss með tvíhliða samning við ESB)
taka að sjálfsögðu ekki afstöðu til
stefnumála ESB þótt hópurinn fái þau
til umsagnar. Vegna BREXIT bætist
Bretland í þann hóp. Öðru hvoru leita ég
upplýsinga hjá aðilum að Íslandsdeild
Evrópuhóps IFOAM, einkum varðandi
vottunarreglur og vottun hjá Tún ehf.,
og er öll sú samvinna með ágætum. Þá
hef ég stöku sinnum verið í sambandi
við MAST vegna álitamála.
2) Ýmis mál til umræðu og skoðunar
í Evrópuhópnum
B2 vítamín: Áhyggjur í sumum
aðildarlöndum vegna skorts á vottuðu
vítamíni án erfðabreytts efnis, GMOs,
einkum í kjúklinga-, svína- og laxafóðri.
Fiskimjöl er góður B2 vítamíngjafi.
Staðbundin, gömul alifugla- og
svínakyn þurfa ekki viðbætt B2 vítamín
í fóður (Ítalía, Tékkland, Ungverjaland).
Salt og vatn: Hvorugt er hægt að
votta sem lífrænt skv. ESB reglugerðum
en þó eru þess dæmi að salt sé vottað
í Slóveníu og vatn í Þýskalandi skv.
sérreglum vottunarstofa, og fái lífræn
vörumerki (logo).
Gelding grísa með bólusetningu: Er
ekki heimil í lífrænni svínarækt því að
IMPROVAC er framleitt með efnum
sem hafa hormónaeiginleika.
Hitun gróðurhúsa og sáðskipti
(skiptirækt) í þeim: Ísland eina
Evrópulandið sem hitar gróðurhús
með heitu vatni frá jarðvarmaveitum,
sjálfbærast. Hér eru gerðar kröfur um
sáðskipti (ein tegund á eftir annarri)

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson.

Lífrænt ræktað grænmeti.

samkvæmt meginreglunni.
Slátrun á býli/ í haga og gripurinn
síðan fluttur strax í sláturhús:
Athyglisverð en þó óvenjuleg umræða
tengd velferð búfjár. Er í skoðun í
Danmörku, Sviss, Belgíu og Þýskalandi
en ESB reglur leyfa þetta ekki.
Jákvæð áhrif grasfóðrunar á
gæði osta o.fl. afurða: Landbúnaðar
rannsóknastofnun Frakka (INRA) segja
tengsl á milli fjölbreytni í beitargróðri
og fjölbreytilegrar örveruflóru í búfé.
Alltaf betri afurðagæði ef ekki er fóðrað
með korni.
Merkingar lífrænt vottaðra afurða:
IFOAM EU Group varar ESB við
innleiðingu „EU Ecolabel“ sem gæti
valdið ruglingi við viðurkennd lífræn
merki (logo) svo sem „EU Organic
Label“.
Poka/pylsuræktun í gróðurhúsum:
Hefur lengi verið viðurkennd sem
lífræn ræktunaraðferð á hinum
Norðurlöndunum en samræmist ekki
nýju ESB reglugerðinni og verður
óheimil eftir janúar 2021.
Eftirlit með GMOs: Það er eitthvað
breytilegt eftir löndum, stöðugt þarf að
vera á verði. Hér annast Matvælastofnun
þetta eftirlit.
Afskorin blóm og jólatré: Töluvert
rætt í hópnum, ekki algert samræmi í
vottun, virðist á gráu svæði. Hér þurfa
blóm að vera í jarðvegi, afskorin ekki
vottuð, en jólatré eru vottuð.
Útblástur gróðurhúsalofttegunda:
Töluvert rætt í hópnum. Hin jákvæðu
áhrif lífrænnar ræktunar eru all vel
þekkt, sbr. skýrslu IFOAM EU Group
og FiBl frá 2016 sem ég hef kynnt
nokkuð í greinum og viðræðum við
fagfólk (Organic Farming, Climate
Change Mitigation and Beyond –
Reducing the Environmental Impacts
of Agriculture). Telja verður að þessir
kostir lífræns landbúnaðar hafi ekki
verið metnir sem skyldi og alls ekki
ennþá hér á landi.
Slátrun samkvæmt helgisiðum.
Þótt það sé meginreglan í löggjöf
ESB að dýr séu svipt meðvitund, með
raflosti eða öðrum hætti, áður en þau
eru skorin á háls , hefur verið nokkur
undanlátssemi í þessum efnum hjá
ESB vegna þrýstings frá múslimum og
gyðingum. Hvað lífræna vottun varðar
hefur Evrópudómstóllinn úrskurðað
nýlega að hún fáist ekki og lífræn
merking sé óheimil ef hálsskurður hefur
verið slátrunaraðferðin. Þetta útilokar
halal-slátrun múslima og kosher-slátrun
gyðinga. Gott er fá þessa niðurstöðu en
hér á landi hefur hálsskurður einn sér
verið óleyfilegur í heila öld.
Erfðatækni önnur en GMO:
Evrópudómstólinn kvað upp þann
mikilvæga úrskurð á miðju sumri
2018 að margvísleg seinni tíma tækni
til erfðabreytinga á plöntum, svo sem
CRISPR/CAS, OMD og cisgenetics
skuli falla undir sömu ESB löggjöf
og erfðabreyttar lífverur(GMOs). Við
í Evrópuhópi IFOAM tókum virkan
þátt í þessari baráttu gegna fjölþjóðlegum líftæknifyrirtækjum á borð við
Syngenta, nú yfirtekið af DowDuPont

og ChemChina og Monsanto, nú yfirtekið af þýska lyfjafyrirtækinu Bayer,
nú að hluta yfirtekið af BSAF. Slík
fyrirtæki reyna sífellt að telja fólki
trú um að matvælaskortur sé yfirvofandi í heiminum ef hætt verður að
nota skordýraeyða, önnur eiturefni og
erfðabreyttar plöntur í landbúnaði.
Því miður eiga þau enn nokkra dygga
stuðningsmenn í veigamiklum stofnunum hér á landi. Á árinu 2019 hefur
hópurinn haldið áfram að hvetja ESB
til að leggja að aðildarlöndunum að
virða úrskurðinn frá 2018 auk þess
að efla eftirlit og upplýsingagjöf til
neytenda.
Eiturefnanotkun í evrópskum landbúnaði: Hópurinn talar stöðugt máli
lífræns landbúnaðar við umræður um
breytingar á landbúnaðarstefnu ESB
(CAP), sérstaklega á sviði umhverfismála, en sú endurskoðun mun verða á
árunum 2021-2027. Reynt er að kynna
með markvissum hætti kosti lífræns
landbúnaðar í þessu samhengi. ESB
hefur greinilega áhyggjur af mikilli eiturefnanotkun í Evrópskum landbúnaði
og á ráðstefnu sem sambandið hélt í
lok júní 2018 kom fram að meirihluti
aðildarlandanna fer ekki eftir reglugerðum ESB. Sem sagt, þessi mál
eru í ólestri, og þar með eftirlitið,
en því miður virðist þeir aðilar, sem
hér á landi berjast fyrir sem mestum
og frjálsustum innflutningi búvara,
ekki átta sig á þessu, ekki heldur
Neytendasamtökin. Hópurinn hefur
lagt mikla áherslu á að ESB taki hina
miklu eiturefnanotkun í hefðbundnum
landbúnaði fastari tökum með bættri
löggjöf og markvissara eftirliti.
Styrkir til bænda í lífrænum
búskap: Tékkneski fulltrúinn í hópnum
vakti nýlega athygli á því að landbúnaðarráðuneytið þar boðaði breytingar
á stuðningsgreiðslum til lífrænnar framleiðslu eftir 2020 sem gætu
skaðað þá jákvæðu þróum sem verið
hefur. Þarna eru ráðamenn greinilega
undir áhrifum frá hefðbundnum , nú
gríðarlega efnavæddum búskap, þar
sem leitast er við að framleiða sem
mest á hverjum hektara. Uppi eru
hugmyndir um framleiðslutengingu
sem henta ekki í lífrænni ræktun og
telur félagi okkar að slíkt geti orðið
til þess að margir bændur hverfi frá
lífrænum búskap þar í landi. Mér er
hugsað til þeirra meingölluðu reglna
sem hafa gilt hér á landi síðan 2016
um stuðning við aðlögun að lífrænum
búskap.
Dæmi um jákvæða þróun í sölu
lífrænt vottaðra afurða: Þegar litið er til
Evrópu í heild fer lífræna framleiðslan
vaxandi en samt er mjög mikið flutt
inn. Danir eru til fyrirmyndar en
þar voru 13,3 % af matarinnkaupum danskra neytenda lífræn 2017.
Þeir sem næstir komu voru Svíar og
Svisslendingar með 9%. Athyglisvert
er að í Þýskalandi þar sem kvótakerfi
í mjólkurframleiðslu hefur verið afnumið standa bændur í hefðbundinni
framleiðslu höllum fæti. Aftur á móti
gengur mun betur hjá bændum með

4) Ritstörf o.fl. í þágu lífræns
landbúnaðar
lífrænt vottaða mjólkurframleiðslu
því að þeir fá tvöfalt hærra verð fyrir
mjólkina.
Innréttingar og hámarksfjöldi í
hænsnahúsum: Um það hafa komið
fram töluvert skiptar skoðanir hvor
leyfa eigi allt að þrjá palla/gólf í
húsum fyrir varphænur í lausagöngu.
Þá er nokkuð deildar meiningar um
leyfilegan heildarfjölda í hverju húsi.
Gott dæmi um atriði sem þarf að skoða
vegna endurskoðunar og nýsmíða á
gerðum og viðaukum við nýju löggjöfina.
TPorganics-vettvangur tækniþróunar í Evrópu: Varar við breytingum
í stefnumótun á þann veg að varúðarreglan víki fyrir nýsköpunarreglunni.
Vilja virða verndunarsjónarmið.
Hugtakið verksmiðjubúskapur
hefur aldrei verið skilgreint í landbúnaðarlöggjöf ESB þótt of sé vísað
í “factory farming” í löggjöf sambandsins um lífræna búskaparhætti.
Þetta er bagalegt því að túlkunin er
mismunandi eftir löndum og töluverðs
misræmis gætir. Því beitti hópurinn sér
fyrir könnun í haust þar sem m.a. var
safnað saman mjög gagnlegum upplýsingum um notkun aðflutts búfjáráburðar á lífrænum býlum. Einnig
hefur verið gerð könnun á aðgengi
búfjár á lífrænum býlum að beitilandi
en þar er einnig töluverður breytileiki.
Þess er vænst að þessi gögn nýtist við
skilgreiningar og samræmingu þannig
að sem mests jafnræðis verði gætt í
Evrópulöndunum.
3) Landbúnaðarsýningin
2018, fundir o.fl.
Þáttur VORs, og þar með lífrænna
bænda, í sýningunni Íslenskur landbúnaður 2018, var að mínum dómi til
fyrirmyndar og vakti mikla athygli,
bæði sýningarbásinn og erindin sem
flutt voru um lífrænan landbúnað.
Dagana 27.-29.júní 2018 sat ég 100
ára afmælisráðstefnu NJF – Félags
norrænna búvísindamannna - í
Aleksandras Stulginskis landbúnaðarháskólanum í Kaunas í Litháen og
lagði þar fram efni um þróun lífræns
landbúnað hér á landi ( sjá næsta lið,
ritstörf). Í lok maí 2019 aðstoðaði
ég Stefán Gíslason við bréfaskriftir
til skrifstofu Evrópuhóps IFOAM í
Brussel vegna vottunar þörungsins
Lithothamnion. Fékk ég erindið lagt
fyrir undirhóp sem fjallar um afurðavinnslu, snemma í júní. Okkur fulltrúum í Evrópuhópi IFOAM var gefinn kostur á að senda inn ábendingar
um atriði sem við teldum að þyrfti
að ræða betur við sérfræðinga ESB
varðandi væntanlega nýja reglugerð
ESB um lífrænan búskap, áður en hún
tekur gildi 2022. Ég freistaði þess, einu
sinni enn, að taka fyrir rúmisþörf og
gólfgerð í íslenskum fjárhúsum og
fóðrun jórturdýra með fiskimjöli , öll
þrjú atriðin með all ítarlegum skriflegum rökstuðningi.
Fékk þau viðbrögð snemma á jólaföstu 2019 að athugasemdir mínar

