
Búnaðarþing 2021 verður hald ið á 
Hótel Sögu dagana 22. og 23. mars að 
öllu óbreyttu. Gunnar Þorgeirsson, 
formaður Bændasamtaka 
Íslands, segir að helsta málið 
á dagskrá séu breytingar á 
félagskerfi landbúnaðarins og 
að efla stöðu Bændasamtakanna 
sem hagsmunasamtök fyrir alla 
bændur á landinu. 

„Megináherslan á þinginu eru 
félagskerfisbreytingar þar sem 
stjórn Bændasamtaka Íslands mun 
leggja fram tillögu að tvenns konar 
sviðsmyndum. Annars vegar óbreyttu 
fyrirkomulagi, sem okkur hugnast 
illa, og hins vegar fyrirkomulagi þar 
sem búgreinafélögin renna undir 
Bændasamtökin og starfsemi því 
tengdu. Slík sameining gerir okkur 
kleift að ná fram áherslubreytingum 
í starfsemi samtakanna og um leið 
verulegri hagræðingu í tengslum 
við hagsmunagæslu fyrir bændur í 
landinu.“

Samþætting vinnu

Gunnar segir að við það að 
búgreinafélögin renni undir 
Bændasamtökin þýði að megin
áherslur verði lagðar af stjórn 
samtakanna með stuðningi 
búgreinadeilda. 

„Gert er ráð fyrir að starfs
menn búgreinafélaganna muni 
með breytingunni færast til 
Bændasamtakanna og búgreina
deildirnar yrðu þannig til stuðnings 
fyrir mál sem varða hverja búgrein 
fyrir sig. 

Á sama tíma er hægt að 
samþætta vinnuna þegar kemur 
að sameiginlegum málum þannig 
að það séu ekki margir að vinna 
sömu vinnuna hver í sínu horni og 
á það til dæmis við vinnu við gerð 
athugasemda við lagafrumvörp, 
í sambandi við umhverfismál, 
matvælamerkingar og önnur 
mikilvæg verkefni. Með þessu tel 
ég að við munum efla starfsemi 
Bændasamtakanna og gera vinnu 
innan þeirra mun skilvirkari.“

Hugnast ekki óbreytt ástand

Gunnar segir að honum hugnist 
það illa ef breytingarnar á félags

kerfinu verða ekki 
samþykktar og að 
þá verði bændur að 
fara að gera upp við 
sig hver tilgangur 
Bændasamtakanna 
sé og hvert sé hlut
verk þeirra í framtíðinni. 

„Eitt af því sem þarf að 
skoða, verði ástandið óbreytt, 
er hvernig verkaskipting á að 
vera milli Bændasamtakanna og 
búgreinafélaganna. Það er gersamlega 
ótækt til lengdar að það séu allir að 
grauta í sama pottinum.“

Að sögn Gunnars hafði stjórn BÍ 
talsverðar áhyggjur af því hversu 
margir mundu skrá sig í samtökin 
eftir að tekið var upp veltutengt 
félagsgjald en ánægjulegt að bændur 
sjái sér hag í að tilheyra samtökum 
bænda. „Þrátt fyrir þær áhyggjur eru 
félagar í samtökunum svipað margir 
og þeir voru, þó að mínu mati séu 
of margir bændur enn fyrir utan 

samtökin þrátt fyrir að njóta góðs af 
starfsemi þeirra.“

Umhverfismál og 
búvörusamningar

„Ef breytingarnar verða samþykktar 
taka þær gildi 1. júlí og í framhaldinu 
verða umhverfismál tengd íslenskum 
landbúnaði tekin til skoðunar og 
dregin saman í eina heildstæða 
skýrslu svo hægt verði að gera 
áætlun um hvað þurfi að gera á næstu 
árum til að bæta stöðuna og helst að 
kolefnisjafna allan landbúnað og alla 
bændur í landinu. 

Annað er að horfa til 
endurskoðunar á búvörusamningnum 
2023 og hverjar áherslur Bænda
samtakanna eiga að vera og hvað 
verður um búvörusamninginn 2026 
þegar hann rennur út og hvaða sýn 
við höfum til framtíðar eftir það,“ 
segir Gunnar Þorgeirsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands.  /VH
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Vetrarhátíð var haldin í Mývatnssveit um liðna helgi og tókst einkar vel, fjölmenni mætti og fylgdist með viðburðum sem á dagskrá voru í blíðskapar vetrarveðri. Greinilegt var að menn kunnu 
vel að meta að gera sér dagamun. Vetrarhátíðin við Mývatn er einstakur viðburður þar sem bæði hefðbundnar og óhefðbundnar vetraríþróttir eru stundaðar úti í náttúrunni. Hið árlega hestamót, 
Mývatn Open – Hestar á ís, var á dagskrá, til að byrja með á Mývatni en var svo fært frá Stakhólstjörn yfir á Skútustaðaengi þar sem ísinn var ekki nægilega traustur á vatninu. Dorgveiði var 
einnig á dagskrá og fylgdust um 120 manns með þeirri keppni, en fyrir henni stendur Veiðifélag Mývatns, elsta veiðifélag landsins, stofnað í febrúar árið 1905.  Myndir / Marcin Kozaczek

Gunnar Þorgeirsson.

Breytingar á félagskerfi landbúnaðarins verður helsta málið á Búnaðarþingi 2021:

„Hugnast ekki óbreytt ástand“
– segir Gunnar Þorgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands, sem vill efla stöðu BÍ sem hagsmunasamtaka fyrir alla bændur á landinu
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Í síðasta Bændablaði var ítarlega 
rætt um alvarlega stöðu fuglaflensu 
í Evrópu og víðar í heiminum. Þar 
kom einnig fram að töluverðar 
líkur eru á að alvarlegt afbrigði 
fuglaflensaveiru geti borist til 
landsins með komu farfugla. 
Algengasta afbrigði í Evrópu um 
þessar mundir er H5N8 en einnig 
hafa greinst veirur af gerðinni 
H5N1, H5N3, H5N4 og H5N5. 

Brigitte Brugger, sérgreina
dýralæknir alifuglasjúkdóma hjá 
Mast, segir að allar þessar gerðir 

smita fyrst og fremst fugla og líkur 
á smiti í fólki eru litlar. „Þó er 
alltaf möguleiki á að fuglaflensu
veirur geti borist í fólk og er því 
rétt að gæta smitvarna við umhirðu 
hugsanlega sýktra fugla, með því 
að nota að lágmarki sérstakan 
hlífðarfatnað ásamt hönskum og 
grímu. Eins og nýlegt dæmi um 
smit í starfsfólki á alifuglabúi í 
Rússlandi sýnir, eykst smithætta í 
fólki við aukna umgengni á sýkt
um dýrum. Í því tilfelli komu upp 
væg einkenni í sjö starfsmönnum á 

alifuglabúi sem voru að vinna við 
aflífun alifugla sem smitaðir voru 
af H5N8. Þrátt fyrir þetta er það 
mat Sóttvarnarstofnunar Evrópu að 
sýkingarhætta fyrir almenning af 
H5N8 sé mjög lítil en fyrir starfs
fólk smitaðs bús sé hún ívið meiri 
en þó lítil.“

Niðurskurður
getur orðið nauðsynlegur

Ef fuglaflensa kemur upp í alifuglum 
eða í öðrum fuglum í haldi er gripið 
til niðurskurðar sem allra fyrst. 
Að sögn Brititte er nauðsynlegt að 
bregðast hratt við til að koma í veg 
fyrir að veiran nái að fjölga sér í 
fuglahópnum, sem myndi auka líkur 
á enn frekari útbreiðslu smits. 

„Fuglaeigendur eru hvattir til að 
kynna sér efni á veraldarvefnum 
um einkenni skæðrar fuglaflensu, 
en þeim er einnig lýst á vef 
Matvælstofnunar, https://www.
mast.is/is/baendur/alifuglaraekt/
fuglaflensa.

Vegna þess hversu alvarlegar 
afleiðingar fuglaflensu eru, skiptir 
öllu máli að koma eftir fremsta 
megni í veg fyrir að smit berist í 
alifugla og aðra fugla sem eru í haldi 
manna. Hér á landi eru mestar líkur 
á smiti frá villtum fuglum, ólíkt því 
sem er á meginlandi Evrópu þar sem 
einnig er töluverð hætta á að smit 
berist með dýrum og tækjum og 
tólum milli alifuglabúa vegna tíðra 
greininga þar.“

Hindra snertingu  
villtra og alifugla

Fuglaflensuveiran finnst í driti, 

munnvatni og vessum úr augum og 
nefi sýktra fugla. Þess vegna ganga 
smitvarnir aðallega út á að hindra 
að villtir fuglar komist í snertingu 
við alifugla og að drit frá villtum 
fuglum falli ekki í gerði og stíu 
alifuglanna.

Það má búast við að 
Matvælastofnun leggi til við 
atvinnuvega og nýsköpunarráðu
neyti að það fyrirskipi hertar sótt
varnir eftir miðjan mars þegar far
fuglum fer að fjölga verulega.

Ráðlagt er:
• að fuglar séu í húsum eða yfir

byggðum gerðum
• að hús og gerði séu fuglaheld, 

að minnsta kosti með því að 
setja fuglanet yfir loftræstitúð
ur, op og glugga á fuglahúsum.

• að aðskilnaður sé á milli ali
fugla og villtra fugla

• að ekkert í umhverfi fuglahúsa 
laði að villta fugla

• að hattar séu á öllum lóðrétt
um loftræstitúðum nema á 

útblásturstúðum vélrænnar 
loftræstingar

• að óviðkomandi fólki sé bann
aður aðgangur

• að notaður verði hlífðarfatnaður 
í fuglahúsunum sem eingöngu er 
notaður þar

• að hendur séu þvegnar með sápu 
og vatni fyrir og eftir umhirðu 
fuglanna

• að fóður og drykkjarvatn 
alifugla sé ekki aðgengilegt 
villtum fuglum

• að drykkjarvatnsból séu þannig 
frágengin að ekkert berist í þau 
yfirborðsvatn og fugladrit

• að endur og gæsir séu aðskildar 
frá hænsnfuglum

• að ekki séu fluttir fuglar á milli 
staða nema vitað sé að heilsufar 
fugl á báðum stöðum sé gott.

„ Matvælastofnun hefur hafið söfnun 
á upplýsingum um núverandi fjölda 
og nákvæma staðsetningu allra 
alifugla landsins. Allir sem halda 
alifugla, hænsnfugla, kalkúna, endur, 
gæsir, kornhænur eða aðra fugla sem 
gefa af sér afurðir til manneldis, eru 
hvattir til að skrá fuglana. Tilgangur 
skráningarinnar er meðal annars að 
Matvælastofnun geti haft samband 
við alifuglaeigendur á tilteknu 
svæði ef upp kemur fuglaflensa 
í villtum fuglum eða í alifuglum 
svæðinu. Ekki er þörf á skráningu 
á alifuglahaldi sem nú þegar er 
með leyfi stofnunarinnar fyrir 
frumframleiðslu matvæla,“ segir 
Brigitte Brugger, sérgreinadýralæknir 
alifuglasjúkdóma. 

Skráningar fara fram í gegnum 
þjónustugátt á vef stofnunarinnar, 
www.mast.i.  /VH
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Kristján Þór Júlíusson sjávar
útvegs og landbúnaðar ráðherra 
upplýsti það á fundi með aðgerða
hópi sauðfjárbænda um heima
slátrun þann 25. febrúar að hann 
stefni á að heimila sauðfjárslátrun 
heima á bæjum til markaðssetn
ingar næsta haust.

Þetta tilkynnti ráðherra í kjölfar 
þess að skýrsla um tilraunaverkefni 
um heimaslátrun á vegum atvinnu
vega og nýsköpunarráðuneytisins 
(ANR) var skilað 1. febrúar. Fjallar 

skýrslan um verkefni sem stóð yfir í 
síðustu sláturtíð. Markmið þess var 
meðal annars að leita leiða til að auð
velda bændum sauðfjárslátrun heima 
til markaðssetningar, með það fyrir 
augum að auka möguleika sauðfjár
bænda til verðmætasköpunar.

Átakið kynnt í mars

Í svari ANR við fyrirspurn um 
hvort það geti staðfest að stefnt 
sé að því að heimila heimaslátrun 

sauðfjár og markaðssetningu afurð
anna næsta haust, er einungis vísað 
til fréttatilkynningar ráðuneytisins 
um aðgerðaáætlun til eflingar ís
lensks landbúnaðar 17. febrúar. Þar 
kom fram að meðal aðgerða í mars 
verði að kynna átak til að ýta undir 
möguleika bænda til að framleiða 

og selja afurðir beint frá býli til að 
styrkja verðmætasköpun og afkomu 
þeirra fyrir næstu sláturtíð. Með 
þeirri aðgerð verði stuðlað að frekari 
fullvinnslu, vöruþróun, varðveislu 
verkþekkingar og menningararfs við 
vinnslu matvæla. Tilgangurinn sé að 
auðvelda landbúnaðinum að nýta 
betur tækifærin sem í því geta falist. 

Í fréttinni kemur fram að fjármagn 
til að hrinda átakinu í framkvæmd sé 
tryggt. /smh

 – Sjá nánar á bls. 26-27 

FOSSAR EINBÝLISHÚS Viltu lækka 
byggingar-
kostnað?Fossar einbýlishús eru útfærð í 

einingakerfi Landshúsa. Eininga-
kerfið okkar hefur undanfarin ár 
fengið afar góðar viðtökur og hafa 
húsin okkar risið um allt land með 
góðum árangri. 

Markmið okkar er að bjóða upp 
á lausn sem gerir fólki kleift að 
byggja traust hús á einfaldan og 
hagkvæman hátt.

Val á gluggum:
Timbur   
Ál/timbur 
PVC

Hús á mynd er Foss 5 - 211 fm - Verð kr. 28.341.000.-

Efla verkfræðistofa sér um tæknilega hönnun á öllum húsunum okkar 
samkvæmt íslenskri byggingarlöggjöf.

STYRKUR - HAGKVÆMNI - HÖNNUN
LANDSHÚSLandshús - Sími 553 1550 - landshus.is

Þröstur Heiðar Erlingsson í kjöt-
vinnslunni í Birkihlíð, einn af sauð-
fjárbændunum í aðgerðarhópi um 
heimaslátrun.  
 Mynd / Þórkatla Björt Sumarrós Þrastardóttir

Formaður Geitfjárræktarfélags Íslands:

Hefur áhyggjur af hvað verður um lítið félag í nýju félagskerfi
„Mér hefði þótt það styrkja 
okkar málstað ef formaður 
Bændasamtaka Íslands hefði 
sýnt þessu einhvern áhuga. Frá 
honum hefur ekki neitt heyrst,“ 
segir Anna María Flygenring, 
formaður Geitfjárræktarfélags 
Íslands. 

Umfjöllun um höfnun styrks úr 
Matvælasjóði til eina umsækjand
ans innan þess félags og frá var sagt 
í Bændablaðinu síðast vakti mikla 
athygli. Anna María lýsti umsögn 
með höfnuninni á þann veg að um 
hefði verið að ræða fádæma for
dóma og fákunnáttu um geitur og 
geitfjárrækt. Umfjöllun vakti mikla 
athygli og voru flestir sama sinnis, 
þ.e. þótti umsögnin sérkennileg.

Anna María bendir á að á 
Búnaðarþingi sem efnt verður til 
innan skamms verði félagskerfi 
innan landbúnaðarins rætt og kosið 
um nýtt fyrirkomulag í því kerfi. 
Þannig verði allir bændur, hvaða 
búgrein svo sem þeir stunda, ein 
heild og henni verður skipt upp í 

deildir. „Menn tala núna um  að 
með breytingunni náist aukinn 
slagkraftur og slá um sig með alls 
kyns orðalagi í þeim dúr, en ég er 
satt best að segja frekar áhyggjufull 
yfir því hvað verður um lítið félag 
eins og Geitfjárræktarfélag Íslands 
í þessu nýja félagskerfi,“ segir hún.

Geitur á 116 býlum á Íslandi

Anna María segir að félagsmenn 
í Geitfjárræktarfélagi Íslands 
séu 63 talsins. Í landinu voru um 
áramótin 2019 til 2020 alls 1.471 
geit. Niðurskurður vegna riðu sem 
upp kom í Skagafirði í fyrrahaust 
leiddi til þess að geitur lágu einnig 
í valnum og því má búast við að 
þær séu eitthvað færri nú.  Alls eru 
geitur á 116 býlum. „Það kom mér 
ekki á óvart á hve mörgum býlum 
eru haldnar geitur, miklu frekar hve 
margir eru nú þegar utan GFFÍ. 
Sem segir að fólk hefur ekki séð 
sér hag í að vera í félaginu. Eða 
geiturnar eru í aukahlutverki í 

búskapnum. Samt er það hlutverk 
ekki ómerkilegra en önnur, svo sem 
að veita fólki félagsskap og gleði,“ 
segir Anna María. 

Allt fjármagn verður sótt til BÍ

Hún velti því í kjölfarið fyrir 
sér hvort einhverjir muni detta 
út úr félaginu við breytingu og 
þá jafnvel líka hvort aðrir komi 
inn. Árgjaldið muni renna til 
Bændasamtaka Íslands, BÍ, þannig 
að tekjuöflun verði engin fyrir 
Geitfjárræktarfélagið. „Við munum 
þá þurfa að sækja allt fjármagn til 
BÍ ef eitthvað á að gera,“ segir hún 
og bendir á að BÍ hafi styrkt t.d. 
útgáfu bóka um efni sem tengist 
sauðfjárrækt og því muni þau eflaust 
líka styrkja Geitfjárræktarfélagið 
á 30 ára afmælisári sínu. Til 
stendur af því tilefni að gefa út 
bók sem jafnframt á að þjóna sem 
kennslubók en slíka bók vantar 
sárlega við Landbúnaðarháskólann 
á Hvanneyri.  /MÞÞAnna María Flygenring, formaður Geitfjárræktarfélags Íslands.

Heimaslátrun og markaðssetning heimil næsta haust

MAST varar við fuglaflensusmiti frá farfuglum:

Átt þú alifugla í bakgarði? – Komum í veg 
fyrir að alifuglar smitist af fuglaflensu

Ef fuglaflensa kemur upp í alifuglum 
eða í öðrum fuglum í haldi er gripið 
til niðurskurðar sem allra fyrst.
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Reykjavík Krókháls 5f – Sími 414 0000 // Akureyri Óðinsnes 2 – Sími 464 8600 – lci.is

Allar sendingar yfir 12.000.- kr. eru sendar heim með póstinum án sendingarkostnaðar.

20% afsláttur í vefverslun LCI.is
af sauðburðarvörum og leikföngum í mars

Lely Center Ísland Aðeins í vefverslun lci.is í mars

LCI.is

Reykjavík Krókháls 5f – Sími 414 0000 // Akureyri Óðinsnes 2 – Sími 464 8600 – lci.is

RXX 1600 áburðardreifari - 1600 lítra 2 skífu   
kr. 795.000 + vsk   Tilboðsverð !  (2 stk. til)

RXX 1900 áburðardreifari - 1900 lítra 2 skífu  
kr. 855.000 + vsk   Tilboðsverð !  (1 stk. til)

Breviglieri
B170 jarðtætari 3 metra vinnslubreidd HD “Heavy Duty” gerð m. jöfnunarvals   kr. 2.190.000 + vsk
B123  jarðtætari 3 metra vinnslubreidd án vals                                    kr. 1.640.000 + vsk  (1 stk. til)
Mek 150 pinnatætari 3,5 metra vinnslubreidd með vökvastilltum jöfnunarvals kr. 2.370.000 + vsk  (1 stk. til)

Cosmo
UH 72 jarðtætari  1,9 metra vinnslubreidd kr. 590.000 + vsk  (2 stk. til)
UH 84 jarðtætari  2,1 metra vinnslubreidd   kr. 640.000 + vsk  (3 stk. til)
VH 90 jarðtætari  2,3 metra vinnslubreidd kr. 920.000 + vsk  (2 stk. til)

BPF ruddasláttuvél 
2,25m vinnslubreidd   
kr. 950.000 + vsk  (1 stk. til)

Verð m.v. gengi EUR 155

Vorið nálgast !

Lely Center Ísland
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Krapaflóðið í Jökulsá á Fjöllum:
Sauðfjárveikivarnagirðing að mestu ónýt
Ljóst er að töluvert tjón hefur 
orðið á sauðfjárveikivarnagirð
ingu eftir að krapaflóð varð í 
Jökulsá á Fjöllum í janúar. Flóðið 
skemmdi stærstan hluta girðingar
innar sem nefnist Fjallalína og fer 
eftir Jökulsá á Fjöllum.

Atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið á girðinguna, Matvæla-
stofnun sér um viðhaldið með fjár-
magni sem ráðuneytið úthlutar árlega 
og sér MAST um að forgangsraða 
þeim fjármunum í girðingar út frá 
ástandi þeirra og sjúkdómastöðu 
hvort sínum megin línunnar, að sögn 
Sigrúnar Bjarnadóttur, sérgreinadýra-
læknis nautgripa- og sauðfjársjúk-
dóma hjá MAST.

Um 80% girðingarinnar
er ónýt

Landgræðslan hefur séð um við-
hald girðingarinnar. Héraðsfulltrúar 
Landgræðslunnar, þær Berglind Ýr 

Ingvarsdóttir og Salbjörg Matthías-
dóttir, sem hafa starfsstöð á Húsavík, 
fóru nýverið ásamt Jóhannesi 
Guðmundssyni girðingarmanni og 
gerðu úttekt á skemmdunum. 

Stærstur hluti girðingarinnar 
virðist hafa eyðilagst í flóðinu, en 
þær áætla að um 80% hennar sé 
ónýt. Því þurfi að setja upp nýja 

girðingu á stórum parti, að því 
er greint var frá á Facebook-síðu 
Landgræðslunnar.

Sigrún segir að óskað verði eftir 
úttekt verktaka og verði það gert 
þegar fer að vora og greiðfærara 
verði um svæðið. Í kjölfar úttektar 
muni liggja fyrir hver kostnaðurinn 
verður.  /MÞÞ

Krapaflóð sem varð í Jökulsá á Fjöllum í janúar eyðilagði stóran hluta sauðfjárveikivarnagirðingar, svonefnda 
Fjallalínu.  Myndir / Landgræðslan

Um 80% sauðfjárveikivarnargirðingar, sem nefnd er Fjallalína, er ónýt. 

Látrabjarg friðlýst
Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
umhverfis og auðlindaráðherra 
skrifaði fyrir skömmu undir frið
lýsingu Látrabjargs. Látra bjarg 
er eitt stærsta fugla bjarg Evrópu 
og flokkast sem alþjóðlega mikil
vægt fuglasvæði. 

Árið 2004 samþykkti Alþingi 
þingsályktun um náttúruverndar-
áætlun 2004 til 2008, en svæðið 
heyrir undir áætlunina og þar með 
var samþykkt að unnið yrði að frið-
lýsingu svæðisins.

Markmið friðlýsingarinnar er að 
vernda sérstætt og fjölbreytt lífríki 
svæðisins og búsvæði fugla. Þar 
er að finna fjölskrúðugt fuglalíf 
sem byggist meðal annars á fjöl-

breyttu fæðuframboði. Á svæðinu 
er mesta sjófuglabyggð landsins, 
til að mynda stærsta þekkta álku-
byggð í heimi. Fjölmargar tegundir 
fugla verpa á svæðinu, þar á meðal 
tegundir sem eru á válista, svo sem 
lundi og álka. Við Látrabjarg er líka 
að finna búsetu- og menningarminj-
ar. Þá speglast jarðsaga Vestfjarða í 
bjarginu.

Sveitarfélagið Vesturbyggð, sem 
fer með skipulagsábyrgð á svæðinu, 
hefur fagnað áformum um friðlýs-
ingu Látrabjargs, en sveitarfélagið 
hefur um árabil hvatt til friðlýsingar 
svæðisins, með sérstakri áherslu á 
sjófuglabyggðir, fjörusvæði, minjar, 
útivist og fleira.  /VH

Ístex annar ekki eftirspurn 
í Léttlopa og Álafosslopa
Þrátt fyrir COVID19 hefur 
sjaldan verið jafnmikið að gera 
hjá Ístex eins og nú og segir 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins, 
Sigurður Sævar Gunnarsson, að 
líkja megi ástandinu við tímabilið 
eftir efnahagshrun. Sala á íslenskum 
lopa til Finnlands eykst ár frá ári 
á meðan Bretlandsmarkaður er 
nánast stopp í augnablikinu.

„Okkar staða er mjög sérstök eins 
og í útflutningsullinni. Á Bretlands-
markaði, sem hefur jafnan verið 
okkar stærsti utanlandsmarkaður, 
er markaðurinn erfiður og verðið er 
lágt. Það er reyndar aðeins að skána 
varðandi sölu en verðið hefur staðið 
í stað. Við höfum aðallega verið að 
selja í gólfteppaband til Bretlands en 
sá markaður er stopp eins og staðan 
er núna út af COVID-19 því ullin 
okkar hefur þá mest verið að nýt-
ast í gólfteppi í skemmtiferðaskip, 
hótel og skóla sem dæmi,“ útskýrir 
Sigurður.

Finnlandsmarkaður ört stækkandi

Innanlandsmarkaður hefur verið 
líflegur undanfarið ár og eins sala 
á íslenskum lopa til Finnlands og 
Skandinavíu, svo borið hefur við að 
ákveðnir litir hafa verið uppseldir um 
nokkurt skeið, sérstaklega í Léttlopa 
og Álafosslopa.

„Ístex hefur fimm tekjulindir og 
núna er það lopinn sem heldur öllu 
uppi því mikið er að gera í sölu á 
honum. Það er að stórum hluta drifið 

af Finnlandi og Skandinavíu. Það er 
eitthvað skrýtið að gerast í Finnlandi 
en frá árinu 2017 hefur sala tvöfaldast 
á hverju ári þangað,“ segir Sigurður 
og bætir við: 

„Við erum með ákveðið magn 
á innanlandsmarkaði og það hefur 
breyst mikið undanfarið, eða frá 
fyrirtækjum til einstaklinga. Áður 

fór töluvert mikið í ferðamanna-
iðnaðinn sem hægði verulega á 
þegar kórónukrísan skall á en þó 
eru staðir niðri í miðbæ veit ég sem 
eru mikið í netsölu á lopa erlendis. 
Við erum með rúmlega fjögurra 
mánaða sölupantanir á Léttlopa og 
Álafosslopa og við náum ekki að 
anna eftirspurn en það tekur okkur 
upp í mánuð að framleiða lit í þess-
um vöruflokkum. Því höfum við 
sett á kvöldvaktir og erum að leita 
allra leiða til að anna eftirspurninni 
og erum með í skoðun að kaupa 
auka dokkuvél til að auka afköstin. 
Við héldum að þetta myndi róast 
núna eftir jólin en það hefur frekar 
aukist í og það er prjónafólkið hér 
heima sem ýtir þessu öllu áfram, 
þetta er svipuð þróun og við sáum 
eftir efnahagshrunið.“  /ehg

Sigurður Sævar Gunnarsson.

Matvælasjóður og smáframleiðendur:

Einstaklingar og sprota-
fyrirtæki sett til hliðar
„Matvælasjóður skiptir okkur 
smáframleiðendur matvæla miklu 
máli og því er afar mikilvægt að 
atvik eins og það sem fjallað var 
um í frétt Bændablaðsins endur
taki sig ekki. Mikilvægi slíkrar 
umfjöllunar felst í þeim lærdómi 
sem hægt er að draga af henni sem 
nýtist vonandi í umbætur á ferlinu 
áður en farið er í næstu úthlutun,“ 
segir Oddný Anna Björnsdóttir, 
framkvæmdastjóri Samtaka smá
framleiðenda matvæla. 

Fjöldi félagsmanna hefur sett sig 
í samband við hana eftir að umræð-
ur um úthlutun úr Matvælasjóði 
komust í hámæli eftir umfjöllun 
blaðsins um umsögn frá sjóðnum 
vegna höfnunar á styrk til eins 
félagsmanns Geitfjárræktarfélags 
Íslands. Margir smáframleiðendur 
velta að sögn Oddnýjar Önnu vöng-
um yfir umsögnum og eins úthlutun 
úr Matvælasjóði. Bændablaðið tók 
nokkra þeirra tali.

Sjóðurinn úthlutaði 480 milljón-
um króna skömmu fyrir jól til 62 fyr-
irtækja eða einstaklinga. Einn þeirra 
smáframleiðenda sem Bændablaðið 
ræddi við segir að sjóðurinn hafi í 
upphafi verið kynntur sem hluti af 
viðspyrnu vegna afleiðinga kórónu-
veirufaraldursins á Íslandi og menn 
því fullir bjartsýni á að styrkja ætti 
einstaklinga og sprotafyrirtæki 
með góðar hugmyndir og verkefni 
á sviði nýsköpunar í matvælum. 
Niður staðan eftir úthlutun hafi hins 
vegar verið sú að stór hluti þeirrar 
upphæðar sem til ráðstöfunar var 
rann annars vegar til stórfyrirtækja 
sem sum hver hafi greitt sér millj-
arða í arðgreiðslur undanfarin ár og 
hins vegar til hálfopinberra stofnana. 
Einstaklingar og sprotafyrirtæki sem 
svo sannarlega hefðu þurft á styrk 
að halda til að koma sínum góðu 
hugmyndum áfram hafi á sama tíma 
verið sett til hliðar. 

Stóru sjávarútvegsfyrirtækin 
fengu mest

Smáframleiðandinn nefnir að 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
hafi sem dæmi fengið ríflega 21 
milljón króna í styrk vegna verk-
efnis sem snýst um markaðssókn 
fyrir þorsk á Bretlandsmarkað og 
Íslandsstofa sem sér um markaðsmál 
fyrir íslenskan sjávarútveg fengið 
6,3 milljónir króna í styrk vegna 
kynningarátaks fyrir saltaðan þorsk 
í Suður-Evrópu.  Verkefni af því tagi 
hafi staðið yfir í áratugi og teljist 
varla nýnæmi eða nýsköpun, en við 
mat á styrkhæfni verkefna er að sögn 
sjóðsins mikil áhersla lögð á nýnæmi 
þeirra. Nýsköpunarfyrirtæki hafi á 
sama tíma gjarnan fengið í umsögn 
við höfnun á styrk að verkefni þeirra 
þættu ekki nægilegt nýnæmi. 

Hann bætti við að hann hefði 
frekar talið að stór sjávarútvegs -

fyrirtæki sem greitt hefðu eigendum 
sínum ríflegan arð á umliðnum árum 
myndu með stolti greiða pening í 
Matvælasjóð frekar en sækja um og 
þiggja úr honum styrk.

Neikvætt viðhorf til 
nautgriparæktar

Einn viðmælandi, kúabóndi sem er 
með heimavinnslu, sótti um styrk 
til að gera heimasíðu með vefsölu 
og tók fram í umsókninni að þau 
keyrðu út vörur á rafmagnsbíl til að 
minnka kolefnissporið. Hans gagn-
rýni snýst ekki um að þau hafi ekki 
fengið styrk, heldur það sem stóð í 
umsögninni. Það var á þá leið að þar 
sem þau væru kúabændur skipti ekki 
máli hvort þau keyrðu vörurnar út á 
rafmagnsbíl, kolefnisspor nautgripa-
ræktar væri svo hátt. 

Misvísandi upplýsingar

Annar félagsmaður kveðst hafa 
fagnað mjög tilkomu Matvælasjóðs, 
lesið sér vel til um hann og mætt á 
fundi og spurt vandlega hvað væri 
styrkhæft og hvað ekki. Iðulega hafi 
svar við spurningum verið á þá lund 
að það sem um var spurt væri ekki 
styrkhæft og því lagði hann ekki í 
að sækja um. Við úthlutun styrkja 
hafi hins vegar fyrirtæki sem ætl-
aði að gera nákvæmlega sama hlut 
fengið tveggja milljón króna styrk. 
Upplýsingar um hvað væri styrk-
hæft og hvað ekki hafi því greinilega 
verið mjög misvísandi.

Nokkrir viðmælendur nefndu 
að það væri einkennilegt að miða 
við að fyrirtæki geti ekki verið eldri 
en fimm ára til að geta sótt um í 
Bárunni. Margir frumkvöðlar eigi 
fyrirtæki sem eru eldri, en verkefnið 
sem þeir séu að sækja um styrk fyrir 
sé glænýtt og jafnvel ótengt núver-
andi starfsemi. Til að geta fengið 
styrk fyrir þá nýsköpun geti þau 
ekki nýtt kennitölu þess fyrirtækis 
þó það væri einfaldast og ódýrast. 
Eins veltu nokkrir fyrir sér hvers 
vegna stuðningur við smáframleið-
endur, m.a. í formi fræðslu og hand-
leiðslu, væri undanskilinn þar sem 
hann sé oft forsenda fyrir því að þeir 
nái árangri.  /MÞÞ

Oddný Anna Björnsdóttir.
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Vélfang ehf. selur og þjónustar jafnt nýjar sem notaðar vélar og tæki fyrir landbúnað,
verktaka, golfvelli og sveitarfélög ásamt varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini

Fer fremstur

Leiðandi afl í 190 ár

Styrkur - afköst- skilvirkni Nýsköpun - metnaður - framsækni

Fjölskyldufyrirtæki í fararbroddi

Framtíðarsýn í landbúnaði
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Búnaðarþing verður haldið 22. og 23. mars 
næstkomandi þar sem félagskerfið verður 
meginstefið á þinginu. Það fer óneitanlega 
um okkur hér varðandi þau COVID-19 
smit sem eru að greinast í samfélaginu. 
Við stefnum ótrauð á staðarþing þar sem 
okkur finnst nauðsynlegt að fara yfir 
málefni landbúnaðarins í góðu samtali 
við búnaðarþingsfulltrúa.

Boðað er til þingsins með öllum 
fyrirvörum um takmarkanir og byggjum 
við undirbúninginn á núgildandi reglugerð 
um takmarkanir á samkomum sem gildir 
til 17. mars næstkomandi. Við biðjum 
alla að fylgjast vel með ef einhverjar 
breytingar verða eftir þann 17., hvort sem 
er til frekari takmarkana eða rýmkunar. Á 
grunni núgildandi fyrirkomulags þá munu 
þingfulltrúar fá afhentar leiðbeiningar 
um fyrirkomulag og sætaskipan og er 
nauðsynlegt fyrir okkur að gæta vel að 
persónulegum sóttvörnum.

Mælaborð landbúnaðarins

Ráðuneyti landbúnaðarins hefur kynnt 
fyrir Bændasamtökunum fyrstu drög að 
mælaborði landbúnaðarins og það verður 
að segjast að verkefnið lofar góðu. Þetta 
er málefni og verkfæri sem hefur verið 
áhersluatriði undanfarinna ára að fá þessar 
upplýsingar samanteknar á einum stað. Það 
er ástæða til að koma á framfæri hrósi til 
ráðuneytisins með þessa framsetningu sem 
nýtast mun öllum sem starfa að málefnum 
landbúnaðarins. Ég treysti því að þetta verði 
opnað með viðhöfn þegar búið verður að 
fylla inn í fleiri glugga í mælaborðinu.

Landbúnaðarháskólinn

Eftir tveggja ára samtal og viðræður er 

starfs nám í garðyrkju óskrifað blað, þó 
hefur verið tekin ákvörðun um að færa 
starfsmenntanámið til Fjölbrautaskóla 
Suðurlands, sem er jákvætt. En að
staðan á Reykjum á að vera á hendi 
Landbúnaðarháskólans, þar sem helst á ekki 
að hleypa grunnnáminu að með sína starf
semi, samkvæmt nýrri þarfagreiningu LbhÍ. 
Við í garðyrkjunni höfum nálgast málefni 
námsins af mikilli yfirvegun síðastliðin tvö 
ár og vilja til að leita sátta, en nú er mælirinn 
fullur. Enn og aftur skal horft til þess að 
LbhÍ þurfi alla aðstöðuna á Reykjum fyrir 
sína rannsóknarstarfsemi. Við höfnum ekki 
rannsóknum en teljum skynsamlegt skref að 
byrja á grunnnáminu svo einhverjir verði til 
að framleiða og skapa verðmætin á grund
velli allra rannsóknanna. Ef fer fram sem 

horfir verður væntanlega ekkert grunnnám 
á Reykjum. Ég er líka hugsi yfir því hvert 
Landbúnaðarháskólinn stefnir á grundvelli 
frumframleiðslunnar í landbúnaði. Nú 
skrifa fræðimenn greinar og skýrslur um 
ofbeit á Íslandi sem sé svo umfangsmikil og 
umtalsverð að eina lausnin liggi hreinlega í 
því að fella allan bústofn. Væri ekki nær að 
skólinn og þeirra starfsmenn væru með upp
byggilegar leiðbeiningar til bænda hvernig 
betur mætti fara heldur en að mála þá sem 
skúrka náttúrunnar? Við verðum að auka 
veg og vanda þessarar menntastofnunar í 
stað þess að nota hann í pólitískum áróðri 
gegn bændum þar sem engan stuðning og 
leiðbeiningar er að fá til þeirra mikilvægu 
verkefna sem við þurfum öll í sameiningu 
að takast á við.

Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti 
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 11.600 með vsk. (innheimt í tvennu lagi). 
Ársáskrift fyrir eldri borgara og öryrkja kostar 7.600 með vsk. 

Heimilisfang: Bændablaðið, Bændahöll við Hagatorg, 107 Reykjavík.
Sími: 563 0300 – Fax: 562 3058 – Kt: 631294–2279
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SKOÐUN

Heimsfaraldur af völdum COVID-19 
hefur hrist heldur betur upp í samfélög-
um manna um allan heim og fengið fólk 
til að átta sig á að góð heilsa er ekki jafn 
sjálfgefið fyrirbæri og við höfum flest 
talið. Þá hefur COVID haft mikil áhrif á 
hegðun fólks og efnahagslíf þjóða.

Íslendingar eru sennilega betur settir en 
margar aðrar þjóðir í þessum heimsfaraldri 
af ýmsum ástæðum. Hér var efnahags
staða ríkisins ótrúlega góð til að takast á 
við áfall af þessum toga. Þá hefur okkur 
auðnast að fara að verulegu leyti eftir leið
beiningum sérfræðinga sem hefur reynst 
okkur farsælt. 

Vissulega var það mikill skellur að 
missa nær alveg þá veigamiklu stoð sem 
ferðaþjónustan er úr atvinnulífinu svo 
að segja í einu vetfangi. Eigi að síður 
hefur Íslendingum tekist að halda uppi 
tiltölulega stórum hluta atvinnulífs sem er 
meira en hægt er að segja um margra aðrar 
þjóðir. Lögð hefur verið mikil áhersla á 
að halda matvælaframleiðslu gangandi 
eins og landbúnaði og sjávarútvegi, enda 
er fátt mikilvægara á svona tímum en að 
tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar. Það er því 
ekki nein tilviljun að þjóðir heims hafi lagt 
ofuráherslu á fæðuöryggi sitt, því flestum 
er ljóst að ef menn geta ekki brauðfætt sig 
sjálfir þá er ekki á vísan að róa með aðstoð 
þegar í harðbakkann slær.

Á Íslandi poppa samt upp annað slagið 
vitringar sem hafa gert lítið úr fæðuör
yggisumræðunni. Sama fólk gerir gjarnan 
lítið úr hættu á að hingað berist sýklalyfja
ónæmar bakteríur. Samt er útbreiðsla 
ofurbaktería talin vera af helstu faralds
sérfræðingum heims mesta viðvarandi 
ógn við lýðheilsu jarðarbúa, jafnvel að 
COVID19 faraldrinum meðtöldum. 

Það er líka dapurlegt að fylgjast með 
því þegar úr hópi ríkisrekinna sérfræðinga 
berast stöðugar neikvæðar raddir í garð 
íslensks landbúnaðar þar sem látið er í 
veðri vaka að það sé einsdæmi á heimsvísu 
að landbúnaður njóti ívilnunar af hálfu rík
isins eins og hér er gert. Þessu sama fólki 
finnst svo ekkert siðferðilega athugavert 
við það að kaupa helst öll okkar matvæli 
frá útlöndum sem eru niðurgreidd í stórum 
stíl af viðkomandi ríkjum. 

Óneitanlega er svolítið pirrandi að 
heyra svo sömu fræðimenn flytja síbylju 
um að Bændablaðið sé rekið fyrir fé úr 
ríkissjóði. Undirritaður hefur starfað við 
þennan fjölmiðil í rúm tíu ár og allan 
þann tíma hafa auglýsingatekjur staðið 
undir rekstrarkostnaði blaðsins og oftast 
gott betur. Kannski er þessi tilraun til að 
sverta blaðið í augum almennings sprottin 
af öfund, því þekkt er að sumir þola ekki 
velgengni annarra og alls ekki ef sú vel
gengni er sprottin af eigin verðleikum.  