Sem fyrr leituðu bæði bændur og
áhugafólk til mín í upplýsingaleit,
mest í tölvupósti en stöku sinnum
með símtölum, jafnvel frá útlöndum.
Haustið 2018 tók Ivan Emke prófessor
frá Kanada upp viðtöl við mig um íslenskan landbúnað, þar með um lífræna geirann, til flutnings í útvarpi á
Nýfundnalandi og víðar . Viðtölin við
mig komu í byrjun desember 2019.
Tilvísanir í birt efni eftir mig um
lífrænan landbúnað, að hluta eða að
öllu leyti, 2018 og 2019:
a) Er stefnt að útrýmingu lítilla og
miðlungs fjárbúa í landinu? – Gegna
veigamiklu , félagslegu hlutverki og
stuðla að viðhaldi sveitabyggðar.
Bændablaðið, fimmtudagur 25.janúar 2018 , blað nr. 507, 24 .árg.,
2.tbl. bls .40.
b) Aldarafmæli NJF – Félags
norrænna búvísindamanna.
Afmælisráðstefna í Kaunas í Litháen.
Bændablaðið, fimmtudagur 19.júlí
2018, blað nr. 519, 24.árg.,14.tbl.,
bls. 42.
c) Challenges and prospects of
organic agriculture in Iceland.
NJF 26th Congress: Agriculture
for the Next 100 Years. Kaunas,
Lithuania, 27-29 June 2018.
Summary of poster on page 79 in
PROGRAMME AND SUMMARIES
OF PRESENTATIONS, Section A,
Sustainability of Agroecosystems.
Published by Akademija 2018.
d) Stöðva þarf jarðasöfnun
auðmanna og fjárfestingarfélaga
– Hefja þarf gerð rammaáætlunar
um landnýtingu. Bændablaðið,
fimmtudagur 2.ágúst 2018, blað nr.
520, 24.árg., 15.tbl., bls. 36.
e) Bjart framundan með líffræðilegri
fjölbreytni og sjálfbærni. Grein um
VOR-verndun og ræktun, félag
framleiðenda í lífrænum búskap.
Tímarit Bændablaðsins, 2.tbl. 2018,
4.árg., bls. 98.
f) VOR – félag framleiðenda
í lífrænum búskap 25 ára.
Bændablaðið, fimmtudagur
15.nóvember 2018, blað nr. 527,
24.árg., 22.tbl., bls. 38.
g) Danir leggja vaxandi áherslu
á lífræna ræktun og sjálfbæra
búskaparhætti í sátt við neytendur,
land og þjóð. ÍSLAND – DANMÖRK,
VINÁTTA INNAN NORRÆNNA
VÉBANDA, ritstj. Þórður Helgason.
DANSK – ÍSLENSKA FÉLAGIÐ
, ÍSLANDSDEILD 1918-2018,
Afmælisrit, bls. 46-54.
h) Ódýr matur – dýrkeypt blekking.
Fréttablaðið, fimmtudagur 14.mars
2019, 62.tbl., 19.árg. bls. 20.
i) Ódýr matur – dýrkeypt blekking .
Alvarlegur tvískinnungur í umfjöllun
um fæðu- og matvælaöryggi.
Bændablaðið, fimmtudagur 2.maí
2019, blað nr. 537, 25.árg., 8.tbl.,
bls. 50.

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson,
fulltrúi Íslands í Evrópuhópi
IFOAM /IFOAM Organics
Europe
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Hvanneyrarbúið byggir upp til framtíðar
Aðalfundur Hvanneyrarbúsins
ehf. 2020 var haldinn þann 27.
maí sl. Formaður félagsins er
Ragnheiður I. Þórarinsdóttir,
rektor Landbúnaðarháskóla
Íslands. Aðrir stjórnarmenn
eru Baldur Helgi Benjamínsson,
búfjárerfðafræðingur og bóndi á
Ytri-Tjörnum í Eyjafirði og Pétur
Diðriksson, bóndi á Helgavatni
í Þverárhlíð. Bústjóri er Egill
Gunnarsson og fjósameistari er
Hafþór Finnbogason. Fundargerðir
stjórnarfunda, ársreikningar og
skýrslur stjórnar eru birtar á
heimasíðu Landbúnaðarháskóla
Íslands, www.lbhi.is.
Fyrirmyndar afurðasemi
og mjólkurgæði
Tilgangur félagsins er að reka
á hagkvæman hátt kúabú á
Hvanneyri í þágu kennslu og rannsóknastarfs Landbúnaðarháskóla
Íslands. Innlögð mjólk árið 2019
var 558.041 lítrar og er það met
í sögu búsins. Fituhlutfall var
3,99% og próteinhlutfall 3,26%,
margfeldismeðaltal líftölu var 13
og mfm frumutölu 117. Hlutfall
fitu og próteins stóð í stað frá fyrra
ári, og sama má segja um líftölu
og frumutölu. Árskýr á búinu voru
73,8 sem að meðaltali skiluðu
8.262 kg mjólkur, með 4,1% fitu
og 3,34% próteini. Búið er hið 8.
afurðahæsta á landinu á almanaksárinu 2019, mælt í kg mjólkur/
árskú. Gæði og magn afurða er
því til stakrar fyrirmyndar. Tún,
engjar og grænfóðurakrar eru um
170 ha.

Egill Gunnarsson bústjóri t.v. þakkar Hafþóri Finnbogasyni samstarfið en
hann lætur af störfum sem fjósameistari eftir farsæl fimm ár í starfi.

Rekstur samkvæmt áætlun
Rekstur félagsins gekk með ágætum á
árinu 2019 og var hann í samræmi við
þær áætlanir sem stjórnendur félagsins
lögðu upp með. Heildartekjur
félagsins voru 96,8 m.kr., en gjöld
fyrir fjármagnsliði voru 86,5 m.kr.
Hagnaður félagsins á árinu eftir
fjármagnsliði var 9,3 m.kr. Stjórn
leggur til að hagnaður félagsins leggist
við eigið fé þess. Áætlun yfirstandandi
árs gerir ráð fyrir tekjuafgangi þannig
að halda megi áfram að byggja upp
eigið fé félagsins, búa í haginn fyrir
nauðsynlega endurnýjun á tækjum,
búnaði og ræktun, ásamt því að efla
fjárhagslegan styrk Hvanneyrarbúsins.

Eigið fé félagsins jókst um tæpar
10 milljónir kr á árinu og nemur
það nú 36,1. m.kr. Eins og sjá má
á myndunum hér að neðan, hefur
afkoma félagsins verið góð undanfarin
ár og eigið fé vaxið ár frá ári.
Helstu fjárfestingar félagsins á
liðnu ári voru afrúllari framan á fjósvél
til gjafa, notaður sturtuvagn ásamt
lengingu, holdstigunarmyndavél,
notuð varnarefnadæla, beiðslisgreinar,
sjálfvirkur fóðursópur, en síðast en
ekki síst var skipt um sköfukerfi
í helmingnum af fjósinu og
fyrirhugað er að klára að skipta út
seinni helmingnum á næstunni.
Rekstraröryggi nýja sköfukerfisins
er stórum meira en þess gamla og
orkunotkunin brot af því sem áður
var. Ekki var heldur slegið slöku við
í ræktun og fjárfest dyggilega þar eins
og síðustu ár í endurræktun túna og
viðhaldi framræslu. Fóðursópurinn
var settur upp haustið 2020 og virkar
eins og til er ætlast.
Uppbygging á tilraunaaðstöðu
Stjórn leggur áfram áherslu á uppbyggingu á aðstöðu og búnaði
Hvanneyrarbúsins til að viðhalda
og bæta aðstöðu til rannsókna og

Rekstur félagsins gekk með ágætum á árinu 2019 og var hann í samræmi
við þær áætlanir sem stjórnendur félagsins lögðu upp með. Heildartekjur
félagsins voru 96,8 m.kr., en gjöld fyrir fjármagnsliði voru 86,5 m.kr. Hagnaður
félagsins á árinu eftir fjármagnsliði var 9,3 m.kr.

tilrauna. Tilboða hefur verið leitað
til endurnýjunar á mjaltabúnaði og
mjólkurtanki. Sótt var um styrk
fyrir kjarnfóðurbás sem mælir metanlosun. Loks hafa sérfræðingar
Landbúnaðarháskólans unnið að
tillögum um að koma upp góðri og
viðunandi rannsóknaraðstöðu fyrir
einstaklingsfóðrunar-, fóðurverkunar-, umhverfis- og velferðartilraunir sem tengjast nautgriparækt.
Skráning vinnutíma starfsmanna
Hvanneyrarbúsins er unnin á nokkuð nákvæman hátt og stefnt er að
því að vinna upp úr henni gögn
um vinnuframlag og launakostnað
í mjólkurframleiðslu en einu fyrirliggjandi gögn nautgriparæktarinnar
þar að lútandi eru meira en 20 ára
gömul. Skráningin gefur enn fremur möguleika á því að meta með
nokkurri nákvæmni rekstrarhagkvæmni nýframkvæmda og kaupa
á búnaði.
Landbúnaðarháskólinn er að efla
aðstöðu sína í jarðrækt og má ætla
að rannsóknir munu aukast á næstu
misserum á því sviði. Hafa skólanum
borist höfðinglegar gjafir sem nýtast
til uppbyggingar á jarðræktarrannsóknum. Þá verður hugað að aukinni
sjálfbærni og samstarfsverkefnum við
skólann á því sviði.

Sameining Hvanneyrarbúsins
og Hestbúsins?
Á síðasta aðalfundi félagsins
voru kostir og gallar þess að reka
Hvanneyrarbúið og Hestbúið í
sama félagi ræddir. Ýmis tækifæri
felast í því fyrir skólann að auka
samrekstur búanna. Búin hafa
áfram verið rekin í sitt hvoru lagi
en aukin áhersla lögð á samstarf
og samlegðaráhrif milli þeirra.
Málið er áfram til umræðu í stjórn
Hvanneyrarbúsins.
Breyting á starfsmannahaldi
Nýr fjósameistari, Karl Vernharð
Þorleifsson, var ráðinn til starfa
á vordögum og er hann boðinn
velkominn til Hvanneyrarbúsins.
Stjórn Hvanneyrarbúsins ehf.
þakkar starfsmönnum búsins fyrir
samstarfið á árinu og óskar þeim
til hamingju með góðan árangur
í búrekstrinum. Starfsmönnum
Landbúnaðarháskólans er einnig
þakkað fyrir ánægjuleg samskipti
á árinu. Sérstakar þakkir eru færðar
til fráfarandi fjósameistara, Hafþórs
Finnbogasonar, sem lét af störfum
1. júní sl. eftir 5 ára farsælt starf.
/BHB
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Rafmagnsfjórhjól frá Tékklandi
Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Ég var farinn að skammast mín
fyrir að hafa lítið verið að skrifa
um ökutæki fyrir þá sem hafa
fyrsta ökuprófið, þ.e.a.s. „skellinöðrupróf“, og heitir á fagmáli,
öku
réttindi fyrir létt bifhjól.
R.A.G. Inport-export hefur hafið
innflutning á rafmagnsfjórhjólum
sem eru með götuskráningu fyrir
15 ára og eldri.
Tæknivætt rafmagnsfjórhjól með
innbyggðri þjófavörn sem lætur vita
með miklum óhljóðum ef hjólið er
snert af óviðkomandi.
Ódýrt, vistvænt og
án nokkurra gjalda
Eins og önnur vistvæn farartæki eru
nánast engin gjöld á hjólunum og
er því verðið ekki nema 650.000
(enginn virðisaukaskattur á hjólinu). Uppgefin vegalengd frá framleiðanda á fullhlöðnu hjólinu er 62
km, en í þeim kulda sem við búum
við gæti ég trúað að hægt sé að ná á
bilinu 40-45 km.
Ég prófaði hjólið sem er innsiglað
við 45 km hraðamörk á góðum innanbæjarrúnti í Reykjavík. Ég verð
að viðurkenna að mér leið ekkert vel
á stofnbrautunum þar sem bílarnir
keyra á 80-90 að öllu jöfnu og ég í
botni á litlu fjórhjóli, samt leiddist
mér ekkert rúnturinn.
Alls keyrði ég 25 km með allt
í botni og lítið sem ekkert eftir af
hleðslunni eftir mitt aksturslag sem
var allt í botni allan tímann. Eftir
að hafa lesið leiðbeiningarnar sá ég
að ef ég hefði verið aðeins rólegri á
gjöfinni hefði ég komist helmingi
lengra. Samkvæmt bæklingi nær
maður lengst á 35 km hraða sé ökumaðurinn og hleðsla ekki yfir 70 kg.

Myndir / HLJ

Hecht. Tékkneskt rafmagnsfjórhjól. 

Hentar eflaust mörgum
notendum vel fyrir annað en leik
Í huganum við prufuaksturinn
varð mér hugsað til þess að eflaust
væri þetta gott sem golfbíll ef sett
væri upp festing fyrir settið aftan á
hjólið því að það má bera töluverðan
þunga. Einnig mætti nota þetta til
að þjónusta göngustíga og á þeim
stöðum þar sem fólk vill ekki mikinn
hávaða í þjóðgörðum og á stöðum
sem þola ekki mikið rask né hávaða.
Einnig varð mér hugsað til sumarbústaðahverfa, að vera með svona
hljóðlátt hjól í sumarhúsabyggð þar
sem fólk leitar eftir kyrrð og ró þá
ætti þetta hjól ekki að raska rónni.
Dekkin eru á 10 tommu felgum,

Skipt er áfram og afturábak með
takka á stýri, en kemur bara í
mælaborð þegar sett er í bakkgír.

Aflið er ekki mikið, 2,2kw eru 2,9
hestöfl og hjólið innsiglað á 45 km
hraða.

frekar fínmunstruð og markaði ekki í
grasið heima hjá mér þegar ég keyrði
upp á það til að setja hjólið inn í
sendibílinn minn. Þrátt fyrir að hafa
reynt að spóla á grasinu, það markaði ekki í né skemmdi.
Svo hljóðlátt var hjólið að

þegar ég keyrði inn botnlangann
heim til mín þá stóð nágranni
minn úti á tröppum og sneri í
mig baki og hrökk við þegar
ég gusaði úr pollinum næstum
á hann fyrir framan tröppurnar
hans. Hann einfaldlega heyrði

Blátt númer þýðir að 15 ára mega
keyra það.

Skálabremsur að framan, en diska
að aftan.

Fínar farangursgrindur eru á hjólinu.

ekkert í mér þegar ég var að
koma.
Helstu tölur

Ég virka stór á hjólinu, en það er hjólið sem er frekar lítið.

Hjólið heitir HECHT og er skráð 2,2
kílówött sem er um 2,9 hestöfl. Það
er innsiglað á 45 kílómetra hraða að
hámarki. Fjórhjólið er eldsnöggt að
ná hámarkshraða, og fyrir þá sem
vilja fara hraðar þá er örugglega einhvers staðar í hjólinu innsigli, en
hvar veit ég ekki, enda fannst mér
þessi hraði nóg fyrir gamlan mann
eins og mig.
Málin á hjólinu eru lengd 184 x
b. 116 x h. 110 cm. Uppgefin drægni
er 62 km við bestu aðstæður. Það
tekur 8-15 tíma að fullhlaða hjólið
(tók mig um 7 tíma að hlaða hjólið

eftir minn akstur). Fjöðrun er stutt og
frekar stíf og greinilega hugsuð fyrir
malbik, en að fenginni reynslu úr
mótorhjólaheiminum eru þessir litlu
demparar alltaf frekar stífir fyrstu
20-100 km en mýkjast eftir það.
Loftþrýstingurinn í dekkjunum
var 14 psi. þegar ég fékk hjólið til
prufu, en endaði í 7 psi. sem fór mun
betur með mig sem ökumann.
Hámarksþyngd hjólsins með
ökumanni og farangri er 371
kg. Samkvæmt upplýsingum frá
tryggingarfélaginu Sjóvá kostar
um 30.000 að tryggja hjólið bæði
í kaskó og skyldutryggingu. Nánari
upplýsingar má finna um hjólið og
innflytjandann á vefsíðunni www.
rag.is eða á síðu framleiðanda www.
hecht.cz.
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ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Stundum sárnar manni hvert eldsneytisskattpeningarnir fara
að taka af skarið og safna fé upp á
eigin spýtur til að bæta vegmerkingar svo að ekki verði annað slys á
staðnum þar sem þeir misstu félaga
sinn. Það var ekki fyrr en söfnunin
var komin í fjölmiðla að Vegagerðin
merkti hættuna þrátt fyrir að í bráðabirgðaskýrslu rannsóknarnefndar
umferðarslysa hafi strax verið bent
á þessa hættu 2019, en nú haustið
2020 er búið að merkja hættuna,
meira en ári eftir fyrstu ábendingar.
Söfnunarfé Sturlunga verður gefið
á Grensásdeild þar sem Vegagerðin
er búin að merkja hættuna, en mikið
vildi ég sjá Vegagerðina gefa sömu
upphæð á Grensásdeildina, bara
svona til að laga aðeins neikvæða
umræðu í þeirra garð. Í áframhaldi
vona ég að Vegagerðin skoði alvarlega blæðingavandamál þjóðvega
á landsbyggðinni áður en rekja má
slys til blæðinga.

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Það hefur væntanlega ekki farið
framhjá neinum umræðan um
hættulegt malbik síðan í sumar
eftir að banaslys var rakið til
malbiks sem ekki stóðst kröfur.
Það sem færri vita er að þessar
kvartanir bifhjólafólks hafa verið
árlegar síðan á síðustu öld, en ég
sem mótorhjólamaður síðastliðin
rúm fjörutíu ár kannast vel við
kvartanir um lélegt malbik fyrir
okkur mótorhjólafólk.
Við höfum bent á hættur ítrekað
nánast á hverju ári síðan ég byrjaði mína mótorhjólamennsku fyrir
1980. Allir sem kaupa eldsneyti
borga af því skatt til vegagerðar og
vegabóta, en oft finnst manni þessi
peningur fara annað en þangað sem
hann á að fara.
Blæðingar í malbiki gera
vetrardekk gagnslaus í hálku
og snjó
Fyrir rúmri viku síðan átti ég erindi norður í land og þar sem að
veðurspáin virtist vera að hætta
væri á snjókomu og hálku á þeim
fjallvegum, þá setti ég nagladekkin
mín undir bílinn minn. Eftir að
hafa keyrt yfir Holtavörðuheiði
tók ég eftir að töluverð tjara hafði
safnast á dekkin þegar ég stoppaði í Staðaskála, það var lítið við
þessu að gera annað en að halda
áfram. Á Blönduósi voru komnir
tjörukleprar á öll dekk og eftir var
Öxnadalsheiðin. Áfram var haldið
og uppi á heiðinni var búið að snjóa
það mikið að ekki sást í malbik og
ekki enn byrjað að skafa. Gripið
í nýju negldu dekkjunum mínum
var nánast ekkert, sérhannað vetrarmunstrið var fullt af tjöru og ef
ekki hefðu verið naglar í dekkjunum
hefði ég verið í slæmum málum.
Þarna kom vel í ljós nauðsyn nagla

Merkingar á slysdegi er mótorhjólamaður lést sumarið 2019.

Ekki óalgeng mynd frá atvinnu
bílstjórum sambærileg þessari er
regluleg sjón á spjallsíðum bílstjóra.

við þessar aðstæður, en þrátt fyrir
naglana var bíllinn mjög laus á veginum því að vetrardekkjaeiginleikar
dekkjanna voru ekki neinir vegna
tjöru.
Svona blæðingar eru of algengar
víða um land og þarf að bæta úr ef
ekki á að verða slys, en fólk verður
að geta treyst á að ekki safnist tjara
í munstrið á dekkjunum á láglendi
áður en haldið er á hærri vegi sem
á er snjór og hálka.
Ljótar myndir á spjallsíðum
atvinnubílstjóra og áhugasamra
um bættar samgöngur
Í verði af hverjum lítra af eldsneyti
fer samkvæmt lögum viss upphæð
til vegagerðar og vegabóta og
okkur sem notum vegi landsins
sárnar alltaf hvað lítið er hlustað á
vegfarendur þegar kvartað er út af
slæmu ástandi vega.
Síðustu árin hafa reglulega verið
birtar myndir frá bílstjórum sem
hafa lent í miklum blæðingum úr
malbiki á veturna. Að fara með
svona dekk á hálar heiðar er einfaldlega stórhættulegt og er ekki spurning um hvort heldur bara hvenær

Núverandi merking Vegagerðarinnar rúmu ári eftir slys og mikla baráttu
félaga hins látna.

að það verður svo alvarlegt slys af
völdum þess að öll landsbyggðin
verður í áfalli. Það verður að hlusta
á þessar kvartanir og vinna bót á
þessu sem fyrst því að þetta ástand
er ekki boðlegt, það er einfaldlega
grátlegt að vera búinn að fjárfesta
í bestu fáanlegu vetrardekkjunum
og svo virka þau ekki vegna tjörublæðinga.

tæki að lítill mótorhjólaklúbbur þurfi

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum
við eftir bújörðum á söluskrá
Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020
eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Ábendingar hunsaðar og ekkert
gert fyrr en að umræðan er í
öllum fjölmiðlum
Oft hefur maður hlustað á Ólaf
Guðmundsson umferðarsérfræðing
í fjölmiðlum kvarta undan hörmulegu ástandi vega, en það er eins
og ekkert sé hlustað á Ólaf og hans
ráðleggingar. Oftar en ekki finnst
manni að orð hans séu túlkuð á þann
veg að hann viti ekkert hvað hann er
að segja. Ekkert gert til að bæta og
laga þær ábendingar sem hann gefur.
Fyrir nokkru síðan hóf mótorhjólaklúbburinn Sturlungar í
Hafnarfirði söfnun til að bæta vegmerkingu á þeim stað sem félagi
þeirra lést í slysi sumarið 2019.
Afskaplega dapurt fyrir ríkisfyrir-

Skipholt 50b, 105 Reykjavík
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LYST – BÆRINN OKKAR

Dagur er fæddur og uppalinn á
Reykjum og tók við búinu af móður
sinni árið 2018. Í kringum 2015 var
gamla fjósinu breytt úr hesthúsi í
nautahús og keyptar voru holdakýr og íslenskir smákálfar til kjötframleiðslu.
Með búskapnum er Dagur í
sánings- og rúlluverktöku. Elín,
móðir Dags, var byrjuð í skógrækt
árið 2009 og er áætlað um 80 ha
í skógrækt. Rebekka er uppalin í
Hrísey. Hún flutti í Reyki til Dags
í mars á þessu ári en bjó síðast í
Svarfaðardal.

Reykir

Býli: Reykir.
Staðsett í sveit: Lýtingsstaðahreppi
hinum forna, Skagafirði.
Ábúendur: Dagur Torfason og
Rebekka Rún Helgadóttir.
Fjölskyldustærð (og gæludýra):
Dagur, Rebekka, Ingigerður, systir
Dags, kötturinn Óskar og tíkin Aría.
Stærð jarðar? Jörðin er um 450 ha
auk upprekstrarlands á Mælifellsdal.
Gerð bús? Nautakjötsframleiðsla,
skógrækt og verktaka.
Fjöldi búfjár og tegundir? Um
100 nautgripir, 10 hestar, 11 hænur,
70.000 býflugur og nýlega 6 kindur.

Hvernig gengur hefðbundinn
vinnudagur fyrir sig á bænum?
Gjafir bæði inni í fjósi og úti hjá
kúnum. Svo er unnið í tilfallandi
verkefnum yfir miðjan daginn sem
stjórnast eftir árstíma.

fyrir ykkur á jörðinni eftir
fimm ár? Með svipuðu sniði,
vonandi verða holdakýrnar orðnar
eitthvað fleiri og betra nauthús
komið í notkun. Möguleikar á
ferðaþjónustu eru einnig til staðar.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu
bústörfin? Leiðinlegast þykir
okkur þegar kýrnar eru ekki á
sínum stað innan girðingar, þær
rekast illa eða ekki neitt.
Að slá þegar er góð uppskera
og gefa vel heppnað fóður er
skemmtilegast.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin
séu í framleiðslu á íslenskum
búvörum? Helstu tækifærin eru
kornrækt til manneldis, vinnsla
og sala beint frá býli og skógrækt.
Annars eru tækifærin endalaus.
Að fá tæki til að kyngreina sæði
ætti að vera eitt stærsta hagsmunamál
íslenskra kúabænda. Það gæti hraðað
kynbótum í mjólkurframleiðslu og

Hvernig sjáið þið búskapinn

hver einasti íslenski nautkálfur
í kjötframleiðslu gæti verið af
holdakyni.
Hvað er alltaf til í ísskápnum?
Ab-mjólk, mjólk, ostur, smjör, skyr,
lifrarpylsa.
Hver er vinsælasti maturinn á
heimilinu? Nautasteik með bernes.
Eftirminnilegasta atvikið við
bústörfin? Þegar ein kvígan festi
söltunartunnu á hausnum á sér og
endaði úti í á. Þar stóð hún þar til
henni var komið til bjargar stuttu
síðar.

MATARKRÓKURINN

Quesadillas og eggjabrauð
Bæta við nautakjöti (eða kjúkling/
baunir) og steikið, brjótið það upp
(hakkið). Þegar það hefur breyst
úr bleiku í brúnt skaltu bæta við
papriku. Steikið í eina mínútu. Bætið
tómatmauki, vatni og kryddblöndu
saman við. Sjóðið í tvær mínútur.
Færið í skálina, kælið.
Steikið grænmetið og eða kjötið á
sama hátt.
Bætið baunum, maís, tómatmauki,
vatni og kryddblöndu saman við.
Steikið í tvær mínútur eða þar til
kjötið er eldað. Færið í skál, kælið.

Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari
Þessi gullbrúna stökka tortilla er
með safaríkri kryddaðri fyllingu.
Bræddur ostur sem lekur út er
það sem gerir Quesadillas að einum
frægasta rétti frá Suður-Ameríku.
Grænmetisætur og kjötunnendur eru
því sammála. Og í anda þess ætla ég
að hafa í dag ekki einn heldur þrjá
fyllingarmöguleika til að velja úr.
•
Kjúklinga quesadilla
- kryddað, með grænmeti
•
Nautakjöt quesadilla
- nautahakk soðið með
Quesadilla kryddi og papriku
•
Grænmetis quesadilla
- grænmeti soðið með
Quesadilla kryddi

Quesadilla (nautakjöt, grænmeti
eða kjúklingur)

French Toast

Kjúklingafylling

Hráefni
›
6 - 8 hveititortillur (20 sentimetrar)

›

2 1/2 msk. ólífuolía

›

2 bollar (200 g) rifinn ostur

›

500 g / kjúklingalæri, beinlaus

›

3/4 búnt gróft saxað kóríander

›

2 hvítlauksgeirar, hakkaðir

›

1 bolli maískorn (frosinn og þíddur
eða úr dós)

›

1 lítill laukur, fjórðungur og skorinn
í sneiðar

›

Fylling (nautakjöt, kjúklingur eða
grænmeti)

›

1 lítil rauð paprika, teningar

Quesadillas kryddblanda:
›

1 tsk. laukduft, þurrkað oregano, salt

›

2 tsk. cumin duft, paprika

›

1/4 tsk. svartur pipar, cayennepipar
(valfrjálst)

Nautafylling

Grænmetisfylling

tvennt.
Hitið eldfasta pönnu við meðallágan
hita (engin olía, ef pannan er ekki
non-stick, notið 2 tsk. olíu).
Setjið quesadilla á pönnu, þrýstið létt
niður og setjið lok yfir. Hitið í þrjár
mínútur þar til undirhliðin er orðin
gullinbrún og stökk.
Snúið varlega quesadilla við – yfir á
hina hliðina. Þrýstið létt niður. Hitið
í þrjár mínútur þar til það er orðið
stökkt (ekkert lok).
Flytjið yfir á skurðarbretti og skerðu
í tvennt. Berið fram strax!

›

2 msk. jurtaolía

›

1 laukur, teningur

›

2 hvítlauksgeirar, hakkaðir

›

1 dós af svörtum baunum, 400 g

›

1 paprika, teningar (hvaða lit sem er)

Valmöguleikar: Sýrður rjómi, salsa
og avókadó.

›

1 bolli maís (niðursoðið eða frosin)

Kryddblöndur

›

1/4 bolli tómatmauk

›

1/4 bolli (65 ml) vatn

›

1/2 msk. ólífuolía

›

2 hvítlauksgeirar, hakkaðir

›

1/2 laukur, smátt saxaður

›

500 g nautahakk

Aðferð

›

1 lítill rauð paprika, teningar

›

2 msk. tómatmauk

›

1/4 bolli (65 ml) vatn

Setjið tortillu á bretti. Stráið osti á eina
hlið, toppið með fyllingu að eigin vali.
Stráið maískorni yfir, ásamt kóríander
og svo annað lag af osti. Brjótið í

Vertu morgunhetjan! Með því að
bera fram þykkar sneiðar af volgu
frönsku ristuðu brauði þakið flórsykri
eða syndandi í hlynsírópi færðu
sjálfkrafa bros frá heimilisfólki.
Það er snjöll leið til að breyta
leiðinlegum brauðsneiðum í töfrandi
sælkeramorgunverð, fullkomið fyrir
þá sem eru afslappaðir um helgina
eða til að gera eftir frístundir með
fjölskyldunni.
Tæknin til að búa til franskt ristað
brauð er einföld. Allt sem þú
þarft eru algengar búrvörur eins
og egg, mjólk, flórsykur, krydd
og vanillu. Látið brauðið liggja í
blöndunni og steikið þar til það er
stökkt og uppblásið. Þið getið gert
heimalagaðan bistro-rétt án þess að
fara úr náttfötunum.
Hráefni
›
8 sneiðar hvítt brauð, þykkar sneiðar
er betra
›

1 bolli mjólk

›

2 stór egg

›

2 eggjarauður

Blandið hráefnum saman í litla skál.
Notið einn af möguleikunum hér fyrir
neðan fyrir fyllingu.

›

1 msk. púðursykur eða hrásykur

›

1 tsk. vanilluþykkni eða dropar

Fylling – aðferð

›

¾ teskeið kanill

›

1/8 tsk. múskat

›

¼ teskeið salt

›

2 msk. ósaltað smjör

Hitið olíu á pönnu við háan hita.
Bætið lauk og hvítlauk út í, eldið í
2 mínútur.

›

¼ bolli flórsykur, til að dusta yfir með
sigti

›

1 bolli hreint hlynsíróp

Aðferð
Stilltu ofngrindina í miðjuna. Hitið í
140 gráður. Setjið brauðið á vírgrind
inni á bökunarplötu.
Ristið brauðið í 14 mínútur og snúið
við eftir hálfan eldunartímann. Það
ætti að vera þurrt viðkomu en ekki
brúnt. Eftir að brauðið hefur verið
tekið úr ofninum verður það þurrara
þegar það kólnar við stofuhita.
Í stórri grunnri skál er mjólk þeytt
vandlega með eggjum, eggjarauðu,
púðursykri, vanillu, kanil, múskati
og salti.
Leggið hverja brauðsneið í bleyti í 15
til 20 sekúndur á hvorri hlið. Notið
spaða til að flytja á bökunarplötu.
Stráið meira af kanil yfir ef vill.
Hitið
eldfast
mót
eða
steypujárnspönnu á meðal lágum
hita. Bræðið ½ msk. af smjöri á
pönnunni þar til það freyðir.
Bætið við tveimur brauðbitum í
einu. Eldið þar til fyrsta hliðin er
orðin gullinbrún, þurr viðkomu og
léttstökk, í um það bil 3 til 5 mínútur.
Snúið brauðinu við og eldið á hinni
hliðinni þar til það er orðið gyllt, í
um það bil 3 til 4 mínútur.
Þurrkið af pönnunni og bætið fersku
smjöri við, endurtakið eldunarferlið
með því sem eftir var í brauðinu.
Stráið flórsykri ofan á heita franska
ristaða brauðið rétt áður en það er
borið fram.
Með þessum auðvelda rétti af
frönsku brauði sláið þið í gegn, svo
skemmir ekki að hella hlynsírópi
yfir brauðið og skreyta með berjum.
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HANNYRÐAHORNIÐ

Strákavesti

Vesti eru svo falleg á stáka á öllum
aldri við hvaða tilefni sem er. Þetta
fallega vesti er prjónað með
áferðarmynstri úr dásamlega
garninu Cotton Merino frá
Drops.

DROPS Design: Mynstur nr cm-011-bn
Stærðir: 2 (3/4) 5/6 (7/8) 9/10 (11/12) ára
Stærð í cm: 92 (98/104) 110/116 (122/128)
134/140 (146/152)
Garn: DROPS COTTON MERINO fæst í
Handverkskúnst
- Ísblár nr 09: 150 (150) 200 (200) 250 (250) g
Prjónar: Hringprjónn (40-60 cm) nr 3 og 3,5 –
eða þá stærð sem þarf til að 24L x 36 umf með
áferðamynstri eftir mynstri A.1 verði 10 x 10 cm
á prjóna nr 3,5.
Garðaprjón (prjónað í hring): *1 umf sl og 1
umf br*, endurtakið frá *-*.
Garðaprjón (prjónað fram og til baka): Prjónið
slétt allar umferðir.
Mynstur: Sjá mynsturteikningu A.1.
Úrtaka (á við um handveg): Fækkið lykkjum
innan við 3 kantlykkjur í garðaprjóni í hvorri
hlið. Öll úrtaka er gerð frá réttu
Fækkið lykkjum á eftir 3 kantlykkjum í
garðaprjóni þannig: Takið 1L óprjónaða eins
og prjóna eigi hana sl, 1L sl, steypið óprjónuðu
lykkjunni yfir.
Fækkið lykkjum á undan 3 kantlykkjum í
garðaprjóni þannig: Byrjið 2L á undan 3
kantlykkjum og prjónið 2L slétt saman.
VESTI: Stykkið er prjónað í hring á hringprjóna
upp að handveg. Síðan er fram- og bakstykki
prjónað til loka fram og til baka á hringprjóna.
FRAM- OG BAKSTYKKI: Fitjið upp 128 (140 148
(156) 168 (176) lykkjur á hringprjóna nr 3 með.
Prjónið 4 umf GARÐAPRJÓN – sjá útskýringu að
ofan. Skiptið yfir á hringprjónar 3,5 og prjónið
1 umf slétt Setjið 1 prjónamerki í fyrstu lykkju
í umf og 1 prjónamerki í 65. (71.). 75. (79.)
85. (89.) lykkju í umf (= í hliðum – nú eru 63
(69) 73 (77) 83 (87) lykkjur á milli lykkja með
prjónamerki í). Prjónið síðan mynstur í hring
eftir mynsturteikningu A.1 (prjónamerki er
staðsett í einni br lykkju í mynstri). Þegar stykkið
mælist 20 (22) 25 (28) 31 (34) cm prjónið 4 umf
garðaprjón yfir miðju 13 lykkjurnar í hvorri hlið

(þ.e.a.s. yfir lykkju með prjónamerki í + 6L hvoru
megin við hana – aðrar lykkjur eru prjónaðar
eins og áður). Í fyrstu umf á eftir garðaprjóni
eru felldar af miðju 7L í hvorri hlið fyrir handveg
og fram- og bakstykki eru prjónuð til loka hvort
fyrir sig.
BAKSTYKKI: = 57 (63) 67 (71) 77 (81) lykkjur.
Haldið áfram með mynstur fram og til baka með
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HÁLSMÁL: Prjónið upp frá réttu, ca 66 (70) 78 (82)
88 (94) lykkjur í hringum háls (meðtaldar l af þræði
að framan) á stuttan hringprjón nr 3. Prjónið 1 umf
br, 1 umf sl og 1 umf br. Fellið síðan laust af með sl.
Prjónakveðja,
mæðgurnar í Handverkskúnst
www.garn.is

Nafn: Óskar Ingimar Ómarsson.
Aldur: 12 ára.
Stjörnumerki: Vatnsberi.

Hvað finnst þér skemmtilegast í
skólanum? Íþróttir.

8
9
7

Óskar Ingimar Ómarsson er 12
ára Hnífsdælingur. Hann á tvö
systkini, Hinrik Elí, 8 ára og
Ester Elísabetu, 3 ára. Óskar æfir
fótbolta og körfubolta af fullum
krafti. Uppáhaldsbækurnar hans
eru Harry Potter-bækurnar.

Skóli: Grunnskólinn á Ísafirði.

4

9

FRÁGANGUR:
Saumið axlasauma innan við affellingarkantinn.

Verður gaman á
snjóbretti í vetur

Búseta: Hnífsdal.

1

1

8
7

8
3

1L, 2 (2) 3 (4) 3 (4) sinnum = 11 (13) 14 (15)
17 (17) lykkjur eftir á öxl. Prjónið síðan áfram
þar til 2 umf eru eftir þar til stykkið mælist 33 (36)
40 (44) 48 (52) cm – stillið af eftir bakstykki. Prjónið
1 umf slétt frá réttu og 1 umf slétt frá röngu og fellið
síðan af með sl frá réttu. Endurtakið á hinni öxlinni.