Til fróðleiks má geta þess að frá 2010 
hefur stærð blaðsins aukist um 180% og 
upplag um nærri 58% þó starfsmannafjöldi 
sé enn sá sami. Auglýsingatekjur hafa 
haldist nokkuð vel í hendur við vaxandi 
gengi blaðsins. Bændablaðinu er dreift 
frítt en ekki troðið upp á nokkurn mann. 
Áhugsamir verða því að hafa fyrir því 
að sækja sér blað ef þeir vilja lesa það. 
Lesendakannanir Gallup árum saman hafa 
líka staðfest mikinn meðbyr. Hefur það 
verið vinsælasti prentmiðillinn á lands
byggðinni um árabil og var fyrir COVID 
komið í annað sæti yfir landið allt ef höf
uðborgarsvæðið er tekið inn í myndina. 
Vissulega hefur heimsfaraldurinn haft 
nokkur áhrif á dreifingu Bændablaðsins, 
en tryggð og velvilji lesenda hefur samt 
haldist ótrúlega vel og sömu sögu er að 
segja af tekjustreymi. Öllu tali um ríkis
rekstur á Bændablaðinu er því enn og aftur 
vísað til föðurhúsanna.  /HKr.

Gunnar Þorgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
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Af Djúpavatnsleið. Þetta er hluti af Krísuvíkurgosbeltinu á Reykjanesi, en sprungusveimurinn frá því teygir sig m.a. í gegnum Norðlingaholt ofan 
við Breiðholtið í Reykjavík og að Rauðavatni. Vestan til í þessu belti hefur verið nokkuð um jarðskjálfta að undanförnu, en til vinstri við veginn 
og hæðina sem þarna sést er Djúpavatn. Það er 0,15 km² stöðuvatn sunnan Trölladyngju og Soga á Reykjanesskaga og er í 195 m hæð yfir sjó. 
Mikið er af bleikju í vatninu, en bleikju af Þingvallastofni var sleppt í það í kringum 1960.  Mynd / Hörður Kristjánsson

Sameinumst um mikilvæg verkefni

Frá Búnaðarþingi 2020.   Mynd / HKr.

Góður gangur



Bændablaðið | Fimmtudagur 11. mars 2021 7

LÍFLÍF&&STARFSTARF

V ið upphaf þessa þáttar er tilefni 
til að gjöra ofurlitla yfirbót. Mér 
fórust þannig orð í upphafi síðasta 

þáttar, að gera minn gamla læriföður, 
Matthías Eggertsson, að tilraunastjóra á 
Hallormsstað. Hið sanna er, að Matthías 
var tilraunastjóri á Skriðuklaustri frá 
árinu 1962 til ársins 1971. En fyrst að 
hugurinn er kominn á Austurland, þá 
skulum við venda frekari vísnaleit austur. 
Á dögunum barst mér ljóðabókin „Agnir“ 
eftir Braga Björnsson frá Surtsstöðum. 
Bókina færði mér sonur hans, Stefán 
S. Bragason, búsettur á Egilsstöðum. 
Þakklæti mitt er ómælt, enda Bragi í 
hópi minna eftirlætis vísnaskálda. Bragi 
var fæddur og uppalinn á Surtsstöðum í 
Jökulsárhlíð og bjó þar síðan frá 1950 
til 1981. Fyrsta vísa þessa þáttar prýðir 
upphafssíðu bókarinnar, og boðar 
framhaldið miklar væntingar:

Stundum þegar einn ég er
og ekkert kýs að heyra,
þá er eins og þögnin mér
þylji vísu í eyra.

Eitt af skýrustu einkennum í vísum Braga, 
er hin einstaka list, að haga orðum eftir 
afar vitrænni hugsun. Samt er orðfærið svo 
lifandi og létt. Engin greinarmerki, aðeins 
talandi samfella:

Mér hefur fundist mest um vert
á mannlífsvegi hálum
ef ég hefi getað gert
gott úr illum málum.

Er ég lífið yfirgef
ánægður legg á pollinn
bara ef eg aðeins hef
aura í ferjutollinn.

Borgarteiti síst fær seitt,
solli neita glaður;
eðlið breytist ekki neitt.
Eg er sveitamaður.

Andagift mig einatt skorti
á öllum vísum sést,
að ljóðið sem ég aldrei orti
er og verður best.

Jafnvel , þegar Braga þótti um við menn og 
málefni, er orðfærið gætilegt en beitt í senn. 
Yfirskrift vísnanna ekki skammarlegar, – 
aðeins „olnbogaskot“.

Þessi andans arkitekt
ælir bókaflóði,
sálin berar sína nekt
sögum í og ljóði.

Sjaldan varstu viðbragðsfljótur,
var þín leti um sveitir spurð,
en þér var aldrei þungur fótur
þyrfti mann í söguburð.

Til að buga gamlan grun
gróinn huga inni
ekki duga okkur mun
áratugakynni.

Hafði á orði hjálparráð
hvar sem þorði að sinna,
en á borði, ef að var gáð,
eyddi forða hinna.

Mannaþingum öllum á
eins og ljótur draumur
vellur þínum vörum frá
vitleysunnar flaumur.

Ellidauðum út af þér
upp hefst ráðabruggun.
Stofnsjóðurinn ennþá er
ættingjunum huggun.

Upp hann hefur ekki baun,
örðug reynist salan.
Gerir honum grikk á laun
greindarvísitalan.

Að gjafmildinni glotta kalt
glaptir fölskum tónum
menn sem jafnan meta allt
manngildi í krónum.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com
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Dalvíkurbyggð:

Foreldrafélagið gaf 100 skauta
Foreldrafélag Dalvíkurskóla og styrktar-
aðilar færðu á dögunum Íþróttamiðstöðinni 
í Dalvíkurbyggð alls 100 skauta til afnota 
fyrir þá sem vilja. 

Skautarnir eru í fjölbreyttum stærðum, frá 
númer 25 og upp í 48, þannig að nánast allir 
ættu að geta brugðið sér á skauta á Dalvík. Fyrir 
hendi er fínasta skautasvell. Foreldrafélagið 
gaf einnig 14 hokkíkylfur, 4 pökka og 40 
hjálma. Starfsfólk íþróttamiðstöðvar lána 
skautana út. 

Myndirnar voru teknar þegar skautarnir 
voru afhentir en viðstaddir voru m.a. Freyr 
Antonsson, formaður foreldrafélagsins, og 
Friðrik Arnarson, skólastjóri Dalvíkurskóla, 
ásamt Katrínu Sigurjónsdóttur, bæjarstjóra í 
Dalvíkurbyggð. 

Við afhendingu gjafarinnar var börnum í 
Dalvíkurskóla greint frá umgengnisreglum 
bæði varðandi skautana og skautasvellið. /MÞÞ

Viðbúnaður dýraeigenda vegna náttúruhamfara:

Hver og einn umráðamaður 
dýra ætti að gera áætlanir 
Matvælastofnun hefur gefið út leiðbeiningar 
fyrir dýraeigendur vegna mögulegra 
náttúruhamfara á Reykjanesi. Þar 
kemur fram að allir eigendur dýra og 
umráðamenn fyrirtækja með starfsemi 
með dýr ættu að gera áætlanir og undirbúa 
viðbrögð eftir því sem kostur sé. Hver og 
einn þurfi að velta fyrir sér hvernig hann 
telur að dýrum í hans umsjá sé best borgið.

Stofnunin telur að þörf sé á því að viðbrögð 
séu undirbúin í ljósi þess að ríkislögreglustjóri 
hefur lýst yfir hættustigi almannavarna á 
Reykjanesi og höfuðborgarsvæðinu. 

Sýkt eða ósýkt svæði

„Komi til þess að flytja þurfi sauðfé burt af 
svæðinu þarf að hafa í huga að vegna riðu má 
ekki flytja fé í önnur varnarhólf, nema með 
aðkomu Matvælastofnunar. Svæðið tilheyrir 
Landnámshólfi, sem skiptist í sýkt og ósýkt 
svæði hvað varðar riðu. Innan sýkta svæðis-
ins eru sveitarfélögin Ölfus, Hveragerði og 
Grímsnes- og Grafningshreppur en í ósýkta 
hlutanum eru sveitarfélögin á Suðurnesjum 
og á höfuðborgarsvæðinu. Fé má ekki flytja 
frá sýktu svæði til ósýkts. Því þurfa fjár-
eigendur á Reykjanesi að leitast við að finna 
stað í ósýkta hluta hólfsins, til að flytja féð 
á ef nauðsyn krefur. Ef enginn kostur innan 
ósýkts svæðis er mögulegur skal samband 
haft við Matvælastofnun sem mun þá meta 
þau úrræði sem völ er á,“ segir í tilkynningu 
Matvælastofnunar.

Varðandi dýr sem ekki er hægt að flytja 

burt þarf að skoða þann möguleika hvort 
aðrir geti sinnt þeim ef dýraeigendurnir 
sjálfir eru ekki í stakk búnir – eða hafa þurft 
að yfirgefa þau í skyndi. Matvælastofnun 
bendir á að til að auðvelda björgunarsveitum 
eða öðrum ókunnugum umhirðu dýranna ættu 
eftirfarandi upplýsingar að vera sýnilegar og 
uppfærðar á þeim stað sem dýrin eru:

1. Nöfn, heimilisföng og símanúmer 
þeirra sem þekkja best til

2. Upplýsingar um hvar finna megi 
lista yfir dýrin með númerum og/
eða öðrum einkennum

3. Upplýsingar um veikindi dýra, burði 
og aðra mikilvæga þætti

4. Upplýsingar um fjölda dýra og 
staðsetningu þeirra í húsum og 
beitarhólfum

5. Kort yfir hús og beitarhólf
6. Leiðbeiningar um helstu verk, s.s. 

fóðrun og mjaltir
7. Upplýsingar um fóður, s.s. 

staðsetningu og birgðir
8. Upplýsingar um stjórnun mikilvægs 

tækjabúnaðar, s.s. mjalta-, fóður- og 
loftræstikerfis, vararafstöðva o.s.frv.

Mikilvægt sé að einstaklingsmerkja og skrá 
gæludýr, hross og önnur dýr sem hætta er 
á að sleppi úr haldi og lendi á flækingi við 
skyndilegar náttúruhamfarir, meðal annars til 
að auðveldara sé að koma þeim til síns heima. 

Sérstakar leiðbeiningar  
vegna mögulegs eldgoss

Matvælastofnun er með sérstakt ítarefni með 
leiðbeiningum venga mögulegs eldgoss. 
Þar segir að gosefni sem berast með vindi 
geti mengað gróður og vatn og borist ofan í 
skepnur. Öskukornin séu oddhvöss eins og 
örsmá glerbrot. Þau særa augu, öndunarfæri og 
meltingarveg, geta valdið niðurgangi, tannsliti 
og fótsæri. 

„Flúor loðir við yfirborð kornanna. Magn 
flúors eykst því eftir því sem askan er fínni. Fín 
aska langt frá eldstöð er því ekki síður hættuleg 
skepnum en aska sem fellur nær. Flúor bindur 
kalsíum í torleyst sambönd og stuðlar þannig að 
kalkskorti. Bráð eitrun getur valdið doða í ám og 
kúm, og klumsi í hryssum, einkum seint á með-
göngu og um burð eða köstun. Langvinn eitrun 
getur leitt af sér alvarlegt misslit á jöxlum (gadd), 
sem gerir skepnunum erfitt að tyggja, sem og 
óeðlilegar beinmyndanir á fótleggjum, sem valda 
helti. Hætta vegna eldgoss er breytileg eftir árstíð, 
dýrategund, aldri, magni flúors og annarra efna í 
öskunni og hvert askan berst. Hindra skal ef unnt 
er öskufall á skepnurnar og í fóður þeirra og sjá til 
þess að þær hafi aðgang að hreinu drykkjarvatni. 
Ef aska fellur á óslegið tún á heyskapartíma, er 
vissara að bíða með slátt þar til rignt hefur, sama 
gildir um beitiland. Flúorinn þynnist fljótt og eitr-
unarhætta dvínar, þegar rignir. Falli flúormenguð 
aska á hey þarf að meta magn flúors, sem gæti 
borist í skepnurnar og taka ákvörðun um nýtingu 
heysins á grundvelli þess,“ segri í leiðbeiningum 
Matvælastofnunar.  /smh
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Niðurstaða Hæstaréttar í máli Samkeppniseftirlitsins og Mjólkursamsölunnar:

MS gert að greiða 480 milljónir vegna 
brota gegn samkeppnislögum
Þann 4. mars síðastliðinn staðfesti 
Hæstiréttur dóm Landsréttar í 
máli Mjólkursamsölunnar gegn 
Samkeppniseftirlitinu. Áður 
hafði Landsréttur staðfest dóm 
héraðsdóms í málinu. Niðurstaðan 
felur í sér að MS þarf að greiða 480 
milljónir króna í ríkissjóð í sekt 
vegna brota á samkeppnislögum.

Tildrög málsins eru þau að í 
upphafi árs 2013 hóf Samkeppnis
eftirlitið rannsókn á ætluðum brotum 
Mjólkursamsölunnar ehf. (MS) á banni 
11. gr. samkeppnislaga við misnotkun 
á markaðsráðandi stöðu. Þá hafði 
Mjólkurbúið Kú ehf. (Mjólkurbúið) 
kvartað yfir því að þurfa að greiða MS 
17% hærra verð fyrir óunna mjólk til 
vinnslu, sk. hrámjólk, en keppinautar 
Mjólkurbúsins sem eru tengdir MS 
þyrftu að greiða. Mjólkurbúið var 
í eigu Ólafs Magnússonar o.fl., 
en hann stofnaði einnig fyrirtækið 
Mjólku ehf. sem hóf samkeppni 
við MS árið 2005. Í lok árs 2009 
keypti Kaupfélag Skagfirðinga (KS) 
Mjólku ehf. og hefur rekið hana 
síðan. Í málinu var einnig tekinn til 
skoðunar sambærilegur verðmunur 
á hrámjólk frá MS, annars vegar 
til Mjólku á meðan fyrirtækið var 
í eigu Ólafs Magnússonar o.fl., og 
hins vegar eftir að það hafði verið 
selt til KS. Mjólkurbúið hefur talið 
að með þessum mun á hráefnisverði 
til vinnsluaðila væri MS að misnota 
markaðsráðandi stöðu sína gagnvart 
minni keppinautum. 

MS bar því við að breytingarnar á 
búvörulögum 2004 hafi þau áhrif að 
umrædd verðmismunun geti ekki falið 
í sér brot á samkeppnislögum. 

Afstaða tók mið
 af ítrekuðum brotum

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í 
september 2014 er rökstutt að það 
hafi ekki verið tilgangur löggjafans 
að markaðsráðandi afurðastöðvar í 
mjólkuriðnaði væru undanþegnar 

banni samkeppnislaga við misnotkun 
á markaðsráðandi stöðu. Gilda því 
sömu reglur um MS að þessu leyti og 
gilda gagnvart markaðsráðandi fyr
irtækjum í öðrum atvinnugreinum.  
Taldi Samkeppniseftirlitið hæfilegt 
að leggja 370 milljóna króna  í sekt 
á MS vegna þessa brots. Bent var 
á að einnig væri horft til þess að 
um ítrekað brot er að ræða. Á árinu 
2006 braut einn forvera MS, Osta 
og smjörsalan, með sams konar hætti 
gagnvart Mjólku á meðan hún var 
í eigu fyrri eigenda, sbr. úrskurð 
áfrýjunarnefndar samkeppnismála 
í máli nr. 8/2006.

MS kærði niðurstöðuna til áfrýj
unarnefndar samkeppnismála þann 
20. október 2014. Lagði áfrýjun
arnefndin í kjölfarið til í desember 
2014 að Samkeppnis eftirlitið rann
sakaði málið nánar.

Þann 7. júlí 2016 birti samkeppn
iseftirlitið nýjan úrskurð þar sem 
stjórnvaldssektin á MS var hækkuð 
úr 370 í 480 milljónir króna.  MS 
kærði þá ákvörðun aftur til áfrýj
unarnefndar samkeppnismála þann 
4. ágúst 2016 og krafðist þess að 
ákvörðunin yrði felld úr gildi. 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála 
kvað upp sinn úrskurð 21. nóvem
ber 2016. Meirihluti nefndarinnar 
komst m.a. að þeirri niðurstöðu að 
undanþáguákvæði búvörulaga hefðu 

vikið banni samkeppnislaga við mis
notkun á markaðsráðandi stöðu til 
hliðar. Af þessu leiddi að sekt MS 
vegna brota á 11. gr. samkeppn
islaga var felld úr gildi og hið sama 
gildir um framangreind fyrirmæli 
Samkeppniseftirlitsins. Á hinn bóg
inn staðfesti nefndin að MS hefði 
framið alvarlegt brot á upplýsinga
skyldu samkeppnislaga og að fyrir
tækinu bæri að greiða 40.000.000 
kr. sekt vegna þess.

Samkeppniseftirlitið höfðaði þá 
mál fyrir héraðsdómi gegn MS á 
forsendum laga frá 2011. Þar var 
þess krafist að stjórnvaldssektin 
frá júlí 2016 stæði. MS hóf þá mál 
til ógildingar niðurstöðunni. Málin 
voru sameinuð í héraðsdómi og var 
áfrýjað til Landsréttar sem staðfesti 
úrskurð héraðsdóms. MS áfrýjaði 
málinu þá til Hæstaréttar í mars 2020 
sem kvað svo upp staðfestingardóm 
sinn 4. mars 2021. 

Gert að greiða
480 milljónir króna

Í niðurstöðu Hæstaréttar í máli 
Mjólkursamsölunnar segir að þá 
sé MS ehf. einnig talið hafa brotið 
gegn 19. gr. samkeppnislaga með 
því að hafa gefið rangar upplýsingar 
og ekki lagt fram framlegðar og 
verkaskiptasamkomulag við KS ehf. 

við rannsókn. Var MS ehf. gert að 
greiða 480.000.000 krónur í stjórn
valdssekt. 

Í dómi Hæstaréttar var frávísunar
kröfu MS ehf. hafnað og ekki talið að 
dómstólar færu út fyrir stjórnskipulegt 
hlutverk sitt samkvæmt 2. og 60. gr. 
stjórnarskrárinnar með því að leggja 
á sekt í samkeppnismáli samhliða 
ógildingu á úrskurði áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála. 

Samkomulagið rúmast  
ekki innan búvörulaga

Þá taldi Hæstiréttur ljóst að markmið 
samkomulags MS ehf. og KS ehf. 
um framlegðar og verkaskipti hefði 
ekki verið einskorðað við afkomu
skiptingu vegna einstaka tegunda 
framleiðsluvara tengdum verka
skiptingunni heldur miðaði einnig 
að heildarjöfnun á hlutfallslegri fram
legð í greininni óháð verkaskiptingu 
afurðastöðva. Var samkomulagið 
ekki talið geta rúmast innan heim
ilda 71. gr. búvörulaga nr. 99/1993 
eða hvílt á öðrum heimildum laganna. 

Hrámjólk til tengdra aðila
á mun lægra verði

Hæstiréttur taldi ekki undirorpið 
vafa að MS ehf. hafi verið í mark
aðsráðandi stöðu á viðkomandi 
markaði. Félagið hefði selt hrá
mjólk til tengdra aðila á mun lægra 
verði en ótengdum aðilum og sú 
mismunun hafi veitt hinum tengdu 
aðilum óeðlilegt forskot í samkeppni 
á markaði málsins. 

MS ehf. var því talið hafa mis
munað viðskiptaaðilum sínum með 
ólíkum skilmálum í sams konar við
skiptum og þannig veikt samkeppn
isstöðu þeirra og með því brotið 
með alvarlegum hætti gegn clið 
2. mgr. 11. gr. samkeppnislaga. Þá 
hafi sú mikla mismunun sem var á 
verðlagningu MS ehf. til ótengdra 
aðila og verði til eigin framleiðslu 

falið í sér alvarlegan og langvarandi 
verðþrýsting sem hafi einnig verið til 
þess fallinn að verja markaðsráðandi 
stöðu félagsins. 

Brot MS ehf. alvarlegt
og staðið lengi

Hæstiréttur taldi jafnframt að 
MS ehf. hefði brotið gegn 19. gr. 
samkeppnislaga með því að leggja 
ekki fram áðurnefnt samkomulag 
sitt og KS ehf. við rannsókn S. Hvað 
varðaði fjárhæð stjórnvaldssektarinnar 
vísaði Hæstiréttur til þess að brot MS 
ehf. hafi verið alvarlegt auk þess 
sem það hafi staðið lengi. Þá fólst 
í broti MS ehf. ítrekun á fyrra broti 
þótt ekki hafi verið ákveðin sekt í 
fyrra málinu. Var MS ehf. gert að 
greiða samtals 480.000.000 krónur í 
ríkissjóð vegna brota gegn 11. og 19. 
gr. samkeppnislaga.

Í góðri trú um að vinna  
í samræmi við lög 

Í fréttatilkynningu frá Mjólkur
samsölunni vegna niðurstöðu Hæsta
réttar í máli nr. 26/2020 segir að þar 
sé leiddur til lykta ágreiningur um 
túlkun á samspili ákvæða búvörulaga 
og samkeppnislaga, sem hefur verið 
til meðferðar fyrir stjórnvöldum 
og dómstólum í tæpan áratug. Þar 
hefur legið fyrir allan tímann að 
Mjólkursamsalan var í góðri trú og 
taldi sig vera að vinna í samræmi 
við lög.

Það er líka ljóst að Mjólkur
samsalan átti von á því að Hæstiréttur 
myndi staðfesta niðurstöðu áfrýjun
arnefndar samkeppnismála, sem 
hafði úrskurðað að starfshættir 
Mjólkursamsölunnar væru málefna
legir og samkvæmt lögum. 

Fyrirtækið mun fara nánar yfir 
röksemdir Hæstaréttar fyrir niður
stöðunni áður en það tjáir sig frekar 
efnislega um dóminn.  

           /VH/HKr.

Ólafur M. Magnússon, stofnandi 
Mjólku og Mjólkurbúsins Kú, segir 
að dómur Hæstaréttar varðandi 
misbeitingu Mjólkursamsölunnar 
á markaðsráðandi stöðu sé fulln-
aðarsigur fyrir íslenska neytendur. 
Með dómnum sé verið að tryggja 
samkeppni á mjólkurvörumarkaði. 

„Aðgerðir MS voru þaulskipulagð
ar og þeim ætlað að koma keppi
nautum MS út af markaði og gera þá 
ógjaldfæra með alvarlegum afleiðing
um fyrir starfsfólk þeirra, lánardrottna 
og eigendur. Kalla verður eftir ábyrgð 
þeirra sem stýrðu þessari aðför með 
svo illgjörnum og óvægnum hætti.

Því eru yfirlýsingar MS um að 
aðgerðir þeirra hafi verið gerðar í 
góðri trú í besta falli hlægilegar,“ 
segir Ólafur 

Vill að undanþáguheimildir
frá samkeppnislögum  
verði felldar úr gildi

Ólafur segir að ábyrgð stjórnvalda í 
þessu máli sé mikil.

„Undanþáguheimildir frá 
samkeppnis lögum er ástæða þess, 
að sögn stjórnenda MS, að þeir 
brutu samkeppnislög með svo 
alvarlegum hætti gagnvart keppi
nautum sínum „í góðri trú“.

Farið hefði betur á því hjá stjórn
endum MS að biðjast afsökunar á 
framgöngu sinni gagnvart íslensk

um neytendum og þeim sem þeir 
brutu alvarlega á, í stað þess að 
reyna enn og aftur að slá ryki í 
augu almennings með yfirlýsingu 
um „meint hagræði“.

Ólafur telur nauðsynlegt í kjöl
far þessa dóms að fella þegar í stað 
þessar undanþáguheimildir frá 
samkeppnislögum úr gildi. Með 
engu móti megi innleiða þær í aðrar 
greinar eins og t.d. í kjötframleiðslu. 

Segir „meinta hagræðingu“  
ekki skila sér til neytenda

Hann segir að „meint hagræðing“ 
sem eigi að hafa náðst vegna undan
þáguákvæða frá samkeppnislögum 
hafi ekki skilað sér í vasa neytenda 
og því síður til bænda. 

„Verð á mjólkurvörum er síst 
lægra hér landi en á erlendum mörk

uðum þar sem fyrirtæki bænda hafa 
ekki notið þeirrar gríðarlegu verndar 
sem MS hefur notið á undanförnum 
árum með tollavernd og undanþágu
heimildum frá samkeppnislögum, í 
raun einokunarstöðu. 

MS, sem er eitt þýðingarmesta 
afurðasölufélag bænda og flagg
skip þeirra í áratugi, stendur eftir 
stórlaskað, orðspor þess og traust 
hefur orðið fyrir miklum skaða, allt 
lausafé uppurið og félagið því glímt 
við lausafjárvanda um nokkurra ára 
skeið.“

Segir fyrirtæki bænda rúið trausti

Ólafur segir að nú standi bændur 
eftir með fyrirtæki sitt rúið trausti og 
að það sé ekki í stakk búið að mæta 
aukinni samkeppni. Ábyrgð stjórnar 
og stjórnenda MS sé því mikil og 
að þeir skuldi bændum skýringar á 
framgöngu sinni.

„Það má því segja að stjórnend
ur MS hafi litið á það sem heimild 
sér til handa með undanþáguheim
ildir frá samkeppnislögum upp á 
vasann frá stjórnvöldum, að þeir 
gætu brotið með alvarlegum og 
ítrekuðum hætti á keppinautum 
sínum án afleiðinga. Stjórnendur 
MS staðfesta það í raun með yfir
lýsingu sinni í kjölfar dómsins að 
þeir hafið litið svo á,“ segir Ólafur 
Magnússon.  /HKr.

Fullnaðarsigur fyrir íslenska neytendur
– segir Ólafur M. Magnússon, stofnandi Mjólku og Mjólkurbúsins Kú

Ólafur Magnússon.  Mynd / HKr.

Í upphafi árs 2013 hóf Samkeppnis eftirlitið rannsókn á ætluðum brotum 
Mjólkursamsölunnar ehf.  Mynd / HKr.

Kári Gautason hefur verið ráð-
inn til Bændasamtaka Íslands. 
Starfið er nýtt og mun Kári koma 
til með að starfa við úrvinnslu og 
greiningu hagtalna landbúnaðar-
ins, ásamt því að koma að hag-
rænum greiningum sem tengj-
ast umhverfis-, loftslagsmálum, 
fæðuöryggi og tryggingamálum. 

Kári er uppalinn í Engihlíð í 
Vopnafirði. Hann hefur síðastliðinn 
þrjú ár starfað á Alþingi sem fram
kvæmdastjóri þingflokks Vinstri 
grænna. Hjá þingflokki VG var 
hann til ráðgjafar fyrir þingmenn, 
sérstaklega í málum fjárlaga og 
atvinnuveganefndar þingsins. Þar 
áður var Kári í sérverkefnum hjá 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
(RML) við endurmat á ræktunar
starfi í mjólkurframleiðslu. Kári 
hefur einnig reynslu af búskap 
úr Vopnafirði, en þar vann hann 
við loðdýrarækt og mjólkurfram
leiðslu, samhliða ráðgjafarstarfi 
í ræktun og skýrsluhaldi loðdýra 
hjá RML. 

Ásamt því að vera með búvísinda
gráðu frá Landbúnaðarháskólanum 
er Kári með meistaragráðu frá 
Árósarháskóla í Danmörku í búfjár
erfðafræði. Lokaverkefni hans 
snérist um að meta hagrænt gildi 
þess að taka upp erfðamengisúr
val í loðdýrarækt. Kári hefur þegar 
hafið störf.

Kári Gautason ráðinn til 
Bændasamtakanna

Kári Gautason.  Mynd / HKr. 
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Básamottur
Við bjóðum sérsniðnar 
gúmmímottur í ýmsum gerðum 
fyrir allar gerðir gripahúsa. 

Flestir eru sammála að steypt 
undirlag er ekki náttúrulegt fyrir 
kýr og getur valdið því að þeim 
líði illa og framleiði þar af leiðandi 
minna magn af mjólk.

Motturnar eru sérskornar fyrir 
hvert verkefni fyrir sig og fer því 
nánast ekkert til spillis auk þess 
sem fljótlegt er að leggja þær á 
gólfið.

Gólf í gripahús

Yleiningar Gripaburstar Fjósaeiningar

Staðlaðar 
vélaskemmur

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.  

BYKO býður staðlaðar stálskemmur í fjórum 
stærðum: 80m2, 150m2, 250m2 og 350m2.

Allt efni til að fullklára skemmurnar fylgir með 
auk þess sem þær eru fullhannaðar og tilbúnar 
að panta strax. Afgreiðslutími er u.þ.b 10 vikur. 

Fáðu nánari upplýsingar, bondi@byko.is

DSD fjósainnréttingar sem 
framleiddar eru í Hollandi eru 
sérsmíðaðar fyrir íslenskar  
kýr og hafa þegar sannað gildi  
sitt í íslenskum fjósum.

Innréttingarnar eru hannaðar 
og prófaðar eftir ströngustu 
gæðakröfum og miða að velferð 
bæði dýra og manna. Áralöng 
reynsla hefur leitt af sér 
innréttingakerfi sem auðvelt er 
að aðlaga nánast öllum þörfum 
nútímafjósa. 

BYKO býður nú ýmsar stærðir 
steinbita fyrir nautgripi á lager

Hvort sem verið er að endurnýja 
eldri fjós eða byggja nýtt bjóðum 
við steinbita sem henta fyrir öll 
verkefni.

Steinbitarnir eru framleiddir í 
vottuðum verksmiðjum og uppfylla 
allar kröfur um evrópustaðla.

Steinbitana er mögulegt að fá  
fyrir allt að 6 tonna öxulþunga.

Við bjóðum einnig sérsniðin 
velferðagólf fyrir steinbita. 

Til á lager

Til á lager
Yleiningar eru léttar stál-
klæddar samlokueiningar 
sem fást með þéttifrauðs- eða 
steinullarkjarna. 

Einingarnar eru sterkar og 
burðarmiklar og fást með 
mismunandi yfirborði og litum 
að eigin vali. Helstu kostir þess 
að nota samlokueiningar er 
auðveld og fljót uppsetning, 
auðveld þrif, mikil burðargeta, 
mikið einangrunargildi og er 
ódýr kostur ef miðað  
er við hefðbundnar lausnir.

Landbúnaðarbyggingar
Ef þú ert að huga að nýrri byggingu eða endurbæta eldri byggingar býður BYKO lausnir sem henta 
fyrir hvaða verkefni sem er. Hvort sem byggingin er gerð með stálgrind eða límtré þá leggjum við 
okkur fram um að aðstoða þig við framkvæmdirnar. Sendu okkur línu á bondi@byko.is
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Myndin af námskeiði sem boðið er upp á fyrir matvælaframleiðendur á Norðurlandi vestra.  Myndir / Vörusmiðjan

SSNV og Vörusmiðja BioPol á Skagaströnd:

Áframhaldandi stuðningur 
við smáframleiðendur
Samtök sveitarfélaga á Norður
landi vestra og Vörusmiðja 
BioPol á Skagaströnd hafa 
gengið frá samstarfssamn
ingi um áhersluverkefnið 
Matvælasvæðið Norðurland 
vestra. Verkefnið lýtur að áfram
haldandi stuðningi við smáfram
leiðendur á starfssvæði samtak
anna og er unnið í nánu sam
starfi við Farskóla Norðurlands 
vestra. 

Meðal þátta verkefnisins eru 
stuðningur við ýmiss konar nám-
skeiðahald fyrir smáframleiðendur, 
sölubíl smáframleiðenda og vef-
verslun Vörusmiðjunnar. Einnig 
fellur undir verkefnið kynnisferð 
til Eldrimmer í Svíþjóð en það 
svæði er framarlega hvað full- og 
heimavinnslu varðar. 

Þetta er í þriðja skiptið sem 
áhersluverkefni hafa verið skilgreind 
sérstaklega til að styðja við smá-
framleiðendur á starfssvæði SSNV. 
Slík verkefni hafa skýra skírskotun 
í sóknaráætlun landshlutans þar sem 
áhersla er lögð á fullvinnslu, sölu 
beint frá býli, virðisaukningu heima 
í héraði og stuðning við smáfram-
leiðendur.

Býður upp á vottað vinnslurými 
fyrir smáframleiðendur

Vörusmiðja BioPol er vottað 
vinnslu  rými fyrir smáframleiðendur 
sem staðsett er á Skaga strönd. Þar 
hafa framleiðendur matvæla aðgang 
að aðstöðu til þróunar, nýsköpunar 
og framleiðslu á náttúrulegum mat- 
og heilsuvörum. Allur aðbúnaður 
í Vörusmiðjunni uppfyllir kröfur 
um öryggi framleiðenda og heil-
næmi framleiðsluvörunnar og er 

þar aðgengi að tækjum og tólum til 
framleiðslunnar auk stuðnings við 
þróun, markaðssetningu og sölu. 
Á heimasíðu Vörusmiðjunnar er 
vefverslun þar sem framleiðslu-
vörur smáframleiðendanna eru til 
sölu. Einnig heldur Vörusmiðjan 
úti sölubíl smáframleiðenda sem 
fer um Norðurland vestra í reglu-
bundnum ferðum samkvæmt leiða-
kerfi sem auðveldar íbúum að nálg-
ast vörur framleiddar í héraði.
 /MÞÞ

Vörusmiðjan heldur úti sölubíl smáframleiðenda sem fer um Norðurland 
vestra í reglubundnum ferðum samkvæmt leiðakerfi sem auðveldar íbúum 
að nálgast vörur framleiddar í héraði.

Kosið um sameiningu í Austur- 
Húnavatnssýslu 5. júní
Sveitarstjórnir Húnavatns
hrepps og Skagabyggðar hafa 
sam þykkt tillögu sameiningar
nefndar AusturHúnavatnssýslu 
um að sveitarfélögin fjögur í 
sýslunni hefji formlegar sam
einingarviðræður. 

Einnig var samþykkt að hvert 
sveitarfélag skipi tvo fulltrúa 
og tvo til vara í samstarfsnefnd. 
Um er að ræða öll sveitarfélög-
in í Austur-Húnavatnssýslu, þ.e. 
Húnavatnshreppur, Blönduós-
bær, Skagabyggð og Sveitar-
félagið Skagaströnd. Kosið verð-
ur 5. júní á kjörstað. 1. desember 

2020 voru íbúar sveitarfélaganna 
1893.  /MHH

Kosið um sameiningu 
á Suðurlandi í haust
Sveitarstjórnir Skaft ár
hrepps, Mýrdalshrepps, 
Rangárþings eystra, 
Rang árþings ytra og 
Ása hrepps hafa sam
þykkt að kosið verði um 
sameiningu sveitarfélag
anna samhliða alþingis
kosn ing unum í haust, 
eða laugardaginn 25. 
september. 

Samþykki íbúar til-
löguna verður til langstærsta sveitar-
félag Íslands og þar af leiðandi stærsta 
skipulagsumdæmi landsins. Innan 
marka sveitarfélagsins yrði stór hluti 
hálendisins, Vatnajökulsþjóðgarður, 

merkar náttúruminjar og margir af 
helstu ferðamannastöðum landsins. 
Íbúar sveitarfélagsins yrðu um fimm 
þúsund og fjögur hundruð.

   /MHH

Minni sveitarfélög vilja alls ekki 
lögþvingaða sameiningu
Það varð ljóst á landsþingi 
Sambands íslenskra sveitarfé
laga þann 18. desember á síðasta 
ári að ekki ríkir sú samstaða sem 
áður var haldið fram um lög
festingu íbúalágmarks sveitar
félaga. Síðan þá hefur hópur 
minni sveitarfélaga unnið að 
mótun tillögu sem gæti komið í 
stað íbúalágmarks í því skyni að 
styrkja og efla sveitarfélög, ekki 
síst með sameiningum.  

Jafnframt að horfa til leiða sem 
sveitarfélög gætu sameinast um á 
vettvangi sambandsins, þannig að 
það megi betur gegna sínu hlut-
verki, sem sameiginlegur málsvari 
sveitarfélaga. 

„Við höfum sent okkar tillögu 
til umhverfis- og samgöngunefnd-
ar Alþingis, en frumvarp um íbúa-
lágmark er nú í umsagnarferli.  
Tillagan er framlag hópsins til að 
ná fram sátt um hið mikilvæga mál 
sem er efling sveitarfélaga, íbúum 

landsins til heilla. Tillagan hefur 
verið nokkurn tíma að mótast og 
tekið góðum breytingum, m.a. eftir 
fund starfshóps minni sveitarfé-
laga með stjórn sambandsins á 
dögunum.  Tillagan í endanlegri 
mynd verður nú jafnframt kynnt 
stjórninni, sem og öllum sveit-
arstjórnum.  Er það von okkar 
að hún hljóti góðan stuðning og 
hægt verði að ljúka þessu máli í 
góðri sátt Alþingis og sveitarfé-
lagastigsins,“ segir Ása Valdís 
Árnadóttir, oddviti Grímsnes- 
og Grafningshrepps sem á sæti í 
hópnum. 

Aðrir sem eiga þar sæti eru  
Jón Páll Hreinsson, sveitarstjóri 
í Bolungarvík, Jónas Egilsson, 
sveitarstjóri Langanesbyggðar, 
Linda Björk Pálsdóttir, sveit-
arstjóri í Hvalfjarðarsveit og 
Þröstur Friðfinnsson, sveitarstjóri 
í Grýtubakkahreppi. Að tillögunni 
standa um 20 sveitarfélög.  /MHH

Ása Valdís Árnadóttir, oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps, á sæti í 
starfshópi minni sveitarfélaga, sem vilja ekki sjá lögþvingaða sameiningu 
sveitarfélaga því ákvörðun eigi að vera í höndum íbúa.  Mynd / MHH

Undirbúningur fyrir sýninguna 
„Íslenskur landbúnaður 2021“  
sem haldin verður í Laugar
dalshöll dagana 8.–10. október 
stendur nú sem hæst. Að sögn 
Ólafs M. Jóhannessonar sýningar
haldara hafa þegar fjölmörg fyr
irtæki pantað bása og stefnir í 
sannkallaða stórsýningu í haust. 
Síðasta sýning var haldin 2018 og 
sló hún öll aðsóknarmet í Höllinni.

„Ég er handviss um að sýn-
ingin mun vekja mikla athygli og 
gagnast landbúnaðinum í heild.    
Landbúnaður spannar allt landið og 
er afar mikilvægur í samfélaginu.  
Sjálfur held ég að greinin muni eflast 
í framtíðinni því að ungt fólk sækir í 
fjölbreytnina. Íslenskur landbúnaður 
er síður en svo einhæfur og getur 
byggt á sínu góða orðspori sem felst 
í hreinum og hollum framleiðsluvör-
um. Þá ber að hafa í huga að milli-
stéttin vex víða með ógnarhraða og 
þannig opnast stöðugt nýir markaðir 
fyrir heilnæmar landbúnaðarvörur.“

Ólafur segir að gestir geti búist 
við fjölbreyttri sýningu þar sem 

fyrirtæki og stofnanir kynni sínar 
áherslur.

„Það verður mikið af stórum 
og litlum tækjum, bæði á úti- og 
innisvæði. Þarna verða allir helstu 
vélasalar landsins og þjónustufyr-
irtæki landbúnaðarins. Þá eru fyr-
irtæki sem tengjast ferðaþjónustu 
og húsbyggingum ýmiss konar 
áberandi. Mikið af ýmsum rekstr-
arvörum verða kynntar og ekki síst 
framleiðsla bænda. Matvæla- og 
afurðafyrirtæki kynna einnig sínar 
fjölbreyttu og gómsætu afurðir.“

 Fyrirlestrar um landbúnað

Í hliðarsal í Laugardalshöllinni 
verða haldnir fyrirlestrar um allt 
milli himins og jarðar tengt land-
búnaði, bæði fyrir lærða og leikna. 
Á síðustu sýningu voru afar áhuga-
verðir fyrirlestrar og vafalítið hefur 
bæst í hugmynda bankann, segir 
Ólafur og minnir á að dagskráin 
verði birt á bbl.is þegar hún liggur 
endanlega fyrir. 

Félagsmönnum í Bænda-
samtök  unum er öllum boðið á 
sýninguna og þar að auki fá fyrir-
tækin sem taka þátt fjölda boðs-
miða til þess að koma til sinna 
viðskiptavina. 

„Við finnum mikinn áhuga hjá 
almenningi á sýningunni sem er til 
marks um áhuga á íslenskum land-
búnaði í dag. Framtíðin í þessum 
geira er sannarlega björt.“

Nánari upplýsingar veita Ólafur 
M. Jóhannesson framkvæmdastjóri 
sýningarinnar olafur@ritsyn.is 698 
8150 og Inga markaðsstjóri inga@
ritform.is 898 8022.

ÍSLENSKUR LANDBÚNAÐUR 2021: 

Stórsýning í undirbúningi í 
Laugardalshöllinni í október

„Það er engin spurning að land-
búnaðarsýningin mun lyfta íslensk-
um landbúnaði. Fyrri sýning sló öll 
aðsóknarmet,“ segir Ólafur M. Jó-
hannesson sýningarhaldari. 
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HREYSTI LIÐLEIKI STYRKUR

HEILSAN ER DÝRMÆTUST

 Hrein íslensk 
 fæðubót

frá Eylíf
Eylíf vörurnar fást í öllum apótekum, 

Fjarðarkaup, Hagkaup, Heilsuhúsinu, Melabúðinni,Nettó og Mamma veit best  
Ókeypis heimsending af  www.eylif.is

Íslensk framleiðsla

Ég mæli með Active JOINTS
 við alla

Guðrún Jónsdóttir

Loksins get ég staðið upp án 
fyrirhafnar og gengið óstuddur 

upp og niður stiga

Guðlaugur sigurðsson

Loksins get ég prjónað aftur, ég 
mæli með Active JOINTS

Dagrún Mjöll

Mjög ánægð með árangurinn af 
Active JOINTS

Hrönn Ægisdóttir

Mun halda mig við Active JOINTS 
í framtíðinni

Guðrún Sigríður

Hefur breytt líðan minni margfalt 
til hins betra!

Halldóra B
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Eyjafjarðarsveit:

Umfangmiklar framkvæmdir eru 
fyrirhugaðar í landi Ytri-Varðgjár
– Nýr baðstaður rís í skógi vaxinni hlíð
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar 
hefur samþykkt að auglýsa til-
lögu að aðalskipulagsbreytingu 
og deiliskipulagi fyrir baðstað í 
Vaðlareit í landi Ytri-Varðgjár í 
Eyjafjarðarsveit. Skipulagssvæðið 
er 2,6 hektarar að flatarmáli og 
er það í gildandi aðalskipulagi 
sveitarfélagsins skilgreint sem 
skógræktarsvæði og opið svæði. 
Samkvæmt nýrri skipulagstillögu 
verður það skilgreint sem verslun-
ar- og þjónustusvæði.

Ráðgert er að á svæðinu rísi 
baðstaður alls um 1200 fermetrar að 
stærð með vegghæð að hámarki 6,5 
m. Þar að auki er gert ráð fyrir um 
500 fermetra baðlaugum utandyra, 
aðstöðu fyrir gufubað auk bílastæðis 
og aðkomuvegar.

Heitt vatn leitt með lögn frá 
Vaðlaheiðargöngunum

Landslag ehf. hefur fyrir hönd 
Skógarbaða umsjón með gerð 
deili skipulagsins sem nær yfir 
hluta jarðarinnar Ytri-Varðgjár í 
Eyjafjarðarsveit. Á svæðinu hefur 
land eigandi uppi áform um að 
byggja baðstað með tilheyrandi 
þjónustu en aðkoma að staðnum 
verður frá þjóðvegi nr. 1 þar 
sem þegar er aðkomuvegur um 
400 metra austan gatnamóta við 
Eyjafjarðarbraut eystri. Heitt vatn 
verður leitt að staðnum með lögn 
frá Vaðlaheiðargöngum, í samstarfi 
við Norðurorku.

Baðstaðurinn verður staðsettur 
um 100 metra sunnan bílastæðis 
og munu byggingar og útisvæði 
standa inni í skóginum og 8-10 
metrum hærra en bílastæðið. Með 
því að hafa baðstaðinn hærra í landi 
verður útsýni frá honum til vesturs 
mjög gott og eitt helsta  aðdráttar-
afl staðarins ásamt því að byggja 
hann inni í skóginum. Baðstaðurinn 
verður staðsettur um 25 metra frá 
standlínu lónsins, inni í þéttum 
skóginum, og því hefur hann ekki 
áhrif á aðgengi almennings meðfram 
fjörunni, um flatann ofan fjörunnar 

eða um núverandi stíga sem liggja 
um skóginn.

Lóðin um 6.000  
fermetrar að stærð

Gert er ráð fyrir einni lóð innan 
skipulagssvæðisins og er það lóð 
baðhússins sem nær yfir fyrirhug-
aðar byggingar og mannvirki bað-
staðarins. Stærð lóðarinnar nemur 
tæpum 6.000 fermetrum og er 
lóðin staðsett í skógi vaxinni hlíð 
og nokkru ofar í landi en aðkomu-
svæðið og bílastæðið.

Innan byggingarreits er gert ráð 
fyrir þjónustubyggingu þar sem m.a. 
verða búningsklefar, móttöku- og 
þjónustusvæði gesta, aðstaða starfs-
fólks og tæknirými. Þá er gert ráð 
fyrir að innan reitsins verði lauga-
svæði utanhúss ásamt byggingu 

fyrir gufubað. Innan byggingarreits 
er heimilt að reisa eina eða fleiri 
samtengdar byggingar á einni eða 
tveimur hæðum með gólfflatarmáli 
að hámarki 1.200 m2. 

Hefur jákvæð áhrif á samfélagið

Fram kemur í greinargerð um deili-
skipulag í landi Ytri-Varðgjár og 
er á vef Eyjafjarðarsveitar að nýr 
baðstaður hafi jákvæð áhrif á sam-
félagið, enda auki hann framboð 
á afþreyingu fyrir ferðamenn á 
Eyjafjarðarsvæðinu.Þá megi gera 
ráð fyrir að nokkur fjöldi starfa 
skapist á framkvæmdatíma og 
þegar starfsemi hefst á baðstaðnum. 
Í deiliskipulagi er sérstök áhersla 
lögð á að mannvirki falli sem best 
að landslagi og raski á skógi verði 
haldið í lágmarki. Þá skal eins og 
mögulegt er reynt að láta allar fram-
kvæmdir falla vel að umhverfinu og 
þannig reynt að hafa sem minnst 
áhrif á náttúru svæðisins.

Ekki er talið að heildarárif 
uppbyggingar samkvæmt deili-
skipulagi hafi veruleg neikvæð 
umhverfisáhrif.  /MÞÞ

Landeigandi hefur uppi áform um að byggja baðstað með tilheyrandi þjónustu en aðkoma að staðnum verður frá 
þjóðvegi nr. 1 þar sem þegar er aðkomuvegur um 400 metra austan gatnamóta við Eyjafjarðarbraut eystri.

Skipulagssvæðið er 2,6 hektarar að flatarmáli og er það í gildandi aðalskipulagi 
sveitarfélagsins skilgreint sem skógræktarsvæði og opið svæði. Samkvæmt 
nýrri skipulagstillögu verður það skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði.

I nnan byggingarreits er gert ráð fyrir þjónustubyggingu þar sem m.a. 
verða búningsklefar, móttöku- og þjónustusvæði gesta, aðstaða starfs-

fólks og tæknirými. Þá er gert ráð fyrir að innan reitsins verði laugasvæði 
utanhúss ásamt byggingu fyrir gufubað.

Riðutilfelli staðfest 
í Húnaþingi vestra
Riðuveiki hefur verið staðfest á 
búi í Húnaþingi vestra í Vatns-
nes hólfi, samkvæmt upplýsing-
um frá Matvælastofnun. Í hólf-
inu greindist síðast riða árið 
2015. Matvælastofnun vinnur að 
öflun upplýsinga og undirbúningi 
aðgerða.

„Riðan greindist í sýni úr kind frá 
bænum Vatnshóli í Húnaþingi en á 
bænum eru nú um 925 fjár. Bóndinn 
hafði samband við Matvælastofnun 
sem tók sýni úr kindinni og sendi 
á Tilraunastöð Háskóla Íslands 
að Keldum þar sem riðuveiki var 
staðfest.

Búið er í Vatnsneshólfi og í því 

hólfi hefur riðuveiki komið upp á 
einu búi á undanförnum 20 árum. 
Síðast greindist riða á bænum árið 
1999.

Ekki er talið að þetta tilfelli tengist 
riðutilfellunum í Tröllaskagahólfi 
þar sem riða greindist á fimm bæjum 
fyrir áramót.

Héraðsdýralæknir vinnur nú að 
öflun faraldsfræðilegra upplýsinga 
og úttekt á búinu til að meta umfang 
aðgerða við förgun fjár, þrif og 
sótthreinsun. Því næst fer málið í 
hefðbundið ferli hvað varðar gerð 
samnings um niðurskurð,“ segir í 
tilkynningu frá Matvælastofnun. 

     /smh

Kynna áform um stofnun þjóðgarðs 
á sunnanverðum Vestfjörðum
Umhverfisstofnun, ásamt sam-
starfs  hópi sem vinnur að 
undirbúningi friðlýsingar, hefur 
kynnt áform um stofnun þjóðgarðs 
á sunnanverðum Vest  fjörð um. 
Svæðið nær m.a. til Dynjanda, 
Geirþjófsfjarðar, Vatns fjarðar, 
Surtarbrandsgils og Hrafnseyrar.

Rarik færði íslenska ríkinu að gjöf 
jörðina Dynjanda haustið 2019 og við 
undirritun samkomulags vegna þess 
staðfestu stjórnvöld að stefnt væri 
að frekari friðlýsingu jarðarinnar og 
vatnasviðs fossins á Dynjandisheiði.

Undirbúningur hófst 2020

Vinna hófst með Vesturbyggð, 
Ísafjarðar bæ og Umhverfisstofnun 
í ársbyrjun 2020 þar sem fyrirhugað 
var að vinna að mögulegri stækkun 
á náttúruvættinu Dynjanda og frið-
landinu Vatns firði sem er í landi 
Brjáns lækjar. Fljótlega komu 
fram hug myndir um að tengja 
verndarsvæðin saman í eitt stærra 
friðlýst svæði vegna náttúru- sögu 
og menningar verðmæta, sem eru 
allt umlykjandi á þessu svæði. Í 
kjölfarið var ákveðið að stofna stærri 
samstarfshóp og bættust fulltrúar 
forsætis ráðuneytisins, mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins og 
Land græðslusjóðs í hópinn.

Meginmarkmið friðlýsingarinnar 
er að vernda og varðveita einstakt 
svæði fyrir komandi kynslóðir. 
Með friðlýsingunni verður til 
heildstætt svæði sem hefur að 
geyma ómetanlegar náttúru- og 
menningarminjar og sögu, segir á vef 
Umhverfisstofnunar þar sem greint er 
frá friðlýsingaráformunum.

Dynjandi var friðlýstur sem 
náttúruvætti árið 1981. Hann er 
meðal hæstu fossa landsins, nær 100 
metra hár og af mörgum talinn ein 
fegursta náttúruperla Íslands.

Vatnsfjörður var friðlýstur árið 
1975 sem friðland og þar má finna 
mikla gróðursæld, fjölbreytt dýralíf, 
jarðhita ásamt menningarminjum.

Surtarbrandsgil var friðlýst 
sem náttúruvætti 1975 til að 
vernda einstakar steingerðar leifar 
gróðurs sem klæddu landið á teríer-
tímabilinu.

Geirþjófsfjörður er eyðifjörður 
á náttúruminjaskrá, þar ríkir mikil 
gróðursæld og kyrrð. Fjörðurinn er 
sögusvið Gíslasögu Súrssonar og 
þar má finna tóftir og rústir tengdri 
sögunni.

Á Hrafnseyri í Arnarfirði 
fæddist og ólst upp Jón Sigurðsson, 
frelsishetja íslensku þjóðarinnar. Á 
Hrafnseyri er fræðslusetur tileinkað 
ævi og minningu hans.  /MÞÞ
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Samkaup hefur í samstarfi 
við íslenska smáframleiðend
ur hrundið af stað verkefninu 
„Heimabyggð“. Í því felst að 
íslenskum smáframleiðendum 
býðst nú að selja vörur sínar í 
sérstöku rými í völdum verslun
um Samkaupa, undir nafninu 
„Heimabyggð“. 

Tilgangur verkefnisins er að gera 
vörum íslenskra smáframleiðenda 
hærra undir höfði og gera þær sýni-
legri í verslunum Samkaupa.

„Við viljum styðja við íslenska 
smáframleiðendur og með 
Heimabyggð erum við að veita þeim 
sérstakt pláss í verslunum okkar. Það 
er mikilvægt, sérstaklega á tímum 
sem þessum, að styðja við íslenska 
framleiðslu og við hjá Samkaupum 
erum með skýra stefnu þegar 
kemur að stuðningi við nýsköpun 
og umhverfisvernd,“ segir Gunnar 
Egill Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
verslunarsviðs Samkaupa. 

Verkefnið er unnið í samstarfi 
við Samtök smáframleiðenda 
matvæla og er stefnt að því að koma 
„Heimabyggð“ upp í verslunum 

Samkaupa víðs vegar um landið. Nú 
þegar hefur „Heimabyggð“ verið sett 
upp í verslunum Nettó í Mjódd og á 
Glerártorgi.  /MHH

Netapótek Ly�avers
Frí heimsending um land allt!*

Í Netapóteki Ly�avers
getur þú fundið þína
lyfseðla, valið samheitalyf
og séð ly�averðið þitt. 

Nýttu þér lágt ly�a- og
vöruverð á ly�aver.is

ly�aver.is
Suðurlandsbraut 22

Afhendum

samdægurs

á höfuðborgarsvæðinu

mán–lau ef pantað

er fyrir kl. 13:00.

Opna ly�agáttina

Apótekið
heim til þín

*Frí heimsending ef pantaðir eru tveir lyfseðlar
eða verslað er fyrir meira en 9.900 krónur.

FRÉTTIRFRÉTTIR

Starfsstöð bókasafnsins á Steins
stöðum í Skagafirði hefur sam
einast starfsstöð bókasafnsins í 
Varmahlíð og Héraðsbókasafni 
Skagfirðinga á Sauðárkróki.

Rósmundur Ingvarsson hefur 
sinnt safninu á Steinsstöðum af 
einstakri natni og áhuga í marga 
áratugi. Sigfús Ingi Sigfússon, 
sveitarstjóri í Sveitarfélaginu 
Skagafirði, heimsótti Rósmund 
ásamt Þórdísi Friðbjörnsdóttur 
héraðsbókaverði og færðu honum 
þakkir fyrir mikið og gott starf í 
þágu lestrar- og menningarstarf-
semi í sveitarfélaginu.  /MÞÞ

Bókasafnið á Steinsstöðum:
Rósmundi þakkað 
fyrir gott starf

Vörur úr heimabyggð í 
verslunum Samkaupa

Í „Heimabyggð“ er sérstakur kælir fyrir vörurnar og sérsmíðaðar innréttingar 
og umgjörð, sem og hönnun kynningarefnis um vörurnar og framleiðendur 
þeirra.  Nú þegar hefur „Heimabyggð“ verið sett upp í verslunum Nettó í 
Mjódd og á Glerártorgi.

Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri 
í Sveitarfélaginu Skagafirði, og 
Rósmundur Ingvarsson.

Bænda

25.25. marsmars

Sveitarfélög innheimti umhverfisgjöld:

Skagfirðingar gagnrýna tillögu 
um nýja búsetutengda skatta
„Því miður er svo víða á lands
byggðinni að fólk hefur ekki 
val um hvort það notar bíl eður 
ei og nýtur ekki þeirra val
kosta sem höfuðborgarsvæðið 
hefur með fjöl breyttari sam
göngumáta,“ segir í umsögn 
Sveitarfélagsins Skaga fjarðar 
við þingsályktunar tillögu um 
heimild sveitar félaga til að inn
heimta umhverfis gjöld.

Fram kemur í bókun sem sam-
þykkt var á fundi Sveitar félagsins 
Skagafjarðar að sumar fjölskyldur 
þurfi jafnvel tvo bíla til að geta 
sinnt vinnu og sótt þjónustu. 

„Þetta er því tillaga um nýja 
búsetutengda skatta sem munu 
leggjast með mestum þunga á lands-
byggðina. Nær væri að koma með 

tillögur um hvernig sé hægt að efla 
enn frekar almenningssamgöngur á 

landsbyggðinni svo færri séu háðir 
því að eiga og nota bíla.“  /MÞÞ

Skagfirðingar telja að innheimta umhverfisgjalda, m.a. á bíla, séu mjög 
íþyngjandi fyrir fólk úti um allt land sem getur ekki án bíla verið.   Mynd / HKr.
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Heimilisiðnaðarfélagið:

Skotthúfa frú Auðar
Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
hefur árum saman staðið fyrir 
prjónakaffi fyrsta fimmtu-
dags-kvöld í mánuði. Vegna 
samkomutakmarkanna hafa 
slíkar samkomur ekki verið 
mögulegar undanfarið svo nú 
hefur verið brugðið á það ráð að 
streyma prjónakaffinu á netinu. 

Skotthúfa frú Auðar er við-
fangsefni á prjónakaffi á veraldar-
vefnum fyrsta fimmtudagskvöld í 
febrúar og mars. Um er að ræða sam-
prjón þar sem prjónuð er skotthúfa 
úr léttlopa með fallegum skúf og 
skotthúfuhólk. Skotthúfan er endur-
gerð húfu sem Auður Sveinsdóttir 
Laxness fékk viðurkenningu 
fyrir í hekl- og prjónasamkeppni 
Álafoss árið 1970. Auður tengd-
ist Heimilisiðnaðarfélaginu sterk-
um böndum og sat m.a. í ritnefnd 
ársritsins Hugur og hönd árunum 
1971-1984. Skemmtilegar upp-
lýsingar um frú Auði má finna á 
heimasíðu Gljúfrasteins.

Endurgerðu uppskriftina 
af skotthúfunni má nálgast 
ókeypis á heimasíðu Heimilis-
iðnaðarfélagsins www.heimil-
isidnadur.is. Á fyrra streymis-
kvöldinu í byrjun febrúar var sagt 
frá Skotthúfu frú Auðar og hún 
sýnd á ýmsum stigum, það streymi 
er enn aðgengilegt á facebook 
síðu félagsins. Seinna kvöldið 
fimmtudaginn 4. mars kl. 20 

verður sýnt í streymi 
á facebook hvern-
ig á að gera skúf á 
húfuna og hvaða 
möguleikar eru í 
gerð skotthúfuhólka. 
Framtakið hefur 
þegar fengið mjög 
góðar viðtökur og 
fjöldi húfa hefur 
þegar litið dagsins 
ljós. 

Skotthúfu-prjóna-
kvöldin eru í umsjón 
Þórdísar Höllu 

Sigmars dóttur og Guðnýjar Maríu 
Höskulds dóttur og eru unnin í 
samráði við Gljúfrastein - hús 
skáldsins. Það var Þórdís sem 
fædd er árið 1970 sem fékk þá 
hugmynd að prjóna skotthúfur frú 
Auðar á sjö saumaklúbbsvinkonur 
sínar í tilefni af 50tugs afmælis 
þeirra og í framhaldi af því kvikn-
aði hugmyndin af prjónakaffi í 
streymi á netinu. 

Heimilisiðnaðarfélag Íslands hefur árum saman staðið fyrir prjónakaffi fyrsta fimmtudagskvöld í mánuði. Vegna 
samkomutakmarkanna út af COVID-19 hefur verið brugðið á það ráð að streyma prjónakaffinu á netinu. 

Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Öflugar
rafstöðvar
Hjá Dynjanda færðu öflugar rafstöðvar, 
í mismunandi stærðum og gerðum 
sem henta fyrir margskonar aðstæður. 

Við veitum þér faglega aðstoð.
Hafðu samband. 

Ljósmyndir og litaflóð í Gallerí Vest
Dagana 11., 12. og 13. mars sýnir 
Áskell Þórisson, blaðamaður, lit-
ríkar ljósmyndir í Gallerí Vest við 
Hagamel 67 í Reykjavík. 

Sýningin er opin kl. 13-17. 

Heimasíðan www.askphoto.is sýnir 
vel hvernig Áskell vinnur sínar ljós-
myndir.

Grímuskylda. Fjarlægðarmörk 
þarf að virða.

Skaftárhreppur leiðandi 
í umhverfismálum
Nýtt og glæsilegt gámasvæði 
hefur verið tekið í notkun á 
Kirkjubæjarklaustri eftir að 
lokið var við að koma upp 
flokkunarhúsi. 

Skaftárhreppur hefur verið 
í tilraunaverkefni hvað varðar 
sorphirðulausnir í sveitarfé-
laginu sem þegar hafa skilað 
sér í bættri flokkun.

„Já, það er markmið okkar 
að vera leiðandi í umhverfis-
málum á landsvísu og vanda til 
verka, m.a. hvað varðar með-
höndlun úrgangs, og leggja 
okkar af mörkum við að draga 
úr áhrifum loftslagsbreytinga,“ 
segir Sandra Brá Jóhannsdóttir, 
sveitarstjóri Skaftárhrepps.  
 /MHH

Grímsnes- og Grafningshreppur:

Byggt við íþróttahúsið og 
börnin vilja „ærslabelg“
Ingibjörg Harðardóttir sveitar stjóri 
og Ása Valdís Árnadóttir, oddviti 
Grímsnes-  og Grafnings hrepps, 
voru nýlega gestir hjá Frístunda-
klúbbnum á Borg. Þar voru krakk-
arnir búnir að undirbúa sig með 
spurningar sem þau lögðu fyrir þær 
og fengu greið og góð svör á móti. 

Krakkarnir voru ánægðastir með 
það þegar þær sögðu frá því að í fjár-
hagsáætlun þessa árs væru lagfæringar 
á skólalóðinni og að mögulega kæmi 
einhvern tíma ærslabelgur á Borg. Þá 
á að byggja við íþróttahúsið glæsi-
legan líkamsræktarsal. Sveitarstjórinn 
og oddvitinn voru m.a. spurðar út í 
hvað væri skemmtilegast við starfið 
þeirra og hvað leiðinlegast, hvaðan 
peningarnir koma til sveitarfélagsins, 
hvað íbúarnir væru margir, hvað væri 
best við sveitarfélagið, sameiningar-

mál, fjöldi sumarbústaða og svona væri 
hægt að telja lengi áfram.  /MHH

Ingibjörg sveitarstjóri og Ása Val-
dís með penna og barmmerki merkt 
sveitarfélaginu sem þær gáfu krökk-
unum.  Mynd / MHH
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Af hverju er íslenskur fiskur 
ekki fullunninn í ríkara mæli í 
neytendapakkningar til útflutn
ings? Af hverju fer megnið af 
honum annaðhvort sem hráefni 
í áframvinnslu erlendis eða 
inn á hótela, veitingahúsa og 
mötuneytamarkaðinn?

Þessum spurningum varpaði 
Jónas R. Viðarsson, sviðsstjóri hjá 
Matís, fram í fróðlegu erindi hjá 
Þekkingarsetri Vestmannaeyja á 
dögunum sem fram fór á netinu. 

Þetta er ekki nýtt umfjöllunar-
efni. Höfundur þessa pistils minnist 
þess að hafa spurt þessara spurn-
inga þegar hann heimsótti íslenskar 
fiskréttaverksmiðjur Coldwater í 
Bandaríkjunum fyrir 35 árum. Þar 
voru fiskblokkir frá Íslandi sagaðar 
í bita sem hjúpaðir voru deigi og 
raspi og síðan sendir út á markað-
inn. Þau svör fengust þá að það væri 
hagkvæmara fyrir Íslendinga að reka 
verksmiðjurnar í því landi þar sem 
varan væri seld. Ef framleiðslan færi 
fram á Íslandi yrði flutningskostnað-
ur umbúða og annarra aðfanga hærri 
og sömuleiðis flutningskostnaður 
fullunninnar vöru úr landi samanbor-
ið við hráefni. Síðast en ekki síst var 
lögð áhersla á að  auðveldara væri 
að bregðast við breytilegum kröfum 
markaðarins ef verksmiðjan væri í 
því landi þar sem vörunnar væri 
neytt. Margt hefur auðvitað breyst 
á þessum 35 árum og framleiðsla 
sjávarafurða á Íslandi orðið miklu 
fjölbreyttari en áður var. En hvernig 
er staðan nú?

Stóraukinn útflutningur á 
óunnum fiski

Jónas sagði í erindi sínu að megnið af 
fiskinum frá Íslandi færi annaðhvort 
í áframvinnslu erlendis eða til hótela, 
veitingastaða og mötuneyta. Í fyrsta 
lagi væri um að ræða ferskan heilan 
fisk (gámafisk). Í öðru lagi sjófryst 
og landfryst flök. Í  þriðja lagi fersk 
flök og bita. Og í fjórða lagi saltfisk. 

Fram kom að árið 2020 hefðu 
verið flutt út 53 þúsund tonn af 
óunnum heilum botnfiski. Þessi 
útflutningur hefur aukist mjög á 
undanförnum árum. Þannig hefur 
orðið fjórföldun í þorski frá árinu 
2015 (úr 4.300 tonnum í 16.200 
tonn), tvöföldun í ýsu (úr 3.400 
tonnum í 7.100 tonn) og 28 földun 
í ufsa (úr 285 tonnum í 8.000 tonn). 
Mest af ufsanum fór til Póllands, 
eða 2.250 tonn, en síðan komu 
Frakkland, Danmörk og Þýskaland 
með 1.600-1.700 tonn hvert land. Sú 
breyting hefur orðið hvað þorskinn 
varðar að áður fór mest af honum 
til Bretlands en nú eru Danmörk og 
Holland orðnir stærri kaupendur. 
Fersk heil ýsa fer nú sem áður mest 
til Bretlands. 

Tilraunir fyrr á árum

Jónas benti á að árið 2020 hefðu 
verið flutt út 93 þúsund tonn af 
ferskum og frosnum þorskafurðum 
fyrir tæpa 100 milljarða króna. Hann 
spurði hvort ekki væri hægt að skapa 
meiri verðmæti hér heima. 

Fram kom í máli hans að ýmislegt 
hefði verið reynt í þessa átt. Upp 
úr 1990 fóru nokkrar fiskvinnslur 
á Íslandi að pakka í neytendaum-
búðir fyrir bresku verslunarkeðjurn-
ar Marks & Spencers, Waitrose 
og Sainsbury’s fiski, kartöflum, 
grænmeti og sósu. Stuttu síðar hóf 
Haraldur Böðvarsson hf. á Akranesi 
að framleiða fiskrúllur með ýmiss 
konar góðgæti. Í kjölfarið kom svo 
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum 
með pakkningar undir merkinu 
200 mílur sem í fyrstu voru ætlaðar 

fyrir innanlandsmarkað en stefnt á 
útflutning. 

Lítill árangur – hvað veldur?

Þessar tilraunir til útflutnings á fisk-
réttum í neytendapakkningum urðu 
ekki langlífar og lítið hefur miðað 
á síðustu áratugum. Jónas nefnir 
nokkrar líklegar ástæður fyrir þessu 
en bendir líka á ýmsar forsendur sem 
hafi breyst á seinni árum. 

Í fyrsta lagi höfðu tollar á sínum 
tíma áhrif á fullvinnslu hér á landi 
því tollar hækkuðu eftir því sem 
varan var meira unnin. Nú hafa 
hins vegar nær allir tollar inn á innri 
markað ESB verið felldir niður. 

Í öðru lagi geti sveiflur á gengi 
krónunnar skapað mikla erfiðleika 
því sölusamningar um fullunna vöru 
eru almennt í mjög föstum skorðum 
þegar kæmi að verðlagningu.

Minni launakostnaður

Í þriðja lagi er launakostnaður mik-
ill á Íslandi samanborið við mörg 
önnur lönd. Meðallaunakostnaður 
er t.d. í Kína aðeins fjórðungur af 
því sem hann er á Íslandi, kostn-
aðurinn er rúmlega þrefalt minni í 
Póllandi en hérlendis og 35% minni 
í Bretlandi. Jónas bendir þó á að 
sjálfvirkni og hátt tæknistig ætti að 
draga úr launakostnaði á Íslandi og 
því óvíst hvort þessi liðir skipti öllu 
máli þegar komi að fiskvinnslu hér-
lendis. 

Í fjórða lagi er gjarnan nefnt að 
vegna fjarlægðar Íslands séum við 
lengur að bregðast við breytingum 
á markaðinum og þörfum hans, 
auk þess sem flutningskostnaður 
á ferskum afurðum í flugi sé hár. 
Á móti er bent á að bættir ferlar 
hafi orðið til þess að sjóflutningar 
á ferskum afurðum hafi aukist. Auk 
þess sé sparnaður af því að vinna 
vöruna alla á sama stað. 

Stóru verslunarkeðjurnar
allsráðandi

En fleira veldur því að erfitt er að 
komast inn á neytendamarkað-
inn erlendis með fullunna vöru. 
Tiltölulega fáir aðilar ráða yfir 
stórum hluta markaðarins, sér í lagi 
smásölumarkaðinum. Þessir aðilar 
leggja áherslu á eigin vörumerki. 
Markaðssetning er því mjög kostn-
aðarsöm. 

Á móti bendir Jónas á að ný 
tækifæri til að nálgast neytendur 
beint gætu skapast með aukinni sölu 
á netinu, til dæmis vegna breyttrar 
kauphegðunar í kjölfar Covid-19. 
Einnig með því að leggja áherslu 
á jákvæða ímynd Íslands, rekjan-
leika, sjálfbærni, gæði, hreinleika, 
þægindi og svo framvegis. 

Fjárfest í fullvinnslu erlendis

Fram kom í máli Jónasar að mörg 
stóru íslensku sjávarútvegsfyr-
irtækin hefðu kosið að fjárfesta 
í áfram vinnslu eða fullvinnslu 

nær mörk uðunum. Hann nefndi 
Samherja, Vísi og Þorbjörn sem ættu 
í vinnslum í Bretlandi, Þýskalandi, 
Hollandi, Frakklandi, Póllandi, 
Grikklandi og víðar. Áður voru 
fisksölufyrirtækin Sölumiðstöð 
hraðfrystihúsanna og Íslenskar 
sjávarafurðir með stórar vinnslur í 
Bandaríkjunum og Bretlandi. 

Markaðsstarf kostnaðarsamt

Að loknu erindi Jónasar var boðið 
upp á umræður. Sigurgeir Brynjar 
Kristgeirsson, framkvæmdastjóri 
Vinnslustöðvarinnar í Vestmanna-
eyjum, sagði að Íslendingar væru 
góðir í veiðum og vinnslu og prýði-
legir í tækni. 

„Hins vegar áttum við okkur ekki 
á því hvað sala og markaðsstarfsemi 
skiptir miklu máli. Hún er mjög 
kostnaðarsöm og talsverðar líkur á 
því að hlutirnir gangi ekki eins og 
ætlast er til. Það tekur ábyggilega 
10-20 ár að komast í gegnum þann 
þekkingarferil, en þar eru örugglega 
verðmæti sem hægt er að sækja,“ 
sagði Sigurgeir Brynjar.

Ríkisstyrktar fiskvinnslur

Pétur Hafsteinn Pálsson, fram-
kvæmda stjóri Vísis í Grindavík, 
sagði að örugglega fælust mikil 
tækifæri í því að þræða einhvers 
konar millileið í þessu efni. 

„Varðandi aukinn útflutning á 
óunnum fiski frá Íslandi er rétt að 
hafa í huga að þær fiskvinnslur sem 
við erum að keppa við erlendis og 
njóta ríkisstyrja eru að einhverj-
um hluta að borga fyrir heilan fisk 
sama verð og við fáum fyrir unnu 
afurðina. Þetta er að stórum hluta 
skýringin á því hvers vegna við 
erum ekki komin lengra í átt til 
fullvinnslu. Víglínan í því að vinna 
fisk á Íslandi er komin að þorski 
og ýsu og ef við gerum ekki eitt-
hvað munum við væntanlega tapa 
því stríði eins og við erum nú þegar 
búnir að tapa baráttunni í vinnslu á 
ufsa og öðrum tegundum,“ sagði 
Pétur. 

Niðurgreidd fjárfesting

Sigurgeir Brynjar bætti því við 
að ekki væri nóg með að  launa-
kostnaður á Íslandi væri hærri en 
erlendis heldur þyrfti líka að hafa í 
huga að fjárfestingar erlendis væru 
niðurgreiddar.

„Ef fjárfestingarkostnaðurinn er 
enginn og launakostnaðurinn minni 
erlendis en hér heima eigum við 
enga möguleika í samkeppninni. 
Þar að auki eru íslensku fyrirtækin 
sérstaklega skattlögð meðan þau 
erlendu njóta styrkja. Það er megin-
munurinn.“

Guðjón Einarsson
gudjone3@gmail.com

Állinn er næturdýr og hels ta 
fæða hans alls konar ormar, 
skeljar, krabbaflær, skordýra
lirfur og hornsíli. Einnig 
kemur fyrir að fullorðnir álar 
éti álaseiði. 

Álar hafa næmt lyktarskyn, 
enda er lyktarskynfæri þeirra 
um fimmfalt stærra en í öðrum 
vatnafiskum og nota þeir það til 
að finna bráð sína. 

Helstu óvinir álsins eru fuglar 
og ránfiskar enda eru litlir álar 
auðveld bráð og einnig hefur 
fundist mikið af sníkjudýrum á 
álum í Evrópu sem geta reynst 
þeim skeinuhætt. Þau hættuleg-
ustu sem borist hafa til Evrópu 
frá Asíu eru þó óþekkt hér og 
hjálpar þar til bann við innflutn-
ingi á lifandi álum hingað.

Fjöldi þeirra ála sem kemst 
á leiðarenda frá Þanghafinu 
og til uppeldisstöðvanna hefur 
minnkað stórlega, allt að 90% 
að sumra mati, frá því á áttunda 
áratug síðustu aldar. Horft aftur 
um fleiri áratugi er jafnvel 
talið að glerálagöngurnar séu 
nú aðeins nálægt 1% af því 
sem þær fyrrum voru. Hluta 
þessarar minnkunar má rekja 
til náttúrulegra sveiflna en hluti 
hennar er af manna völdum. 
Ofveiði er hluti skýringarinnar en 
einnig varna umbylting á landi og 
vatnsaflsvirkjanir því að állinn 
getur ekki gengið í árnar eins og 
honum er eðlilegt. Fækkunin er 
svo mikil að tegundin er talin í 
útrýmingarhættu. 

Álar hafa verið lítið nýttir 
hér á landi nema þá helst á 
Suðausturlandi, í Meðallandi, 
Suðursveit, Nesjum og í Lóni. 
Þekkist víða um land að menn 
hafi verið hræddir við ála og álitið 
þá skaðræðisskepnur og jafnvel 
eitraða. Nokkur sannleikur kann 
að leynast í þessari trú þar sem í 
slímhúð álsins er eitur sem getur 
reynst varasamt komist það í opið 
sár. Eitrið brotnar niður og verður 
skaðlaust þegar állinn er reyktur 
eða soðinn. Ef áll var á annað 
borð nýttur var hans annaðhvort 
neytt nýs eða reyktur. 

Í bók Páls Þorsteinssonar, 
Atvinnuhættir Austur-Skaftfell-
inga, er fjallað um ál og tilraun 
til útflutnings á áli árið 1960. 
Þar segir að áll finnist á ýmsum 
stöðum í sýslunni og að hans verði 
helst vart í lónum en mest í Lóni. 
Árið 1958 sendi Stefán Jónsson í 
Hlíð veiðimálastjóra greinargerð 
um álaveiðar í Lóni. Í skýrslunni 
segir að fram til 1930 hafi verið 
stunduð fyrirdráttarveiði í Lóni 
til að ná í silung og kola en áll 
hafi slæðst með og þótt búbót. 
Állinn var stundum notaður til 
matar nýr eða reyktur en roðið 
verkað sem þvengjaskinn í skó 
og þótti sterkt og mjúkt. Eftir að 
farið var að veiða silung í lagnet 
hvarf állinn að mestu af matborði 
Lónsmanna.

Páll segir að árið 1960 
hafi verið gerðar tilraunir 
til að nýta íslenska álinn til 
útflutnings. Tilraunirnar hófust 
hjá fyrirtækinu Lofti Jónssyni 
hf. en Samband íslenskra 
samvinnufélaga hóf einnig 
álaveiðar í tilraunaskyni um 
svipað leyti. Sambandið gerði 
samning við hollenskt fyrirtæki 
um að það veitti ráðgjöf um 
álavinnslu og fengi í staðinn 
forgang til kaupa á aflanum. Áll 
var veiddur í gildrur og fluttur 
lifandi í skipum til Hollands en 
tilraunirnar báru minni árangur 
en ætlað var og þeim hætt eftir 
fáein ár. Sagt er að Hinrik 
fyrsti Englandskonungur hafi 
étið yfir sig af ál og drepist 
og Ágústus Rómarkeisari er 
sagður hafa átt tjörn fulla af 
álum sér til ánægju. /VH

STEKKUR STEKKUR NYTJAR HAFSINSNYTJAR HAFSINS

Álalogia III

Jónas R. Viðarsson.

Hráefnis- Hráefnis- eðaeða fullvinnsluland? fullvinnsluland?

Bolfiskvinnsla í Vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum.  Mynd / Hreinn Magnússon/VSV

Ferskum fiski pakkað til útflutnings.  Mynd / Hreinn Magnússon/VSV

Útflutningur á ferskum heilum fiski* 
2015 2020

Þorskur 4.369 16.217
Ýsa 3.428 7.135
Ufsi 285 7.984
*Tonn
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Nýlega kom í ljós 
alvarleg bilun í vél 
varðskipsins Týs. 
Land helgis gæslan 
á ekki nauðsynlega 
varahluti, smíði þeirra 
er tímafrek og ekki 
yrði um var an lega við-
gerð að ræða. Reynt 
var að fá varahluti úr 
varð skipinu Ægi en 
þá kom í ljós að sama 
bilun var í vél hans. Ríkisstjórnin 
hefur því samþykkt tillögu þess 
efnis að þegar verði hafist handa 
við kaup á nýlegu skipi.

Í frétt á heimasíðu Landhelgis
gæslunnar segir að nýlega hafi 
kom í ljós alvarleg bilun í vél 
varðskipsins Týs. Landhelgisgæslan 
á ekki nauðsynlega varahluti, smíði 
þeirra er tímafrek og ekki yrði um 
varanlega viðgerð að ræða. Reynt 
var að fá varahluti úr varðskipinu 
Ægi en þá kom í ljós að sama bilun 
var í vél hans. Einnig kom í ljós 
við slipptöku í janúar að tveir af 
tönkum skipsins eru ónýtir sökum 
tæringar og sjókælikerfi skipsins 
lekur. Slíkur leki ógnar öryggi skips 
og áhafnar. 

Varðskipið Týr er 46 ára gam
alt og ástand þess orðið bágborið. 
Ómögulegt er að sjá fyrir næstu 
alvarlegu bilanir. Kostnaður við að 
gera skipið siglingarhæft er talinn 
nema meiru en sem svara verðmæti 
skipsins, eða um 100 milljónum 
króna.

Staða á mörkuðum fyrir kaup 
á nýlegum skipum, til dæmis 
þjónustuskipum úr olíuiðnaðin

um, er talin einkar góð um þessar 
mundir. Um er að ræða skip sem 
henta vel til að sinna verkefnum 
Landhelgisgæslunnar með mikla 
dráttargetu, góða stjórnhæfni, gott 
dekkpláss og fullkominn slökkvi
búnað. Skip þessi eru vel útbúin 
til björgunarstarfa og til aðstoðar 
við almannavarnir. Þá eru þau mun 
umhverfisvænni en eldri skip.

Þjóðaröryggi og almannavarnir

Í ljósi þess um hve brýnt mál er að 
ræða sem varðar þjóðaröryggi, al
mannavarnir, öryggi sjófarenda og 
auðlindagæslu hefur ríkisstjórnin 
samþykkt tillögu dómsmálaráðherra 
þess efnis að þegar verði hafist 
handa við kaup á nýlegu skipi. Geta 
má þess að skv. 6. gr. fjárlaga fyrir 
árið 2021 kemur fram að heimilt 
sé að selja varðskipin Tý og Ægi 
og leigja eða kaupa hagkvæmari 
skip í staðinn. Starfshópur þriggja 
sérfræðinga sem skipaður verður 
fulltrúum dómsmálaráðuneytis, 
Landhelgisgæslunnar og Ríkiskaupa 
mun vinna að undirbúningi og fram
kvæmd kaupanna.  /VH

Stuðningsgreiðslur við  
dýralæknaþjónustu í Dölum og Ströndum

Samningar lausir til umsóknar
Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralæknum til að taka að sér 
almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu í Dölum og á Ströndum. Markmiðið 
er að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna þjónustu og bráðaþjónustu við 
dýr á landssvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna af 
skornum skammti. 