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Miðlungs

8

6
3

3 kantlykkjum í garðaprjóni í hvorri hlið (1. umf
= ranga). Þegar prjónaðar hafa verið 3 umf fram
og til baka er fellt af fyrir handveg í hvorri hlið
í næstu umf frá réttu – LESIÐ ÚRTAKA (= 2L
færri). Fellið af í 4. hverri umf (þ.e.a.s. í annarri
hverri umf frá réttu) alls 4 sinnum í hvorri hlið
= 49 (55) 59 (63) 69 (73) lykkjur. Haldið áfram
með mynstur með 3 kantlykkjum í garðaprjóni
í hvorri hlið þar til stykkið mælist 31 (34) 38
(42) 46 (50) cm. Fellið nú af miðju 25 (27) 29

(31) 33 (37) lykkjur fyrir hálsmáli og hvor öxl
er prjónuð til loka fyrir sig. Fellið af 1L í næstu
umf frá hálsi = 11 (13) 14 (15) 17 (17) lykkjur
eftir á öxl. Prjónið síðan áfram þar til 2 umf eru
eftir þar til stykkið mælist 33 (36) 40 (44) 48
(52) cm (stillið af að næsta umf sé prjónuð frá
réttu). Prjónið 1 umf slétt frá réttu og 1 umf
slétt frá röngu og fellið síðan af með sl frá réttu.
Endurtakið á hinni öxlinni.
FRAMSTYKKI: = 57 (63) 67 (71) 77 (81) lykkjur.
Prjónið eins og bakstykki og fellið af fyrir handvegi í hvorri hlið eins og á bakstykki = 49 (55)
59 (63) 69 (73) lykkjur. Þegar stykkið mælist
28 (31) 34 (38) 41 (45) cm setjið miðju 15 (17)
17 (17) 17 (19) lykkjur á þráð fyrir hálsmáli og
hvor öxl er prjónuð til loka fyrir sig. Fellið nú
af fyrir hálsmáli í byrjun á hverri umf frá hálsi
þannig: Fellið af 2L, 2 (2) 2 (2) 3 (3) sinnum og

3
1

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?
Hundur.
Uppáhaldsmatur: Ekkert sérstakt.
Uppáhaldshljómsveit: Queen,
söngvari Michael jackson.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu
á hljóðfæri? Ég æfi fótbolta og
körfubolta.
Hvað ætlar þú að verða þegar
þú verður stór? Mig langar að
verða atvinnumaður í fótbolta eða
körfubolta.
Hvað er það klikkaðasta sem
þú hefur gert? Renna mér niður
risabrekku á snjóbretti.

Uppáhaldskvikmynd: Harry Potter.

Hvað verður skemmtilegt að gera í
vetur? Það verður gaman um jólin og
að komast á snjóbretti í vetur.

Fyrsta minning þín? Skreið til
mömmu þegar hún sótti mig á
leikskólann.

Næst » Óskar Ingimar skorar á
Sigrúnu Ólafsdóttur, frænku sína,
að svara næst.
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LESENDABÁS

Hvernig geta bændur lifað af framleiðslu sinni?
Er það hugsjón að vera sauðfjárbóndi, án möguleika til að lifa af?
Hvað um mjólkurbóndann? Er
það einnig hugsjón að gefast ekki
upp þar í baráttu við kerfið, til að
geta lifað af við þá framleiðslu?
Við fæðingu eða giftingu að hafa
ef til vill eignast fyrstu möguleika
vegna tengda til kaupa, síðan í
fyrstu baráttu að geta greitt eitthvað til seljanda, nær alltaf með
persónulegu láni, síðan að vera við
dyr banka eða fjármálastofnana í
leit að fjármunum til að geta greitt
upp í kaupin, bætt búið og aukið
framleiðslu.
Svör bankastofnana: Þú færð ekki
lán nema þú stækkir búið enn meira
og fjárfestir enn meira. Þú verður
að kaupa aukinn mjólkurkvóta,
stækka fjósið og kaupa fleiri tæki,
þau nýjustu og afkastamestu sem
eru á markaði. Ef þú getur þetta, þá
færðu lán út á kvótann og allt sem
þú átt, sem þú verður að veðsetja og
borga lánin eftir okkar skilmálum.
Af tvennu illu er auðveldara að
vera þvingaður til að lifa af hugsjón
á litlu búi í fátækt en að lifa nær alla
ævi í endalausu kapphlaupi við að
kaupa kvóta í mjólkurframleiðslu
eða sauðfjárframleiðslu, sem fást
ekki keyptir með venjulegum við
skiptaháttum. Mjólkurframleiðsla
umfram kvóta, er nær verðlaus í dag,
um 4 kr. á lítra og seldur dilkur án
kvóta greiðir ekki nema örlítinn
hluta af framleiðslukostnaði dilks
ins til bóndans.
Það er eitthvað mikið að í
því landbúnaðarkerfi sem við
höfum byggt upp með heftandi
skilmálum ríkisins í beingreiðslum,
síbreytilegum kvótareglum og
afurðastöðvum, sem sagt er að
bændur eigi og stjórni, en gera ekki.
Kvótinn
Kvóti var settur á þessar tvær hefð
bundnu búgreinar til að stjórna
framleiðslunni, sem var aðgangur
að beingreiðslum til bænda um, 12
milljörðum á ári. Þrátt fyrir það lifa
bændur ekki af þessari framleiðslu,

Halldór Gunnarsson.

nema geta aukið framleiðsluna
verulega, sem tiltölulega fáir hafa
getað gert, því mjög lítill kvóti fæst
keyptur á markaði vegna bundins
lágmarksverðs. Kvótinn bindur
þetta fjármagn bænda án möguleika
til verðmætaaukningar við þessar
aðstæður og er algjör andstæða við
fiskveiðikvóta að þessu leyti. Verðið
fer ekki eftir eftirspurn heldur upp
gefnu lágmarksverði sem miðað
er við, þannig að nær enginn kvóti
fæst til sölu. Svona viðskiptalögmál
gengur ekki upp.
Kvótinn hindrar þannig í dag
allar framfarir í þessum búgrein
um og því verður að breyta verð
lagningu kvóta, sem heimild til
niðurgreiddrar framleiðslu, með
uppkaupum ríkisins af handhöfum,
eftir því sem þeir hætta framleiðslu.
Við það gæti yngri kynslóð tekið
við af þeirri eldri, sem fengi greitt
fyrir kvótann, sem hún hefur áunnið
og viðhaldið eða keypt dýru verði.
Leyfi til framleiðslu vegna upp
kaupa ríkisins af slíkum kvóta væri
úthlutað smátt og smátt án verðs
með tilliti til jarðar viðkomandi
aðila og aðstöðu sem fyrir væri til
framleiðslu, þannig að góð bú gætu
stækkað.
Afurðastöðvarnar
Bændum er sagt að þeir eigi af
urðastöðvarnar og geti stjórnað
þeim. Reyndin virðist vera sú að

Lely Center Ísland
6,500 - 9,500
11,000 - 13,500 lítra
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forstjórar stjórni, og að bændur á
aðalfundum eða í stjórn fái þar engu
ráðið. Hvernig er háttað greiðslum
til bænda fyrir afurðirnar frá af
urðastöðvunum? Sama og ætíð
áður. Allir fá sitt eftir reglum um
ferðakostnað, eftirlit, tímavinnu,
yfirvinnu, stjórnunarkostnað, hag
ræðingu í stjórnun úrvinnslu og
geymslu, og þegar allt er greitt til
annarra er bændum sagt: Þetta er
það sem eftir er. Sauðfjárbóndinn
fær t.d. tæplega eitt læri úr búð
fyrir lambið sem hann lagði inn.
Þannig er andvirðið greitt til allra
annarra, en síðast það sem eftir
stendur til bænda, samkvæmt ein
hliða ákvörðun afurðastöðvarinnar.
Afurðastöðvarnar eru því í
dag einokunarstöðvar gagnvart
bændum, því það er engin
samkeppni á þessum markaði. Þær
ráða hvað kemur til sölu frá þeim
og á hvaða verði. Ef vöntun verður
á ákveðnum einingum ræður sú
afurðastöð sem á eininguna hvort
hún selur annarri sem á ekki þá
einingu og ef hún selur, þá á hvaða
verði. Einnig ber að líta til hinna
þriggja stóru viðskiptaaðila Festi,
Haga og Nettó (kaupfélögin), hver
með sína afurðastöð án samkeppni
í kaupum þar á milli. Síðan verður
að skoða uppgjörsaðferðir þeirra,
þar sem þær ráða hvernig hagnaði
eða veltu er skipt milli vinnslu og
sölu, innflutningi og sölu á þeim
innflutningi eða arði til hluthafa
eftir mismunandi vægi og síðan allra
síðast uppgjöri til bænda.
Það er nauðsynlegt að brjóta upp
þetta afurðasölukerfi, sem viðheldur
einokun á kostnað framleiðanda og
möguleikum á að hækka verð afurða
til þeirra. Ná verður fram samkeppni
milli afurðastöðva um afhendingu
afurða inn á opinn frjálsan markað
með gegnsæi í útreikningum á
afurðaverði til bænda. Einnig verður
að tryggja að framleiðendur geti selt
afurðir sínar beint til neytenda, sem
koma heim á framleiðslustað eins og
gert er erlendis.
Ný landbúnaðarstefna
Ekki er hægt að una áfram við það
kerfi í íslenskum landbúnaði, sem
skilar ekki bændum launum fyrir
uppbyggingu og stækkun búa sinna
og fyrir störf sín. Það er hvorki
hægt að lifa þar af hugsjón eða í
skuldaklöfum. Bújarðir landsins
bjóða upp á ótrúlega möguleika
í dag. Jörðin með hinni íslensku
frjómold er einhver sú dýrmætasta
í Evrópu, en þó langódýrust, ha á
óræktuðu góðu landi á um 250 þús.
kr., en í Evrópu á 2 til 6 milljónir
hver ha. Vatnið hvergi hreinna,
loftið heilnæmara, vindurinn, árnar
og hafið við strendur jarða, allt með
sínum möguleikum fyrir dugandi
bændur.
Núverandi beingreiðslur til
bænda, áður niðurgreiðslur ríkisins,
til að lækka verð til neytenda, miðast
við framleiðslu afurða og hvetur
þannig til umframframleiðslu. Þetta
kerfi er ekki samanburðarhæft við
niðurgreiðslur í öðrum löndum,
einkum EB landa, að ekki sé rætt um
uppkaup umframframleiðslu í USA
til útflutnings á stórlækkuðu verði.
Það þyrfti að taka upp land
búnaðar
kerfi með sams konar
stuðningi og þekkist í Evrópu, sem
miðast við nýtingu jarðarinnar, sem
hver ábúandi á lögbýli býr á. Miða
stuðning ríkisins við kolefnisjöfn
un og verndun lands, en ekki fram
leiðsluna, þannig að tryggt væri að
landið bæri hana, og ef um umfram
framleiðslu væri að ræða á markaði,
minnki bændur landnot sín til fram
leiðslunnar, ella sé stuðningurinn
minnkaður.
Þessar breytingar gætu náðst
fram með aðlögun á lengri tíma frá
núverandi kerfi til þess sem við tæki,
þannig að bændur yrðu ekki fyrir

fjárhagslegum skaða, en fengju ný
tækifæri til að auka tekjur sínar og
frelsi frá því að binda fjármagn í arð
lausum kvóta með nýjum möguleik
um til sóknar.
Eitt tækifærið er núna að opnast
við útgöngu Breta úr ESB sem
þyrfti að bregðast við strax til að
geta nýtt möguleika á útflutningi á
skyri án tolla, sem MS í dag lætur
erlenda aðila framleiða fyrir sig með
sérleyfissamningum úr erlendum
hráefnum og þar með lakari vöru,
t.d. sameinaða danska og sænska
fyrirtækið Arla.
Fleiri tækifæri ætti að nýta, t.d. að
vernda innlenda landbúnaðarfram
leiðslu gagnvart innflutningi út frá
Parísarsamkomulaginu með því að
setja á sérstakt kolefnisgjald á vörur
sem eru framleiddar á Íslandi.
Samþykkja ætti sérstök lög á
Alþingi, sem hindri innflutning á
afurðum sem framleidd eru með
mikilli lyfjanotkun, og getur þannig
myndað óheilbrigða samkeppni
við innlenda framleiðslu og valdið
neytendum heilsutjóni.
Einnig þarf strax að koma í veg
fyrir tollamisnotkun, ef rétt er að
unnið kjöt sé flokkað sem óunnið
við innflutning og ostar fluttir inn á
röngum tollanúmerum. Við útgöngu
Breta úr ESB þarf að semja á ný um
inn- og útflutning landbúnaðarvara
við ESB, jafnframt því að taka upp
tvíhliða samning við Breta.
Tillögur um útfærslu á nýju
landbúnaðarkerfi:
I. Greiðslur til kolefnisjöfnunar
og verndunar lands til nytja.
1. Stofna skal með lögum
verðlagsnefnd landbúnaðarins sem
greiði styrki til kolefnisjöfnunar og
verndunar lands til nytja.
2. Greiða skal til ábúenda
á lögbýlum ákveðna upphæð
á ársgrundvelli með tilliti til
landstærðar í ræktun og afgirtum
úthaga og með tilliti til fjölda og
tegunda gripa.
3. Greiða skal til ábúenda á
lögbýlum fyrir verndun landsins
og umhirðu.
4. Greiða skal til ábúenda á
lögbýlum sem stunda garðrækt,
kornrækt, repjurækt eða aðra
samsvarandi ræktun út á fjölda ha
í ræktun með tilliti til tegunda í
framleiðslu.
5. Greiða skal til eiganda
garðyrkjustöðva fyrir framleiðslu
sína með tilliti til tegunda, fjölda
ha í útiræktun og fermetrastærð í
ræktun undir gleri.
II. Markaðssetning landbúnaðar
afurða.
1. Árlega sé ákveðið fast
grunnverð afurða af verðlagsnefnd
landbúnaðarins. A) Í kjötafurðum
sé ákveðinn sláturkostnaður og
geymslugjald afurðastöðvar á
hvern dag fyrir hverja kjöttegund.
B) Í mjólkurframleiðslu sé
ákveðið fast grunnverð hvers lítra
að viðbættum flutningskostnaði,
vigtun og gerilssneiðingu. C)
Í grænmetisrækt sé ákveðið
grunnverð.
2. Afurðir séu upprunamerktar
frá framleiðendum eftir gæðum í
a.m.k. tvo verðflokka, sem fylgi
afurð til neytenda, eftir því sem
við á.
3. Framleiðendum sé gert heimilt
að selja neytendum beint afurðir
sínar með söluábyrgð viðkomandi
um heilbrigði og gæði afurðarinnar,
upprunaskráningu og staðfestingu
eftirlits um framleiðslu og uppgjör.
4. Allar aðrar afurðir fara á upp
boðsmarkað og seljist þar. Allir
kaupendur og afurðastöðvar hafa
þar jafnan aðgang. Uppgjör í sölu frá
markaði greiðist beint til framleið
anda samkvæmt upprunamerkingu
að frádregnum kostnaði við upp
boðið og grunnverð verðlagsnefndar
sbr. A og C í lið 1. Í markaðssetn