Starfið felur í sér að gegna dýralæknisþjónustu fyrir búfé og gæludýr í Dölum og á Ströndum og að 
taka að sér tiltekin störf fyrir Matvælastofnun. Þjónustusamningur er gerður til tæplega fjögurra ára, 
gildir frá 1. júlí 2021 til og með 30. apríl 2025. 

Um þjónustusvæði 2 er að ræða sem hjúpar Dalabyggð, Reykhólahrepp, Strandabyggð, Árneshrepp, 
Kaldrananeshrepp og Bæjarhrepp.

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merktar “Dýralæknir – þjónustusvæði 
2”, ásamt starfsferilskrá, prófskírteinum og kynningarbréfi. Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 
2021. Nánari upplýsingar um samninginn er að finna á vef Matvælastofnunar: www.mast.is.

Austurvegi 69  //   800 Selfoss  //   480 0080  //   buvelar@buvelar.is //  www.buvelar.is

•	 Dyna	4	skipting:	16	+	16	
Rafskiptur	með	4	gírum	og	4	milligírum	
Vökvavendigír

•	 4	strokkar	115	hestöfl

•	 Ámoksurstæki	með	vökvadempun,	3ja	sviði,		
Euro-SMS	ramma	og	innbyggðum	stjórntækjum

•	 100	lítra	vökvadæling

•	 3	vökvasneiðar	(3x2)

•	 Vökvavagnbremsuloki	(1+2)

•	 Lyftukrókur	með	vökvaútskoti

•	 3.	hraða	aflúrtak,	540-540E-1000

•	 Frambretti,	sveigjanleiki	í	beygju

•	 Dekk	540/65R34	og	440/65R24

•	 Húsfjöðrun

•	 Loftkæling

•	 Stillanlegt	loftpúðasæti

•	 Farþegasæti	m/öryggisbelti

•	 Útvarp	m/CD,	MP3,	USB	og		Bluetooth

•	 Visio	glerþak	fremst	á	ökumannshúsi

•	 2	vinnuljós	framan	og	2	aftan

•	 Vinnublikkljós

Verð með ámoksturstækjum kr.

12.680.000
án vsk.
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Búnaður:

Í skýrslu Hafró í desember síðastliðinn, er meðaltal aldursskiptra vísitalna í 
fjölda næstliðinna sjö árganga í ýsu 2014 til og með 2020 rúmum fjórðungi 
hærra en tímabilið 1999 til 2005. 

Landssamband smábátaeigenda:

Ýsan vanmetin
Samkvæmt því sem segir á vef 
Landssambands smábátaeigenda 
er ýsustofninn við landið vanmet-
inn og því ástæða til að bæta við 
veiðiheimildir.  

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri 
Landssambandsins, segir að niður
stöður rallsins 2020 sýndu að ýsu
stofninn er í góðu ásigkomulagi 
og samkvæmt aflareglu ráðlagði 
Hafrannsóknastofnun um 9% aukn
ingu frá fiskveiðiárinu 2019/2020.   

„Í skýrslu  Hafró í desember síð
astliðinn, er meðaltal aldurs skiptra 
vísitalna í fjölda næstliðinna sjö 
árganga í ýsu 2014 til og með 2020 
rúmum fjórðungi hærra en tímabilið 
1999 til 2005.  Ráðlagður heildar
afli nú er hins vegar aðeins 45.389 
tonn en var fiskveiðiárið 2005/2006 
105.000 tonn. Jafnframt er meðal
þyngd allra þeirra árganga sem nú 
er verið að veiða yfir langtíma með
altali. 

Nú er fiskveiðiárið hálfnað 
og staða margra útgerða farin að 

þrengjast. Í krókaaflamarkinu er 
búið að veiða um fjórðungi meira 
en það sem bátarnir fengu úthlut
að samkvæmt aflahlutdeild. Með 
því að skipta þorski út fyrir ýsu úr 
aflamarkskerfinu hafa þeir aukið 
heimildir um 1.655 tonn.  Þrátt 
fyrir það eru aðeins þúsund tonn 
eftir sem endast verður til loka fisk
veiðiársins. Sambærilegur vandi er 
í aflamarkskerfinu, 11 þúsund tonn 
óveidd.  

Fyrirsjáanlegt er að fjölmargar 
útgerðir, jafnt stórar sem smáar 
þurfa að óbreyttu að stöðva veiðar 
á næstunni. Við því þarf ráðherra að 
bregðast með því að bæta strax við 
heimildum en ekki bíða með það til 
1. september.“

Örn segir að Landssamtök smá
bátaeigenda og Sjómannasamtökin 
hafi átt fund með sjávarútvegsráð
herra um stöðuna og hafi ráðherra 
í framhaldinu komið á fundi milli 
samtakanna og hafrannsóknastofn
unar.  /VH

Varðskipið Týr.  Mynd / Landhelgisgæslan

Landhelgisgæslan:

Samþykkt að kaupa nýlegt 
skipi í stað varðskipsins Týs

Nýhöfn fasteignasala hefur til sölu jarðirnar 
Gestsstaði og Höfðatún í Fáskrúðsfirði, 
ásamt öllum fasteignum og hlunnindum.

Gestsstaðir og Höfðatún eru næstu jarðir 
sem liggja að þéttbýli Fáskrúðsfjarðar, og 
örskammt frá Fáskrúðsfjarðargöngum. 

Hlunnindi eru malartekjur úr Dalsá, 
silungsveiði í Dalsá og rjúpnaland upp  
á Hoffellsdal.

Mikið og gott útsýni er frá Gestsstöðum 
og Höfðatúni yfir sveitina og fjörðinn.

Óskað er eftir tilboðum í jarðirnar báðar 
ásamt mannvirkjum.

Stærð íbúðarhúsa: 
Gestsstaðir 163,2 fm og 
Höfðatún 76,6 fm.

Stærð jarða samtals: 
ca. 900 hektarar.

Gestsstaðir og Höfðatún í Fáskrúðsfirði

Hafið samband við Elvar Lund fasteignasala  
í síma 693 3518 eða elvar@nyhofn.is
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Sendiherra Indlands heimsótti Solis 
dráttarvélaumboðið á Íslandi
– Solis er orðið einn af 6 stærstu dráttarvélaframleiðendum í heimi

T. Armstrong Changsan, sendiherra Indlands, og Jón Valur Jónsson hjá Vallarbraut, við Sólis dráttarvél í höfuðstöðvum 
íslenska umboðsins á Trönuhrauni í Harfnarfirði.  Mynd / JVA

Vegna góðs árangurs Vallar
brautar ehf. í sölu á Solis dráttar
vélum á Íslandi, heimsótti sendi
herra Indlands, hr. T. Armstrong 
Changsan, fyrirtækið og kynnti 
sér starfsemina og tækin.

Vallarbraut hóf innflutning 
og sölu á Solis dráttarvélum árið 
2016 og Royal Enfield mótorhjól-
um árið 2017, en bæði þessi merki 
hafa vaxið gríðarlega á heimsvísu 
á þessum árum. 

Solis er t.d. orðinn einn af 6 
stærstu dráttarvélaframleiðendum 
í heiminum í dag og eru vélarnar 
seldar í u.þ.b. 130 löndum.

Nýlega hóf Vallarbraut að bjóða 
nýjar tvær týpur af Solis. 26 hestafla 
vél með HST skiptingu og Narrow 
(mjóar) 90 hestafla vélar.

Vallarbraut flutti í nýtt húsnæði í 
Trönuhrauni 5 í Hafnarfirði og hefur 
að undanförnu verið að koma sér 
fyrir þar í nýjum sýningarsal og 
með góðu útisvæði. /HKr. 

Sendiherrann skemmti sér konung-
lega við að prófa traktora og mótor-
hjól hjá Vallarbraut. 

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráð-
herra ásamt Bjarna Guðmundssyni, framkvæmdastjóra SASS, við undirritun 
samningsins um stofnun áfangastaðastofu.

Áfangastaðastofa á Suðurlandi
Stofna á áfangastaðastofu á 
Suðurlandi, sem á að stuðla að 
heildstæðari uppbyggingu ferða
þjónustunnar á svæðinu.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
Gylfa dóttir ferðamála-, iðnaðar- 
og nýsköpunarráðherra og Samtök 
sunnlenskra sveitarfélaga (SASS)  
hafa undirritað samstarfssamning 
um stofnun áfangastaðastofu á 
starfssvæði samtakanna. 

Áfangastaðastofa er svæðisbund-
in þjónustueining á vegum opinberra 
aðila og einkaaðila, sem hefur það 
meginhlutverk að styðja við ferða-

þjónustu í viðkomandi landshluta og 
tryggja að hún þróist í takt við vilja 
heimamanna þar sem sjálfbærni er 
höfð að leiðarljósi.

„Ég er mjög ánægð með að við 
skulum komin með samning um 
stóra og öfluga áfangastaðastofu á 
Suðurlandi en þar fer um verulega 
stór hluti ferðamanna sem hingað 
koma. Áfangastaðastofan mun starfa 
á grunni áfangastaðaáætlunar fyrir 
svæðið og ég er þess fullviss að hún 
muni stuðla að enn heildstæðari upp-
byggingu ferðaþjónustunnar á svæð-
inu,“ segir Þórdís Kolbrún.   /MHH

Zenta og Eiríkur Vilhelm í Árbæjarhjáleigu en Zenta, sem er labrador, er 
aðeins með þrjár lappir.  Mynd / MHH

Tíkin Zenta spjarar sig 
vel á þremur löppum
Tíkin Zenta á bænum Árbæjar
hjáleigu í Holtum í Rangárþingi 
ytra varð fyrir því óhappi síðasta 
haust að hestur sparkaði í hana, 
sem leiddi til þess að það þurfti 
að taka af henni hægri afturlöpp. 

Það var erfið ákvörðun fyrir 
eiganda hennar en engin spurning 
þar sem hún var með þriggja vikna 
gamla hvolpa. Eiríkur Vilhelm 
Sigurðsson, eigandi Zentu, segir að 
það sé búið að vera hreint ótrúlegt 
að fylgjast með bataferlinu.

„Já, hún var nokkuð fljót að 
verða alveg sjálfbjarga og hefur 
svo braggast jafnt og þétt. Í dag 
leikur hún sér, smalar hrossum og 
gerir allt eins og áður og verðum 
við frekar að halda aftur af henni. 
Eina sem sér á henni í dag, auðvitað 
fyrir utan það að það vantar eina 
löpp, er að hún hefur gránað 
töluvert. Hvolparnir döfnuðu allir 
vel og við ákváðum að halda eftir 
tveimur tíkum, Skvísu og Rúsí,“ 
segir Eiríkur Vilhelm.  /MHH
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Helga Gunnarsdóttir, dýralækn
ir hesta, hóf nýverið doktors
nám í hestavísindum við Land
búnaðarháskóla Íslands. Helga 
útskrifaðist frá Dýralækna
skólanum í Hannover í Þýska
landi árið 2002 og lauk þriggja 
ára sérfræðinámi í skurðlækning
um stórra dýra frá Háskólanum í 
Ghent í Belgíu árið 2012. 

Helga hefur alls um 20 ára 
starfsreynslu við hestalækningar, 
bæði hér heima og erlendis. 
Verkefni hennar heitir Hlutlæg 
greining á helti í íslenska hestin-

um (Objective lameness detection 
in Icelandic horses) og er hluti af 
stóru, fjölþjóðlegu rannsóknar-
verkefni á sviði hreyfigreiningar 
hrossa.  

Markmið verkefnisins er að 
meta ávinning hlutlægra mælinga á 
helti samanborið við hefðbundna, 
sjónræna heltigreiningu í þeim til-
gangi að auka heilbrigði, endingu 
og velferð íslenska hestsins. Enn 
fremur að bæta þekkingu á áhrifum 
helti á hreyfimynstur og ganglag 
íslenska hestsins og bæta þannig 
aðferðir við sjónrænt mat á helti.

Aðalleiðbeinandi Helgu er dr. 
Sigríður Björnsdóttir, gestaprófess-
or við skólann, en aukaleiðbenend-
ur dr. Marie Rhodin og dr. Elin 
Hernlund frá Landbúnaðarháskóla 
Svíþjóðar.  

      /VH

  HROSSHROSS&&HESTAMENNSKAHESTAMENNSKA

Lely Center Ísland

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

GRAFAGRINDUR
GOTT ÚRVAL

Landbúnaðarháskóli Íslands:

Fyrsti doktorsneminn í hestavísindum

Helga Gunnarsdóttir, 
dýralæknir hesta, hóf nýverið 

doktorsnám í hestavísindum við 
Landbúnaðarháskóla Íslands.

Bænda

25. 25. marsmars
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Fram til ársins 2015 sáu Bænda 
samtök Íslands um ýmis stjórn
sýslu verkefni fyrir ríkið í sam
ræmi við framkvæmd búvöru
lagasamnings. Þetta fól m.a. í 
sér útdeilingu beingreiðslna og 
styrkja frá ríki til greina land
búnaðarins. 

Þetta hlutverk var áður í hönd
um Framleiðsluráðs landbúnaðar
ins sem stofnað var á árinu 1947 
og síðan færðust þau verkefni yfir 
til Bændasamtaka Íslands á árinu 
1999 þegar þau samtök urðu til við 
sameiningu Búnaðarfélags Íslands 
og Stéttarsambands bænda.

Innheimta ríkisins á 
búnaðargjöldum reyndist ólögleg

Fyrirkomulag og innheimta bún
aðargjalda til að standa straum 
af þessum fjárveitingum ríkisins 
reyndist síðan ólögmætt og talið að 
það stangaðist á við ákvæði stjórnar
skrárinnar um félagafrelsi og skatt
lagningu og bryti í bága við ákvæði 
Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Úrskurður Mannréttindadómstóls 
Evrópu 2010 tók af allan vafa

Segja má að allt frá því Mannrétt
i ndadómstóll Evrópu komst að 
þeirri niðurstöðu  þann 27. apríl 
2010 að sérstök lög um iðnaðar
málagjald stæðust ekki ákvæði 
Mannréttindasáttmála Evrópu, hefur 
framkvæmd búvörulagasamnings 
og innheimta búnaðargjalda verið í 
uppnámi. Iðnaðarmálagjaldið rann 
til Samtaka iðnaðarins og var varið 
til að vinna að eflingu iðnaðar og 
iðnþróunar í landinu. Það var ekki 
ósvipað hlutverk og búnaðargjaldinu 
var ætlað að standa straum að. 

Stjörnugrís vann mál um 
ólögmæti búnaðargjalds

Stjörnugrís hf. fór í framhaldi af 
niðurstöðu Mannréttinda dómstólsins 
í mál við ríkið og krafðist endur
greiðslu á innheimtu búnaðargjalds 
áranna 2010 til 2014. Fyrir lá að 
gjaldinu var ráðstafað til Svína
ræktarfélags Íslands, Bjarg ráða
sjóðs, Bændasamtaka Íslands og 
Búnaðarsambands Kjalarnesþings.

Héraðsdómur féllst á að lögin 
um búnaðargjöld væru sett í þágu 
Bændasamtaka Íslands, en stæðust 
ekki eignarréttarákvæði gjaldþola né 
stjórnarskrárákvæði er varða gjöld til 
almannaþágu. 

Hæstiréttur Íslands úrskurðaði 
síðan í ársbyrjun 2017 að íslenska 
ríkinu bæri að greiða Stjörnugrís hf. 
tæpar 40 milljónir króna auk vaxtaog  
1,5 milljónir króna í málskostnað.

Í úrskurði Hæstaréttar segir að 
Stjörnugrís hf. reisi  kröfu sína á því 
að álagning og innheimta gjaldsins 
samkvæmt lögum nr. 84/1997 um 
búnaðargjald væri ólögmæt hvað 
hann varðaði, auk þess sem gjaldtak

an stangaðist á við ákvæði stjórnar
skrárinnar um félagafrelsi og skatt
lagningu og bryti í bága við ákvæði 
Mannréttindasáttmála Evrópu.

Þegar niðurstaða fékkst í máli 
Stjörnugríss var ljóst að ríkinu væri 
óheimilt að innheimta búnaðargjald 
og stokka þyrfti upp þau verkefni 
sem Bændasamtökin sinnti fyrir 
ríkið.

Búnaðarstofa sett á laggirnar 
sem sjálfstæð eining innan BÍ

Búnaðarstofa var stofnuð sem 
sérstök sjálfstæð eining innan 
BÍ árið 2015 og fluttust þangað 
stjórnsýsluverkefnin sem áður 
voru á hendi Bændasamtaka 
Íslands. Búnaðarstofa var áfram í 
Bændahöllinni, en undir hana heyrði 
margvísleg starfsemi sem byggð 
hafði verið upp hjá Bændasamtökum 
Íslands. Það varðar t.d. gagnasöfnun 
um búfjárhald og framleiðslu sem 
og talnaupplýsingar um slátrun og 
sölu afurða. 

Efasemdir um lögmæti starfsemi 
Búnaðarstofu í Bændahöllinni 

Til að taka af öll tvímæli um 
sjálfs tæði þessarar einingar gagn
vart hagsmunasamtökum eins 
og Bændasamtökum Íslands 
kom fljótlega upp hugmynd um 
að Búnaðarstofa yrði sjálfstæð 
stofnun. Það þótti samt af ein
hverjum ástæðum ekki nógu góð 
hugmynd og var Búnaðarstofa sett 
undir Matvælastofnun og starfsfólk 
hennar flutt í Hafnarfjörð í ársbyrjun 
2016. 

Líka efasemdir um
lögmæti Búnaðarstofu undir

handarjaðri MAST

Fyrir þann gjörning var bent á að hafi 

Búnaðarstofa verið talin of hags
munalega tengd Bændasamtökunum 
með aðsetur í Bændahöllinni, þá 
væri hún það ekkert síður undir 
handarjaðri Matvælastofnunar 
sem væri eftirlitsaðili með allri 
matvælaframleiðslu og dýrahaldi 
í landinu. Með því fyrirkomulagi 
gæti augljóslega komið til hags
munaárekstra. 

Stjórnsýsluverkefni í tengslum 
við framkvæmd búvörusamninga 
og hagtölusöfnun í landbúnaði voru 
flutt til Matvælastofnunar árið 2016. 
Þar fór Búnaðarstofa í sjálfstæða 
skrifstofu innan stofnunarinnar með 
lögum nr. 46/2015. Var þetta gert 
í tíð Sigurðar Inga Jóhannssonar, 
þáverandi landbúnaðarráðherra. Þar 
með var ábyrgðin og framkvæmdin 
á verkefnunum komin á sama stað.  
Verkefni Búnaðarstofu átti hins 
vegar  litla samlegð með eftirlits
verkefnum MAST.

BÍ vildi sjálfstæða stofnun

Samkvæmt upplýsingum á vef 
Alþingis gerðu umsagnaraðilar ekki 
efnislegar athugasemdir við frum
varpið en BÍ og aðilar tengdir land
búnaði mótmæltu flutningi þessara 
stjórnsýsluverkefna til MAST og 
lögðu til að verkefnin yrðu flutt í 
sjálfstæða stofnun undir atvinnu
vega og nýsköpunarráðuneytinu. 
Í nefndaráliti meirihluta atvinnu
veganefndar Alþingis sem birtur var 
í Bændablaðinu sagði m.a.:

,,Nefndinni bárust efasemdir um 
að fela ætti Matvælastofnun umrædd 
verkefni þar sem þau eru einkum 
í ætt við þjónustu, framkvæmd 
búvörusamninga, áætlunargerð og 
söfnun talnaupplýsinga en ekki 
eftirlit sem er meginhlutverk stofn
unarinnar. Með öðrum orðum var 
bent á að umrædd verkefni féllu ekki 
að þeim verkefnum sem stofnunin 
sinnir nú þegar. Meirihlutinn tekur 
undir þessi sjónarmið og telur brýnt 
að verkefnin verði skýrt afmörkuð 
í sjálfstæðri einingu í skipulagi 
stofnunarinnar. Jafnframt bendir 
meirihlutinn á að umrædd verkefni 
má vinna óháð staðsetningu.“  

Stjórnarfrumvarpið var samþykkt 
mótatkvæðalaust með minni háttar 
breytingum

Ráðherra setur lög um flutning 
verkefna Búnaðarstofu

til ráðuneytis

Í framhaldinu kom sjávarútvegs og 

landbúnaðarráðherra, Kristján Þór 
Júlíusson, fram með lagafrumvarp í 
september 2019, þar sem gerðar voru 
breytingar á ýmsum lagaákvæðum 
um stjórnsýslu búvörumála. Var 
Matvælastofnun felld út úr lagatext
anum um breytingu á búnaðarlögum. 
Það hlutverk MAST var með lög
unum sett beint undir ráðherra. 
Sömuleiðis voru gerðar breytingar 
á lögum um Matvælastofnun sem 
fólu í sér að Búnaðarstofa yrði lögð 
niður. Breytingarnar öðluðust gildi 
1. janúar 2020.

Í greinargerð atvinnuveganefndar 
Alþingis vegna þessarar lagasetn
ingar komu fram skýr tilmæli:

,,Atvinnuveganefnd Alþingis 
beinir því til ráðuneytisins í ljósi 
mikilvægi og umfangs þeirra verk-
efna sem Búnaðarstofa sinnir í dag 
við framkvæmd búvörusamninga, 
hagtölusöfnun og þróun tölvukerfa 
að ráðuneytið afmarki með skýrum 
hætti verkefni Búnaðarstofu innan 
ráðuneytisins.“

Með þessu var í raun verið að 
ítreka afstöðu Bændasamtaka 
Íslands um Búnaðarstofu sem sett 
var fram við flutninginn á þessum 
verkefnum til MAST 2016. 

Efasemdir um lögmæti
flutnings á starfsemi 

Búnaðarstofu til ráðuneytis

Allt frá því Búnaðarstofa, eða 
starfsfólk þess og verkefni voru 
flutt í aðsetur sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðherra í atvinnu
vega og nýsköpunarráðuneytinu 
að Skúlagötu 4 í Reykjavík, hefur 
verið bent á að sá gjörningur gæti 
verið á skjön við lög. Þar væri 
ráðuneytið framkvæmdaraðili við 
að annast útdeilingu fjár og um 
leið hafa annast umsýslu, upp
lýsingaöflun og eftirlit með sömu 
aðilum og fengu fjármunina. Það 
fyrirkomulag gæti falið í sér hags
munaárekstra. Ráðuneytið gætti þar 
hagsmuna ríkisins og væri yfirvald 
yfir eftirlitsstofnunum sem sinntu 
eftirliti með bændum. Ráðuneytið 
væri því í raun ekki síður ólöglegur 
framkvæmdaaðli í þessu máli en 
Matvælastofnun og Bændasamtök 
Íslands þar á undan.

Kæruréttur á öllum 
stjórnvaldsákvörðunum sagður 

tekinn af bændum

Bent hefur verið á ýmsa ágalla núver
andi fyrirkomulags. Guðni Ágústsson, 

fyrrverandi landbúnaðar ráðherra, 
hefur m.a. bent á dóm Hæstaréttar 
í svonefndum Hólagarðsdómi árið 
1992, en þar segir 

„…hafði sama ríkisstofnun á 
hendi rannsókn í söluskattsmáli 
sóknar aðila og uppkvaðningu 
úr skurðar á grundvelli þeirr-
ar rann sóknar. Sóknaraðili fékk 
ekki komið fram endurskoðun á 
þeim efniságreiningi sem uppi er 
í málinu, hvorki með kæru til æðra 
stjórnvalds né í lögtaksmáli. Með 
þessu móti var mál hans leitt til 
lykta á einu stjórnsýslustigi. Þessi 
málsmeðferð var svo andstæð 
meginreglum stjórnsýsluréttar um 
rétt borgaranna til endurskoðunar 
á stjórnvaldsúrskurði fyrir æðra 
stjórnvaldi.“

Bent er á að helsta markmið með 
setningu stjórnsýslulaga hafi verið  
að tryggja sem best réttaröryggi 
manna í skiptum við hið opinbera. 
Því vill Guðni meina að með því að 
færa stjórnsýsluverkefni í tengslum 
við framkvæmd búvörusamninga 
undir ráðuneyti landbúnaðarmála 
þá sé verið að taka kæruréttinn 
af bændum á öllum stjórnvalds
ákvörðunum. Þetta sé gert þrátt fyrir 
áðurnefnda meginreglu stjórnsýslu
réttar um rétt einstaklinga til að fá 
ákvörðun endurskoðaða fyrir æðra 
stjórnvaldi. 

BÍ óskar eftir áliti
umboðsmanns Alþingis

Á fundi stjórnar Bændasamtaka 
Íslands sem haldinn var þriðju
daginn 23. febrúar síðastliðinn 
var lagt fram minnisblað er varðar 
flutning á starfsemi Búnaðarstofu til 
atvinnuvega og nýsköpunarráðu
neytis. Þar voru færð rök fyrir því að 
framkvæmd búvörusamninga, hag
tölusöfnun í landbúnaði og eftirlit 
með markmiðum búvörusamninga 
ætti ekki að liggja hjá stofnun sem 
væri undir yfirstjórn annars samn
ingsaðilans, heldur hjá sjálfstæðri 
stofnun er lúti sérstakri stjórn, þó 
hún heyri stjórnarfarslega undir 
landbúnaðarráðherra.

Samþykkti stjórn BÍ í fram
haldinu samhljóða að óska eftir 
áliti umboðsmanns Alþingis á 
stjórn  sýslulegu fyrirkomulagi við 
fram kvæmd búvörusamninga innan 
atvinnu vega og nýsköpunarráðu
neytisins.

Ekki liggur fyrir hvort eða hve
n ær embætti umboðsmanns muni 
fjalla um málið. 

FRÉTTASKÝRINGFRÉTTASKÝRING

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Bændasamtökin óska eftir að umboðsmaður Alþingis 
skoði lögmæti flutnings Búnaðarstofu til ráðuneytis
– Bent hefur verið á að í slíkum flutningi felist mögulegt brot á lögum um opinbera stjórnsýslu

Starfsfólk Bændasamtaka Íslands og fyrstu starfsmenn Búnaðarstofu þegar hún var sett á laggirnar í janúar 2015. Talið frá vinstri: Guðrún S. Sigurjónsdóttir 
fulltrúi, Ómar S. Jónsson fjármálastjóri, Ásdís Kristinsdóttir fulltrúi og Jón Baldur Lorange forstöðumaður. Mynd / HKr.
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Verið er að undirbúa breskan 
kjarna samrunaofn (nuclear -
- fusion) til að hefja lykilprófanir 
á eldsneytissamsetningu sem 
á endanum mun knýja risa-
kjarnasamruna ofninn ITER nærri 
Cadarache í Frakklandi þar sem 
gera á stærstu tilraun í heimi til að 
beisla kjarnasamrunaorku. 

Kjarnasamruni er fyrirbærið sem 
knýr sólina og ef eðlisfræðingar geta 
framkallað og beislað slíka orku á 
jörðinni væri það uppspretta nær tak-
markalausrar orku. Athyglisvert er að 
helstu iðnríki heims hafa sameinast 
um ITER verkefnið til að freista þess 
að ná þessu marki. Enda er þetta afar 
flókið og dýrt. Einnig er Bretland enn 
þátttakandi í þessu verkefni þrátt fyrir 
útgönguna úr ESB.

Í desember hófu vísindamenn hjá 
Joint European Torus (JET) að gera 
samrunatilraunir með trítíum – sem 
sjaldgæf og geislavirk samsæta vetn-
is sem líka er nefnd hydrogen-3 og 
ýmist táknað með T eða 3H. 

Kjarnasamrunaofninn í Bretlandi 
er einn tíundi af 22 milljarða 
Bandaríkjadala ITER verkefninu en 
hefur sams konar kleinuhringlaga 
„Tomamak“ hönnun á kjarnasam-
runaofninum. Það er í fyrsta skipti 
síðan 1997 sem vísindamenn gera 
tilraunir í Tokamak ofni með „veru-
legu magni“ af trítíum.

Upphaflega sovésk uppfinning

Tomamak kjarnasamrunaofnar eru 
upprunalega rússnesk eða sovésk 
uppfinning sem kynnt var á sjötta ára-
tug síðustu aldar af þáverandi sové-
sku eðlisfræðingunum Igor Tamm og 
Andrei Sakharov. Ofninn í Bretlandi 
er sagður þróaðasta ofngerðin í dag 
í samrunaorkutilraunum heimsins. 

Tilraun verður gerð í júní

Í júní mun JET byrja að blanda saman 
jöfnu magni af trítíum og deuteríum. 
Deutríum, eða hydrogen-2, er ýmist 
táknað með 2H eða D og er líka 
þekkt sem þungt vetni. Það er þessi 
eldsneytisblanda sem ITER mun 
nota í tilraun sinni til að skapa meiri 
orku með kjarnasamruna en sett er 
í ofninn. Vísindamenn JET munu 
nota minna en 60 grömm af trítíum 
við þessa tilraun. Verður broti úr 
grammi skotið inn í ofninn þrisvar 
til fjórtán sinnum á dag og er vonast 
til að ná út úr tilraununum 3 til 10 
sekúndum af nothæfum gögnum. 
Ýmist verður eingöngu notað trí-
tíum eða 50/50 blanda af trítíum 
og deutríum. 

Kínverjar sagðir hafa framkallað 
180 milljón gráðu hita árið 2018 

Í umfjöllun í blaðinu Nature segir að 
þetta sé eitthvað sem aldrei hafi verið 
sýnt fram á áður. Það er kannski ekki 
alls kostar rétt. Kínverjar, sem líka 
eru þátttakendur í ITER verkefninu 
eins og flestar stórþjóðir heimsins, 
gerðu tilraun í sínum Tokamak ofni 
árið 2018 og náðu þá að framkalla 
eitt augnablik 180 milljón gráðu hita 
og náðu að sagt var að framkalla 
meiri orku en lögð var í verkefnið. 
Þetta verkefni er nefnt Experimental 
Advanced Superconducting Tokamak 
(EAST) og var m.a. greint frá þessari 
tilraun í Bændablaðinu.

 Árið 2019 setti EAST markið 
enn hærra og tilkynnti áform um að 
tvöfalda það hitastig árið 2020 og ná 
360 milljón gráðum. Ekki hefur frést 
af að þetta hafi tekist en COVID-19 
hafði áhrif á allar vísindalegar til-
raunir í þessa veru á síðasta ári. Þó 
EAST liðið verði nokkrum mánuðum 
of seint að ná þessu markmiði getur 
það samt verið fyrst til þess. 

Breski ofninn á að geta  
náð 100 milljón gráðu hita

Kjarnasamrunaofninn í Bretlandi 
ætti að hita og afmarka plasma af 
deuteríum og trítíum þannig að sam-
runi samsætanna í helíum framleiði 
nægan hita til að viðhalda frekari 
samrunaviðbrögðum. Ofninn er 
þannig hannaður að sá gríðarlegi hiti 
sem myndast snertir aldrei veggina 
í ofninum, enda myndu þeir sam-
stundis bráðna. Heldur er ofurheitum 
plasmanum haldið svífandi í afar öfl-
ugu segulsviði. Hitastigið í JET á að 
geta náð 100 milljón gráðum. Það er 
margfalt meiri hiti en í kjarna sólar-
innar sem talinn er vera 15 milljón 
gráður á Celsíus. 

Spennandi verkefni

„Það er mjög spennandi núna að 
komast á það stig að geta framkvæmt 
það sem við höfum verið að undirbúa 
í öll þessi ár,“ segir Joelle Mailloux, 
sem er meðstjórnandi vísindaáætl-
unar JET. „Við erum tilbúin í það.“

Tilraunir JET munu hjálpa vís-
indamönnum að spá fyrir um hvernig 
plasmi í ITER Tomamak muni haga 
sér og þróa út frá því til stillingar fyrir 
risatilraunina. 

„Það er næst því sem við getum 
náð ITER aðstæðum í nútímavél-
um,“ segir Tim Luce, yfirvísinda-
maður hjá ITER. Tilraunirnar eru 
lokaáfangi við tveggja áratuga vinnu, 
segir Luce. 

ITER mun hefja tilraunir í smáum 
skala árið 2025. En frá 2035 mun 
kjarnasamrunaverið vera keyrt á 
50:50 blöndu af deuteríum og trí-
tíum. 

Bæði ITER og JET, eru með 

aðsetur í Culham Center for Fusion 
Energy (CCFE) nálægt Oxford. 
Síðustu Tomamak samrunatilraun-
ir heims með trítíum fóru einnig 
fram á JET. Markmiðið var þá að 
ná hámarksaflinu og tókst þá að ná 
methlutfalli orku úr orku (þekktur 
sem Q gildi) upp á 0,67. Það met 
stendur enn í dag segir í Nature. 
Gildið 1 þýðir að jafn mikil orka fari í 
að framleiða orkuna og notuð er til að 
búa hana til. Á þessu ári er markmið-
ið að viðhalda svipuðu samrunaafli 
í 5 sekúndur eða meira, að ná eins 
miklu af gögnum úr tilraununum 
og mögulegt er til að skilja hegðun 
langvarandi plasma.  /HKr.

Áfangi í fjölþjóðlega kjarnasamrunaverkefninu ITER:

Tilraun gerð með trítíum eldsneyti til að framkalla 
kjarnasamruna í sumar í tilraunaofni í Bretlandi

Kjarnasamrunaofn af Tomamak-gerð. Ofnar sem duga til að hemja þann gríðarlega hita sem myndast við kjarnasamruna 
eru afar flóknir að allri gerð og þar af leiðandi mjög dýrir. Ef vel tekst til vonast menn samt til að slíkir ofnar geti 
umbylt framleiðslu á ódýrri vistvænni orku í heiminum. 

Þjóðirnar sem standa að Iter verk
efninu í Frakklandi. Að vísu ætti 
breski fáninn að vera þarna líka eftir 
útgöngu þeirra úr ESB. 

Vesturhrauni 3  •  210 Garðabær  •  s: 480 0000 
Austurvegi 69  •  800 Selfossi  •  s: 480 0400 
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VINNUR HEILAN VINNUDAG ÁN ÞESS AÐ HLAÐA 

Rafhlöðudrifin lausn fyrir kröfuharða garðyrkjumenn, 
verktaka og sveitafélög sem vilja taka græna skrefið 

og vinna með aflmiklum tækjabúnaði sem slær  
háværum bensíntækjum ekkert við í afköstum.  

Einfalt í vinnslu því rafhlöðuna er hægt að tengja við 
hekkklippu, sláttuorf, greinarsög, sláttuvél og blásara 
og að auki er hægt að vinna fullan vinnudag án þess 
að hlaða. 3 ára ábyrgð á rafhlöðum frá framleiðanda. 

Hafið samband og fáið tilboð í lausn sem hentar 
ykkar þörfum og leggið heyrnarhlífunum. 
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UTAN ÚR HEIMI

Franskir bændur og ráðherrar mótmæla hugmyndum um vegan fæði fyrir skólabörn:

„Hættum að setja hugmyndafræði á matardiska barnanna okkar“
– sagði landbúnaðarráðherrann Julien Denormandie á Twitter síðu sinni
Franskir bændur og ráðherrar 
hafa að undanförnu mótmælt 
kröftuglega þeirri ákvörðun borg-
aryfirvalda í Lyon að taka upp 
„vegan“ fæði í skólum. Þá hafa 
bændur einnig mótmælt við stór-
markaði og dreifingarstöðvar því 
lága verði sem þeir fá fyrir sína 
afurðir. 

Gérald Darmanin, innanríkisráð-
herra Frakklands, segir ákvörðun um 
að taka upp „vegan“ máltíðir í skól-
um í Lyon vera móðgun við franska 
bændur og kjötiðnaðarmenn. Þá séu 
skólamötuneytin oft eina tækifærið 
fyrir sum börn til að fá kjöt í matinn. 
Fjallað var um málið í staðarmiðlum 
eins og Le Progrès.

Sögð tímambundin ráðstöfun  
vegna COVID-19

Stéphanie Léger, yfirmaður mennta-
mála í Lyon, segir þessa ákvörðun 
einungis vera tímabundna ráðstöfun 
vegna COVID-19. Með þessu hafi átt 
að ná fram hraðari afgreiðslu í mötu-
neytunum. Ráðstöfunin eigi einungis 
að gilda fram að páskum.

Skólayfirvöld sögð stefna  
heilsu barna í hættu

Ráðherrar hafa sakað yfirvöld í Lyon 
um að vera með þessari ákvörðun að 
stefna heilsu skólabarna í hættu. 

„Hættum að setja hugmyndafræði 

á matardiska barnanna okkar,“ 
sagði landbúnaðarráðherrann Julien 
Denormandie á Twitter-síðu sinni.

„Gefum þeim að borða það sem 
þau þurfa í uppvextinum. Kjöt er 
hluti af því,“ sagði ráðherrann einnig í 
harðorðum skilaboðum. 

 
Matvælaframleiðsla ekki 

heilsufarsvandamál

„Við munum ekki sætta okkur við að 
öll matvælaframleiðsla sé skilgreind 
sem eitthvert heilsufarsvandamál,“ 
sagði í sameiginlegri yfirlýsingu 
búnaðarsambandanna Fédération 
nationale des syndicats d'exploitants 
agricoles (Fdsea) og Jeunes agriculteurs 
du Rhône. Var yfirlýsingin send út 
skömmu áður en bændur óku á um 
30 dráttarvélum inn í borgina til að 
mótmæla stöðunni.

Mótmæla líka lágu afurðaverði

Fulltrúar bænda hafa verið í viðræðum 
við matvælarisana á markaðnum 
á meðan stórmarkaðir taka þátt í 
umræðum um verð, samkvæmt 
lögum sem samþykkt voru árið 2018. 
Bændur segja verðið sem þeir fái fyrir 
afurðir sínar ekki duga fyrir kostnaði 
við framleiðsluna. Smásalar halda 
því aftur á móti fram að neytendur 
hafi ekki efni á að borga meira. Inn 
í þessar deilur blandast átök um 
innflutning og afnám tolla.  /HKr.

Gérald Darmanin, innanríkisráðherra 
Frakklands.

Julien Denormandie, landbúnaðar
ráðherra Frakklands.

Ákvörðun skólayfirvalda í Lyon um að taka upp vegan fæði í skólum hefur 
vakið mikla reiði meðal franskra bænda.  

Alþjóðleg könnun um afstöðu fólks til starfsstétta:

Bretar bera meiri virðingu fyrir 
bændum en nokkur önnur þjóð
Bændur eru meira metnir af bresk-
um almenningi en í nokkru öðru 
landi, samkvæmt niðurstöðum 
nýrrar könnunar. Um 47% Breta 
yrðu ánægðir ef barn þeirra gerðist 
bóndi. 

Það kemur fram í alþjóðlegri 
skoðanakönnun YouGov þar sem 
yfir 22.000 manns í 16 löndum voru 
spurðir um álit sitt á ýmsum starfs-
stéttum. Það kemur ekki á óvart, mitt 
í COVID-19 faraldrinum, að vísinda-
menn og læknar skuli hafa skorað 
hæst sem tvær virtustu starfsstéttirnar 
um allan heim. Það vakti hins vegar 
athygli að 47% aðspurðra í Bretlandi 
sögðust verða ánægð ef barn þeirra 
yrði bóndi. Til samanburðar höfðu 
23% aðspurðra á heimsvísu sömu 
afstöðu. Enginn önnur þjóð bar meiri 
virðingu fyrir bændum en Bretar.

Mark Bridgeman, forseti Country 
Land and Business Association 
(CLA), sagði um niðurstöðurnar að 
kórónaveirukreppan og Brexit hafi 
verið meiri áskorun fyrir  fæðuöflun 
en nokkru sinni fyrr. 

Bretland talið í forystuhlutverki  
í matvælaframleiðslu

„En fólk er líka að gera sér grein fyrir 
forystuhlutverki Bretlands í fram-
leiðslu á fyrsta flokks matvælum,“ 
bætti hann við. 

„Breskir bændur eru með hæstu 
umhverfis- og dýravelferðarstaðla í 
heiminum. Fólk veit í auknum mæli 
að bresk framleiðsla er merki um 
gæði og sjálfbærni – og við ættum 
að stuðla að því enn frekar.“

Í samtökum Bridgeman, eru 
um 30.000 bændur, landeigendur 
og fyrirtæki í dreifbýli víðs vegar 
um England og Wales. 

Ekki á móti vegan en á móti 
rangfærslum um breska bændur

„Ég hef ekkert á móti árlegum 
herferðum eins og „Veganúar“, en 
oft fylgja því neikvæðar sögur sem 
dreift er á netinu um búskaparhætti. 
Þar er stuðst við gögn sem eru ann-
aðhvort að öllu leyti röng, eða sem 
eiga einfaldlega ekki við um breska 
bændur. 

Við þurfum stöðugt að berjast 
gegn og stuðla að jákvæðri ímynd 
breska landbúnaðarins – bændur 
sjá okkur fyrir heimsklassa mat 
sem framleiddur er og ræktaður 
fyrir dyrum okkar. Bændur eru 
einnig að taka skref í að draga 
úr loftslagsbreytingum, snúa við 
hnignun líffræðilegs fjölbreytileika 
og styðja staðbundin hagkerfi 
með fjölbreytni í viðskiptum. 
Samt sem áður myndi fólk vilja 
sjá bændur vera meira áberandi 
í umhverfisumræðunni. Meðal 
annars er varðar plöntun á trjám, 
aukinni sjálfbærni, staðbundnum 
hagkerfum og fjölbreytni í við-
skiptum. Því eigum við að koma 
til skila.“

Þessi nýjasta könnun endurómar 
niðurstöður nýrrar skýrslu sem birt 
var af landbúnaðar- og garðyrkju-
þróunarráði (AHDB) þar sem í ljós 
kom að jákvæð viðhorf kaupenda til 
bænda hafa vaxið töluvert.

Velvilji gagnvart bændum en  
líka vaxandi umhverfisvitund

Susie Stannard, höfundur skýrsl-
unnar, sagði: 

„Neytendur hafa brugðist jákvætt 
við viðleitni bænda til að halda uppi 
fæðuframboði meðan á heimsfar-
aldrinum stendur. En þó að velvilji 
sé fyrir hendi er einnig vaxandi vit-
und um margvísleg umhverfismál 
sem hafa áhrif á búskapinn, bæði 
á alþjóðavettvangi og í Bretlandi. 
Einnig löngun til að sjá landbún-
aðinn bæta þar úr.“ 

Varðandi umhverfismálin í 
Bretlandi komu fram í könnuninni 
áhyggjur af metanlosun frá búfé, 
stærð lands sem notað er undir 
dýraeldi, vatnsnotkun vegna rækt-
unar, sem og áhyggjur vegna flóða 
og jarðvegseyðingar.

Skýrslan var gerð á vegum 
rann sóknarstofnunarinnar Blue 
Marble. Þar var m.a. skoðað traust 
og gagnsæi í landbúnaðarkerfinu 
og kannað hvernig viðhorf til mat-
vælaframleiðslunnar hefur þróast í 
tímans rás, sem og hvaða þáttum er 
treyst mest. 

Skýrslan sýnir að á árinu 2020 
var kórónaveiran stærsta áhyggju-
efni breskra neytenda – einnig 
Brexit – vegna áhrifa þessara þátta 
á heilsu og efnahag. Þar fyrir utan 
voru það umhverfismálin sem voru í 
forgangi breskra neytenda.  Mál eins 
og mengun vegna plastúrgangs og 
loftslagsbreytingar voru þó stærsta 
áhyggjuefnið á alþjóðavísu

.  /HKr. 

Breskur almenningur er greinilega þokkalega ánægður með sinn landbúnað og ber mikla virðingu fyrir bændum. 

Dönsk Sky-Clean tækni: 

Getur lækkað CO2 losun í 
landbúnaði um helming
Dönsk tækni sem ber nafnið 
Sky-Clean hefur alla burði til 
að minnka losun landbúnaðar af 
koltvíoxíði út í andrúmsloftið um 
helming. Ferlið sem tæknin fer í 
gegnum er ódýrara en sambæri-
legt á markaði nú og binda Danir 
miklar vonir við Sky-Clean. Með 
tækninni er hægt að nýta hráefni 
úr landbúnaði til að framleiða 
flugeldsneyti og lífkol.

Vinna við Sky-Clean hefur staðið 
yfir í nokkur ár en tæknin gengur út 
á að lífmassa er breytt í lífkol eftir 
ákveðnu ferli. Rannsóknaraðilar 
frá Tækniháskóla Danmerkur og 
háskólanum í Árósum hafa unnið 
að þróun tækninnar sem á að geta 
minnkað losun frá landbúnaði um 
helming. Fleiri aðilar hafa styrkt 
verkefnið en hugmyndasmiðurinn 
á bak við tæknina er frumkvöðullinn 
Henrik Stiesdahl. Von bráðar verð-
ur fyrsta tilraunaverksmiðjan upp á 
tvö megavött byggð en þar verður 

lífmassi nýttur frá landbúnaði með 
hálmi, áburði og fleiri líffræðilegum 
afgangshráefnum. 

Danska tæknin gengur út á að 
umbreyta afgangshráefni í lífkol 
með sýrulausu ferli sem gert er í 
ákveðnum ofni upp undir þúsund 
gráðu heitum. Vegna hitans sundrar 
það hráefninu án þess að það brenni 
og það breytist í duft. Nokkur 
rokgjörn efni breytast í gas á meðan 
lítill hluti af lífræna efninu stendur 
eftir í föstu eða fljótandi formi. 
Samkvæmt vísindamönnunum er 
hægt að breyta hálmi og trefjum 
úr áburði í flugeldsneyti og lífkol. 
Í staðinn fyrir að sleppa kolinu út í 
andrúmsloftið er hægt að geyma það 
í jörðu í hundruð ára. 

Með dönsku aðferðinni verður 
hægt að binda 50 prósent af koli í 
jörðinni. Lífkolið er hentugur áburð-
ur fyrir jarðveginn og hindrar einnig 
leka af næringarefnum úr jarðvegin-
um.  /ehg – Landsbygdens Folk 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO):
Markaðssetning á matvælum 
til barna oft og tíðum óleyfileg
Matarauglýsingar sem snúa að 
börnum brjóta í bága við leið-
beiningar frá Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnuninni (WHO). Ofþyngd 
eykst meðal barna um allan heim 
og ein af mörgum ráðstöfunum 
til að berjast gegn þessari þróun 
hafa heilbrigðisyfirvöld í Noregi 
nú kannað hversu stór hluti af 
markaðssetningu óhollrar fæðu 
og drykkja er beint að börnum 
þar í landi. 

„Það er samhengi milli ofþyngd-
ar og auglýsinga á óhollum mat 
og drykkjum,“ segir Kamilla 
Knutsen Steinnes hjá norsku 
Neytendarannsóknarstofnuninni. 
Ásamt Vilde Haugrønning hafa 
þær unnið að tilraunaverkefni í sam-
vinnu við WHO sem snýr að þessu 
en mörg lönd í Evrópu og Kanada 
koma einnig að málinu. 

Með aðstoð sérstaks apps hafa 
rannsakendurnir kortlagt hvaða 
auglýsingar börn og ungmenni 
fá í farsíma sína þegar þau nota 
Facebook, Instagram, Twitter og 
YouTube. Af 5.076 auglýsingum 

var ein af tíu auglýsingum um mat 
og drykki. 

Rannsakendurnir hafa trú á 
að hlutfallið væri mun hærra ef 
Snapchat og TikTok væri einnig 
tekið með í reikninginn. 

Átta af tíu auglýsinganna um 
mat og drykki eru ekki leyfilegar 
samkvæmt leiðbeiningum frá WHO. 

Tíu mest auglýstu matvörurnar 
voru pitsur, kjötvörur, fiskvörur, ís 
og sætir drykkir án viðbætts sykurs, 
mjólkursúkkulaði, orkudrykkir, 
hafragrautar og sætir drykkir með 
viðbættum sykri. /ehg - Bondebladet

Það er samhengi milli ofþyngdar 
og auglýsinga á óhollum mat og 
drykkjum.
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Landbúnaðarráðuneyti Banda
ríkjanna fór yfir stöðu landbún
aðarmála á ráðstefnu um horfur 
í greininni sem haldin var á netinu 
18. og 19. febrúar síðastliðinn. 
Þemað þetta árið var seigla. 

Þar kemur fram að fólk hafi 
upplifað mikla seiglu í landbúnaði 
og matvælaiðnaðinum vegna 
vanda sem takast þurfti á við 
vegna COVID-19. Bændum hafi 
tekist að halda áfram að halda uppi 
nægu framboði öruggra matvæla 
á viðráðanlegu verði. Jafnvel þó 
mjög hafi reynt á aðfangaöflun og 
dreifingarleiðir.

„Við höldum með bjartsýni inn í 
2021,“ sagði í inngangi hagfræðinga 
ráðuneytisins á ráðstefnunni. 

„Þrátt fyrir áframhaldandi 
áskoranir virka markaðir vel og 
fæðuframboð er áfram nægilegt, 
matvæli örugg og á viðráðanlegu 
verði. Vöruverð er hátt og endur-
speglar í sumum tilvikum sögulega 
litlar birgðir og ótrúlega mikla eft-
irspurn eftir útflutningi þrátt fyrir 
hækkandi verð. Við höldum áfram 
að einbeita okkur að vera leiðandi 
til skamms tíma í áframhaldandi 
heimsfaraldri samhliða áskorun-
um til lengri tíma litið til að bæta 
framleiðni landbúnaðarins. Einnig 
til að vaxa á erlendum mörkuð-
um fyrir bandarískar afurðir og 
viðhalda stöðu Bandaríkjanna með 
lágt kostnaðarhlutfall, sem og mestu 
og öflugustu matvælaframleiðslu í 
heiminum.“

Hækkandi verð  
á korni og olíufræi

Bent er á að verð á korni og olíu-
ríkum jurtum hafi farið vaxandi 
vegna samdráttar í framleiðslu og 
aukinnar eftirspurnar. Dregið hafi úr 
ræktun á 8 helstu korntegundum og 
hafi hekturum í ræktun fækkað um 
8 milljónir ekra síðan 2014 (um 3,2 
milljónir hektara), eða úr 257 millj-
ónum í 249 milljónir ekra. Á síðasta 
ári hafi veður líka leikið bændur grátt 
í sumum hlutum Bandaríkjanna. Allt 
hefur þetta leitt til minna framboðs 
og hækkandi afurðaverðs.

Ráðuneytið býst við að plantað 
verði í  flesta þá akra á árinu 2021 
sem ekki voru nýttir á síðasta ári. 
Búast megi við að uppskeran í ár 
af korni, hveiti og sojabaunum í 
Bandaríkjunum verði sú mesta síðan 
2016. Mögulegt sé að lagðar verði 
227 milljónir ekra undir slíka ræktun 
á þessu ári, eða sem svarar um 90,8 
milljónum hektara.  

Að mati landbúnaðarráðuneytis 
Bandaríkjanna hefur þó aukin 
eftirspurn eftir landbúnaðarafurðum 

í Kína haft einna mest áhrif á 
hækkandi verðlag. Þá hafi birgðir í 
heiminum í upphafi árs 2021 á korni, 
sojabaunum og hveiti ekki verið 
minni í mörg ár. Því megi búast við 
meiri verðhækkunum fram á næsta 
ár. Mögulegt sé þó að samdráttur í 
hagvexti víða um heim geti dregið 
verðið niður. 

Ráðuneytið bendir á að miklir 
erfiðleikar hafi komið upp í mjólkur- 
og kjötframleiðslu vegna áhrifa af 
COVD-19. Vandi við slátrun og 
markaðssetningu á kjöti hafi riðlað 
markaðnum en haft mismunandi 
áhrif á mismunandi kjötgreinar. 
Betur hafi þó gengið að komast yfir 
þessa erfiðleika en búist var við, en 
hækkandi verð á fóðri muni þó áfram 
hafa mikil áhrif á kjötframleiðsluna. 

23 milljarðar dollara í 
neyðaraðstoð til bænda

Yfirvöld hafa gripið til margvíslegra 
ráðstafana til að styðja við 
bandarískan landbúnað í COVID-19 
faraldrinum. Þannig var sett í gang 
verkefni undir nafninu Coronavirus 
Food Assistance Program (CFAP) 
og annað undir heitinu Farmers to 
Families Food Box Program, eða 
matarpakkar bænda til fjölskyldna.

Undir CFAP var veitt 23,6 millj-
örðum dollara í aðstoð með beinum 
greiðslum til bænda til að takast á 
við tjón vegna faraldursins. Þetta 
samsvarar um 3.037 milljörðum 
íslenskra króna. 

Matarpakkaverkefnið miðaði 
einkum að því að tengja bænd-
ur betur við neytendur. Í gegnum 
þetta verkefni voru framleiddir yfir 
100 milljón matarpakkar fyrir fólk í 
neyð. Svipaðar aðgerðir voru settar 
í gang fyrir skóla. 

Spáð 5,5% samdrætti  
í veltu landbúnaðar

Landbúnaðarráðuneyti Banda-
ríkjanna reiknar með að velta 

í landbúnaði dragist saman úr 
136,2 milljörðum dollara árið 
2020 í 128,3 milljarða dollara á 
árinu 2021, eða um 5,5%. Inni í 
þessum samdrætti er tekið tillit 
til lækkaðs verðmats á innviðum 
í landbúnaði upp á 9,8 milljarða 
dollara. Samt er búist við 2,2% 
verðmætaaukningu fasteigna og 
lands sem standa undir 82,6% 
af eignastöðu landbúnaðarins. 
Er því spáð að verðmæti þessara 

eigna fari í 2,63 billjónir dollara 
á árinu 2021. Eignaskuldir munu 
líka aukast um 3,1% á árinu 2021 
og fara í 287,4 milljarða dollara. 
Hafa fasteignaskuldir í landbún-
aði verið að aukast á hverju ári 
síðan 2014 og búist er við að 
þær skuldir standi fyrir 65,1% af 
heildarskuldum landbúnaðarins 
á árinu 2021. Hrein eign í grein-
inni er þó enn margföld umfram 
skuldir.   /HKr.

Lely Center Ísland
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Bandarískir bændur reyna að ná vopnum sínum á ný eftir áföll vegna óveðurs og COVID-19 á árinu 2020:

Búist við áframhaldandi hækkunum á kornverði 
– Hafa fengið sem svarar 3.037 milljörðum íslenskra króna í beina fjárhagsaðstoð
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Bændur í Bandaríkjunum fengu mikla fjárhagsaðstoð til að takast á við 
margvíslegan vanda á síðasta ári, m.a. vegna óveðurs og COVID-19. Þeir 
komu löndum sínum líka til aðstoðar með því að dreifa 100 milljónum 
matarpökkum til þeirra sem á þurftu að halda. 

Stoltur bandarískur bóndi við dráttarvél sína á akrinum. Mynd / Kissed A Farmer

jardir.is
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Verslanir í litlum byggðalögum 
á Íslandi eru til umfjöllunar í 
nýrri rannsóknaskýrslu Emils B. 
Karlssonar, en rann sóknin styrkt 
var af Byggðarannsóknasjóði. 

Í skýrslunni er lýst vanda þessara 
verslana, sem meðal annars felst í 
óhagstæðum innkaupum, háum 
flutningskostnaði og áhættu þeirra 
einstaklinga sem reka þessar versl-
anir. Einnig eru lagðar fram tillögur 
að skilvirkum aðgerðum sem ætlað 
er að styðja þessar verslanir til lengri 
tíma litið. 

Dreifbýlisverslanir um allt land 
gegna veigamiklu hlutverki í að 
viðhalda byggð á fámennum svæð-
um, bæði með því að íbúar geti 
keypt nauðsynjar og ekki síður sem 
samfélagsmiðstöðvar. Um leið eiga 
þessar verslanir erfitt með að lifa af 
vegna fárra viðskiptavina og erfiðra 
ytri skilyrða. 

Mest óánægja með verð og 
þjónustu á sunnanverðum 

Vestfjörðum

Í könnun sem dr. Vífill Karlsson 
gerði árið 2018 kom í ljós að 
 óánægja íbúa með verð og vöru-
framboð eykst almennt eftir því sem 
búsetan er fjær höfuðborgarsvæð-
inu eða öðrum þéttbýliskjörnum 
þar sem lágvöruverðsverslanir eru. 
Á meðan íbúar á sunnanverðum 
Vestfjörðum eru hvað óánægðastir 
með vöruverð eru íbúar þeirra staða 
sem hafa lágvöruverðsverslanir, eins 
og á Akranesi og í Borgarnesi, hvað 
ánægðastir með vöruverð. Mögulega 
gæti þessi afstaða breyst eitthvað ef 
könnun yrði gerð næsta haust þegar 
áhrifa af opnun Dýrafjarðarganga 
fer að gæta meira en orðið er. 
Talsvert er nefnilega orðið um að 
íbúar á sunnanverðum Vestfjörðum 
nýti sér opnun ganganna og vetr-
aropnun milli norðan- og sunnan-
verða Vestfjarða til að gera innkaup 
í Bónusversluninni á Ísafirði og í 
Nettó.  

Reynt að finna leiðir til úrbóta

Tilgangur rannsóknarinnar var að 

finna leiðir til að eigendur þessara 
verslana geti snúið vörn í sókn, 
bæði með skilvirkum stuðningsað-
gerðum stjórnvalda og með því að 
skjóta fleiri stoðum undir rekstur-
inn. Höfundur skýrslunnar er Emil 
B. Karlsson, fyrrum forstöðumaður 
Rannsóknaseturs verslunarinnar. 

Þegar rennt er í gegnum skýrsl-
una blasir við frekra döpur mynd af 
þróun verslunar í dreifðari byggð-
um landsins. Þó má sjá vonarglætu 
á nokkrum stöðum þar sem verið er 
að endurreisa verslanir eða hugur 
í fólki að fara þá leið. Skoðuð var 
staða hjá 22 verslunum um land allt 
og greining gerð á reynslu þeirra. 
Í skýrslunni kemur fram að vandi 
þeirra er margháttaður.

Óhagkvæm innkaup

Vandi við innkaup lítilla verslana 
á landsbyggðinni felst í því að þær 
geta ekki nýtt sér stærðarhagkvæmi 
og afsláttarkjör eins og verslunar-

keðjurnar. Þessar verslanir kaupa 
oft vörur sem hafa þegar farið í 
gegnum fleiri stig virðiskeðjunnar. 
Þá er álagning eftir, sem þarf að vera 
hærri en í stórum verslunum til að 
standa undir rekstrarkostnaði, auk 
áhrifa flutningskostnaðar.

Samkeppni við 
lágvöruverðsverslanir

Stærstu verslunarkeðjurnar vilja 
ekki reka of litlar einingar með 
tapi. Íbúar á landsbyggðinni versla 
í lágvöruverðsverslunum þó ferðast 
þurfi tugi kílómetra. 

Reksturinn hefur í för með sér 
áhættufórn eigenda verslana

Reksturinn er oft nánast sjálfboða-

vinna áhugasamra heimamanna og 
velunnara á meðan aðrir íbúar hafa 
fastar tekjur. 

Vítahringur verslunarinnar

Reksturinn stendur ekki undir sér 
vegna fámennis og fámennið eykst 
ef ekki er til verslun á staðnum.

Þá segir í skýrslunni að margar 
þeirra dreifbýlisverslana sem hér 
er fjallað um hafi orðið gjaldþrota 
og skipt oft um eigendur og rekstr-
araðila. Reglulega birtast fréttir af 
því að eina búðin í byggðalaginu 
hafi verið lögð niður, eða reist við 
fyrir tilstuðlan sveitarfélagsins eða 
samtakamáttar íbúa. Ýmissa leiða 
hefur verið leitað í því sambandi, 
meðal annars stofnun hlutafélaga 
með aðkomu heimamanna og utan-
aðkomandi velunnara, sem hafa lagt 
búðinni til rekstrarfé til einhvers 
tíma. Þetta sýnir samstöðu fólks um 
að gefa litlum byggðum tækifæri til 
að lifa af. 

Lausnin felst ekki í tímabundnum 
björgunaraðgerðum

Hluti af stuðningsaðgerðum stjórn-
valda til svæða sem skilgreindar 
hafa verið „Brothættar byggðir“ 
felast meðal annars í að styðja 
við rekstur verslunar á staðnum. 
Vandinn er sá að stuðningur við 
„Brothættar byggðir“ er tímabund-
inn og óljóst hvað tekur við eftir 
að fjárhagsaðstoð lýkur ef grund-
völlurinn hefur ekki verið tryggður 
að einhverju leyti. Lausnin felst 
ekki í tímabundnum björgunarað-
gerðum til að mæta rekstrartapi, 
heldur þarf að leita leiða til að auka 
fyrirsjáanleika rekstrarins og sem 
mestrar sjálfbærni. Afar mikilvægt 
er að skjóta fleiri stoðum undir 
reksturinn með viðbótarþjónustu, 
hvort sem er á sviði ferðaþjónustu, 
samstarfs við sveitarfélag um inn-
kaup, veitingaþjónustu, annast 
póstþjónustu, bensínafgreiðslu 
o.s.frv.

Í Byggðaáætlun 2018–2024 er 
í tveimur liðum, í aðgerðaáætl-
un, fjallað um stuðningsaðgerðir 
til handa verslunum í strjálbýli. 
Annars vegar í lið A.08. Jöfnun 
flutningskostnaðar vegna verslunar 
og hins vegar í lið A.09. Verslun í 
strjálbýli.

Tillögur til úrbóta

Í niðurstöðum skýrslunnar tekur 
höfundur saman fjölmargar til-
lögur til úrbóta. Ein tillagan er að 
verslanir á landsbyggðinni reyni 
að koma á samstarfi við stærri 
verslanir í því augnamiði að lækka 
vöruverð. Staðan sé sú að versl-
anir, sem starfræktar eru í minnstu 
byggðalögunum, eiga í mjög ójafnri 
samkeppni við stóru verslunar-
keðjurnar á dagvörumarkaði hvað 
varðar innkaupaverð. Þetta leiðir 
til ójafnra skilyrða fyrir íbúa eftir 
því hvar þeir búa og hvetur íbúa til 
að gera innkaup utan heimabyggðar 
þó óskir þeirra standi til þess að 
viðhalda verslun í heimabyggð.

Skýrsluhöfundur segir að ástæða 
sé til að koma á samtali um nánara 
samstarf við stóru verslunarkeðjurn-
ar með það fyrir augum að heima-
menn í litlum byggðum reki sínar 
verslanir en hafi aðgang að inn-
kaupum á sama eða svipuðu verði 
og lágvöruverðsverslanirnar. 

„Þannig er ábyrgð á rekstri 
verslunarinnar í höndum eiganda 
verslunar í heimabyggð og verslun-
arkeðjan nýtur góðs af aukinni sölu. 
Þetta fyrirkomulag hefur um langt 
skeið verið viðhaft í nágrannalönd-
um okkar og gefist vel. Í Noregi og 
Svíþjóð eru þessar verslanir reknar 
sem eins konar sérleyfisverslanir 
undir merkjum viðkomandi versl-
unarkeðju. Eigendur greiða veltu-
bundna þóknun og fá í staðinn ýmsa 
tæknilega og faglega þjónustu.“                               

    /HKr. 

Rannsóknaskýrslan Verslun í heimabyggð:

Reynt að finna leiðir til að smáverslanir 
á landsbyggðinni geti snúið vörn í sókn

Thomas kaupmaður í Verzlunarfjelagi Árneshrepps.  
 Mynd / Úr skýrslu Verslun í heimabyggð

• Íbúar í byggðalögum í mestri fjarlægð frá lágvöruverðsverslunum  
eru óánægðir með vöruverð.

• Íbúar sunnanverðra Vestfjarða telja hátt verðlag eina helstu 
ástæðu þess að landshlutinn sé ekki eins heppilegur til búsetu 
og önnur landsvæði.

• Íbúar sunnanverðra Vestfjarða versla helst í lágvöruverðsverslun 
í Reykjavík í 390 km fjarlægð.

• Ætla má að útgjöld heimila í litlum byggðalögum til matarinnkaupa 
sé mun hærra en þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu.

Mismunandi viðhorf eftir búsetu
Jóhann Magnússon í versluninni Albínu á Patreksfirði.  
 Mynd / Úr skýrslu Verslun í heimabyggð

Kjörbúðin Djúpavogi. Mynd / Úr skýrslu 
Verslun í heimabyggð
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Matvælastofnun skimar fyrir 
PRRS-veiki (Porcine Respira-
tory and Reproductive Synd-
rome) í svínum á Íslandi í ár, 
líkt og undanfarin ár. Sýni verða 
tekin frá 8 bæjum við slátrun 
að vori og hausti. Niðurstöður 
verða sendar til eigenda dýra, 
hvort sem þau eru jákvæð eða 
neikvæð.

PRRS er einn af þeim 
sjúkdómum sem mikilvægt er 
að koma í veg fyrir að berist til 
landsins og bregðast þarf skjótt 
við ef það gerist, því hann getur 
haft alvarlegar afleiðingar. Ástæða 
þess að sýni eru tekin árlega er að 
einkenni geta verið óljós og því 
uppgötv ast seint. Sjúkdómurinn 
getur því breiðst út án þess að 
vart verði við hann til að byrja 
með. Skimunin er liður í því að 
reyna að uppgötva sjúkdóminn 
snemma í ferlinu og kemur til 
viðbótar almennri árvekni og 
eftirliti svínabænda.

PRRS er veirusjúkdómur með 
fyrst og fremst tvö birtingarform: 
Frjósemisörðugleikar hjá gyltum/
göltum og öndunarerfiðleikar hjá 
grísum.

• Helstu einkenni hjá gyltum 
eru minnkuð matarlyst, hiti, 
slappleiki og einkenni frá 
öndunarfærum. Einkenni 
tengd frjósemisörðugleikum 
geta verið færri grísir í goti, 

fósturlát seint á meðgöngu, 
fæddir grísir geta verið veik-
burða og átt erfitt með öndun 
og dánartíðni spenagrísa 
eykst.

• Helstu einkenni hjá grísum 
geta verið slappleiki, hiti, 
einkenni frá lungum, hnerri 
og öndunarerfiðleikar.

PRRS-veiki hefur aldrei greinst á 
Íslandi og er mikilvægt að vera laus 
við þennan sjúkdóm þar sem hann 
veldur töluverðum vandræðum hjá 
svínum og svínabændum víða um 
heim. Til þess að halda honum og 
öðrum smitsjúkdómum fjarri er 
mikilvægt að beita fyrirbyggjandi 
aðgerðum eins og góðum smit-
vörnum hjá öllum þeim sem halda 
svín og vinna með svín. Einnig 
er mikilvægt að dýraeigendur, 
almenningur og dýralæknar séu 
vel á verði til þess að geta fljótt 
stöðvað útbreiðslu smitsjúkdóma 
ef þeir koma upp. Samkvæmt 
lögum um dýrasjúkdóma og varnir 
gegn þeim ber hverjum þeim sem 
hefur ástæðu til að ætla að dýr sé 
haldið smitsjúkdómi sem lögin ná 
yfir eða áður óþekktan sjúkdóm 
að tilkynna það til dýralæknis eða 
lögreglu.

Thelma Dögg Róbertsdóttir, 
sérgreinadýralæknir svína 
hjá Matvælastofnun

Sjá nánar á
landstolpi.is

Nýjungar! Própíonsýra og iðnaðarhampur

SÁÐVÖRULISTINN
2021

AMMANN 
JARÐVEGSÞJÖPPUR 
Í MIKLU ÚRVALI 
GÆÐI SEM ENDAST

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

Heyrnarmælingar, ráðgjöf og heyrnartækjaþjónusta

Bókaðu tíma í síma 568 6880 eða á www.heyrnartaekni.is

Vantar þig
heyrnartæki?

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 mars bjóðum við upp á heyrnarmælingar, ráðgjöf og þjónustu á eftirfarandi stöðum:

Heyrnartækni | Glæsibæ | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Landsbyggðaþjónusta | Sími 568 6880

Akureyri | Borgarnes  | Egilsstaðir | Reykjanesbær | Sauðárkrókur | Selfoss | Vestmannaeyjar  
 

Sjúkdómaskimun í svínum 2021

...frá heilbrigði til hollustu
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Á fundi Kristjáns Þórs Júlíus
sonar sjávarútvegs og land
búnaðar ráðherra með aðgerða
hópi sauðfjárbænda um heima
slátrun þann 25. febrúar kom 
fram að hann hyggst heimila 
næsta haust að sauðfjárslátrun 
geti farið fram heima á bæjum 
til markaðssetningar.  

Ákvörðun ráðherra kemur í kjöl-
far útgáfu skýrslunnar Aukin verð-
mætasköpun við slátrun sauðfjár 
á Íslandi, um tilraunaverkefni um 
heimaslátrun á vegum atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytisins (ANR) 
sem skilað var 1. febrúar. Fjallar 
skýrslan um verkefni sem stóð yfir 
í síðustu sláturtíð. Markmið þess 
var meðal annars að leita leiða til að 
auðvelda bændum sauðfjárslátrun 
heima til markaðssetningar, með 
það fyrir augum að auka möguleika 
sauðfjárbænda til verðmætasköp-
unar.

Bændur slátruðu og tóku sýni

Í samantekt Hólmfríðar Sveinsdóttur 
skýrsluhöfundar kemur fram að 25 
býli hafi tekið þátt í verkefninu víðs 
vegar á landinu og stóðu bændur 
sjálfir að slátrun og sýnatökum 
vegna mælinga á örverum og sýru-
stigi. Ávinningur verkefnisins er 
að mati skýrsluhöfundar þríþættur; 
könnun á áhuga bænda á slíku ver-
kefni og lausnunum sem þar voru 
prófaðar, könnun á umfangi opin-
bers eftirlits og tímalengd skoðunar 
og könnun á möguleikum rafrænnar 
heilbrigðisskoðunar. 

Þar kemur fram að magn gerla 
hafi aldrei verið óásættanlega mikið 
þegar sýni bárust rannsóknarstofu 
innan 24 klukkustunda frá slátrun. 
Sýrustig var einnig yfirleitt í góðu 
lagi, en einungis á fjórum bæjum var 
það yfir því sem gott þykir – eftir 
12 til 24 klukkustundir frá slátrun.

Tæknileg vandamál

Í núverandi reglum er gert ráð fyrir 
heilbrigðisskoðun opinberra dýra-
lækna fyrir og eftir slátrun þegar um 
hefðbundið sláturferli er að ræða í 
sláturhúsum. Í tilraunaverkefninu 
var bændum skipt upp í tvo hópa 
með tvenns konar fyrirkomulag heil-
brigðisskoðunar; heilbrigðisskoðun 
á staðnum annars vegar og með raf-
rænum hætti í beinni útsendingu 
hins vegar. Ellefu bæir fengu heil-
brigðisskoðun á staðnum en á 14 
bæjum fór heilbrigðisskoðun fram 
með rafrænum hætti. Fjórir dýra-
læknar á vegum Matvælastofnunar 
tóku þátt í heilbrigðisskoðuninni á 
bæjunum.

Í tilraunaverkefninu virðist hafa 
gengið á ýmsu með rafrænu heil-
brigðisskoðunina þegar á heildina er 
litið, samkvæmt samantekt skýrslu-
höfundar, Hólmfríðar Sveinsdóttur. 
Netsamband var til dæmis í lagi á 
fimm af 14 bæjum, í öllum rýmum, 
þar sem heilbrigðisskoðun fór fram 
með rafrænum hætti. Á helmingi 
bæja var netsamband í lagi í sumum 
rýmum, en á tveimur bæjum var net-
samband alls ekki í lagi. Myndgæði 
fyrir heilbrigðisskoðun í rauntíma 
voru að mati dýralæknis ekki í lagi 
á neinum af þeim 14 bæjum sem 
tóku þátt í heilbrigðisskoðun á raf-
rænan hátt.

Engin rafræn heilbrigðisskoðun 
heppnaðist algjörlega

Myndskeiðsupptökur og myndir voru 
hins vegar taldar í lagi á 12 bæjum af 
14 þar sem rafræn heilbrigðisskoðun 
fór fram. Ekki náðist þó að ljúka 
heilbrigðisskoðun á fullnægjandi 
hátt með rafrænni heilbrigðisskoðun 
á neinum af þeim 14 bæjum sem 
tóku þátt með þessum hætti. Helstu 
ástæður sem dýralæknir nefndi voru 
að ekki náðist í gegnum fjarbúnað 
að fullvissa sig um að fullnægjandi 

skoðun á eitlum hefði náðst en einnig 
var erfitt að meta hvort hreinlæti við 
meðferð afurða hefði verið gætt þar 
sem myndskeið og myndir voru ekki 
af þeim gæðum að hægt væri að meta 
t.d. hár á skrokk.

Í samtali verkefnastjóra við dýra-
lækninn sem framkvæmdi rafræna 
heilbrigðisskoðun kom fram að 
myndgæði og netsamband hefðu ekki 
verið nógu góð til að framkvæma 
heilbrigðisskoðun í rauntíma. Í sam-
antekt skýrsluhöfundar kemur fram 
þess beri að geta að ekki hafi verið 

gerð krafa um ákveðinn 
búnað í sambandi við 
upptöku eða móttöku 
myndefnis.

Tekið er fram að þar 
sem staðið er að fram-
kvæmd rafrænnar heil-
brigðisskoðunar í fyrsta 
skiptið í tilraunaverk-
efninu sé líklegt að eitt-
hvað af þeim tæknilegu 
vandamálum sem við 
var að etja gæti fækk-
að með þeirri vitneskju 
sem byggst hefur upp í 
verkefninu og aukinni 
þróun í stafrænni tækni 
i framtíðinni.

Þar sem heilbrigðis-
skoðun var gerð á staðn-
um gekk hún almennt 
vel að sögn dýralækna, 

sem og samskipti við bændur sem 
voru einnig ánægðir með samskiptin.

Samtals var 112 lömbum slátr-
að í verkefninu, 49 á bæjunum þar 
sem skoðun fór fram á staðnum og 
68 lömbum á bæjum með rafræna 
skoðun. 

Heilbrigðisskoðunin á staðnum 
tók að meðaltali mun skemmri tíma, 
80,3 mínútur á hverjum bæ, eða um 
18 mínútur á hvert lamb. Fyrir hvert 
lamb tók þó 43 mínútur að keyra á 
staðinn, skoða og rita skýrslu fyrir 
hvert lamb. 

Rafræn skoðun tók að meðaltali 
120 mínútur á hverjum bæ, eða 
24,7 mínútur á hvert lamb. Það tók 
dýralækni að meðaltali um 31,7 
mínútu á hvert lamb að skoða og 
rita skýrslu.

Sýrustig í góðu lagi

Í verkefninu var fylgst með eftir-
farandi gæðaþáttum; sýrustigi í 
vöðva 24 klukkustundum eftir 
slátrun og örveruvexti á afurðum. 
Bændur tóku sjálfir sýnin sem þurftu 
sem fyrr segir og mældu sýrustig. 
Sýni fyrir örverumælingarnar voru 
send á rannsóknarstofu. 

Í skýrslunni kemur fram að 
vel hafi gengið hjá bændum að 
mæla sýrustig og taka sýni fyrir 
örverumælingar og koma þeim á 
rannsóknastofu innnan tilskilins 
tíma. Samtals voru 102 skrokkar 
sýrustigsmældir. Viðmiðunarhámark 
á sýrustigi í vöðvum í sauðfé er 5,8 
við eðlilegar aðstæður þegar 12 til 14 
klukkustundir eru liðnar frá slátrun. 
Í verkefninu var meðalsýrustig um 
5,66. Á fjórum bæjum voru meðal-
talsgildi sýrustigs yfir 5,8.

Gerlamagn aldrei  
óásættanlega mikið

Meðaltal gerlafjölda við 30 gráður 
var um 2,14 fjölda þyrpinga á 
hvern fersentimetra yfirborðs. Gildi 
fyrir ofan 4,3 telst óásættanlegt. 
Enginn af þeim bæjum þar sem 
sýni bárust á rannsóknastofu innan 
24 klukkustunda var með gildi fyrir 
ofan óásættanlegt gildi og 19 bæir af 
23 bæjum voru með meðaltalsgildi 
undir 2,8. Meðaltal iðragerla gilda 
var um 0,13 á hvern fersentimetra 
yfirborðs. Gildi fyrir ofan 1,8 telst 
óásættanlegt. Enginn af þeim bæjum 
þar sem sýni bárust á rannsóknastofu 

innan 24 klukkustunda var fyrir 
ofan óásættanlegt gildi. Einungis 
einn bær var með gildið 1,8 og á 15 
bæjum mældust ekki iðragerlar úr 
stroksýnum.

Takmörkuð þekking á reglugerð 
um lítil matvælafyrirtæki

Í samantekt á athugasemdum frá 
þeim dýralækni sem fór á flesta 
bæina til skoðunar kemur fram að 
bændur hafi almennt haft takmark-
aða þekkingu á reglugerð um lítil 
matvælafyrirtæki og hefðbundin 
matvæli. Þeir hafi ekki gert sér 
grein fyrir að eftirlitsgjald vegna 
eftirlits dýralækna með kjötskoðun 
væri bundið við krónutölu á hvert 
innvegið kíló og það væri ákveðið 
í reglugerð. Því hefðu bændur verið 
búnir að ákveða fyrirfram að ef þeir 
myndu koma sér upp sláturaðstöðu 
yrði eftirlitskostnaðurinn meiri en 
raunveruleg efni standa til. 

Í athugasemdunum kemur einnig 
fram að aðstæður bænda séu mjög 
misjafnar og vegasamgöngur sem 
og símasamband oft af mjög léleg-
um gæðum. Bæta þurfi þekkingu 
bænda almennt varðandi heimaslátr-
un um hættuna af jarðvegsmengun, 
til dæmis listeríu. Einnig þurfi að 
auka þekkingu bænda á því að skera 
óhreinindi í burtu frekar en að skola 
af með vatni. Sumir bændur hafi 
ekki verið meðvitaðir um það stress 
sem getur skapast hjá dýrum þegar 
þeim er lógað.

Átak til verðmætasköpunar  
kynnt í mars

Samkvæmt heimildum úr ANR 
verður átak til að ýta undir mögu-
leika sauðfjárbænda til verðmæta-
sköpunar kynnt í mars, en í því felst 
að heimila heimaslátrun sauðfjár og 
markaðssetningu afurðanna næsta 
haust. Vísar ráðuneytið til frétta-
tilkynningar um aðgerðaáætlun til 
eflingar íslensks landbúnaðar frá 17. 
febrúar. Þar kom fram að meðal að-
gerða í mars verði að kynna átak til 
að ýta undir möguleika bænda til að 
framleiða og selja afurðir beint frá 
býli til að styrkja verðmætasköpun 
og afkomu þeirra fyrir næstu slát-
urtíð. 

Með þeirri aðgerð verði stuðlað 
að frekari fullvinnslu, vöruþróun, 
og varðveislu verkþekkingar og 
menningararfs við vinnslu matvæla. 
Tilgangurinn sé að auðvelda land-
búnaðinum að nýta betur tækifærin 
sem í því geta falist. 

Í fréttinni kemur fram að fjár-
magn til að hrinda átakinu í fram-
kvæmd sé tryggt.

Ræturnar liggja í 
Örslátrunarverkefni Matís

Rætur þessarar framvindu, að ANR 
hafi staðið fyrir tilraunaverkefninu 
síðasta haust og að nú hillir undir að 
heimaslátrun og markaðssetning af-
urðanna verði heimil næsta haust, ná 
til svokallaðs Örslátrunarverkefnis 
Matís frá haustdögum 2018. Þá var 
nokkrum lömbum slátrað heima á 
bænum Birkihlíð í Skagafirði sam-
kvæmt tillögum Matís að reglum um 
örslátrun og afurðir úr slátruninni 
seldar í kjölfarið á bændamarkaði 
á Hofsósi. Mælingar voru gerðar 
meðal annars á örverum og sýru-
stigi – og kjötafurðirnar bornar 
loks saman við afurðir sem komu 
úr hefðbundinni sauðfjárslátrun. 

Sveinn Margeirsson, þáver-
andi forstjóri Matís, stóð fyrir 

Sigurður Már HarðarsonSigurður Már Harðarson
smh@bondi.is

FRÉTTASKÝRINGFRÉTTASKÝRING

Slátrarateymið á Vaðbrekku á Efra-Jökuldal: Brynjólfur Júlíusson, Sigurður Aðalsteinsson, Aðalsteinn Hákonarson 
og Aðalsteinn Sigurðsson, bóndi á Vaðbrekku.  Mynd / Hjörtur Magnason

Hólmfríður Sveinsdóttir, skýrslu höfundur og verkefnisstjóri.  Mynd / Aðsend

Testo 205 mælir notaður til að mæla sýrustig í 
vöðva. 

Tilraunaverkefni um heimaslátrun 
sauðfjár á liðnu hausti gekk vel
– Engin sýni af þeim bæjum sem bárust á rannsóknastofu innan 24 klukkustunda var með óásættanlegt gerlagildi 
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Örslátrunarverkefninu og var 
ákærður af Lögreglustjóranum 
á Norðurlandi vestra fyrir brot á 
lögum um slátrun og sláturafurðum í 
október 2019, en sýknaður ári seinna 
um að hafa gerst brotlegur við þau 
ákvæði laganna sem ákæran náði til. 

Matvælastofnun sendi í kjölfarið 
frá sér tilkynningu þar sem áréttað 
var að óheimilt væri að dreifa eða 
selja kjöt úr heimaslátrun til annarra. 
Þar kom fram að dýrum sem slátra 
eigi til að dreifa afurðum þeirra á 
markað skuli slátra í sláturhúsum 
með starfsleyfi. Bændum væri hins 
vegar heimilt að slátra sínu búfé til 
eigin neyslu. 