ingu mjólkur kaupi afurðastöðvar
og aðrir kaupendur mjólk með sam
bærilegum hætti, sbr. B í lið 1 og
greiði beint til framleiðenda kaup
verð að frádregnum flutningskostn
aði, innvigtun og gerilsneyðingu.
5. Í lok afsetningar árlega á hverri
afurð kaupir ríkið umframbirgðir til
neyðaraðstoðar.
III. Stjórnun og vernd landbún
aðarframleiðslu.
1. Kvóti bænda eða ábúenda
á lögbýlum verði keyptur
af ríkinu þegar viðkomandi
hætta framleiðslu, miðað
við fast upphafsverð við
lagasetningu, sem hækkar
árlega í samræmi við hækkun
neysluvísitölu. Verðlagsnefnd
landbúnaðarins getur lagt til að
kvóti verði keyptur fyrr til að
leysa skuldabyrði viðkomandi
vegna kvótakaupa.
2. Verðlagsnefnd landbúnaðarins
heimilar nýjum framleiðendum
framleiðslu miðað við uppkaup
kvótans að teknu tilliti til
jafnvægis á markaði.
3. Verði umframframleiðsla
afurða á einstökum tegundum
miðað við ofangreinda mark
aðssetningu sé framleiðenda
eða framleiðendum, eftir því
sem við á, skylt að minnka
framleiðslu sína í hlutfalli við
heildarframleiðslu, áætlað til
tveggja ára í senn. Verði hann
eða þeir ekki við því, lækka
greiðslur hlutfallslega samsvar
andi greiðslum í I. kafla þessara
tillagna.
4. Til verndar gagnvart innflutn
ingi á sambærilegum afurðum
framleiddum innanlands sé lagt
á sérstakt kolefnisgjald, sam
kvæmt Kyoto-bókuninni og
Parísarsamkomulaginu.
5. Til verndar gagnvart innflutn
ingi verður að styrkja tolla
eftirlit með innflutningnum.
6. 6. Til verndar heilbrigði
framleiðslunnar séu sett
sérstök lög á Alþingi, sem
hindri innflutning á afurðum
sem framleidd eru með mikilli
lyfjanotkun, og geta valdið
neytendum heilsutjóni.
7. Til verndar og viðhalds
landbúnaðarframleiðslunnar
séu sett sérstök lög, sem heimili
ættliðaskiptingu á stærstu búum
landsins með vilja eigenda. Það
mætti t.d. gera með lagaheimild
um að ríkið veitti kaupanda lán
án vaxta til 40 ára til að greiða
kaup búsins með veði í öllum
eignum búsins.
IV. Útflutningur landbúnaðar
vara.
1. Tryggt sé að allur útflutningur
tengdur íslenskum landbúnaði
njóti íslenskrar lögverndar
með merkingu og ábyrgð,
sem hágæðavara, sem njóti í
markaðsverði hámarksverðs,
eftir því sem við getur átt.
2. Óheimilt sé að selja erlendum
aðilum aðgang að framleiðslu
með sölu á íslenskri verndaðri
framleiðslu.
3. Unnið sé að því þegar í
stað að allur útflutningur
landbúnaðarafurða til Bretlands
sé án tolla.
4. Nái garðyrkjuframleiðendur
því takmarki að framleiða
umfram innanlandsneyslu til
útflutnings með stórkostlegri
stækkun garðyrkjustöðva, sé
unnið að því að þær stöðvar
sameinaðar njóti kaupa á
raforku sem stórnotendur.
5. Ríkinu sé heimilt að kaupa
umframbirgðir, sbr. 5. tölulið
í II. kafla og afsetja sem
þróunarstyrk til fátækra landa
með flutningskostnaði.


Halldór Gunnarsson
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Smáauglýsingar

VETRARTÆKI

- Mikið úrval á lager -

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.

Nugent vélakerra, 3.500 kg. Pallstærð:
3,7 X 1,84 m. Verð kr. 1.100.000 +vsk.
vallarbraut.is – s. 454-0050.
A. COSTA, Mod. Euro 220 – 6
hausa. Fer ódýrt. Uppl. gegnum
gudgeirjons@gmail.com

Weckman sturtuvagnar. 9 tonna:
verð kr. 1.490.000 með vsk (kr.
1.202.000 án vsk). 11 tonna: verð
kr. 1.690.000 með vsk (kr. 1.363.000
án vsk). 13 tonna: verð kr. 1.970.000
með vsk (kr. 1.589.000 án vsk).
H. Hauksson ehf. Sími 588-1130.

Fjölplógur PUV3300

Breidd 3,3m, án festinga
Verð: 865.000 kr. + vsk

Fjölplógur PUV „M“ Diagonal
Án festinga
2,6m Verð: 983.000 kr. + vsk
2,8m Verð: 995.000 kr. + vsk
3,3m Verð: 1.130.000 kr. + vsk

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar
hliðgrindur frá 1,0-6,0 mtr. í tveimur
þéttleikum. Góð læsing og lamir fylgja.
Brimco ehf. Efribraut 6, Mos S. 8945111. Opið kl. 13-16.30. www.brimco.is

Rafhitarar

í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir
neysluvatnshitarar
með 12 ára ábyrgð
Hitöld (element), hitastillar,
hitastýringar og flest annað
til rafhitunar

Ný sending af tyrknesku
mósaíklömpunum komin. Stærð
33 cm á hæð og um 14 cm breidd.
Verð kr. 7.900. Frí heimsending um
allt land með Póstinum https://www.
facebook.com/saltkristallgjafavara Erna s. 866-4030.

SsangYong Rexton Dlx, árg. 2017,
dísel, sjálfskiptur, ekinn 76.000 km.
Verð. 3.990.000 kr. Uppl. í s. 5902035 og á notadir.benni.is

2,5 m breið.
Verð: 129.000 kr. + vsk

Kranzle þýskar háþrýstidælur í úrvali. Búvís. Uppl. í síma 465-1332.

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

Jeep Grand Cherokee Laredo, árg.
2009, bensín, sjálfskiptur, ekinn
139.000 km. Verð. 1.690.000 kr. Uppl.
í s. 590-2035 og á notadir.benni.is

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.
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

Tilboðsverð: Matador Continental
brand vetrardekk til sölu 235/70
R 16, 235/45 R 17, 235/60 R 18,
255/50 R 18, 255/55 R 19, 235/65
R 16 C, 225/65 R 16 C. Einnig Naka
225/55 R 17. Uppl. í s. 820-1071 og
á kaldasel@islandia.is

19. nóvember

563 0300

Snjótönn, 3000 HD

3m, Euro festing
Verð: 299.000 kr. + vsk

Haughrærur, galvaníseraðar með eikarlegum. Búvís ehf. Sími 465-1332.

www.bbl.is

Smáauglýsingasíminn er:

Án festinga
3,6m Verð: 1.390.000 kr. + vsk
4,0m Verð: 1.490.000 kr. + vsk

Snjótönn fyrir lyftara

Við erum sérfræðingar í öllu sem
viðkemur rafhitun.

Næsta
Bændablað
kemur út

Fjölplógur PUV - Heavy Duty

Glussadrifinn afrúllari. Festingar og
slöngur fylgja. Vandaður og öflugur
búnaður. Hákonarson ehf. Netfang:
hak@hak.is - s. 892-4163.

Sanddreifarar
3P og EURO festing
2m
Verð: 370.000 kr. + vsk
Aukabúnaður: Glussatjakkur
Verð: 84.500 kr. + vsk

Salt- og sanddreifari
HZS-10, 1 m3, glussadrifin,
með klumpabrjót og tjakk
Verð: 1.590.000 kr. + vsk

Öflug Nugent hesta/gripakerra.
Heildarþyngd 3.500 kg. Verð kr.
1.520.000 + vsk. vallarbraut.is –
s. 454-0050.

Eldri blöð má
finna hér á PDF:

Taðklær. Breiddir 120 cm, 150 cm og
180 cm. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Notaðar dekkja- og jafnvægisstillingavélar og lyftur til sölu. Stór loftpressa með 500 lítra kút. Uppl. í síma
820-1071 og kaldasel@islandia.is
Faðmgreip fyrir stórar rúllur. Mesta
opnun er 212 cm. Lyftir rúllum sem
eru allt að 1.000 kg. Eigin þyngd: 190
kg. Ásoðnar Euro-festingar og slöngur með kúplingum fylgja. Vönduð
og sterk smíð með þykkri dökkgrárri
dufthúð (pólýhúð) Til á lager. Verð:
149.000 kr. +vsk. Hákonarson ehf.
Hafið samband á hak@hak.is eða í
síma 892-4163.

7 tonna sturtuvagn. Verð kr.
1.270.000 m/vsk. Mínus kr. 60.000
afsláttur = 1.210.000 kr. m/vsk
(976.000 kr. án vsk). H. Hauksson
ehf. Sími 588-1130.

Salt- og sanddreifari

EPT15, 1,5 m3, rafstýrður, 12V
Verð: 1.480.000 kr. + vsk

Eigum varahluti í flestar gerðir af
pressum, kælimiðilsdælum og öðrum hlutum í kæli- og frystiklefa. KGG
ehf. S. 552-0000 - www.kgg.is

Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ,
Sími: 480 0000, www.aflvelar.is

52

Bændablaðið | Fimmtudagur 5. nóvember 2020

Styrkur og gæði
frá Noregi

Ný 110 kW Cummins rafstöð sem er
sérhönnuð sem varaafl. Erum tilbúnir
að taka þátt í flutningskostnaði til
kaupanda. Helstu upplýsingar um
stöðina veitir Máni í Rafey ehf. í s.
895-1916.
Husqvarna FC350 2019 til sölu! FC
350 er fullkomið fyrir þá sem vilja
hafa léttu 250cc tilfinninguna en
meiri kraft. Hjólið er 58 hestöfl. Þurrvigt slétt 100 kg, 5 gíra. Nýr stimpill í
80 tímum og stillt ventlabil. Ný Rekluse torque kúpling. Viðhaldsbók fylgir.
Allt upp á 10. Uppl. í s. 891-6630.

Fjölplógur VT320
Vinnslubreiddir 258 til 320 cm
Þyngd 1.300 kg, hæð 125 cm

Fjölplógur VT380

Land Cruiser, dísel 120, árg. 2003,
keyrður rúma 301.000 km. Skoðaður ´21. Góður bíll með nýja grind og
hásingar. Margt búið að laga síðustu
misserin. Verð 1.250.000 kr. eða tilboð.
Er til í að taka 2-3-4 hestakerru upp í
kaupverð. Uppl. í s. 895-7066, Björn.

Vagnasmiðjan auglýsir: Eigum til
flotta Hardoxskúffu á trailervagn.
Botnplata sem nær upp á miðjar
hliðar (50 cm), upp í gegn um allar beygjurnar er úr 8 mm. Hardox
450 stáli. Fram, afturgafl og hliðar, 5
mm. Hardox 450 stál. Fæst á gamla
verðinu, aðeins kr. 2,5 millj. auk vsk.
Til afgreiðslu strax. Einnig sterkar og
ódýrar krókgrindur: Án gámalása,
kr. 280.000 +vsk. Með gámalásum,
380.000 +vsk. Styðjum íslenskan
iðnað. Veljum íslenska framleiðslu.
Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R.vík.
s. 894-6000 og 650-7373.

Lagerskúffur fyrir stóra og smá hluti.
Búvís ehf. Sími 465-1332.

JCB 4CX skráð í feb. 2018, notuð
aðeins 350 stundir. Rototilt. Fjórar
skóflur. 120 cm. 40 cm kapalskófla.
60 cm tennt og 50 cm slétt. Ripper
og kapalplógur geta fylgt fyrir gott
verð. Vélin er sem ný. Verð 16,8 mill.
kr. án vsk. Uppl. í s. 894-3221.

Vinnslubreiddir 304 til 380 cm
Þyngd 1.560 kg, hæð 135 cm
Sterkir plógar fáanlegir með
flotgrind fyrir mikinn hraða.
Fjöldi aukahluta í boði.

Gunnar Hippe norskar kerrur í úrvali.
Búvís. Sími 465-1332.

Hyundai dísel 4x4 Ix35 (Tucson)
árg. 2013. Keyrður tæpa 170.000
km. Góður bíll. Verð kr. 1.500.000 og
skoða að taka 2-3-4 hestakerru upp í
kaupverð. Uppl. í s. 895-7066, Björn.

Salt- & sanddreifari, TSA2100
Vinnslubreidd: 1-10 metra.
Þyngd 1.070 kg / 4.220 kg
Mesta magn 2,1 m3. Glussadrif.

Skarðsstrandarrolla og Einræður
Steinólfs í Ytri-Fagradal. Skemmtiefni. Menningarefni. Sölusími: 8618993 - netfang: finnbh@simnet.is
Finnbogi Hermannsson

Sparið og steypið sjálf! Hrærivélar
frá kr. 416.000 +vsk. vallarbraut.is
– s. 454-0050.

Toyota Hilux VX, beinskiptur.
02/2017. Dísil, ek. 66.000 km. Pallhús, gluggahlífar, heithúðun á palli,
dráttarkrókur, leður, bakkmyndavél,
heilsársdekk o.fl. Kr. 5.990.000.
Uppl. í s. 620-6566.

Snjóblásari F130H

Erum að taka niður pantanir í
sænskar snjókeðjur. Flestar stærðir
fáanlegar. Uppl. Búvís í s. 465-1332.

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

Fyrir 25-45 hp vél.
Vinnslubreidd 150 cm.
Þyngd 260 kg.

Snjóblásari 256 THS Flex
Vinnslubreiddir 256-299 cm
Þyngd 1.200 kg, 3p tengi.
Fyrir + 110 hp vél.

Hattat 113hö Perkins mótor, kr.
56.600 pr. hestafl. Sennilega ódýrustu hestarnir. Verð kr. 6.400.000
+vsk. vallarbraut.is – s. 454-0050.

Úrval af Tiki kerrum. Verð frá kr.
198.000 án vsk. Búvís. Sími 465-1332.

Fjögur negld Michelin vetrardekk
sóluð á felgum til sölu á vörubíl
285-70-19,5. Nánari upplýsingar í
s. 892-1157.
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

Fjórhjól GOES 550L. Ekið 1.200 km,
götuskráð. Verð 1.400.000 kr. Uppl.
í s. 894-4928.

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

Pride Victory rafskutla til sölu. Mjög
lítið notuð, alltaf geymd inni, staðsett á Reykhólum. Verð kr. 200.000.
Uppl. í s. 861-1617 og 895-4181.
Til sölu Dodge Sprinter árg. 2005,
ekinn um 350.000 km. Sumardekk
á álfelgum fylgja. Ásett verð kr.
500.000 en skoða öll tilboð. Nánari
uppl. í s. 864-0101, Þórður.

260 THS MONSTER
Einn sá öflugasti með vinnslugetu allt að 1.700 tonn á klst.
Vinnslubreiddir 260-275 cm
Þyngd 1.850 kg, 3p tengi.
Fyrir 160-300 hp vél.
Fjöldi aukahluta í boði.

Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ,
Sími: 480 0000, www.aflvelar.is

Stórar gjafagrindur. Auðveldar í flutningi. Verð kr. 177.000 +vsk. vallarbraut.is – s. 454-0050.

Pantið saltdreifara tímanlega. Síðast
seldust þeir upp. vallarbraut.is –
s. 454-0050.

Glussadrifinn, fyrir 1-3 tonna vél.
Vinnslubreidd 130 cm.
Þyngd 240 kg.

Snjóblásari F150 THS

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

Hið sívinsæla dagatal Búsögu er
komið í sölu á aðeins 2.000 kr. Fallegar myndir af dráttarvélum. Tilvalin
jóla- eða tækifærisgjöf. Sendum í
pósti um land allt. S. 894-9330 og
busaga@simnet.is

Taðklær á lager. Breiddir: 1,2 m - 1,5
m – 1,8 m. Eurofestingar og slöngur
fylgja. Sterk og vönduð smíð. Hákonarson ehf. S. 892-4163. Netfang:
hak@hak.is - www.hak.is

Brettagafflar með Euro festingum.
Burðargeta 2.000 kg. Lengd á göfflum 120 cm. Rammi, gataður fyrir
rúlluspjót. Til á lager. Einnig með
glussafærslu. Hákonarson ehf. S.
892-4163 - hak@hak.is

Nugent rúllugreiparnar eru komnar
aftur. Verð kr. 169.000 +vsk.
vallarbraut.is – s. 454-0050.

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
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Eigum ávallt til sturtukerrur á lager.
3.500 kg, 8 tonna tjakkur. Verð frá
kr. 1.280.000 +vsk. vallarbraut.is –
s. 454-0050.

Kerrur á einum og tveimur öxlum á
lager, með og án bremsum. 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

Geggjaður gjafavagn með stillanlegum hauslásum. Verð kr. 896.000
+vsk. vallarbraut.is – s. 454-0050.
Brynningartæki. Úrval af brynningartækjum frá kr. 5.900 m.vsk. Brimco
ehf. www.brimco.is. Efribraut 6, Mos.
Sími 894-5111. Opið kl. 13-16.30.

Ljósakrossar á leiði

Tiki kerra, tilvalin fyrir fjárflutninga.
Kr. 715.700 án vsk. Háar grindur kr.
138.457 án vsk. Búvís. Sími 465-1332.
Nissan X-trail Tekna, árg. 2019,
dísel, sjálfskiptur, ekinn 64.000 km.
Verð. 5.490.000 kr. Uppl. í s. 5902035 og á notadir.benni.is

Vantar þig kurlara í sveitina? Öflugir
bensíndrifnir frá kr. 165.000 +vsk
og stórir kurlarar fyrir traktorinn
frá kr. 425.000 +vsk. Skógarvinna
er
skemmtileg
f jar vinna.
www.hardskafi.is - sími 896-5486.
SsangYong Korando Dlx, árg. 2019,
dísel, sjálfskiptur, ekinn 66.000 km.
Verð. 3.690.000 kr. Uppl. í s. 5902035 og á notadir.benni.is

Girðingaefni. 5 str. túnnet kr. 10.850
rl. 6 str. túnnet kr. 12.800 rl. Iowa
gaddavír kr. 6.600 rl. Motto gaddavír
kr. 3.980 rl. Þanvír kr. 8.450 rl. Öll
verð með vsk. H. Hauksson ehf.
Sími 588-1130.

Til sölu Polaris Edge 136 snjósleði
árg. 2005 með kerru. Staðsettur í
Skagafirði. Upplýsingar í s. 453-8071.

Glussadrifnir jarðvegsborar. Á
traktora og allt að 60 tonna vinnuvélar.
Margar stærðir og gerðir af borum.
Margar festingar í boði. Hákonarson
ehf. Sími 892-4163. Netfang:
hak@hak.is - www.hak.is

Nugent rúlluskeri með plastgrípara.
Verð
kr.
5 48.0 0 0
+vsk.
vallarbraut.is – s. 454-0050.

Fjárhúsmottur. Verð kr. 9.550 stk.
m/vsk. (kr. 7.770 án vsk). Tilboð =
Frír flutningur. H. Hauksson ehf.
S. 588-1130.

33 x 12.5 R 16.5 Wild country á 8 gata
Ford Eccoline felgum. Einnig Super
Swaper í sömu stærð. Uppl. í s. 8201071 og á kaldasel@islandia.is

Pantanir utan af landi eru sendar með
pósti og greiðir viðtakandi inn á reikning
eftir að varann hefur borist.

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

Öflug Nugent hesta/gripakerra.
Með milligólfi og skilrúmum. Verð:
kr. 1.980.000 +vsk. vallarbraut.is –
s. 454-0050.

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

Geri einnig við gamla plastkrossa, set
LED perur í þá svo þeir verða sem nýjir.
Verð 3.500 kr.
Hafið samband í s. 822-7124 eða
á jonsteinthorsson@visir.is

Ónotaðar og notaðar SICAM bilalyftur. Lyfta 30 cm. Ódýrar. Uppl. í s.
820-1071 og á kaldasel@islandia.is

Nýleg 9500L Belmac haugsuga. Mjög
lítið notuð. Sjálfvirkur áfyllibúnaður.
Vökvaknúin dæla. Verð kr. 2.900.000
+vsk. vallarbraut.is – s. 454-0050.
Toyota Corolla, ekin 140.000 km.
Árg 2014, dísel, 6 gíra beinskiptur,
nagladekk og sumardekk, filmur
í afturúðum, gluggavindhlífar og
þverbogar. Verð: 1.150.000 kr. Uppl. í
s. 868-8814, Brynjar.

Ljósakrossarnir eru 50x30 cm, 12, 16 og
24 volt með LED perum. Batterí fylgja
með. Ljósin endast í allt að tvo mánuði.
Þau henta mjög vel í duftkersgarða.
Verð: 12v 6.000 kr. - 16v 7.000 kr. og
24v 8.000 kr.

Til sölu Liebherr krani, 36 metra
langur og tekur 850 kg. Góður krani
sem er í notkun í Garðabæ en getur
losnað fljótlega. Sími 892-2221.

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

Gámarampar á lager. Heitgalvanhúðaðir. Burðargeta: 8.000 kg.
Stærð: 160 x 200 x 16 cm. Lykkjur
fyrir lyftaragaffla. Hákonarson ehf.
hak@hak.is - s. 892-4163.
Notaðir 20 og 40 feta gámar til sölu.
Upplýsingar í s. 820-1071 og á
kaldasel@islandia.is

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

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

Smiðir ehf. Viðhald húsa,
n ý b y g g i n g a r,
b r e y t i n g a r.
Prosmidir@gmail.com – Facebook:
Smidir ehf. Sími 869-5927.
Zetor 7745 Plus Turbo, árg. ´92, 86
hö, vsk. vél, vendigír, Led vinnuljós,
vel dekkjuð, tvær skóflur. Vélin hefur
fengið topp viðhald. Verð 1.450.000
kr. +vsk. Er á Norðurlandi. Uppl. gefur Andri í s. 866-3377.

Brettagaflar. Burður 2.500 kg. Euro
festingar. Verð kr. 155.000 m/vsk
(kr. 125.000 án vsk.) Hauksson ehf.
S. 588-1130.

www.bbl.is

Til sölu dúnhitari, tekur 30 kíló. Upplýsingar gefa Jóhann í síma 8928080 og Pétur í síma 852-2629.

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

Nugent Power skúffur. Öflug græja á
þrítengi. vallarbraut.is – s. 454-0050.

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

Lemigo stígvél. Létt, stöðug og
slitsterk. Kr. 8.485 með vsk.
Búvís ehf. Sími 465-1332.

Auglýsinga- og
áskriftarsími
Bændablaðsins
er 563-0300
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Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása
og drenmottur, útileiktæki, gúmmíhellur og gervigras. Heildarlausnir á leiksvæðum. Netfang:
jh@johannhelgi.is og s. 820-8096.
Frystiskápur, Ikea hvíldarstóll, 4 eldhússtólar frá Stálhúsgögn, 4 ljósir
skápar frá Hýbýlaprýði, Ikea járngrindur m. grindum, geymsluskápur
með upprennanlegri hurð. Einnig
uppþvottavél og ísskápur. Uppl. í s.
864-7670 og 553-4430.
Til sölu Bronco, árgerð 1971.
Upplýsingar í síma 867-7379.
Gólfslípivélar fyrir timburgólf. Gólfslípivél, kantpússivél, möttunarvél, juðari,
sandpappír og ýmislegt fleira. Verð
400.000 kr. Uppl. í síma 893-8122.
Gjafagrind fyrir sauðfé (fóðurgangur)
frá Límtré Vírnet til sölu. Lítið notuð.
Upplýsingar í síma 862-7096
(Finnur) og gegnum netfangið
karanes@karanes.is
Öflug Pfaff saumavél með yfir- og
undirflutningi, loftkerfi. Union Special
5 þráða keðjusaumsvél. Strobel föld
unarvél. Uppl. í síma 844-5582, Jóna.
Mitsubishi Pajero Sport, árg.´04, ekinn 185.000 km. bensín, sjálfskiptur,
dráttarkúla, skoðaður ´21. Ásett verð
370.000 kr. Staðgreiðslutilboð óskast. Uppl. í s. 895-6307.
Ford Transit húsbílaefni, árg. 2005. 17
manna, afturhjóladrifinn, dráttarkúla,
ekinn 385.000 km. Ásett verð 660.000
kr. Skoðaður ´21. Staðgreiðslutilboð
óskast. Uppl. í s. 895-6307.
Mitsubishi Pajero Sport, árg. 2006,
ekinn 110.000 km. Dráttarkúla,
skoðaður ´21. Ásett verð 660.000
kr. Staðgreiðslutilboð óskast. Uppl.
í s. 895-6307.
Litað dökkgrátt bárustál. 61 plata
1064 x 6350 mm. Verð alls kr.
650.000 m/vsk. (kr. 1.578 pr. fm).
H. Hauksson ehf. S. 588-1130 og
hhaukssonehf@simnet.is
Til sölu Himel kornvals og KR fóðurblandari. Polaris 500 Sportsman
x2 fjórhjól árg. 2007. Er á rauðum
númerum. Uppl. í s. 866-1201.