Í örslátrunartillögum Matís var 
ekki gert ráð fyrir kröfu um beina 
aðkomu dýralækna til heilbrigðis-

skoðunar; hvorki fyrir, né eftir slátr-
un. Dýralæknum væri hins vegar 
heimilt að skoða dýrin, samkvæmt 
tillögunum. 

Í hópi sauðfjárbænda í aðgerðar
hópi um heimaslátrun eru hjónin 
Hafdís Sturludóttir og Matthías 
Lýðsson í Húsavík á Ströndum. 
Matthías er ánægður með fram
vindu mála varðandi heimaslátr
unarverkefnið frá síðasta hausti 
og fagnar því að atvinnuvega 
og nýsköpunarráðuneytið muni 
hafa fulltrúa úr aðgerðahópnum 
með í ráðum varðandi útfærslur 
á ýmsum atriðum í væntanlegri 
reglugerð um heimaslátrun.   

Hann telur að breytingarnar muni 
geta gagnast þeim sem hafa verið að 
taka heim skrokka úr sláturhúsunum 
til vinnslu og sölu afurða beint frá 
býli, þeim sem hafa selt kjötafurðir 
beint frá afurðastöðvum – og þeim 
sem hafi aðstöðu, getu og vilja til 
að fara út í heimaslátrun og sölu. 
Fyrirhugaðar breytingar muni hins 
vegar ekki breyta afkomumöguleik-
um greinarinnar sem slíkrar. 

Talsverður sparnaður 

„Ég þekki talsverðan fjölda bænda 
sem selja verulegan hluta af inn-
legginu strax í sláturtíðinni og fyrir 
þá verður þetta góð breyting. Einnig 
þeir sem eru með eigin vinnslu, eins 
og við erum með, fyrir þá getur orðið 
talsvert hagræði af breytingunni. Það 
kostar auðvitað að láta slátra fyrir sig, 
vinna kjötið og flytja það til baka. 
Staðan hjá okkur er þannig að miðað 
við núverandi forsendur myndum við 
spara okkur um milljón krónur ef við 
gætum sjálf slátrað þeim fjölda sem 
við tökum heim til vinnslu úr slátur-
húsinu. Þá er ég að miða við um 200 
skrokka, bæði lömb og ær. 

En staðan á lambakjöts mark aðnum 
er hins vegar þannig að það er offram-
boð á markaði þannig að það bjargar 
ekki greininni þó að fleiri framleið-

endur færi sig yfir í hóp þeirra sem 
selja frekar beint frá býli. Það er 
kaupendamarkaður með lambakjöt 
en ekki seljendamarkaður,“ segir 
Matthías. Hann bætir við að fyrir þau 
sé ekkert endilega víst að þau muni 
taka stærri skerf til sín til slátrunar 
og vinnslu en sem nemur þessum 
skrokkum sem þau taka heim núna. 

Slátrun og kjötmat

Matthías telur að það þurfi að huga 
að ýmsum hagnýtum atriðum í 
reglugerðinni; til að mynda hvað 
verður um úrgang eins og vambir 
og gor – og hvernig gæðastýringin 
verður á þessum bæjum til dæmis. 
„Sumsé, það þarf að ganga frá 
ýmsum atriðum varðandi eftirlit og 
umgjörð fyrir þessari starfsemi,“ 
segir hann. 

„Það þarf líka að gera kröfur um 
lágmarkskunnáttu þeirra sem munu 
starfa við slátrun og hægur vandi að 
verða sér úti um viðeigandi menntun 
auðvitað – ég bendi til dæmis á 
námskeið á vegum Matís sem heitir 
Slátrun og kjötmat sem leið.“

Ánægð með niðurstöður skýrslu 
um heimaslátrunarverkefnið

Að sögn Matthíasar er ánægja í 
aðgerðahópunum með skýrsl-
una um heimaslátrunarverkefni 
ANR. „Fyrst og fremst erum við 
ánægð með niðurstöður mæling-
anna. Þá á ég við örverumæl-
ingarnar og sýrustigsmælingarnar. 
Sýrustigsmælingarnar er áreiðan-
legur mælikvarði á kjötgæði af-
urðanna; hvað varðar meyrni og 
áferð. Niðurstöðurnar voru hreint 
út sagt frábærar – enda höfðu 
lömbin ekki þurft að ferðast um 
langan veg til slátrunar. Síðustu 
dvalarstaðir lamb anna voru þeirra 
eigin fjárhús.

Síðan eru það örverumælingarn-
ar, sem komu mjög vel út þrátt fyrir 
að slátrunin fari fram við mismun-
andi aðstæður, á mismunandi stöð-
um og fólk stóð að slátruninni sem 
hafði mismunandi reynslu. Tilraunin 
sýnir mér það að ef gerðar eru kröfur 
um ákveðnar ytri aðstæður og innri 
þekkingu slátraranna þá sé þetta 
bara í góðu lagi.“  

Hafdís Sturludóttir og Matthías Lýðsson í kjötvinnslunni í Húsavík á Ströndum.   Mynd / Húsavík

Um 200 skrokkar fara frá Húsavík hvert haust í sláturhús og til baka í vinnslu.

Ragnheiður Lára Brynjólfsdóttir og Þröstur Heiðar Erlingsson í Birkihlíð eru 
þátttakendur í aðgerðahópi sauðfjárbænda um heimaslátrun.
 Mynd / Þórkatla Björt Sumarrós Þrastardóttir

Eva Margrét Jónudóttir við mælingar í tilraunaverkefni Matís á bænum 
Birkihlíð í Skagafirði, þar sem slátrað var samkvæmt örslátrunartillögunum.

Kjötafurðir beint frá Birkihlíð.

Matthías Lýðsson í Húsavík á Ströndum:

Grundvallarbreyting fyrir  
möguleika sauðfjárbænda
– en breytir ekki afkomumöguleikum greinarinnar

Steinsagir – Kjarnaborvélar – Gólfsagir

 Allt fyrir 
atvinnumanninn

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

Husqvarna K770
Sögunardýpt 12,5cmDM400 kjarnaborvél

Hámark: 350mm LF75 LAT
Jarðvegsþjappa

Þjöppuþyngd 97 kg
Plata 50x57cm

Steinsagarblöð 
og kjarnaborar

FS400 LV
Sögunardýpt 16,5cm

K7000 Ring 27cm
Sögunardýpt 27cm
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LÍFLÍF&&STARFSTARF

Oddakirkja SæmundarstofaSæmundarstofa 
Oddafélagið varð 30 ára 1. des-
ember á síðasta ári og í tilefni af 
því var blásið til sóknar á ýmsum 
sviðum er varða kynningarmál 
félagsins og aukinn kraftur hefur 
verið settur í langtímaverkefni 
félagsins: Oddarannsóknina og 
framtíðaruppbyggingu menn-
ingar- og fræðaseturs í Odda á 
Rangárvöllum í nafni Sæmundar 
Sigfússonar. Oddafélagið hefur 
ráðið Friðrik Erlingsson rithöfund 
sem verkefnastjóra félagsins. Hann 
hefur setið í stjórn Oddafélagsins 
síðan árið 2017. 

Friðrik þekkir vel til verkefna 
félagsins, hefur skrifað greinar 
um sögu Oddastaðar og hélt á síð
asta sumri vel sóttan fyrirlestur í 
Hlöðunni á Kvoslæk um „Fingraför 
Sæmundar fróða“.  Friðrik var meira 
en til í að svara nokkrum spurning
um blaðsins.

Kom inn í stjórn
Oddafélagsins 2017

– Hvað kom til að þú varst ráðinn ver-
kefnisstjóri Oddafélagsins og hafðir 
þú mikinn áhuga á starfinu?

„Það hafði nú staðið til í svo
lítinn tíma. Ég kom inn í stjórn 
Oddafélagsins 2017 því ég hafði verið 
að skipta mér af og hafa skoðanir á 
hinu og þessu, svo Ágúst Sigurðsson, 
vor frábæri formaður, hvatti mig til 
að bjóða mig fram í stjórn þegar 
Drífa Hjartardóttir hætti eftir langt 
og farsælt starf í stjórn félagsins. Það 
eru mörg herrans ár síðan ég fór að 
fylgjast með félaginu, sótti fundi og 
erindi á vegum þess og fannst ég finna 
þar fólk sem hafði sama brennandi 
áhugann og ég á Íslandssögunni og 
miðöldum. 

Um leið og fornleifauppgröftur 
byrjaði í Odda 2018, og svo þátttaka 
félagsins í rannsóknarverkefninu 
Ritmenning íslenskra miðalda, sem 
ríkisstjórnin setti af stað í tilefni af 
75 ára afmælis lýðveldisstofnunar, þá 
var ljóst að verkefni Oddafélagsins 
þurftu að verða sýnilegri öllum 
almenningi. 

Við settum líka niður framtíðar
áætlun félagsins síðastliðið haust, 
kynntum hana fyrir sveitarstjórnun
um þremur og áhrifafólki í héraði og 
höfum alls staðar fengið afar jákvæð
ar móttökur og hvetjandi viðbrögð 
frá öllum. Það var því kominn tími 
á að fá einhvern til að halda utan um 
verkefnin og ég var svo sannarlega 
boðinn og búinn til þess.“

Ekki hægt að blása til  
fagnaðar vegna COVID-19

– Hvað felst í starfi þínu og hvernig 
leggst það í þig?

„Starfið leggst auðvitað mjög vel 
í mig. Það er engu líkara en allt það 
sem ég hef starfað við og grúskað í 
um ævina hafi verið undirbúningur 
að þeim verkefnum sem bíða mín 
núna. Félagið varð 30 ára 1. desem
ber 2020 og það var ekki hægt að 
blása til neins fagnaðar út af ástandinu 
sem við öll könnumst við. Mér fannst 
rétt að svona þroskað félag ætti sér 
viðeigandi merki eða táknmynd og 
svo var kominn tími á að taka vefsíðu 
félagsins í gegn og endurnýja hana 
frá grunni. 

Þessi tvö verkefni eru núna á loka
metrunum og verða kynnt í mars. 
Það verkefni sem lengi hefur verið 
talað um í Oddafélaginu er einhvers 
konar sögusýning, sem dregur fram 
í dagsljósið hina ósýnilegu sögu 
um Sæmund fróða og niðja hans: 
Oddaverja. Allir þekkja þjóðsögurn
ar um galdramanninn Sæmund, en 
afar fáir gera sér grein fyrir að hann 
var einu sinni barn og unglingur, eig
inmaður, faðir og afi. Svo var hann 

merkilegur fræðimaður, kennari og 
prestur, lögspakur goðorðsmaður og 
kirkjuhöfðingi og snjall stjórnmála
maður. Og hann er fyrsti íslenski 
rithöfundurinn sem við vitum um 
með vissu. Hugmyndin um sýningu 
er snúin þegar ekkert húsnæði er til 
staðar, en í Odda er fagur lundur 
umkringdur trjám og þar væri hæg
lega hægt að setja upp útisýningu. En 
svoleiðis lagað er ekki beint hrist fram 
úr erminni, svo núna erum við stödd 
í hugmyndavinnunni. Svo er undir
búningur hafinn fyrir Oddahátíðina 
í byrjun júlí,“ segir Friðrik.

Vagga íslenskrar menningar

– Oddi á Rangárvöllum, hvað er 
svona merkilegt við þann stað í 
Íslandssögunni?

„Oddi er einfaldlega vagga 
íslenskrar menningar. Svo einfalt er 
það. Sæmundur Sigfússon var fyrsti 
Norðurlandabúinn sem við vitum 
til að stundaði nám í Frakklandi, og 
þegar hann kemur heim, um 1078, er 
hann einn lærðasti maður landsins, 
ekki aðeins í klassískum menntum, 
kirkjustjórn og kirkjulögum, heldur 
ekki síður í þjóðlegum fornum fræð

um sem hann hafði numið sem barn 
og unglingur. 

Það er hinn merkilegi samruni 
klassískra mennta og innlendra 
fræða sem á sér stað í Odda á dögum 
Sæmundar og sú þróun heldur áfram 
eftir hans daga. 

Sæmundur hélt skóla og kenndi 
sveinum, m.a. Odda Þorgilssyni. 
Eyjólfur Sæmundarson tekur við 
goðorði ættarinnar og heldur áfram 
með skólann, kennir m.a. Þorláki 
Þórhallssyni, sem síðar varð biskup 
og fyrsti dýrlingur þjóðarinnar. Og 
Jón Loftsson, sonarsonur Sæmundar, 
tekur hann Snorra litla Sturluson í 
fóstur þriggja ára gamlan. Í Odda 
þroskast Snorri til þeirra afreksverka 
í bókmenntum sem hann skapaði 
síðar.“ 

Stóð að setningu tíundarlaga  
með Gissuri biskupi og Markúsi 

lögsögumanni

„Sæmundur fróði stóð líka að setn
ingu tíundarlaga með Gissuri biskupi 
og Markúsi lögsögumanni, en þau 
eru fyrsti almenni skattur hér á landi, 
sem jók stórlega tekjur biskups og 
kirkjueigenda. Hið konungslausa 
Ísland varð fyrst Norðurlanda til 
að samþykkja tíundarlög. Og með 

þessum auðæfum goðakirkjunnar 
og vel menntaðri höfðingjastétt var 
grunnur lagður að gullöld íslenskra 
bókmennta,“ segir Friðrik.

Fyrsti íslenski bókmennta-
gagnrýnandinn

„Sæmundur á þátt í setningu Kristin
réttar, hann hvetur Ara Þorgilsson til 
að skrifa Íslendinga bók, ásamt bisk
upunum í Skálholti og Hólum, og Ari 
fær Sæmund til að lesa bókina yfir og 
gera athugasemdir. Svo hann er fyrsti 
íslenski bókmenntagagnrýnandinn! 

Það er seinni útgáfa Íslendinga
bókar sem við eigum í afriti í dag. 
Sú eldri, sem Sæmundur las yfir, er 
nú týnd. 

Sæmundur er líka kallaður fyrsti 
íslenski rithöfundurinn, því verk hans 
um ævi Noregskonunga er jafnan 
talið fyrsta ritverkið hér á landi, þótt 
ritað hafi verið á latínu. Hann skrif
aði líka ættartölu Oddaverja, sem 
röktu ættir sínar til Danakonunga, 
sem nefndust Skjöldungar, og með 
þessum tveimur verkum lagði hann 
grunninn að ritun konungasagna hér 
á landi. Svo er það Jón Loftsson og 
barátta hans við uppeldisbróður sinn, 
Þorlák biskup Þórhallsson; síðan 
Sæmundur Jónsson, uppeldisbróðir 
Snorra Sturlusonar; Páll Jónsson, 
frillusonur Jóns og Ragnheiðar, 
systur heilags Þorláks, sem varð 
biskup í Skálholti eftir móðurbróð
ur sinn og einn merkasti lista og 
menningarfrömuður síns tíma, 
mögulega höfundur Skjöldungasögu 
og Orkneyingasögu. Ég gæti haldið 
áfram í allan dag að telja upp hvað 
það er sem gerir Odda merkilegan í 
Íslandssögunni,“ segir Friðrik hlæj
andi.

Hvetur alla lesendur 
Bændablaðsins að ganga

til liðs við félagið

–  Oddafélagið, það er magnaður 
félagsskapur. Hvað getur þú sagt mér 
um hann og hvað þarf að gera til að 
komast í félagsskapinn?

„Það er bæði auðvelt og ódýrt 
að verða félagi, og ég vil nota 
tækifærið og hvetja alla lesendur 
Bændablaðsins að ganga til liðs við 
félagið og taka þátt í að móta fram
tíðina á þessu sögufrægasta höfuð
bóli Suðurlands. Árgjaldið er ekki 
nema 2.000 kr. Gamla vefsíðan er 
enn þá uppi, oddafelagid.net, og þar 
er einfalt að skrá sig í félagið. Nýja 
síðan verður mögulega komin í loftið 
þegar þetta viðtal birtist, oddafelagid.
is, og ég hvet lesendur til að líta þar 
inn og kynna sér sögu félagsins og 
verkefni framtíðarinnar. 

Félagið heldur að jafnaði tvo við
burði annað hvert ár: Oddastefnu og 
Oddahátíð. Oddastefnan er fræðilegi 
hlutinn; þar koma fram félagar eða 
gestir með erindi um rannsóknir 

Friðrik Erlingsson, nýráðinn verkefnisstjóri Oddafélagsins. Hann hvetur alla til að kynna sér málefni Oddafélagsins 
á oddafelagid.net (eða oddafelagid.is), skrá sig í félagið og taka þátt í uppbyggingu framtíðarinnar á merkasta 
höfuðbóli héraðsins.  Myndir / Aðsendar

Oddakirkja á Rangárvöllum og gestir á einni af Oddastefnunum á staðnum. 

Listaverkið „Sæmundur á Selnum“ 
í Odda.
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sínar sem tengjast Odda og miðöld-
um, en á þessu og næstu árum mun 
Oddastefnan alfarið verða helguð 
Oddarannsókninni, sem er þverfag-
leg rannsókn fræðimanna og skiptist 
í tvo hluta. 

Annar hlutinn er fornleifarann-
sókn og -uppgröftur í Odda, sem 
stýrt er af Kristborgu Þórsdóttur 
hjá Fornleifastofnun Íslands, en 
hinn hlutinn er rannsókn á Odda 
sem kirkju- og valdamiðstöð í 
Rangárþingi, um nám Sæmundar 
fróða o.fl. og þeim hluta er stýrt af 
dr. Helga Þorlákssyni, en með honum 
í teymi eru Ármann Jakobsson 
og Sverrir Jakobsson ásamt Agli 
Erlendssyni.“

Vekja úr mold hin
 sögustóru fold

– Það eru háleit markið um fram-
tíðaruppbyggingu Odda, út á hvað 
ganga þau markmið og hvað ætlið 
þið að gera?

„Já, við viljum leggja okkur fram 
um að láta draum sr. Matthíasar 
Jochumssonar rætast, en hann var 
prestur í Odda um aldamótin 1900 
og orti kvæðið Á Gammabrekku. 
Í því kvæði segir hann m.a.: „En 
samt þú svafst of lengi / ó sögu-
stóra fold. /Ég vil, en vantar strengi 
/ að vekja þig úr mold.“ Við viljum 
sem sagt gera hvað við getum til 
að „vekja úr mold hina sögustóru 
fold“ og lítum svo á að það sé ekki 
aðeins verðugt verkefni fyrir okkur 
í Oddafélaginu, heldur í raun fyrir 
landsmenn alla. 

Framlag Oddaverja til íslenskrar 
menningar er einfaldlega ómetan-
legt og það er okkar skylda að halda 
nafni þeirra og verkum á lofti og 
minnast þeirra með þakklæti. Því 
hvað erum við Íslendingar annað en 
sú menning sem hver kynslóð skilur 
eftir og næstu kynslóðir byggja á? 
Menning, í þess orðs víðustu merk-
ingu, er bæði sprottin af sjálfsmynd 
okkar og mótar hana um leið. Ef 
sjálfsmynd okkar er sterk og stendur 
djúpum rótum í vitund okkar sem 
einstaklinga þá vegnar okkur betur 
í lífinu, hvar sem við erum stödd í 
samfélaginu. Þjóðarsaga okkar er 
merkileg og hún er í raun ótrúlegt 
ævintýri. Að viðhalda þekkingu á 
henni er eitt það dýrmætasta sem 
við getum fært samtíma okkar og 
kynslóðum framtíðarinnar. Horfum 
bara á verk Snorra. Án þeirra hefði 
t.d. Tolkien ekki haft neinn efni-
við í höndunum nema Bjólfskviðu. 
Hringadróttinssaga hefði aldrei 
verið skrifuð, og þar af leiðandi 
aldrei Game of Thrones, ef út í það 
er farið. Þetta er augljóst og nýlegt 
dæmi sem ætti að opna augu allra 
fyrir því hverslags verðmæti felast 
í bókmenntaarfi okkar, menningar-
leg náttúruauðlind sem skapar arð 
í beinhörðum peningum,“ segir 
Friðrik.

Fjölbreytt menningar-
og fræðasetur

Friðrik segir að stóra verkefni 
Oddafélagsins í framtíðinni, og 
meginmarkmið þess frá upphafi, 
er að reisa Sæmundarstofu, menn-
ingar- og fræðasetur í Odda og nýja 
Oddakirkju fyrir 4-500 manns, sem 
jafnframt yrði tónlistarhús. 

„Sæmundarstofa þarf að vera 
fjölbreytt menningar- og fræðasetur, 
annars vegar fyrir íbúa Rangárþings, 
með aðstöðu fyrir ýmiss konar við-
burði, t.d. sýningar, tónleikahald, 
fundi, ráðstefnur, skemmtanir, 
einkaviðburði og samkomur, fyrir-
lestra og námskeið. 

Hins vegar þyrfti Sæmundarstofa 
einnig að þjóna sem menningar- og 
fræðasetur fyrir alla landsmenn og 
erlenda gesti, með fastri sýningu um 
Sæmund Sigfússon og sögu Odda og 
veita gestum og gangandi almenna 
þjónustu.

Nú hefur Suðurland eignast sína 
eigin sinfóníuhljómsveit, sem mun 
án efa vaxa og dafna á komandi 
árum. Tónlistarfólk í Rangárþingi 
hefur lengi skort verðugan vettvang 
fyrir tónleikahald, og í því sambandi 

hafa mörg úr þeirra hópi nefnt að ný 
kirkja í Odda, sérhönnuð fyrir tón-
listarflutning, væri eftirsóknarverður 
möguleiki fyrir söng- og tónlistar-
fólk héraðsins, um leið og að vera 
aðlaðandi tónlistarhús fyrir innlent 
og erlent tónlistarfólk og rúma vel 
tónlistarviðburði af svipuðum toga 
og haldnir eru árlega í Skálholti, 
Reykholti og að Hólum. 

Auðvitað mun gamla kirkjan 
halda áfram að þjóna sínu hlut-
verki, t.d. fyrir smærri fjölskyldu-
athafnir eins og skírn eða brúð-
kaup. Við höfum horft til þeirrar 
frábæru uppbyggingar sem átt 
hefur sér stað í Reykholti, sem sr. 
Geir Waage og Dagný Emilsdóttir 
eiga stærstan heiður af, og það öfl-
uga og merkilega menningarstarf 
sem Snorrastofa hefur afrekað 
með Berg Þorgeirsson forstöðu-
mann í fararbroddi frábærra starfs-
manna. Við lítum til Snorrastofu og 
Reykholtskirkju sem fyrirmyndar að 
vissu leyti, en kringumstæður hér 
og þarfir héraðsins munu auðvit-
að móta verkefnið, sem og niður-
stöður Oddarannsóknarinnar. Svo 
ræðst staðsetningin kannski fyrst 
og fremst af ákvörðun fornleifa-
fræðinganna, því ekki megum við 
byggja ofan á fornleifar.“

Langtímaverkefni sem
þarf að vanda vel til og vinna

skref fyrir skref

– Eru þessar framkvæmdir, ný kirkja 
og Sæmundarstofa, ekki dýr fram-

kvæmd og hvernig ætlið þið að fjár-
magna verkefnin?

„Það er auðvitað ekki hægt að 
áætla kostnað við svona framkvæmd 
fyrr en búið er að meta þörfina á 
fermetrafjölda og gera grófa rýmis-
teikningu. Þetta er langtímaverkefni 
sem þarf að vanda vel til og vinna 
skref fyrir skref. Fyrst er að fá rým-
isteikningu og síðan tillögur að útliti. 

Varðandi fjármögnun þá lítum 
við auðvitað til þess hvernig aðrir 
okkar sögufrægustu staða hafa verið 
byggðir upp. Þar hefur ríkissjóður 
auðvitað komið að málum og þjóð-
kirkjan þegar um kirkjustaði er að 
ræða. En annars konar fjármögnun 
kemur auðvitað líka til greina og allar 
leiðir þarf að skoða. 

Við finnum að það er mikill 
stuðningur við uppbyggingu í Odda 
bæði innan héraðs sem utan og því 
spennandi og verðugt verkefni að 
finna leiðirnar til fjármögnunar. 
Hliðstæð menningarsöguleg upp-
byggingarverkefni hafa ávallt að 
hluta til verið fjármögnuð með söfn-
unum og framlögum og það er ekki 
eftir neinu að bíða að hefja slíkt. 

Við vitum t.d. að fyrirtæki og 
íbúar í héraði munu leggja þessu 
verðuga verkefni lið, hver eftir 
sínum mætti. Oddafélagið hefur nú 
þegar opnað sérstakan söfnunar-
reikning fyrir verkefnið og mun 
standa fyrir viðburðum til að safna í 
Sæmundarsjóð sem við köllum svo, 
m.a. höldum við styrktartónleika í 
sumar á Oddahátíð, sem verða í Odda 
laugardaginn 3. júlí.  Við áttum okkur 

á því að verkefnið mun taka tíma en 
við erum byrjuð,  það er fyrir öllu,“ 
segir Friðrik.  

Við minnumst 900 ára ártíðar 
Sæmundar fróða eftir 12 ár

– Hvaða tímaplan er í gangi, hvenær 
munum við sjá nýja Oddakirkju rísa 
og hvenær verður Sæmundarstofa 
tekin formlega í notkun ef allt gengur 
upp?

„Það eru 12 ár þar til við minn-
umst 900 ára ártíðar Sæmundar 
fróða, sem lést þann 22. maí 1133. 
Svo á þeim degi, árið 2033 væri við 
hæfi að einhverjum áfanga hefði 
verið náð í Odda sem vert væri að 
fagna. Best væri að á þeim degi 
mætti bjóða til stórra tónleika í nýrri 
Oddakirkju að lokinni sálumessu 
fyrir Sæmund; að fræðimenn sem 
hefðu gist Sæmundarstofu gætu 
haldið erindi í menningarsalnum 
og boðið yrði upp á aðra viðburði 
og góðar veitingar í tilefni dagsins. 
Eigum við ekki að segja að það sé 
draumurinn á þessari stundu.“

- Hversu brýnar og nauðsynlegar 
eru þessar framkvæmdir að þínu 
mati og  ykkar hjá Oddafélaginu?

„Þær eru brýnar og nauðsynlegar 
frá ýmsum sjónarhornum. Fyrir 
það fyrsta þá er engin stór kirkja í 
Rangárþingi sem kalla mætti hér-
aðskirkju, og sem rúmar t.d. stórar 
athafnir eða jarðarfarir. Mjög margir 
neyðast til að flytja útför ættingja 
sinna á Selfoss. Þetta er aðeins eitt 
dæmi um nauðsyn stórrar héraðs-
kirkju, sem er vel sett í miðju hér-
aðsins og getur rúmað allar helstu 
athafnir, jafnt og hátíðir kirkjuársins 
eins og páska- eða jólamessu. 

Tónlistarfólk í héraði hefur engan 
stóran vettvang fyrir æfingar eða 
flutning, nema mögulega íþrótta-
húsin. Hvað Sæmundarstofu varðar 
er brýnt að skapa þá menningarmiðju 
í héraðinu sem lengi hefur skort, eins 
konar samastað og athvarf íbúa og 
þann stað sem býður upp á aðstöðu 
fyrir samkomur af öllu tagi, ráðstefn-
ur, fundi og hvers kyns sýningarhald. 

Nýliðnir Zoom og Teams-tímar 
hafa kannski kennt okkur þá lexíu 
að það jafnast ekkert á við að hitta 
fólk í sama rými. Tæknin er góð og 
nauðsynleg og hefur bjargað mörgu 
á þessum erfiðu tímum sem vonandi 
eru að baki. En það kemur ekkert 
í staðinn fyrir mannlega nærveru, 
samtöl og samfélag fólks undir sama 
þaki. 

Sú starfsemi sem Sæmundarstofu 
er ætlað að inna af hendi er bæði 
atvinnu- og verðmætaskapandi. 
Sæmundarstofa gerir Odda að 
áfangastað á Suðurlandi fyrir inn-
lenda sem erlenda ferðamenn og er 
um leið samastaður og samkomu-
staður fyrir alla Rangæinga,“ segir 
Friðrik.

Blásið til Oddahátíðar 3. júlí

– Það stendur mikið til í sumar í 
Odda, 3. júlí. Hvað gerist þá ná-
kvæmlega?

„Já, það er rétt, þá ætlar Odda-

félagið að blása til Odda hátíðar, 
bæði vegna þess að hátíðin féll 
niður á síðasta ári og vegna 30 
ára afmælis félagsins, 1. desem-
ber sl. Eins og hefðin býður þá 
hefst hátíðin á messu í Oddakirkju 
kl. 11, en annars mun þessi hátíð 
verða rammi utan um styrktar-
tónleika fyrir Sæmundarstofu, en 
Sinfóníuhljómsveit Suðurlands 
mun koma þar fram í fyrsta skipti á 
almennum tónleikum ásamt hetjun-
um okkar í Karlakór Rangæinga. Þar 
verður frumflutt nýtt lag við kvæði 
Matthíasar, „Á Gammabrekku“, en 
nafn tónskáldsins er leyndarmál fram 
að flutningi. Örstutt erindi verða flutt 
og afar gómsætur miðaldamatur 
verður í boði, svo eitthvað sé nefnt. 
Dagskráin er enn þá í smíðum svo 
enn gæti eitthvað óvænt bæst við,“ 
segir Friðrik og glottir við tönn.

Mikill manngerður hellir  
kom í ljós við uppgröft 2018

- Fornleifauppgröftur í Odda, það er 
merkilegur uppgröftur. Hvað er að 
frétta af honum og framhaldi hans?

„Það var á öðrum degi í upphafi 
uppgraftrar 2018 sem mikill mann-
gerður hellir kom í ljós. Hann hefur 
nú verið aldursgreindur til fyrri 
hluta 10. aldar og er þar með elsta 
uppistandandi mannvirki á Íslandi 
sem vitað er um með vissu. Það 
hefur því væntanlega verið Þorgeir 
Ásgrímsson, fyrsti ábúandi í Odda, 
sem hefur látið grafa hellinn út, sjálf-
sagt vegna þess hagræðis að grafa í 
sandsteinshólana bæði skepnuhús og 
matbúr í stað þess að byggja útihús. 

Rannsóknir hafa haldið áfram, að 
vísu aðeins í stuttan tíma á síðasta ári, 
en hefjast aftur af fullum krafti í vor. 
Í fyrra var grafið frá stórum forskála 
sem hefur verið reistur fyrir framan 
hellinn, svo voru tekin jarðvegssýni 
til að rannsaka mannvist ofl. 

Samhliða uppgreftri verðum 
við áfram með Fornleifaskóla unga 
fólksins, en það er samstarfsverkefni 
Oddafélagsins og grunnskólanna í 
Rangárþingi, þar sem nemendur í 
7. bekk koma í Fornleifaskólann í 
Odda, læra sitt af hverju um forn-
leifarannsóknir og uppgröft og fá 
svo verkefni til að vinna úr, skrifa 
skýrslu o.s.frv. Þetta er mikilvægt 
til þess að tengja nýja kynslóð við 
sögu héraðsins með mjög beinum 
hætti og um leið kynna þau fyrir 
þessari spennandi starfsgrein sem 
fornleifafræðin er.“

- Þú ert rithöfundur. Hefur þú 
einhvern tíma til að skrifa þegar þú 
ert orðinn allt í öllu í Odda sem ver-
kefnisstjóri? 

„Ég hef nú svo sem ekki verið 
á beinu brautinni sem rithöfundur 
í gegnum tíðina og mjög oft þurft 
að vera í öðrum verkefnum í lengri 
eða skemmri tíma. En verkefni 
Oddafélagsins eru annars eðlis því 
þau eru mér engu minni hjartans 
mál en mín eigin verk. Það má orða 
það svo að ég sé með nokkur verk á 
hægri suðu, skulum við segja. Sum 
eru ritverk og önnur kvikmynda-
verk. Það er viðbúið að ég verði 
á kafi í störfum fyrir Oddafélagið 
megnið af þessu ári, enda tók ég 
þetta að mér af hugsjón og ástríðu. 
Svo getur verið að um hægist að 
hausti í bili. Enda voru ritverk yfir-
leitt skrifuð á veturna á miðöldum 
hér á landi og það er ágætt að halda 
í þá hefð.“

 
Gott og vinsamlegt samfélag

– Hvernig líkar þér og þinni fjöl-
skyldu að búa í Rangárþingi? 

„Það er ákaflega þægilegt að 
búa hér að öllu leyti. Samfélagið er 
gott og vinsamlegt og náttúrufeg-
urðin auðvitað engu lík. Það eru 
nú komin fjórtán ár síðan ég flutti 
hingað austur og hóf búskap með 
Kristínu Þórðardóttur, konu minni, í 
Lynghaga, en svo fluttum við inn á 
Hvolsvöll með eldri drenginn okkar 
og hér fæddist sá yngri. Það eru 
mikil forréttindi að búa hér með ung 
börn, þar sem stutt er í allt og hvers 
kyns þjónusta innan seilingar,“ segir 
Friðrik að endingu.  /MHH

Hér er Kristborg Þórsdóttir, fornleifafræðingur hjá Fornleifastofnun Íslands, að rannsaka manngerða hellinn sem 
fannst 2018 í Odda.

Friðrik segir að Oddi sé einfaldlega vagga íslenskrar menningar en Sæmund-
ur Sigfússon var fyrsti Norðurlandabúinn sem vitað er til að stundaði nám í 
Frakklandi, og þegar hann kemur heim, um 1078, er hann einn lærðasti maður 
landsins, ekki aðeins í klassískum menntum, kirkjustjórn og kirkjulögum, 
heldur ekki síður í þjóðlegum fornum fræðum sem hann hafði numið sem 
barn og unglingur.

Kristborg Þórsdóttir fornleifafræðingur og Þór Jakobsson, heiðursfélagi 
Oddafélagsins og fyrrverandi formaður þess, með gestum á Oddastefnu 2018.
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C120.7-6 PCAD
Verð áður 34.900 kr.

Tilboðsverð
24.430 kr.

Premium 180-10
Verð áður 123.800 kr.

Tilboðsverð
86.660 kr.

C125.7-6 PC X-tra
Verð áður 32.800 kr.

Tilboðsverð
22.960 kr.

Rekstrarland  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  515 1100   |   Austurvegi 69  |  800 Selfossi  |   480 1306  |  Olís Njarðvík  |  260 Reykjanesbæ  |   420 1000  | rekstrarland.is

C135.1-8 PC
Verð áður 39.799 kr.

Tilboðsverð
27.859 kr.

LAGERHREINSUN
Á NILFISK HÁÞRÝSTIDÆLUM 30%AFSLÁTTUR

UTAN ÚR HEIMI

Indverskir bændur mótmæla
Bændur á Indlandi sem hafa mót-
mælt í Delí undanfarna mánuði 
segja að ekki sé hægt að líta ein-
göngu á landbúnað sem hagfræði-
lega stærð sem skuli reka sam-
kvæmt lögmálum markaðarins. 
Að sögn bændanna er landbúnað-
ur hluti af lífi þeirra, hvort sem á 
hann sé litið út frá félags-, menn-
ingar- eða trúarlegum forsendum. 

Landbúnaður og fæðuframleiðsla 
á Indlandi er gríðarlega mikil enda 
voru Indverjar taldir vera tæplega 
1,4 milljarðar um síðustu áramót 
og um 60% þjóðarinnar starfa í 
tengslum við landbúnað og fæðu
framleiðslu. Talmaður bænda segir 
að landbúnaður sem er miðlægur 
í lífi og trúarbrögðum þjóðarinnar 
hafi hnignað mikið á síðustu ára
tugum og eigi í dag við djúpstæðan 
vanda að stríða. 

Hundruð þúsunda  
bænda mótmæla

Frá því í nóvember á síðasta ári hafa 
hundruð þúsunda bænda á Indlandi 
safnast saman í þremur búðum í 
útjaðri Delí til að mótmæla nýjum 
lögum og stefnu stjórnvalda í land
búnaði og endurheimta það sem 
bændurnir segja rétt sinn til að 
stunda landbúnað á eigin forsendum. 

Búðirnar þar sem bændurnir hafa 
safnast fyrir eru vel skipulagðar, með 
húsvögnum, stóreldhúsum og svefn
skálum og mögulega gætu mótmæl
in því staðið í nokkur ár. Auk þess 
sem sett hefur verið upp bókasafn og 
önnur aðstaða til afþreyingar. 

Óánægja með lagasetningu

Í september síðastliðinn samþykkti 
ríkisstjórn Indlands þrenn ný lög 
sem áttu að leiða til mestu framfara 
í indverskum landbúnaði í áratugi. 
Lögin voru samþykkt án samráðs 
við bændur eða forsvarsmanna þeirra 
í landinu og í framhaldinu hefur 
lögunum verið mótmælt kröftug
lega. Með samþykkt laganna þykir 
bændum freklega framhjá þeim 
gengið og þeir segja að lögin tak
marki rétt sinn þegar kemur að 
samningum við stór matvælafyr
irtæki. Enda hugmyndin með lög
unum að auka vægi einkafyrirtækja 
í indverskum landbúnaði og draga 
úr afskiptum ríkisins. 

Mótmæli vegna setningar laganna 
hófust í landbúnaðarhéruðum í norð
urhluta landsins þar sem síkar eru í 
meirihluta. Mótmælin fóru hægt af 
stað og fólust aðallega í fjöldasetum 
við opinberar byggingar og í að loka 
götum og stöðva flutninga á vörum. 
Í nóvember varð breyting á þegar 
samtök bænda í landinu tóku hönd
um saman og hvöttu félagsmenn sína 

til að taka þátt í mótmælagöngu sem 
halda skyldi til Delí. 

Viðbrögð bænda við kallinu voru 
mikil og í framhaldinu tóku hundruð 
þúsunda bænda sig upp og stefndu til 
borgarinnar gangandi, á dráttarvél
um eða öðrum farartækjum. Á þeim 
tímapunkti fór að hitna í kolunum 
og sums staðar kom til átaka milli 
bænda og yfirvalda sem reyndu að 
hefta för þeirra með lögregluvaldi þar 
sem beitt var bareflum, táragasi og 
vatnsfallbyssum. 

Í kjölfarið var fjöldi mótmælenda 
fangelsaður og nokkrir blaðamenn 
sakaðir um rangfærslur, meðal 
annars eftir að hafa sagt að lög
reglan hafi skotið einn mótmælenda 
til bana. Stjórnvöld í landinu hafa á 
sama tíma brugðist illa við fréttum af 
mótmælunum í erlendum fjölmiðlum 
og sagt þær óþörf afskipti af innan
ríkismálum. Stjórnvöld hafa einnig 
farið fram á að nokkur þúsund færsl
ur frá stjórnmálamönnum, bændum 
og blaðamönnum verði fjarlægðar af 
samfélagsmiðlum á þeim forsendum 
að þær séu villandi.

Viðbrögð stjórnvalda hafa ein
göngu orðið til að stappa stálinu í 
bændurna og efla samhug þeirra um 
að halda mótmælunum áfram þar til 
lögin verða dregin til baka. 

Um hvað snúast mótmælin?

Samkvæmt opinberum tölum á Ind
landi starfar hátt í 60% vinnandi fólks 
í landinu við störf sem tengjast land
búnaði og samtök bænda í landinu 
því öflug.

Meðal þess sem er verið að mót
mæla er að lágmarksverð fyrir það 
sem bændur framleiða verður af n
umið og kaupendum því frjálst að 
þvinga verð niður eins og hægt er 
og engin trygging lengur fyrir því 
að bændur fái fyrir framleiðslukostn
aði. Rök stjórnarinnar fyrir því að 
afnema lágmarksverð er að kaupend
um muni fjölga og samkeppni aukast 
og verð til bænda hækka í kjölfarið. 
Bændur segja aftur á móti að með 
því að afnema lágmarksverð geti stór 
fyrirtæki ákveðið sjálf hvaða verð 
þau vilja greiða fyrir landbúnað
arvörur og hagur bænda því versna. Í 
kjölfarið munu þeir verða gjaldþrota 
og neyðist til að hætta búskap og 
selja jarðir sínar. 

Fylgjendur laganna segja að í dag 
séu það eingöngu vel stæðir bændur 
sem njóti þess að fá greitt lágmarks
verð sem tryggi afkomu þeirra en 
að bændur sem stundi nánast sjálfs
þurftarbúskap njóti þess ekki. 

Annað sem fylgjendur laganna 
hafa bent á er að stór hluti landbún
aðar í Indlandi sé ótæknivæddur og að 
það verði að uppfæra hann að kröfum 
nútímans til að mögulegt sé að fæða 

Indverskir bændur á leið til Delí að mótmæla viðhorfi stjórnvalda og stórfyrirtækja til landbúnaðar.