Óska eftir
Óska eftir hvolpi, helst Terrier
blendingi, rakka. Uppl. í s. 894-0691
og á glumur@centrum.is
Fjölskylda óskar eftir leigulandi í
nágrenni við höfuðborgina fyrir smá
íbúð á hjólum. Aðgangur að rafmagni
nauðsynlegt. Heitt vatn kostur.
Uppl. í s. 772-7662 og gegnum
birtardal@gmail.com
Óska eftir gömlum hefilbekk, má líta
illa út. Uppl. í síma 893-3048.
Óska eftir léttri 2ja hestakerru. Staðgreiðsla. Uppl. í síma 892-1284,
Hafsteinn.
Er kaupandi að heyi fyrir hross í
Hornafirði. Uppl. í s. 552-3226 og
845-9444.
Óska eftir 8-10 tonna eldri gröfu á
stálbeltum. Uppl. í s. 861-3878.

Atvinna


 Hafrannsóknastofnun:

Alifuglabúið Rangárbú, Jarlsstöðum
í Landsveit óskar eftir að ráða
starfsmann. Í starfinu felst m.a.
daglegt eftirlit með fugli, þrif og
útmokstur úr húsum og einfalt
viðhald. Leitað er að öflugum og
úrræðagóðum einstaklingi sem getur
hafið störf sem fyrst. Umsækjandi
skal hafa lokið prófi í búfræði frá
landbúnaðarskóla, lokið námskeiði
í alifuglahaldi, starfað við umhirðu
alifugla sem nemur tveimur árum
í fullu starfi eða geta sýnt fram
á sambærilega þekkingu sem
viðurkennd er af Matvælastofnun.
Umsóknir sendist á margret@xtro.
is. Upplýsingar veittar í síma 8246600 (Þór).

Dýrahald




Óska eftir Labrador hvolpi. Þarf ekki
að vera ættbókarfærður, allt kemur
til greina. Kristján, sími 865-2965.

Einkamál




Allir eiga sér einkamál, en þitt einkamál gæti verið okkar mál. www.goth.is

Húsnæði




Þriggja herbergja íbúð til leigu í Árbæjarhverfi, Reykjavík. Leiguverð
kr. 200.000 á mánuði. Uppl. í síma
898-3704.
Herbergi til leigu á svæði 201, með
aðgangi að eldhúsi, baðherbergi með
þvottavél og þurrkara. Leiga 63.000
kr. á mánuði. Uppl. í s. 893-3475.

Jarðir




Leita eftir litlum bóndabæ gjarnan á
Austurlandi. Má vera afskekktur og
hús má vera gamalt. Ætla að byggja
bæinn aftur upp. Uppl. í síma 8457561.
Leitum að jörð eða hluta úr jörð til
skógræktar. Helst innan við 2 klst. frá
Reykjavík, gjarnan í Borgarfirði, en
skoða allt. Kaup í áföngum möguleg.
Uppl. í síma 618-8091, Lárus.

Þjónusta




Tek að mér viðgerðir á flestum tegundum sjálfskiptinga. Hafið samband í
síma 663-9589 til að fá upplýsingar og
tilboð. HP transmission Akureyri, netfang: einar.g9@gmail.com, Einar G.
www.rammastudio.is - Rammann
fyrir myndina þína færðu í vefverslun
Rammastúdíó. Sendum um land allt.

www.bbl.is

Kortlagning hafsbotnsins við Ísland
Í sumar kortlögðu leiðí kring. Í þeim mælingum
angursmenn á RS Árna
komu í ljós stórir hryggir
Friðrikssyni um 46.600
og sæfjöll sundurskorin af
ferkílómetra hafsvæði við
djúpum farvegum. Einnig
Ísland í tveimur leiðöngrkomu fram keilulaga
um í júní og ágúst.
sæfjöll í Vesturdjúpi,
Í mælingum í júní
svipuð þeim sem hafa
leiðangrinum var lokið við
sést í eldri mælingum
að kortleggja hafsvæðið
Hafrannsóknastofnunar.
sem tengir Íslandsdjúp við
34,2% af
suðurbrún landgrunnsins,
austan við Kötluhryggi.
efnahagslögsögunni
Á heimasíðu Hafró segir
kortlögð
mikið af góðum upplýsing
um um farvegi sem teygja
Afrakstur síðastliðinna
sig frá landgrunnsbrún
ára hefur skilað um
suður eftir öllu djúpinu í Yfirlitsmynd fjölgeislamælinga Hafrannsóknastofnunar 165.000 ferkílómetrum
gegnum mikla bunka af árin 2000 til 2019, alls 216.000 ferkílómetrar, eða 28,6% af af samfelldum mælingum
setlögum.
flatarmáli efnahagslögsögunnar. 
Mynd / Hafró og kortlagningu, mest
Árið 2019 sást hvernig
á hafsvæðum dýpri en
þessir farvegir og fleiri sameinast í ferkílómetrum af samfelldum 2.000 metrar. Með mælingunum
meginfarveg Norður-Atlantshafsins, mælingum á Selvogsbanka.
í sumar hefur um 34,2% af
Maury farveginum. Enn fleiri sæfjöll
efnahagslögsögunni verið mæld.
Fjölgeislamælingar
og eldstöðvar komu fram í rótum
Mjög góð veðurskilyrði til
Íslands-Færeyjahryggsins, auk
fjölgeislamælinga voru lengst af í
skriðusára og setstalla víðs vegar Í ágústleiðangrinum voru gerðar báðum leiðöngrum, þó suma daga
um mælingasvæðið.
fjölgeislamælingar á dýpsta hafi mælingar þurft að líða fyrir þó
Í júlíleiðangrinum á þessu ári svæðinu í Vesturdjúpi, og tengjast nokkurn ölduslátt. Leiðangursstjóri
tókst að bæta við 497 ferkílómetrum þar eldri fjölgeislamælingum í var Guðrún Helgadóttir og skipstjóri
á landgrunninu, þar af voru 337 Grænlandssundi og svæðunum þar var Heimir Örn Hafsteinsson. /VH

Er brunahætta
á þínum bæ?
á hverju ári verða því
miður alvarlegir brunar
á sveitabæjum.
Bæði fólk og búfénaður er
í mikilli hættu þegar eldur
blossar upp.
Með réttum viðbrögðum og
undirbúningi má koma í veg
fyrir tjón og slys af völdum
bruna.
Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

Er þitt bú
öruggur
og góður
vinnustaður?

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

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

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

PORT hönnun
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Fyrirhugaður samruni Norðlenska og Kjarnafæðis:

Varahlu�r i VOLVO
Vinnutæki

Samkeppniseftirliti hafa
borist allmargar umsagnir
– Leitað eftir frekara viðhorfi frá bændum
Þó nokkrar umsagnir bárust
Samkeppniseftirliti sem óskaði
eftir því að fram kæmu sjónarmið þeirra sem hagsmuna eiga að
gæta varðandi fyrirhugaðan samruna Norðlenska og Kjarnafæðis.
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins, segir
að allmörg svör hefðu borist til
eftirlitsins þegar óskað var eftir
sjónarmiðum um samrunann. Ekki
er búið að vinna úr svörum og því
segir hann að ekki sé hægt að gefa
út að svo stöddu yfirlit yfir þær
umsagnir sem bárust.
„Eftirlitinu hafa borist allmörg

BÆKUR

&

svör við beiðni okkar um að fá
fram sjónarmið hagsmunaaðila
um fyrirhugaðan samruna
Norðlenska og Kjarnafæðis,“
segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins.
Staða margra bænda erfið
Páll Gunnar segir að til viðbótar
öflunar þessara sjónarmiða hafi
Samkeppniseftirlitið í hyggju að
leita eftir frekara viðhorfi bænda
og upplýsinga frá þeim, „enda
blasir við að staða margra þeirra

er erfið, ekki síst sauðfjárbænda.
Samkeppniseftirlitið telur mikilvægt að rödd þeirra heyrist skýrt
í málsmeðferðinni,“ segir Páll
Gunnar.
Akureyri styður samruna
Bæjarráð Akureyrar sendi inn umsögn þar sem lýst er yfir stuðningi
við samruna fyrirtækjanna tveggja.
„Starfsemi fyrirtækjanna er afar
mikilvæg bæði hvað varðar vinnumarkað sem og þjónustu við öflugan landbúnað á svæðinu,“ segir
í umsögn bæjarins.
/MÞÞ

Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur

Lely Center Ísland

MENNING

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

GORMUR.IS
öðruvísi gjafavara

R

GORMU

R

GORMU

Margir um borð í Esjunni voru fegnir að sjá að herskipin í Reykjavíkurhöfn voru bresk en ekki þýsk. 

Mynd / úr bókinni Þegar heimurinn lokaðist

öðruvísi gjafavara

Petsamo-ferð Íslendinga 1940:

Þegar heimurinn lokaðist
Árið er 1940 og heimurinn er vígvöllur. Ferðir milli Íslands og Evrópu
hafa lagst af vegna styrjaldarinnar.
Víða um lönd eru Íslendingar sem
þrá að komast heim.
Í bókinni Þegar heimurinn lokast
segir sagnfræðingurinn Davíð Logi
Sigurðarson á lifandi og fræðandi
hátt um aðdraganda þess að íslenskir
embættismenn eftir margra mánaða
þrotlausa fá Þjóðverja og Bretar til
að samþykkja að Íslendingar megi
senda Esjuna, stærsta skip þjóðarinnar á þeim tíma, til að sækja Íslendinga
sem voru strandaglópar í Evrópu í
einni ferð.

Þegar heimurinn lokaðist er sagan af fólkinu sem
lagði í sögulega hættuför frá
Norðurlöndum og meginlandi
Evrópu til Petsamo við NorðurÍshafið og sigldi út á haf þar
sem tundurdufl og kafbátar
leyndust.
Margir Petsamo-faranna
höfðu lokið námi í vísindum
og listum og áttu eftir að reynast landi og þjóð ómetanlegir
á ýmsum sviðum mannlífsins
á komandi áratugum.
Bókin er prýdd tugum ein
stakra ljósmynda sem ekki

Bændablaðið
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Smáauglýsingar 56-30-300

hafa komið fyrir sjónir almennings
áður. Útgefandi er Sögur útgáfa.

/VH

Panda Stralis - TILBOÐ

Alternatorinn eða
startarinn bilaður?
Viðgerðir og sala á alternatorum og startörum
í flestar gerðir bíla, báta og vinnuvéla.
Hjólastillingar, úrval af ljósum á kerrur og
eftirvagna, kerrutenglar, kaplar, perur og tengi.
Sendum um allt land.

Alvöru vetrarskór með tá- og naglavörn
á tilboði. Á annarri hliðinni er rennilás
til að auðvelda að fara í og úr skónum.
Uppfyllir staðalinn EN 20345: 2011 SRC CI
Stærðir: 40-47

Verðtilboð: 14.880
Nethyl 2a • 110 Reykjavík • Sími: 577 1000 • info@khvinnufot.is • www.khvinnufot.is

www.pgs.is

pgs@pgs.is
s 586 1260
Viðarhöfði 1, 110 Reykjavík
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– VERKIN TALA
Vélfang ehf. selur og þjónustar jafnt nýjar sem notaðar vélar og tæki fyrir landbúnað,
verktaka, golfvelli og sveitarfélög ásamt varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Fer fremstur

Fjölskyldufyrirtæki í fararbroddi

Leiðandi afl í 190 ár

Framtíðarsýn í landbúnaði

Framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini

Styrkur - afköst- skilvirkni

Nýsköpun - metnaður - framsækni

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