Þrátt fyrir að mótmælin hafi að mestu verið friðsamleg hafa brotist út átök milli bænda og lögreglunnar.
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       SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR

þjóðina þar sem íbúum landsins fer 
sífellt fjölgandi. Bent er á að rækt-
arland á Indlandi er víða komið að 
þolmörkum og gersneytt af öllum 
næringarefnum og að víða fari allt 
að 50% framleiðslunnar forgörðum 
vegna slæmra geymslu- og flutnings-
aðferða. Hlýnun jarðar er einnig farin 
að segja til sín og hafa mikil slæm 
áhrif á svæðum þar sem vatn er af 
skornum skammti. 

Þeir sem tala gegn lögunum 
viðurkenna að ástand landbúnaðar 
á Indlandi sé víða bágborið en að 
umrædd lög séu ekki rétta leiðin til 
að bæta hann þar sem þau vinni gegn 
bændum en ekki með þeim. 

Óeirðir á lýðveldisdaginn

Mótmælin mögnuðust á lýðveldisdag 
Indlands, 26. janúar, þegar hundruð 
þúsunda mótmælenda streymdu gang-
andi eða á dráttarvélum inn í Delí. 
Leiðin var fyrirfram samþykkt af 
lögreglunni og átti að sögn mótmæl-
enda að fara friðsamlega fram. Hluti 
mótmælendanna klauf sig frá megin-
göngunni og braut sér leið gegnum 
veggi sem lögreglan hafði komuð upp 
til að halda mótmælendum innan fyrir 
fram ákveðinna marka og tók stefn-
una á miðborgina.

Lögreglan brást við óeirðunum 
með valdi og beitti meðal annars 
táragasi og bareflum og svöruðu mót-
mælendur lögreglunni með grjótkasti 
og bareflum. 

Nokkrum dögum fyrir þjóð hátíðar-
daginn reyndu stjórnvöld að koma til 
móts við bændur og fresta gildistöku 
laganna í 18 mánuði en í huga mót-
mælenda var það einungis leið til að 
fá bændur til að hætta að mótmæla 
og fara heim. 

Samhugur um aðgerðir

Mótmælabúðirnar þrjár þar sem 
bændurnir hafa búið til eru staðsettar 
við þrjár af megin samgönguæðunum 
inn í Delí og geta þeir því hæglega 

lokað borginni færist aukin harka í 
mótmælin. 

Ekki er annað að sjá en að bænd-
ur séu ákveðnir í að halda mótmæl-
unum áfram því auk þess að vera 
búnir að koma upp matar- og svefn-
aðstöðu er búið að setja upp skóla 

og læknisaðstöðu. Að sögn blaða-
manna sem hafa heimsótt búðirnar 
er andrúmloftið í þeim afslappað 
og fólk samhuga um mótmælaað-
gerðirnar og ekkert sem bendi til að 
þeim muni ljúka á næstunni.

  /VH

Frá því í nóvember síðastliðinn hafa hundruð þúsunda bænda á Indlandi safnast saman í þremur búðum í útjaðri Delí.

Ekki er annað að sjá en að bændur séu ákveðnir í að halda mótmælunum 
áfram.

Fjöldi mótmælenda fangelsaður og nokkrir blaðamenn sakaðir um 
rangfærslur, meðal annars eftir að hafa sagt að lögreglan hafi skotið einn 
mótmælenda til bana.
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Kröfur fjármálaráðherra í land á Vestfjörðum
-Almenningar skulu vera sem að fornu hafa verið og þjóðlendur nútímans
Eignarrétturinn er friðhelgur 
segir í stjórnarskránni. Þar er 
þessum grundvallarmannréttind-
um og drifkrafti velmegunar veitt 
mikilvæg vernd. Engan má skylda 
til að láta af hendi eign sína nema 
almenningsþörf krefji. Þarf til 
þess lagafyrirmæli og komi fullt 
verð fyrir. 

Land hefur verið mikilvægasta 
eign manna frá örófi alda. Lög 
um land eru jafngömul byggð í 
landinu. Kröfur í land annarra eru 
mjög íþyngjandi fyrir viðkomandi 
og þær ber að gera af ábyrg og vel 
ígrunduðu máli og vissu um að 
almenningsþörf krefji. Svo er ekki 
í tilfelli Vestfjarða. 

Þjóðlendulög

Árið er 1998 samþykkti Alþingi lög 
um þjóðlendur og ákvörðun marka 
eignarlanda, þjóðlendna og afrétta 
(þjóðlendulög). Hvaða almennings-
þörf lá að baki þeim? Í upphafi laga 
er tilgangi þeirra oft lýst, svo er ekki 
hér og segir það mikið. 

Með lögunum varð til hugtak-
ið þjóðlenda sem er: „Landsvæði 
utan eignarlanda þó að einstaklingar 
eða lögaðilar kunni að eiga þar tak-
mörkuð eignarréttindi.“ Í frumvarpi 
að lögunum er þjóðlenda sögð ná 
til þeirra landsvæða sem nú eru 
ýmist nefnd afréttur, almenningur, 
óbyggðir eða hálendi utan eignar-
landa. Jöklar, sem ekki eru eignar-
land, falla undir flokk þjóðlendna. 
Þjóðlendur koma í stað orðsins 
almenningar, sem Íslendingar 
þekkja vel og hefur verið notað frá 
landnámi og þjóðveldisöld. 

Í frumvarpinu segir að alla síð-
ustu öld og að vissu marki fyrr hafi 
risið upp deilur um eignarrétt yfir 
hálendissvæðum landsins eða þeim 
landsvæðum sem hafa verið nefnd 
afréttir og almenningar. Deilur um 
land hafa verið uppi frá landnáms-
öld. Það mun ekki breytast. Til hvers 
þá að setja lög sem hefja slíkar 
deilur á landsvæði eftir landsvæði? 
Þjóðlendulög eiga upphaf sitt í einni 
setningu meirihluta hæstaréttar 
í dómsmáli um afmarkað lands-
svæði á miðhálendi Íslands - ekki 
á annesjum Vestfjarða og svæðum 
sem ekki hafa verið nefnd afréttir 
og almenningar. 

Þjóðlendulög eiga rætur rekja 
til tveggja hæstaréttardóma um 
Landmannaafrétt. Seinni dómurinn 
frá 1981 er í máli sem ríkið höfðaði 
til viðurkenningar á eignarrétti þess 
yfir Landmannaafrétti. Ríkið tapaði 
málinu en til andmæla voru hreppar 
á svæðinu og eigendur tveggja jarða, 
sem gerðu kröfu um beinan eignar-
rétt. Rétturinn klofnaði en niður-
staða meirihluta hæstaréttar var að 
kröfum beggja aðila var hafnað og 
segir m.a: „Alþingi hefur ekki sett 
lög um þetta efni, þó að það hefði 
verið eðlileg leið til að fá ákvörðun 
handhafa ríkisvalds um málefnið.“ 
Um eignarréttartilkall ríkisins sagði 
að ekki hefði verið sýnt fram á að 
ríkið hefði eignast landsvæðið við 
stofnun allsherjarríkis og lög frá 
þeim tíma styddu ekki þann skiln-
ing. Gögn um að eignarréttur ríkis-
ins hefði stofnast fyrir eignarhefð 
væru ekki fullnægjandi. Þá ætti 
eignarréttartilkall ríkisins sér ekki 
stoð í skráðum réttarreglum og það 
yrði ekki reist á almennum lagarök-
um og lagaviðhorfum. Síðan sagði 
í dómi hæstaréttar: „Hins vegar 
verður að telja, að handhafar ríkis-
valds, sem til þess eru bærir, geti í 
skjóli valdheimilda sinna sett reglur 
um meðferð og nýtingu landsvæðis 
þess, sem hér er um að ræða,“  Tveir 
dómarar skiluðu sératkvæði og vildu 
staðfesta niðurstöðu héraðsdóms 
um beinan eignarrétt ríkisins. Í 
kjölfar dómsins hugaði fjármála-
ráðherra að því hvort og hvernig 
standa ætti að lagasetningu um 

eignarhald á almenningum og afrétt-
um. Niðurstaðan varð þjóðlendulög 
nr. 58/1998 og óbyggðanefnd var 
stofnuð til að kanna og skera úr um 
hvaða land telst til þjóðlendna, hver 
séu mörk þeirra og eignarlanda og 
skera úr um eignarréttindi innan 
þjóðlendna. Mál hjá nefndinni byrja 
með kröfum ríkisins um þjóðlendur 
á ákveðnu svæði. 

Það er hulin ráðgáta hvernig 
Alþingi gat í ljósi þessa hæstarétt-
ardóms komist að þeirri niðurstöðu 
sem varð með þjóðlendulögum. 
Lögin segja að íslenska ríkið sé 
eigandi lands og hvers konar lands-
réttinda og hlunninda í þjóðlendum 
sem ekki eru háð einkaeignarrétti. Í 
dóminum segir að ríkið geti „skjóli 
valdheimilda sinna sett reglur um 
meðferð og nýtingu landsvæðis“ 
Landmannaafréttar. 

Landnám Íslands 874-930
 

Ríkið byggir kröfugerðir sínar 
m.a. á heimildum um landnám. 
Samkvæmt Landnámabók var 
Ísland numið á árunum 874-930, er 
Alþingi og allsherjarríki var stofn-
að. Landnáma er elsta heimild um 
landnám Íslands, talin upprunalega 
frá 12. öld. Landnámsmenn og ættir 
eru þar taldir upp. Ingólfur Arnarson 
var sá fyrsti og í Landnámu segir: 
„Ingólfur nam land milli Ölfusár og 
Hvalfjarðar fyrir utan Brynjudalsá, 
milli og Öxarár, og öll nes út.“ Þetta 
er mikið landsvæði með fjalllendi. 
Landnáma segir ekkert um að fjall-
lendi hafi verið undanskilið landnámi 
Ingólfs frekar en í landnámi annarra 
landnámsmanna. Þar segir: „Ingólfur 
var frægastur allra landnámsmanna, 
því að hann kom hér að óbyggðu 
landi og byggði fyrstur landið; gerðu 
það aðrir landnámsmenn eftir hans 
dæmum.“ Í lokakafla Landnámu er 
segir að landið hafi verið albyggt á 
sex tigum vetra, svo eigi hefir síðan 
orðið fjölbyggðra. 

Orðið almenningur kemur tvisvar 
fyrir í Landnámu. Geirmundur helj-
arskinn fór á Strandir og nam land 
frá Rytagnúp vestan Horns austur til 
Straumness. Þar gerði hann fjögur bú. 
Eitt á almenningum hinum vestrum, 
það varðveitti Björn þræll hans, er 
sekur varð um sauðatöku eftir dag 

Geirmundar; af hans sektarfé urðu 
almenningar. Ekki er hægt að álykta 
að einhver svæði Íslands eftir land-
nám hafi verið ónumið land þó til 
hafi verið almenningar. 

Grágás og Jónsbók

Í Grágás lagasafni þjóðveldisins 
(930-1262) segir: „Þat er mælt at 
almenningar ero a landi her. Þat er 
almenning er fiorðungs menn eiga 
allir saman.“ Íslandi var árið 965 
skipt í fjórðunga fyrir fjórðungsþing 
og -dóma. Með lögtöku Jónsbókar 
1281 breytist ekki meginreglan 
um almenninga, sbr. þessi orð í 
Landsleigubálki: „Svá skulu al-
menningar vera sem at fornu hafa 
verit, bæði hit efra ok hit ytra.“ Með 
þessari lagareglu, sem er gild lög í 
dag, má segja að forfeður okkar hafi 
ákveðið hvar almenningar skyldu 
vera og hvar ekki.  Menn hefur greint 
á um það hvar almenningar væru, svo 
og hvernig eignarrétti að þeim væri 
háttað. Segja má að almenningar séu 
land sem ekki eru undir eignarrétti, 
þó hægt sé að eiga þar takmörkuð 
réttindi. Afréttir geta verið á almenn-
ingum enda þeir oft gott beitiland. Sé 
almenningur eða þjóðlenda ákvörðuð 
á landi sem ekki var almenningur 
að fornu er skert eignarland sem 
byggðist í upphafi á námi nema 
landið sé ónumið. Kröfur ríkisins um 
þjóðlendur gera einmitt það en þær 
ganga mun lengra en almenningar 
voru til forna. Ríkið byggir ekki á 
því að þjóðlendur skuli vera þar sem 
almenningar voru til forna eða reynir 
að sanna að svo hafi verið. 

Hugtakið afréttur er í Landbrigða-
þætti Grágásar og Landsleigubálki 
Jónsbókar, en merking þess þar er 
ekki ótvíræð. Í þjóðlendulögum er 
afréttur landsvæði utan byggðar 
sem að staðaldri hefur verið notað 
til sumarbeitar fyrir búfé. Afréttur er 
beitiland og er fé smalað af afrétti til 
réttar, þar sem fé er dregið í dilka úr 
almenningi þegar réttað er. 

Eignaupptaka og landnám  
ríkisins eftir árið 1998 

Fjármálaráðherra f.h. ríkisins skil-
aði inn kröfulýsingu sinni um 
þjóðlendumörk í Ísafjarðarsýslum 

15. september sl. Er það svæðið 
frá Langanesi í Arnarfirði að 
Geirólfsnúpi á Ströndum en krafa 
ríkisins nær yfir um helming lands 
á svæðinu. 

Með kröfugerð sinni hefur ríkið 
farið í eignaupptöku eða landnám 
sem nær langt út fyrir heimildir 
elstu laga landsins um að almenn-
ingar skuli vera sem að fornu hafi 
verið. Ef land sem enginn á er ekki 
almenningur, getur það ekki verið 
annað en ónumið land. Ekki þarf 
að lesa kröfulýsingar ríkisins lengi 
til að sjá þær ganga gegn friðhelgi 
eignarréttarins á landi og byggja á 
skrifstofufræðum úr Reykjavík sem 
eiga sér ekki hliðstæðu. Þær byggja 
á því að stjórnvöld og landeigendur 
fyrri tíma, sem bjuggu í samfélagi 
sem grundvallaði lífviðurværi sitt á 
landi og eignarhald á því var grund-
völlur samfélagsstöðu hafi ekki í raun 
ekki vitað hvað þau voru að gera 
þegar kom að lýsingu landamerkja í 
landamerkjabréfum. Þær hafi verið 
ónákvæmar, réttar skilgreiningar hafi 
skort sem standist ekki nútímakröfur 
og feli í sér að stórir hlutar Íslands 
séu ónumið land. 

Deilt er um þjóðgarð á mið-
hálendinu en undanfarin ár hefur 
mesta eignarupptaka Íslands sögunnar 
á landi átt sér stað í krafti þjóðlendu-
laga án umræðu sem skiptir máli.  

Íslenska ríkið er eigandi lands 
og hvers konar landsréttinda og 
hlunninda í þjóðlendum sem ekki 
eru háð einkaeignarrétti. Með 
þessari skilgreiningu o.fl. í þjóð-
lendulögum, hugtakið fjallsbrún, 
flötum fjallstoppum, ágiskun um 
gróður og nytjar, málsmeðferð 
þjóðlendulaga og landakort frá 
ameríska hernum að vopni hefur 
ríkið gert kröfur í land sem skar-
ast við land landeigenda á stórum 
svæðum Íslands. Sé fjallsbrún óljós 
og ekki er hægt að draga þar beina 
línu á milli landamerkja í fjalli 
(punkta) er notast við hæðarlínur. 
Upphafspunktur kröfulínu byggir 
ætíð á því að landamerki sé lýst í 
landamerkjabréfi. Án landamerk-
is hefur ríkið ekkert að byggja á. 
Nánast sama málsgreinin er röksemd 
fyrir öllum kröfulínum, sem er að; 
við afmörkun þjóðlendukröfulínu sé 
stuðst við afmörkun á aðliggjandi 
jörðum samkvæmt landamerkja-
bréfum þeirra. Jafnframt sé miðað 
við landfræðilega legu kröfusvæðis 
og staðhætti en land innan þess sé að 
mestu í ákveðinni hæð, gróðursnautt 
og líklega lítt nytjað.  

Sé fjallstoppur ekki flatur er ekki 
gerð krafa. Að byggja eignarhald á 
landi á legu þess, ágiskun um gróð-
urmagn og nytjar eru undarleg fræði. 
Sama má segja um notkun landa-
merkjalýsinga í landamerkjabréfum 
í kröfugerð ríkisins. Sé landamerkis 
ekki getið í fjallshlíð í landamerkja-
bréfi gerir ríkið ekki kröfu í fjallið. 
Dæmi er Blesfjall í landi Álftamýrar 
sem er ríkisjörð, en þjóðlenda og 
beinn eignarréttur á landi er tvennt 
ólíkt. Ríkið gæti t.d. ekki selt þjóð-
lendu en hver veit. Í Veturlandafjalli 
staðsetur landakort rétt landamerki á 
röngum stað. Krafan byggir á röngu 
landamerki. Í Tóarfjalli er kröfulína 
dregin úr punkti í Dýrafirði yfir í 
Arnarfjörð og langa leið fyrir ann-
nesið í punkt í Dýrafirði. Samkvæmt 
ríkinu eiga Lokinhamrar, landmesta 
jörðin að og á Tóarfjalli, ekki land 
að fjallinu. Landamerki Lokinhamra 
í Tóarfjalli er sett í Bæjarfjall í kröfu-
gerð.

Þegar Lokinhamarheiðin á milli 
Lokinhamradals og Haukadals er 
gengin er farið yfir mörk aðliggjandi 
jarða, Lokinhamra og Haukadals. 
Þessum landamerkjum er ekki lýst í 
landamerkjabréfi. Það þýðir ekki að 
jarðirnar séu ekki aðliggjandi. Sama 
á við um mörk annarra jarða á milli 
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. 

Úrdrættir úr sóknarlýsingum 

Vestfjarða sérstaklega og Jarðabóka 
Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 
frá 1702-1714 mynda stærsta hluta 
kröfulýsingar ríkisins og er þar stund-
um minnst á almenninga. Ríkið vísar 
til sóknarlýsingar í röksemdum 5 af 
42 kröfulína. Þrisvar er vísað til þess 
að landi sé lýst þar sem afréttarlandi. 
Einungis einu sinni vísar ríkið til þess 
að landi sé lýst sem almenningi í 
sóknarlýsingu (Grænahlíð). Ríkið 
reynir því nánast aldrei að sýna fram 
á að almenningar hafi til forna verið á 
kröfusvæðum líkt og Jónsbók kveður 
á um. 

Í sóknarlýsingu Sanda- og Hrauns-
sóknar í Dýrafirði segir: „Afréttarlönd 
eða almenningar eru hér hvergi“. Þrátt 
fyrir það á Haukadalur, sem er yst í 
Sandasókn, land á þremur kröfusvæð-
um ríkisins. Sama við um allar sex 
jarðir Hraunssóknar, sem eiga land 
á þremur kröfusvæðum. Í sóknarlýs-
ingu Álftamýrarsóknar í Arnarfirði 
segir að ekkert sé um afréttarlönd og 
þeirra aldrei getið. Þrjár ystu jarðir 
sóknarinnar eiga land á þremur kröf-
usvæðum, sem jafnframt liggja að 
Sanda- og Hraunssókn. 

Bændur og margir jarðeigendur 
eru ekki efnafólk og það að verjast 
kröfum ríkisins er kostnaðarsamt. 
Ríkið greiðir lögmönnum sínum 
málskostnað samkvæmt reikning-
um, en hvað með landeigendur? 
Í þjóðlendulögum segir að kostn-
aður vegna starfa óbyggðanefndar 
greiðist úr ríkissjóði og þar undir falli 
nauðsynlegur kostnaður annarra en 
ríkisins vegna hagsmunagæslu fyrir 
nefndinni. Óbyggðanefnd úrskurðar 
um málskostnað annarra en ríkisins 
en hann nær oft ekki raunverulegum 
málskostnaði. Nefndin hefur vakið 
athygli á þessu við upphaf málsmeð-
ferðar vegna Ísafjarðarsýslna, að 
alloft hafi munað nokkuð miklu á 
annars vegar uppgefnum málskostn-
aði fyrirsvarsmanna og hins vegar 
úrskurðuðum málskostnaði. Eru 
þeir sem annast hagsmunagæslu 
fyrir hönd annarra eru hvattir til 
að gæta að þessu með umbjóðend-
um sínum. Vekur þetta spurningar 
um jafnræði og hvort réttlátrar 
málsmeðferð sé gætt, þegar annar 
aðilinn hefur ótakmarkaða greiðslu-
getu en hinn takmarkaða eða mjög 
litla og tekur fjárhagslega áhættu 
gæti hann hagsmuna sinna. Getur 
það leitt til þess að hagsmuna er 
gætt ekki gegn ofríki ríkisvaldsins, 
sem hefur eftir þörfum breytt lögum 
þjóðlendukröfum í hag.   

Svo skulu almenningar sem að 
fornu hafa verið - ekki annars 
staðar eða skv. lögum frá 1998

Þjóðlendulög frá 1998 ganga 
gegn gildandi grundvallarákvæði 
Jónsbókar frá 1282 um afmörkun 
almenninga. Kröfur ríkisins byggja 
ekki á því hvar almenningar voru 
til forna, líkt og lög hafa kveðið á 
um í nær 1100 ár eða frá upphafi 
allsherjarríkis á Íslandi. Með þjóð-
lendulögum er lagður grunnur að 
mestu eignaupptöku ríkisins á landi 
sem um getur í Íslandssögunni. 
Það brýtur gegn friðhelgi eignar-
réttar. Óskiljanlegt er að lands-
byggðarþingmenn hafi samþykkt 
lögin á sínum tíma og þau ósköp 
sem þeim hefur fylgt fyrir lands-
byggðina, bændur og landeigendur. 
Krafan ætti að vera að skipuð verði 
rannsóknarnefnd til að vinda ofan 
af þessum ólögum. Það verði gert 
vísan til laga sem gilt hafa í landinu 
frá upphafi byggðar og kveða á um 
að „Svá skulu almenningar vera sem 
at fornu hafa verit“.

Eyjólfur Ármannsson
Höfundur er lögfræðing-
ur LL.M. og fyrrum smali 
frá Hrafnabjörgum í 
Lokinhamradal.
eyjolfur@yahoo.com 

Eyjólfur Ármannsson.

SAMFÉLAGSRÝNISAMFÉLAGSRÝNI

Þjóðlendukröfur ríkisins á norðanverðum Vestfjörðum eru markaðar hér 
með rauðum strikum.
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Frístunda- og atvinnufatnaður  
frá REGATTA
Hafðu samband og kynntu þér  
vöruúrvalið og þjónustuna

Lely Center Ísland

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

STARTARAR í flestar 
gerðir dráttarvéla

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Gleraugu með glampa og rispuvörn

Sérsmíðum samdægurs í 
styrk +/- 6,0 með cyl. til 2,0 

19.900 kr.
Margskipt gleraugu

Margskipt gler frá Essilor 
(afgreiðslutími +/- tvær vikur) 

39.900 kr.

ÓDÝR
gleraugu

umgjörð og gler

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

Opnar stöðvar
Stöðvar í húsi
Stöðvar í gám
Aukabúnaður eins og sjálfvirkur 
skiptirofi og fleira
Öflug og góð þjónusta

Gerðu kröfur — hafðu samband við 
Karl í síma 590 5125 eða sendu línu 
á kg@klettur.is og kynntu þér þína 
möguleika.

Allar stærðir 
af AJ Power 
rafstöðvum:

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Ástand vega í Gufudalssveit og Reykhólasveit með versta móti:

Ferðum Baldurs verður fjölgað
Vegagerðin og Sæferðir, 
rekstraraðili ferjunnar Baldurs, 
hafa komist að samkomulagi 
um að bregðast við lélegu 
ástandi vega í Gufudalssveit 
og Reykhólasveit með því að 
fjölga ferðum ferjunnar í tvær 
á dag,  á miðvikudögum og 
fimmtudögum, ef þörf krefur. 

Vegagerðin og Sæfari eru með 
þessu móti að verða við óskum 
flutningsaðila og laxeldisfyrir-
tækja. Að auki hafa sveitarfélög á 

svæðinu ákveðið að nýta ferðir úr 
svokölluðum aukaferðapotti sem 
er samningsbundinn, til þess að 
bæta við ferðum á þriðjudögum.

Núverandi siglingaáætlun gerir 
ráð fyrir að Baldur sigli tvisvar á 
dag, mánudaga og föstudaga, en 
einu sinni á dag alla aðra daga utan 
sunnudaga þegar ekki er siglt. Með 
þessum aðgerðum er möguleiki að 
sigla tvisvar á dag alla virka daga. 
Aukaferðirnar eru þó aðeins farnar 
ef kallað er eftir því sérstaklega.

Ástand vega í Gufudalssveit og 
Reykhólasveit er með versta móti 
þessa dagana. Spilar veðurfar stór-
an þátt í því hvort vegir séu færir 
fyrir flutningabíla. Fyrrgreindar 
mótvægisaðgerðir, sem hugsaðar 
eru til loka mars, eru því að mati 
Vegagerðarinnar nauðsynlegar til 
að stuðla að öruggum og greiðum 
samgöngum frá sunnanverðum 
Vestfjörðum að því er fram kemur 
á vefsíðu Vegagerðarinnar.  
 /MÞÞ
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Timburverð á markaði hefur 
hækkað umtalsvert á undan
förnum fimm árum vegna auk
innar eftirspurnar. Þá hefur enn 
bætt í þá þróun vegna áhrifa 
af minni framleiðslu vegna 
COVID19. Tölur um framvirka 
samninga frá hrávörumarkaði 
Chicago Mercantile Exchange 
í Bandaríkjunum sýna þetta 
glögglega. Þá virðist samdráttur 
á innflutningi timburs til ESB
landanna vera að hafa mikil áhrif.   

Á markaðnum er fjallað um 
timbur sem búið er að saga 
niður í bita eða planka og kallað 
„lumber“. Helstu framleiðendur 
sem selja í gegnum þennan markað 
eru í Eystrasaltslöndunum og 
Norður-Ameríku, en Íslendingar 
fá m.a. mikið af timbri frá 
Eystrasaltslöndunum. Það timbur 
sem fer í gegnum CME markaðinn 
er samt háð þeim skilyrðum 
að vera unnið í viðurkenndum 
sögunarmyllum í Bandaríkjunum 
eða Kanada. 

Á vefsíðu samtaka íbúðarhúsa-
bygg jenda í Bandaríkjunum  
(NAHB) var greint frá því þann 22. 
feb rúar síðastliðinn að timburverð 
hafi hækkað um meira en 180% frá 
því á síðasta vori. Þetta hefur síðan 
haft mikil áhrif á byggingarkostnað. 
Talað er um 8.998 dollara hækkun á 
meðalíbúðarhúsnæði og er þá verið 
að tala um timburhús. 

Sem dæmi um þetta er sagt 
að þúsund fet (310 metrar) af 
grindarefni hafi kostað  um 350 
dollara (44.576 kr.) í apríl 2020, en 
hafi verið komið í 975 dollara (um 
124.000 kr.) í febrúar síðastliðinn. 
Þá eru einnig nefnd dæmi um að 
verð á 1.000 fetum hafi farið yfir 
1.000 dollara og í 1.010 dollara í 
framvirkum samningum til 2. mars. 
Þetta samsvarar því að metraverðið 

hefur hækkað úr sem nemur 144 
krónum í um 400 krónur, eða um 
277%.

Umfjöllun í The Wall Street 
Journal nýverið er á sama veg. Þar er 

talað um methækkanir á timburverði 
og um 49% hækkun á grindarefni 
frá síðustu viku í janúar og fram í 
miðjan febrúar. Þá var verð á þúsund 
fetum komið í 992,4 dollara.  /HKr. 

Miklar hækkanir á timburverði í Bandaríkjunum hafa haft mikil áhrif á 
byggingarkostnað. 

Búist við timburskorti í Bretlandi
Bretar horfa fram á timburskort 
á árinu 2021 samkvæmt umfjöll
un á vef Arcitects´ Journal. Er 
það  byggt á upplýsingum sam
taka timburviðskipta, Timber 
Trade Federation. 

Ástæða timburskorts er rakin 
til þess að mikil aukning kórónu-
veirusmita í Svíþjóð hafi dregið 
verulega úr timburframleiðslu þar 
í landi. Sænskt timbur er einmitt 

uppistaðan í timburinnflutningi 
Breta.  

Haft er eftir David Hopkins, 
forstjóra TTF, að hann hafi skilning 
á því að margir Bretar eigi eftir að 
reiðast vegna timburskorts, en við 
því sé lítið að gera. Bretar verði bara 
að taka á þessum vanda í sameiningu 
eins og aðrir. – „Þessi staða mun 
fylgja okkur langt inn í árið 2021,“ 
sageir Hop kins. 

James Talman, framkvæmda-
stjóri samtaka þakverktaka, segir 
að þar á bæ hafi menn verulegar 
áhyggjur af stöðunni og að hægt 
verði að mæta hvatningu yfirvalda 
um að fólk hugi að viðgerðum 
og endurbótum á húsum sínum. 
Kallar hann eftir auknum 
stuðningi yfirvalda og að liðkað 
verði til varðandi tolla og flutninga 
á hráefni.  /HKr. 

Ástæða timburskorts í Bretlandi er rakin til þess að mikil aukning kórónuveirusmita í Svíþjóð hafi dregið verulega 
úr timburframleiðslu þar í landi. Sænskt timbur er einmitt uppistaðan í timburinnflutningi Breta. 

UTAN ÚR HEIMI

Mjög mikil aukning hefur verið 
í framleiðslu lífrænt vottaðra 
garðyrkjuafurða í nágranna
löndum okkar á síðustu árum. 
Fylgja framleiðendur reglu
verki Evrópusambandsins þar 
um og sama gildir um Ísland 
en Íslendingar eru eftirbátar 
annarra þegar kemur að líf
rænni ræktun. 

Vottun þriðja aðila um að regl-
um sé framfylgt er nauðsynleg til 
að tryggja trúverðugleika lífrænu 
framleiðslunnar. Vottunarstofan 
TÚN sinnir eftirliti og úttektum í 
umboði Matvælastofnunar hér á 
landi innan ramma gildandi reglu-
gerða. Tiltölulega fáir framleið-
endur stunda ræktun á 
lífrænt vottuðu græn-
meti í gróðurhúsum 
á Íslandi, mun færri 
hlutfallslega en td. í 
Danmörku, Svíþjóð 
og Finnlandi. Þar og 
víða í Evrópu hefur 
verið mikill uppgangur 
í lífrænni ylræktun til 
að mæta sífellt aukinni eftirspurn 
neytenda eftir lífrænt ræktuðum 
gróðurhúsaafurðum. Aðgengi að 
ýmsum nauðsynlegum aðföngum 
til lífrænnar framleiðslu er mun 
greiðara erlendis og kann það að 
skýra muninn að sumu leyti og 
stjórnvöld þar hafa á ýmsan hátt 
stutt við þá framleiðendur sem 
hyggjast hefja lífrænan búskap.

Eitt er víst og það er að auka 
þarf hlut lífrænnar ræktunar meðal 
íslenskra garðyrkjubænda og til 
þess þarf samvinnu bænda, neyt-
enda og hins opinbera. Það þjónar 
engum góðum tilgangi að stilla 
þessum eðlisólíku en þó nátengdu 
ræktunaraðferðum andspæn-
is hvor annarri í heitri umræðu 
heldur geta þær vel þrifist hlið við 
hlið, bæði í faglegri umfjöllun og 
á markaði.

Ylræktarbændur í sóknarhug

„Hefðbundin“ ylrækt hefur sótt 
verulega í sig veðrið á Íslandi 
á undanförnum árum en það 
endurspeglar aukinn áhuga neyt-
enda á íslenskum matjurtum 
yfirleitt. Framsækni einkennir 
uppbygginguna, nýleg íslensk 
gróðurhús eru með þeim tækni-
væddustu sem þekkjast ef borið 
er saman við önnur Evrópulönd 
og jafnvel þótt víðar væri litið. 
Árangur framleiðendanna er líka 
eftirtektarverður, þeir skara til 
dæmis fram úr félögum sínum í 
öðrum löndum í heilsársræktun 
blóma og grænmetis og ræktunin 
verður sífellt afkastameiri. 

Afmarkað rótarrými og óvirkt 
efni í stað moldar

Alsiða er í hátæknigarðyrkju 
eins og þeirri sem hefur rutt 
sér til rúms á Íslandi að rækta 
grænmeti ekki í mold, heldur í 
afmörkuðu rótarrými með stein-
ull, vikri eða öðru óvirku efni 
sem ekki hefur teljandi áhrif á 
áburðarmagn eða jafnvel í vatni 
eingöngu, ásamt tilbúnum áburði. 
Það auðveldar meðal annars ná-
kvæma stýringu á áburðargjöf 
og vökvun. Þessu vaxtarefni 
fyrir ræturnar er gjarnan komið 
fyrir á upphækkuðum rennum 
í gróðurhúsunum til aukinnar 
hagræðingar. Vökvað er með 
fljótandi áburðarlausn.  Meira en 
90% íslensku framleiðslunnar á 
tómötum og gúrkum er ræktuð 
með þeirri aðferð og hefur skilað 
örum vexti og mikilli uppskeru. 
Salat er sömuleiðis ræktað í hr-
ingrás næringarlausnar án jarð-
vegs. Þessar ræktunaraðferðir 
eru snyrtilegar og árangursríkar 
en geta á engan hátt fallið undir 

skilgreiningar á lífrænni ræktun 
og um það er ekki deilt. 

Samræmdar Evrópureglur um 
lífrænan búskap taka gildi um 

næstu áramót

Evrópusambandið hefur samþykkt 
samræmdar reglur um lífrænan 
búskap sem öll aðildarríkin skulu 
fylgja og taka gildi í janúar 2022. 
Upphaflega stóð til að gildistakan 
væri 1. janúar 2021 en henni hefur 
verið frestað um eitt ár vegna 
Covid-19. Ísland er fullgildur að-
ili að þessu samkomulagi gegnum 
aðild sína að Evrópska efnahags-
samningnum, EES. Meðal annars 

er kveðið á um að í líf-
rænt vottaðri ræktun 
verði ekki heimilt að 
notast við takmarkað 
rótarrými í óvirku 
ræktunarefni, heldur 
skuli plönturnar vera 
gróðursettar á beð með 
lífrænum jarðvegi og 
næringu. Reglur sem 

snúa að skepnuhaldi munu einnig 
taka nokkrum breytingum með 
innleiðingu ESB-reglugerðarinnar. 

Undanþágur frá reglum um 
takmarkað rótarrými heyra 

brátt sögunni til

Vottunaraðilar í þremur Evrópu-
ríkjum, Danmörku, Svíþjóð og 
Finnlandi hafa engu að síður sam-
þykkt lífræna vottun á tómata- og 
gúrkuræktun  í litlum jarðvegs-
sekkjum með lífrænni mold og 
næringu undanfarin ár. Að minnsta 
kosti virðast þeir hafa horft í 
gegnum fingur sér þegar kom að 
vottuninni, því í raun hefur þess 
háttar ræktun ekki verið leyfileg 
samkvæmt reglum um lífræna 
framleiðslu síðast liðin ár. 

Íslenskir garðyrkjubændur 
hafa sumir hverjir hugleitt að fara 
þá leið til að fá lífræna vottun á 
sína framleiðslu. Sú ræktunarað-
ferð er hins vegar á útleið, því 
reglur ESB um lífræna framleiðslu 
munu ekki heimila slíka ræktun. 
Framleiðendur sem komu upp 
þess háttar aðstöðu í sínum gróð-
urhúsum í Danmörku, Svíþjóð og 
Finnlandi fyrir 28. júní 2017 munu 
geta haldið sinni lífrænu vottun að 
öðrum skilyrðum uppfylltum til 
31. desember 2031. Undanþágan 
gildir aðeins fyrir þessi þrjú 
lönd og ekki verður heimilt að 
taka aðferðina upp annars stað-
ar í Evrópu. Undanþágur sem 
nágrannar okkar á Norðurlöndum 
hafa notfært sér heyra því brátt 
sögunni til. Áfram verður hægt 
að óska lífrænnar vottunar á smá-
plöntur sem ræktaðar eru og seldar 
í pottum eftir aðferðum lífrænnar 
ræktunar, til dæmis kryddjurtir og 
blóm.

Reglugerð ESB um lífræna 
framleiðslu og merkingu líf-
rænna vara, sem Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið hefur 
samþykkt og tekur að öllum 
líkindum gildi um næstu áramót 
skerpir enn muninn milli líf-
rænnar og hefðbundinnar garð-
yrkju. Reglurnar gera auknar 
kröfur til lífrænna framleiðenda 
í nágrannalöndunum en hafa í 
raun ekki sömu áhrif á lífræna 
framleiðslu á Íslandi eins og 
hún hefur verið stunduð því hér 
hefur lífrænt vottað grænmeti 
allt verið ræktað á beðum með 
lífrænni mold og lífrænum nær-
ingargjöfum, eins og gert er ráð 
fyrir í hinum nýju reglum. 

Ingólfur Guðnason
námsbrautarstjóri
garðyrkjuframleiðslu
Garðyrkjuskólans á Reykjum, 
Ölfusi.

GARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUMGARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUM

Ylræktun grænmetis – takmarkað 
vaxtarrými í brennidepli

Gríðarlegar hækkanir á timbur-
verði í Bandaríkjunum
– Dæmi um 277% verðhækkun á 10 mánuðum
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Nánari upplýsingar gefur:

Grétar Hrafn Harðarson
S: 892-1480 

Nf: gretarhrafn@simnet.is
MEIRA FÓÐUR, LYSTUGRA FÓÐUR

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson

Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

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

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson

Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

GRÆNU VELFERÐARGÓLFINGRÆNU VELFERÐARGÓLFIN

www.comfortslatmat.com

Lely Center Ísland

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

                DRIFSKÖFT
OG DRIFSKAFTAEFNI

LágafeLL versLun og byggingar ehf
Desjamýri 8, 270 mosfellsbær
www.lagafellverslun.is
895-4152 -  846-7014

VÖNDUÐ 
GRÓÐURHÚS
- sérstyrkt fyrir íslenskt veðurfar

20 ára farsæl reynsla á Íslandi
Mikið úrval stærða, lita og aukahluta.  
Verð og helstu upplýsingar má finna  
á heimasíðu okkar: www.lagafellverslun.is

Ferðamála-, iðnaðar- og 
nýsköpunarráðherra 
auglýsir Lóu – 
nýsköpunarstyrki fyrir 
landsbyggðina. 

Tilgangur styrkjanna er 
að styðja við nýsköpun, 
eflingu atvinnulífs og 
verðmætasköpun sem 
byggir á hugviti, þekk-
ingu og nýrri færni, á 
forsendum svæðanna 
sjálfra.

Heildarfjárhæð styrkja  
er 100 milljónir króna, en 
hámarksstyrkur til hvers 
verkefnis er 20 milljónir 
króna. Úthlutað er til árs 
í senn. 

Umsóknarfrestur er 
til 9. mars nk. 

Allar nánari upplýsingar  
á www.anr.is 

Lóa -
nýsköpunarstyrkir

Bænda
bbl.is FacebookFacebook

Tveggja punkta festing við dráttarvélina og hæð  
stillanleg með vökvatjakk. Stillanlegur hræristútur.
Galvanisering er staðalbúnaður.

Super 3000 - 10 fet / 3,05 m djúpar kr. 1.258.000 án vsk
Super 3000 -  9 fet / 2,75 m djúpar kr. 1.210.000 án vsk
Super 4800 -  dæla/hræra  9 fet / 2,75m djúp kr. 1.524.000 án vsk

20 fet / 6,1m kr. 788.000 án vsk         
25 fet / 7,6 m kr. 879.000 án vsk

Haugdælur:

Hrærur:

Eigum haugdælur og 
hrærur frá NC til á lager

Margverðlaunað fyrir 
nýsköpun og hönnun

Norsk hönnun og framleiðsla í 65 ár. 
Áratuga reynsla á Íslandi.

Getum útvegað Duun skádælur 
með skömmum fyrirvara

Austurvegi 69
800 Selfoss 

480 0400  
jotunn.is

jotunn@jotunn.isLANDBÚNAÐARDEILD AFLVÉLA

70 ára albatrosi
Elsti villti fugl sem vitað er um 
er 70 ára gamall albatrosi og það 
sem meira er, fuglinn er nýbúinn 
að klekja unga úr eggi.

Albatrosinn, sem kallast Wisdom, 
var merktur árið 1956 og hefur 
sami fuglafræðingurinn  fylgst með 
honum síðan þá. Þann 1. febrúar 
síðastliðinn klaktist ungi úr eggi 
sem Wisdom verpti á Midway Atoll 
náttúruverndarsvæðinu, sem er á eyju 
í norðanverðu Kyrrahafi. 

Karlfuglinn sem Wisdom á 
ungann með hefur verið félagi hennar 
frá árinu 2010 en almennt velja þeir 
sér einn félaga yfir ævina. Frá því að 
farið var að fylgjast með albatrosnum 
gamla hefur hún átt 30 unga, sem 
telst mikið af albatrosa sem gera sér 
hreiður og verpa annað hvert ár. 

Albatrosar eru meðal fuglategunda 
sem eru í útrýmingarhættu vegna 
mengunar og aukins lofthita í 
heiminum.  /VHSjötíu ára og enn í ungavafstri. 

UTAN ÚR HEIMI
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Gin er brennt vín sem er bragðbætt 
með einiberjum. Það á rætur sínar 
að rekja til miðalda, úr heimi 
grasalyfja og lækninga, og var 
lengi selt í apótekum sem lyf og 
var notað til lækninga en er í dag 
framleitt og selt sem áfengi. 

Gin er byggt á eldra brenndu víni 
sem nefnist sénever og var fundið 
upp í Hollandi. Orðið gin á uppruna 
sinn í franska orðinu genièvre 
og orðunum jenever á hollensku 
og ginepro á ítölsku sem öll þýða 
einiber, Juniperus communis.

Gin er oft drukkið með tónik en 
einstaka sérvitringar drekka það í 
greip eða Sprite og er það stundum 
skreytt með límónu eða agúrku.

Saga

Þrátt fyrir að gin sé yfirleitt kennt við 
Bretlandseyjar og sagt þaðan vera 
komið frá Niðurlöndum sem sérstök 
útgáfa að sénever, má með rökum 
sýna að drykkurinn sé upphaflega 

kominn frá Ítalíu. 
Arabar fundu upp listina að eima 

áfengi og frá þeim barst þekkingin 
til Ítalíu. Benediktusar-munkar í 
Salerno-klaustri, sem á sér langa 
og merkilega lækningasögu tengda 
grasalækningum, eimuðu áfengi að 
hætti Araba og notuðu spírann til að 
geyma í lækningaplöntur. Sagan segir 
að í hlíðum Salerno hafi vaxið mikið 
af einiberjarunnum og að munkarnir 
hafi snemma farið að nota berin til 
lækninga. Auk þess sem Rómverjar 
brenndu þurrar einiberjagreinar í 
lækningaskyni og til að fæla burt 
illa anda. 

Framan af þótti spíri, sem hinum 
ýmsu plöntum var blandað út í, góður 
til lækninga og barst frægð lyfsins 
út og norður um Evrópu. Drykkja á 

spíra blönduðum með einiberjum til 
lækninga jókst mikið á þeim árum 
sem svarti dauði gekk í Evrópu. 
Trúin á lækningamátt einiberja var 
reyndar slík á þeim tíma að fólk bar 
sérstakar grímur sem fylltar voru af 
einiberjum og andaði í gegnum þau 
til að bægja pestinni frá. Eins konar 
einiberjagrímur.

Elsta ritaða heimild um sénever eða 
jenever er að finna í miðaldahandriti, 
eða þess tíma alfræðiriti, frá um 1350, 
sem kallast Der Naturen Bloeme og 
er eignað hollenska skáldinu Jacob 
van Maerlant. Fyrsta uppskriftin að 
sénever sem vitað er um á prenti 
er frá 1552 og í bók sem kallast 
Een Constelijck Distileerboec 
eftir hollenska lækninn Philippus 
Hermanni. 

Heimildir segja að enskir her-
menn sem tóku þátt í áttatíu ára 
stríði Niðurlendinga og Spánverja, 
1568 til 1648, hafi drukkið talsvert 
af sénna til að auka hugrekki sitt 
fyrir orrustur og drykkurinn kallaður 
Hollenska hugrekkið í framhaldi af 
því. Í kjölfar þess jukust vinsældir 
drykksins á Englandi og hann er 
nefndur á nafn, genever, árið 1623 
í leikriti Philip Massinger sem heitir 
Hertoginn af Mila. 

Um miðja sautjándu öld hóf 
fjöldi hollenskra og flæmskra 
brugghúsa að framleiða bygg- og 
möltuð kornvín sem voru 6 til 12% 
af styrkleika og bragðbætt með 
ýmsum kryddum, einiberjum, anís, 
kúmeni og kóríander svo einhver 
séu nefnd. Drykkirnir voru í fyrstu 
einungis seldir í apótekum og ætluð 
til lækninga á margs konar kvillum 
eins og nýrnasteinum, gikt, bak- og 
magaverkjum.

Ginneysla á Bretlandseyjum jókst 
talsvert eftir að hollenski prinsinn af 
Orange settist á valdastól á Englandi 
sem William III eða William af 
Orenge árið 1689 í skjóli eiginkonu 
sinnar, Mary, dóttur hertogans af 
York. Þrátt fyrir að vinsældir William 
sem konungs Englendinga hafi verið 
takmarkaðar naut hann mikilla 
vinsælda í Niðurlöndum. Reyndar 
voru vinsældir hans svo miklar að 
Hollendingar tóku upp á  því að rækta 
nánast eingöngu appelsínugular, 
orange, gulrætur honum til heiðurs 
og þaðan eru komnar gulrætur eins 
og við þekkjum þær flest í dag. 

Vinsældir gins á Bretlandseyjum 
héldu áfram að aukast í lok sautjándu 
aldar og á fyrstu áratugum átjándu 
aldar. Það sem gekk undir heitinni 

gin á þeim tíma var ólíkt því gini 
sem við þekkjum í dag og drykkurinn 
ólíkur frá einum framleiðanda 
til annars og til er lýsing á einum 
slíkum sem virðist bragðast eins og 
krydduð terpentína. Gin var um tíma 
tengt fylgjendum Marteins Lúters 
og kallað mótmælendavín vegna 
þess að Bretakonungar sem fylgdu 
siðbreytingunni helltu því í hermenn 
sína sem börðust við kaþólikka á 
Írlandi og í Frakklandi. 

Stjórnvöld í Bretlandseyjum 
gáfu framleiðslu á gini frjálsa 
í valdatíð Willians III en lögðu 
háa innflutningstolla á koníak 
frá Frakklandi til að auka veltu 
innanlands. 

Lögin gerðu ráð fyrir að hver sem 
er gæti hafið framleiðslu á gini með 
því einu að setja upp tilkynningu um 
það með viku fyrirvara á almennum 
stað. Í framhaldinu flæddi á markað 
gin sem var bruggað úr annars 
flokks byggi sem ekki þótti hæft til 
bjórgerðar. Árin milli 1695 og 1735 
eru stundum kölluð gin-árin eða 
ginæðis-árin. Ástæða þessa var að gin 
var ódýrt og neysla þess mikil meðal 
fátækari stétta og fjöldi ginhúsa eða 
ginbúlla, eins og ginsölustaðir voru 
kallaðir, í London er áætlaður um 15 

GinGin  og tónikog tónik
Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

SAGA MATARSAGA MATAR&&DRYKKJADRYKKJA

Gin og tónik á eldhúsborðinu.

Gineiming.

Gott tónik inniheldur kínin, sem 
er framleitt úr tré sem kallast 
kínabörkur (Cinchona mofficinalis).

Í dag er gin ekki bara 
rammur drykkur 

sem kryddaður er 
með einiberjum 

og mörgum þykir 
nánast ódrekkandi 

nema útþynntur 
í gosi eða 

ávaxtasafa.
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þúsund um 1730. Drykkja á sterku 
gini hafði öðruvísi áhrif á neytendur 
en drykkja á veikara áfengi og olli í 
auknum mæli alls konar félagslegum 
vandamálum sem fylgja ofdrykkju, 
ofbeldi, margs konar öðrum glæpum 
og ótímabærum dauða. 

Árið 1736 reyndu stjórnvöld að 
draga úr neyslu á gini með því að 
hækka skatta á því og um leið verðið. 
Verðhækkunin leiddi til mótmæla 
og óeirða á götum og skatturinn 
smám saman lækkaður og endanlega 
aflagður 1742.  Níu árum seinna voru 
sett lög sem skylduðu brugghús að 
selja eingöngu löggildum smásölum 
gin og þannig tókst að ná böndum 
yfir söluna. 

Í Niðurlöndum var áfram framleitt 
sénever úr möltuðu korni og er 
Schiedam í Suður-Hollandi frægasta 
sénever-framleiðsluborg í heimi 
og þar er einnig að finna holleska 
sénever-safnið. Smám saman 
aðgreindust drykkirnir í sénever 
og gin og um 1820 var til það sem 
kallast London dry gin sem enn er 
drukkið í dag. 

Með betri tækni og kröfum um 
aukin gæði hafa komið á markað 
sénever og gin sem eru bæði hreinni 
og betri en drykkir sem í boði voru 
undir þeim heitum fyrr á tímum. 
Hreinlæti við framleiðsluna er 
einnig ólíkt því sem áður var þegar 
veitingamenn bæði þynntu og 
„bragðbættu“ gin með terpentínu 
eða annarri ólyfjan. 

Tónik vatn

Gott tónik inniheldur kínin sem er 
framleitt úr tré sem kallast kína-
börkur (Cinchona mofficinalis). 
Rúmur helmingur framleiðslunnar 
á kínini í dag er  nýttur til fram-
leiðslu bragðefnis sem notað er í 
kíninvatn, tónik og aðrar drykkjar- 
og matvörur. Það sem eftir stendur 
er nýtt til lyfjaiðnaðar. Kínin í góðu 
tóniki verður sjálflýsandi í útfjólu-
bláu ljósi. 

Upphaflega var tónik með kínin 
drukkið sem lyf gegn malaríu en það 
tónik sem við þekkjum úr verslunum 
í dag inniheldur einungis brott af því 
kínin sem drukkið var til að draga 
úr hættu á sýkingu. 

Snemma á nítjándu öld var farið 
að blanda sóda og sykri út í kínin-
drykki breskra hermanna á Indlandi 
til að draga úr bitrubragði lyfsins og 
úr varð tónik vatn. Drykkurinn varð 
svo vinsæll að árið 1858 var farið 
að framleiða hann fyrir almennan 
markað og fljótlega eftir það var 
hann orðinn vinsæll sem bland fyrir 
gin og aðra áfenga drykki. 

Í bókinni The Restaurant at the 
End of the Universe eftir breska 
rithöfundinn Douglas Adams eiga 
85% allra menningarsamfélaga í 
alheiminum það sameiginlegt að 
drekka gin og tónik undir mörgum 
mismunandi heitum og í bókinni 
Dr. No fær James Bond sér G & 
T með safa úr heilu límónualdini 
kreistum út í þegar hann er staddur 
í Kingston-borg á Jamaíka. 

Framleiðsla 

Í grófum dráttum eru þrjár að-
ferðir notaðar til framleiðslu á gini 
og sénever. Elsta aðferðin felst í 
því að láta maltað korn gerjast og 
eima það síðan með einiberjum 
eða öðrum bragðjurtum. Ná má 
fram hærri alkóhólstyrk með því 
að tvíeima lögunina. Tvíeimað 
gin er oft geymt í viðartunnum og 
verður fyrir vikið þyngra og líkt 
viskí á bragðið. Dæmi um slík vín 
er Genever gin og Holland gin.

Gin sem eimað er í eimingar-
turnum er búið til úr 96% alkóhóli 
sem er blandað gerjuðum massa 
sem getur verið gerður úr sykri, 
kartöflum eða korni og síðan 
blandað með bragðefnum. Dæmi 
um þetta er London dry gin. 

Að lokum eru til gin sem eru 
búin til úr útvötnuðum spíra og 
blönduð með náttúrulegum eða 
verksmiðjuframleiddum bragð-
efnum. 

Vinsælustu ginin í dag fyrir utan 
hefðbundið gin með einiberjakeim 
eru þau sem bragðbætt eru með 
sítrónu- eða appelsínubragði auk 
þess sem gin með anís, hvönn, 
kanil, lakrís og öðru bragði þykja 
góð. Þegar kemur að aukinni fram-
leiðslu á gini er hún mun meiri í 
tegundum með óhefðbundnu bragði 
fremur en einiberjum. 

Bannár og hanastél 

Vínbannsárin í Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, 1920 til 1933, 

leiddu til þess að ólöglegt áfengi 
var framleitt í gríðarlegu magni 
og þar á meðal það sem var kallað 
baðkarsgin. Bruggunin, eins og 
nafnið gefur til kynna, fór þannig 
fram að spíra, sem var mismunandi 
að gæðum, var hellt í baðkar og 
einiberjaolíu eða öðru bragðefni 
hrært saman við og síðan tappað 
á tunnur eða flöskur til sölu. Oft 
og tíðum varð að blanda ginið 
með öðrum drykkjum til að það 
yrði drykkjarhæft og þannig urðu 
til margir vinsælir kokteilar sem 
drukknir eru enn í dag.

Kokteilar eða vínblöndur af 
ýmsu tagi urðu enn vinsælli á þriðja 
og fjórða áratug síðustu aldar, ekki 
síst vegna áhrifa kvikmynda þar sem 
stjörnurnar drukku hanastél eins og 
enginn væri morgundagurinn og oftar 
en ekki var í þeim gin. 

Vinsældir gins hafa aukist

Með aukinni markaðssetningu hafa 
vinsældir gins aukist talsvert frá 
síðustu aldamótum og í framhaldinu 
hafa komið á markað fjöldi nýrra 
vörumerkja og bragðtegunda. 
Í dag er gin ekki bara rammur 
drykkur sem kryddaður er með 
einiberjum og mörgum þykir hann 
nánast ódrekkandi nema útþynntur 
í gosi eða ávaxtasafa. Í boði er 
gin með rabarbara-, kirsuberja- og 
jarðarberjabragði sem höfðar til 
neytenda langt utan við hefðbundna 
andlitssveitta ginblossa. Auk þess sem 
gin hefur lengi verið grunnhráefnið 
í fjölda kokteila í hanastélsveislum. 

Gin á markaði í dag er að öllu 
jöfnu 37,5% að alkóhólinnihaldi en 
í Bandaríkjum Norður-Ameríku er 
miðað við 40%. Í fínni ginum eru 
notuð bragðefni úr jurtum til að gefa 
bragðið en einnig er á markaði gin 
sem bragðbætt eru með kemískum 
bragðefnum. 

Þegar kemur að flokkun á gini 
og sénever er það yfirleitt gert eftir 
framleiðsluaðferð en einnig eru til 
gin og sénever sem eru kennd við 
upprunasvæði eins og Plymouth 
gin, Ostfriesischer Korngenever, 
Slovenská borovička og Kraški 
Brinjevec. Sloe gin er upprunnið 
á Bretlandseyjum og fengið með 
því að hella gini yfir þyrniplómu, 
Prunus spinosa, sem gefur drykkn-
um bragðið. 

Gin á Íslandi 

Lengi stóð orðið gin á íslensku 
fyrir kjaft og talað um gapandi gin, 
gin- og klaufaveiki eða gin úlfs-
ins, en litlum sögum fer af gini sem 
áfengi. Í jólablaði Alþýðublaðsins 
1933 er að finna þýðingu Magnúsar 
Ásgeirssonar á ljóðinu Vatn eftir 
Nordahl Grieg og er eitt erindið á 
þessa leið:

Gin amd bitter, gim and bittier! 
Drykkjustofan skipuð gestum. 
Gegnum hróp og glaum við borðin
 glittir, skín í drykk við drykk.
Mókandi augu í móðu hitans 
mara í kafi, rauð og þrútin, 
dvelja kyr við dagggrátt staupið 
— gin and bitter, boy be quick!

Í Hagskýrslum um innflutning á 
vörum árið 1936 segir að flutt hafi 
verið inn rúm 13 tonn af sénever 
og gini.  

Samkvæmt heimasíðu Vínbúðar-
innar er íslenskt gin í boði undir 25 
vöruheitum í Ríkinu og samkvæmt 
því talsverð gróska í framleiðslu 
þess hér á landi. 

Lokun bannáranna fagnað.

Ólöglegu gini fargað á bannárunum í Bandaríkjunum.

Mikill munur þótti á bjór- og gindrykkju, eins og sjá má á myndunum Beer 
Street and Gin Lane eftir William Hogarth 1751. 

Drykkja á vökva blönduðum með 
einiberjum til lækninga jókst mikið 
á þeim árum sem svarti dauði gekk 
í Evrópu. Trúin á lækningamátt 
einiberja var slík að fólk bar grímur 
sem fylltar voru með einiberjum til 
að bægja pestinni frá.
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Þótt nútíma búskapur byggist 
öðru fremur á vélum og tækni 
hefur svo ekki verið mjög lengi 
sé mælt á hinn stóra kvarða 
tímans. Í upphafi síðustu aldar 
var það enn handaflið með ein-
földum hjálpartækjum sem 
mestu réði um afköst manna. 
Þegar fyrri heimsstyrjöldinni 
lauk var ekki bjart um að litast 
hérlendis: Frosta-, pestar- og 
snjóavetur að baki, peningaleysi 
og verðfall á landbúnaðarafurð-
um. Kappsamir menn bitu þó 
í skjaldarrendur, réðust m.a. í 
togarakaup og blésu til sóknar í 
búnaðarmálum. Haldin var mikil 
landbúnaðarsýning í Reykjavík – 
Búsáhaldasýningin 1921. Þegar 
frá leið sást að hún hafði markað 
skýr skil í tækniþróun íslensks 
landbúnaðar; greitt fyrir komu 
nýrra tíma í sveitir.  

Á Búnaðarþingi 1919 kom 
fyrst til orða að efna til búsáhalda
sýningar. Stjórn Búnaðarfélags 
Íslands ákvað síðan að halda hana 
vorið 1921. Nýir og ferskir menn 
voru sestir þar að stjórnarborði, 
m.a. Sigurður Sigurðsson, forseti 
félagsins, nýkominn frá skóla
stjórn á Hólum auk þess að hafa 
rifið upp starfsemi Ræktunarfélags 
Norðurlands. Samband var haft 
við fjölda  manna og fyrirtækja 
er lagt gætu hugmyndinni lið og 
Alþingi hét fjármagni til stuðnings. 
Sigurður forseti, síðar titlaður bún
aðarmálastjóri, fór um Norðurlönd 
sumarið 1920 og talaði þá „við 
marga, er höfðu hug á að senda 
muni til sýningarinnar og benti á, 
hvað myndi henta best hjer á landi.“ 
Eimskipafjelag Íslands hét ívilnun 
flutningsgjalda. Að sjálfsögðu gekk 
misjafnlega að fá svör: „Brugðust 
margir vel við [erindinu], sjerstak
lega erlendar verksmiðjur og versl
anir; undirtektir voru öllu daufari 
innan lands og margir óákveðn
ir,“  segir í skýrslu um sýninguna. 
Erlendis hafði þegar skapast  hefð 
fyrir landbúnaðarsýningum en þetta 
var fyrsta sýning þeirrar gerðar hér
lendis. Má vera að það hafi valdið 
heimamönnum hiki. 

Í Noregi hafði ungur Skag
firðingur, Árni G. Eylands, dval
ið um árabil. Veturinn 1920 réði 
Búnaðarfélagið hann til sex mánaða 
vinnu: . . . „vjer ætlumst til að þjer 
lærið að fara með motorvjelar 
(dráttarvjelar), sprengingu á grjóti 
og skurðagerð, kynnið yður skurð
gröfur og fleira, sem líklegt er að 
komið geti að notum hjer á landi“ 
. . . og síðan skyldi hann „vinna 
að undirbúningi verkfærasýningar
innar“. Árni hófst þegar handa, tók 
viku námskeið fyrir „motorplog

førere“, það fyrst sem haldið var í 
Noregi, og kynnti væntanlega sýn
ingu víða; „Skeytum rigndi yfir mig 
og jeg bar víða niður um þátttöku 
í sýningunni í Reykjavík“, skrifaði 
Árni í endurminningum sínum.

Við Kennaraskólann 
og Gróðrarstöðina

Sýningarsvæði var undir búið 
í og við Kennaraskólann og í 
Gróðrarstöðinni þar sunnan við (nú 
Einarsgarður við Laufásveg 79). 
Undirbúnir voru ræktunarreitir, 
sýningar og veitingatjöldum sleg
ið, auk þess sem nálæg hús voru 
nýtt. Þann 27. júní 1921 var allt 
tilbúið svo Pétur Jónsson ráðherra 
atvinnumála gat sett sýninguna að 
viðstöddu hálfu þúsundi gesta. Í 
hugum Búnaðarfélagsmanna var 
tilgangur sýningarinnar „eiginlega 
tvenns konar. Annað var það, að 
hún átti að sýna menningarástand 
vort í búnaðarlegu tilliti, sýna 
hvernig það hefir verið og hvern
ig það er nú. Hitt atriðið var að fá 
safnað saman og reynt sem flest af 
þeim búsáhöldum, sem líkindi væru 
til að væru nothæf hjer á landi.“ 

Rúmlega 1.300 sýningargripir
og 5.000 gestir

Sýningargripirnir urðu ríflega 
1.300, þar af um 30% innlendir. 
Sýnendur voru alls 124, þar af 73 
innlendir. Um 5.000 manns komu 
á sýninguna vikuna sem hún stóð. 

Þá voru landsmenn um 95 þúsund, 
þar af um 18 þúsund í Reykjavík. 
Sýningin var því vel sótt auk þess 
sem rækilega var um hana fjallað 
í blöðum. Sýningardagana voru 
haldnir fræðslufundir og vinnu
brögð kynnt, sýndar kvikmyndir 
og gestum boðið að kynnast fyrir
tækjum og stofnunum í borginni. 

Til eru rækilegar skrár um það 
sem sýnt var: Heimilistæki yngri 
og eldri sem og tæki til heimilis
iðnaðar, mjólkurvinnsluáhöld og 
„gott sýnishorn þess, hvað hægt er 
að vinna úr íslenskri ull með þekk
ing og dugnaði.“ Tilbúinn áburður 
var kynntur, sömuleiðis framandi 
trjátegundir og grjótsprengiefni. 
Hins vegar var búfé ekki sýnt: 
„Landssýning á búpeningi væri 
óframkvæmanleg í járnbrautarlausu 

landi, ef að verulegu gagni ætti að 
koma“, var haft eftir ráðherranum. 

Nýju verkfærin vöktu
mesta athygli

Mesta athygli virðast hin nýju verk
færi til ræktunar og heyskapar hafa 
vakið. Það var sérstaða þessarar sýn
ingar að strax henni lokinni „tóku 
menn til óspilltra málanna með að 
athuga og rannsaka sýningarmun
ina, svo dæmt yrði um, hvað hjer 
myndi best henta.“ Til yfirumsjónar 
þess var fenginn Anton Christensen, 
kennari við danska landbúnað
arháskólann, sem hafði með sér 
aðstoðarmann. Með þeim starfaði 
dómnefnd íslenskra búfræðinga. 
Margir flokkar verkfæra komu 
til athugunar, s. s.  handverkfæri, 

plógar, herfi, sláttuvélar og flutn
ingatæki. Ekki aðeins voru umsagnir 
gefnar um verkfærin heldur voru 
líka gerðar samanburðarmælingar, 
svo sem á dráttarþunga hestaverk
færanna. Svo yfirgripsmiklar próf
anir á búverkfærum höfðu ekki verið 
gerðar hérlendis áður en þær voru 
þá orðnar alsiða í nágrannalöndum.

 
Prófuðu 10 hestaplóga  

í Kringlumýrinni

Tíu hestaplógar voru reyndir í 
Kringlumýri og reyndist norski 
plógurinn Odd best. Þar voru einnig 
reyndar átta gerðir herfa. Suður á 
Vífilsstaðatúni voru reyndar sex 
gerðir hestasláttuvéla og þar mat 
prófunarnefndin þessa þætti: „1. 
Sláttugæði. 2. Ljettleiki í drætti. 3. 
Lyfting á greiðu (hve hátt má lyfta). 
4. Hvernig vjelin er í stjórn yfir 
höfuð. 5. Traustleiki. 6. Jafnvægi. 
7. Hagkvæmni í gerð vjelarinnar 
í heild sinni.“ Hvað lengsta strá
ið dró tegundin Lanz Wery sem 
Hugo Hartig í Svíþjóð hafði sýnt. 
Flutningatæki, þ.e. kerrur, vagna og 
sleða, rannsökuðu þeir Christensen 
og nefndarmenn sömuleiðis. Fyrir 
öllum þessum athugunum, sem eru 
raunar afar athyglisverðar, var ræki
leg grein gerð í Búnaðarriti 1921, 
bls. 315357. 

Sýningin var merkilegt framtak

Vert er að undirstrika hve mikilvæg
ur vettvangur sýningin varð til kynn
ingar á ýmsum innlendum verk
færum, frumhugmyndum og eftir
gerðum svo sem: skurðpáli Eggerts 
Briem, sópljá Sigurðar á Hellulandi, 
dengingarvél Kristins í Leirhöfn, 
taðvél Steindórs á Akureyri, 
forarausu Ágústs í Birtingaholti, 
heyskúffu Hauks í Garðshorni og 
heysleða Jóns í Deildartungu. Af 
mörgu var að taka.

Ótalin er þó enn nýjungin stóra 
sem sýningin boðaði: Koma trakt
oranna – aflvéla til ræktunar. Tveir 
hjólatraktorar voru sýndir: Austin 
og Fordson, forverar þeirra drátt
arvéla sem áttu eftir að bylta rækt
unarstörfum og heyskap hérlendis. 
Báðir þessir  traktorar eru enn til, í 
Landbúnaðarsafninu á Hvanneyri. 
Þeir fagna því einnig aldar afmæli 
í ár. Helsta bomba sýningarinn
ar er vera skyldi, þúfnabaninn frá 
Heinrich Lanz, náði hins vegar 
ekki til landsins í tæka tíð. Hann 
kom seinna um sumarið svo sýn
ingargestir urðu að láta sér nægja 
kvikmynd af honum við vinnu. 
Sigurður Búnaðarfélagsforseti 
hafði þó lagt mikið á sig til þess að 
ná þúfnabananum til landsins fyrir 
sýninguna.  

Meðal mikilvægra eftiráhrifa 
Búsáhaldasýningarinnar má nefna 
sáttmála Búnaðarfélags Íslands og 
Sambands íslenskra samvinnufélaga 
sem gerður var samsumars um að 
áðurnefndur Árni G. Eylands yrði 
ráðinn hjá báðum þeim til þess „að 
standa fyrir verkfæradeild þeirri er 
S.Í.S. kemur upp, en vera jafnframt 
leiðbeinari Búnaðarfjelags Íslands 
í þeim efnum.“ Nokkur dráttur 
varð að vísu á framkvæmdinni en 
fljótlega varð Árni þó lykilmaður 
beggja aðila um innflutning búvéla 
og ráðgjöf til bænda um val á þeim 
og notkun. Þau mál hafði hann nær 
öll í sínum höndum næstu tvo ára
tugina. 

Sú mikla kynning sem  sýningin 
var á nýjum verkfærum og verkhátt
um, sem og umræður og aðgerðir í 
kjölfar hennar, þar með talið setning 
jarðræktarlaganna árið 1923, ýtti af 
stað stórfelldum breytingum í jarð
rækt og heyskap. Búsáhaldasýningin 
1921 markaði  skil í þróun íslensks 
landbúnaðar á tuttugustu öld. – Hún 
boðaði komu nýrra tíma.  
 Bjarni Guðmundsson

MENNINGMENNING&&SAGASAGA

Frá Búsáhaldasýningunni 1921. Hluti sýningargripanna sunnan við Kennaraskólann.   Mynd / Minjasafnið á Akureyri

Austin-traktorinn á akstri um sýningarsvæðið.  Mynd / Minjasafnið á Akureyri

Sigurður Sigurðsson (1871-1940), forseti Búnaðarfélags Íslands og helsti 
hvatamaður að Búsáhaldasýningunni 1921.  Mynd / Ævisaga SS

Hestaverkfærin vöktu mikla athygli á sýningunni. Að sýningu lokinni voru þau 
prófuð og metin með skipulegum hætti, m.a. þessi McCormick-snúningsvél: 
„Vjelin rann mjög vel, er auðveld í meðferð, og virðist sæmilega traust. Má 
hiklaust telja hana vel nothæfa á tún og harðlendi, þar sem vel er sljett“, 
sagði í áliti dómnefndar.
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Um þessar mundir er í Frakklandi 
og á Spáni nokkuð rætt um þá 
sérkennilegu staðreynd að gam-
all svæðisbundinn alifugla stofn, 
hinn norður-baskneski Kriaxera-
andastofn, virðist alfarið vera 
ónæmur fyrir H5N8-fuglaflensu-
veirunni. Einhverjar vonir eru 
auðvitað bundnar við að vísinda-
mönnum takist að 'rækta' þetta 
ónæmi inn í hina venjulegu stofna 
alifugla, en slíkt mun enn eiga 
langt í land. Sem er miður, því enn 
ein bylgja H5N8-veirusmits er að 
valda mönnum miklum búsifjum 
í Vestur-Evrópu; sú þriðja á fimm 
árum.

Kriaxera-endur eru af fornum 
andastofni, sem aðallega fyrirfinnst 
í hinum franska hluta Baskalands. 
Af ýmsum sökum þótti lítið til 
þeirra koma þegar leið á 20. öldina 
(aðallega varðandi framleiðni og 
sérlundu í fóðrun), og um 1980 
var stofninn við að deyja út báðum 
megin landamæranna. Aukin ferða-
mennska á svæðinu, meiri eftirspurn 
eftir vörum úr héraði og hugsanlega 
einnig fjölgun hágæða veitingastaða 
(nokkrir Michelin-stjörnumerktir 
staðir eru á þessum slóðum) á sinn 
þátt í því að nú eru u.þ.b. 30 býli og 
50-60 tómstundabændur að rækta 
þetta svarbrúna fiðurfé. Giskað er á 
að núverandi stofn telji u.þ.b. 35.000 
fugla.

Stór hluti venjulegrar 
andaræktunar í suðurvesturhluta 
Frakklands fer fram með geldum 
blendingum Barbery- og Pekinganda 
frá örfáum ungaframleiðendum. 
Mikil áhersla er lögð á framleiðslu 
hinnar umdeildu „foie gras“ 
andalifrarkæfu, en kjötið er líka 
æði vinsæl matvara. Þessar endur 
eru oftast hafðar að nokkru leyti 
utandyra því markaðurinn gerir 

kröfur um slíkt (hærra verð), en þá 
gjarnan í afmörkuðum gerðum eða 
stíum þar sem fóðrið kemur allt frá 
til þess gerðum fabrikkum. Vissulega 
eru líka til aðrir héraðsbundnir 
andastofnar sem ræktaðir eru með 
gamla laginu, en þeir fuglar geta 
einnig smitast af H5N8-veirunni.

Kriaxera-endurnar þrífast hins-
vegar illa við aðstæður eins og lýst 
var hér á undan; þær þurfa jú sitt 
kornmeti sem bæta má með maís, 
en þeim er nauðsynlegt að hafa nóg 
af fersku grasi og kannski ekki síst; 
nóg af smápöddum og lirfum ýmis-
konar. Án pöddufánunnar kemur 
ekki rétta bragðið.

Ræktendur Kriaxera-anda eru 
um þessar mundir í mikilli baráttu 
við yfirvöld smit- og búfjársjúk-
dóma á svæðinu, því margir hreppar 
þar um slóðir hafa fengið ordrur 
um niðurskurð á öllum andfuglum 
vegna H5N8-veirunnar, hverr-
ar tegundar sem þeir séu. Benda 
Kriaxera-bændur gjarnan á ónæmi 
sinna fugla gagnvart fuglaflensu-
veirunni sér til stuðnings, en yfir-
völd hafa jú sér til afsökunar að 
engar rannsóknir hafi enn staðfest 
að Kriaxera-endur geti ekki borið 
smit á milli búa. 

Þarna stendur hnífurinn í kúnni 
í dag - og fólk stendur á öndinni 
hvað úr verði.

Þess má geta að nú um daginn 
tóku nokkrir Kriaxera-bændur sig 
saman og sendu ein 1400 frjóvguð 
egg til velunnara í flestum hornum 
Frakklands, þar sem þeim verð-
ur ungað út og fuglunum haldið 
í felum þar til deilan leysist. Þar 
með hætti þetta mál að gerjast í hér-
aðsfjölmiðlum og varð að frétt á 
landsvísu, þar sem nokkuð áberandi 
voru raddir um gildi þess að halda í 
gamalgróna stofna búfjár.

En hvað getur dæmi eins og þetta 
sagt okkur uppi á Íslandi? Ættum við 
að velta því fyrir okkur hverskyns 
varasjóður getur leynst í erfðaefni 
„frumstæðra“ búfjárstofna? Ætti 
til dæmis að rækta hluta íslenska 
mjólkurkúastofnsins sérstaklega, án 
íblöndunar aðflutts erfðaefnis? 

Hvaða markaður væri fyrir afurð-
ir slíkra skepna?

Þetta eru margar spurningar og 
skoðanir á þeim verða sjálfsagt 
misjafnar. En engum ætti að verða 
að meini að velta þessu aðeins fyrir 
sér.

Glerárþorpi á góunni 2021:
Sveinn í Felli

Heimildir:
[https://www.liberation.fr/
env ironne  ment /kr iaxera-
le -super-canard-basque-
qui-resiste-encore-et-tou-
jours-a-la-grippe-aviaire-
2 0 2 1 0 2 1 4 K F B B K V Q F R -
5DR3JPXGGAE2DKNEU/]
[https:/ /www.sudradio.fr/

societe/les-canards-kriaxera-
resistent-a-la-grippe-aviaire-
leurs-eleveurs-refusent-les-
abatages-preventifs/][https://
produit-fermier-hemengo.com/
viandes/416-cane-kriaxera.html]
[https://www.fondazioneslow-
food.com/en/ark-of-taste-slow-
food/kriaxera-duck/]

SAMFÉLAGSRÝNISAMFÉLAGSRÝNI

Að standa á öndinni
– Vangaveltur um gildi þess að halda í gamalgróna stofna búfjár

Kriaxera-andastofn virðist alfarið vera ónæmur fyrir H5N8-fuglaflensu-
veirunni.

Lely Center Ísland
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Nemendur Garðyrkjuskólans á Reykjum:
Opið bréf til Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra
Við nemendur Garðyrkjuskólans 
á Reykjum, sem teljum nú 140 
manns, höfum áhyggjur af fram-
tíð skólans okkar og skorum á 
ráðherra menntamála að tryggja 
framtíð garðyrkjunáms með öflug-
um Garðyrkjuskóla til framtíðar 
á grunni gamla Garðyrkjuskólans 
í Ölfusi.

Nú hefur verið ákveðið að færa 
garðyrkjunámið frá LbhÍ til FSu. 
Garðyrkjuskólinn var stofnaður 
1939 og starfaði sjálfstætt þar til 
hann var sameinaður LbhÍ 2005. 
Hann var að drjúgum hluta byggður 
upp með gjöfum og aðstoð velunnara 
skólans, þar á meðal kennurum og 
nemendum. Við sameiningu skól-
ans við LbhÍ fylgdu eignir skólans 
til sameinaðrar stofnunar og verð-
ur að segjast eins og er að eðlilegu 
viðhaldi á aðbúnaði garðyrkjunáms-
ins hefur verið ábótavant síðan þá. 
Stöðugildum hefur fækkað og finna 
nemendur og kennarar vel fyrir því 
hversu mikið aðbúnaði og umgjörð 
námsins hefur hrakað. Nemar garð-
yrkjunáms hafa haft aðgang að fáum 
ræktunarhúsum sem fengið hafa lítið 
viðhald og öll uppbygging hefur 
verið í frosti undanfarin ár.

Eins má nefna að að 12 smá-
sjár sem færðar voru Garðyrkju-
skólanum að gjöf frá sambandi 
Garðyrkjubænda og dýrmætri múg-
vél sem skólinn á ásamt fleiri mik-
ilvægum tækjum hafa verið tekin 

frá nemendum Garðyrkjuskólans og 
færðir upp á Hvanneyri af stjórnend-
um LbhÍ svo dæmi séu tekin.

Á sama tíma er atvinnugreinin 
garðyrkja í miklum uppgangi og því 
eru mikil tækifæri framundan með 

nýrri sókn sjálfstæðs garðyrkjunáms 
á Reykjum, í góðum tengslum við 
FSu. 

Garðyrkjan hefur sannað sig á 
Íslandi sem einn af vaxtarbrodd-
um atvinnulífs, nýsköpunar og 
sjálfbærrar framtíðar búsetu hér á 
landi. Ráðamenn og pólitískir full-
trúar hafa verið duglegir að minna 
á greinina, vaxtarbrodda hennar og 
framtíðarmöguleika.

Því kom það nemendum garð-
yrkjunáms mjög á óvart þegar 
það kom í ljós að enginn fulltrúi 
Garðyrkjuskólans hvorki kennara 
eða nemenda, er í þeim hópi sem 
undirbýr flutning skólans til FSu. 
Meira að segja fulltrúar atvinnulífs 
garðyrkjunnar koma ekki að þessu 
ferli. Á fundi rektors LbhÍ með 
nemendum og kennurum Garðyrkju-
skólans á dögunum kom bersýni-
lega í ljós að LbhÍ hefur hug á að slá 
eignarhaldi sínu á hluta af húsakosti 
og jarðnæði Garðyrkjuskólans sem 
kom okkur verulega á óvart. Varla er 
það til að auka á hagkvæmni reksturs 
LbhÍ að ætla að viðhalda rekstri á 
mörgum stöðum. Vegna þess hversu 
hornreka við upplifum garðyrkju-
námið hafa verið innan LbhÍ óttumst 

við að allar skrautfjaðrir þess verði 
slitnar frá skólanum og skildar eftir 
í LbhÍ. 

Við nemendur Garðyrkjuskólans 
á Reykjum skorum á mennta- og 
menningarmálaráðherra, Lilju 
Alfreðsdóttur að gæta hagsmuna 
garðyrkjunáms á Íslandi, tryggja 
að fulltrúar þess fái að taka fullan 
þátt í yfirfærslu námsins til FSu 
og tryggja að allar eignir gamla 
Garðyrkjuskólans sem og tæki og 
þau tól sem skólinn átti fyrir samein-
ingu LbhÍ fylgi með náminu á nýjan 
stað svo unnt verði að tryggja öfluga 
uppbyggingu námsins til framtíðar. 
Það er að auki nauðsynlegt vegna 
fyrri reynslu að auka aftur sjálfstæði 
og fjárræði Garðyrkjuskólans og 
ráða fagstjóra eða annars konar 
stjórnanda þó að hann verði stað-
settur innan FSu. Með því er hægt 
að forðast endurtekningu og tryggja 
það að í framtíðinni fái skólinn 
það frelsi og rými sem hann svo 
sannarlega þarf til að vaxa og dafna 
á nýjan leik 

Virðingarfyllst
Nemendur Garðyrkjuskólans 
á Reykjum

Frá fundi nemenda Garðyrkjuskólans á Reykjum með Lilju Alfreðsdóttur 
menntamálaráðherra þar sem nemendur afhenda ráðherra bréf þar sem  þeir 
lýsa áhyggjum sínum af stöðunni sem komin er upp í Garðyrkjuskólanum 
og vangaveltur um framtíð garðyrkjunáms á Íslandi.  Mynd / Helena Stefánsdóttir
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Árið 1944 var stofnað lýðveldið 
Ísland. En hvað er lýðveldi? 
Norður-Kórea, Íran og Kína 
eru lýðveldi. Flest ríki heims 
eru lýðveldi en það er lýðræðið 
sjálft sem segir til um stjórn-
arhætti lands. 

Lýðræðið byggist á því að 
völd ríkisins komi frá fólkinu 
en ekki ríkinu sjálfu. Bandaríski 
heimspekingurinn John Dewey 
áleit að lýðræði væri fyrst og 
fremst trú á manneskjuna sem 
virka skynsemisveru, að hið lýð
ræðislega samfélag verði ekki að 
veruleika nema einstaklingarnir 
sem byggja það hafi ræktað með 
sér lýðræðislegt einstaklingseðli.

Lýðræðið er mikilvægast öllu í 
lýðveldi, því grunnur þess byggist 
á að valdið í samfélagi okkar eigi 
frumuppsprettu sína hjá fólkinu. 
Innan þess þrífst tjáningarfrelsi 
sem leiðir af sér upplýstar ákvarð
anir. Og við höfum réttinn til að 
kjósa valdhafa, sem við gefum 
umboð til að starfa á Alþingi fyrir 
okkar hönd.

Þó er það svo að þótt íslenska 
ríkið teljist réttarríki og stjórnar
skráin gefi fögur fyrir heit þýðir 
það ekki að svo sé. Stjórnarskrá 
lýðveldisins er æðsta réttarheimild 
Íslands, sem öll önnur lög landsins 
verða að lúta. Það voru vonbrigði 
að lesa yfir stjórnarskrána og finna 
að orðið „lýðræði“ kemur hvergi 
fyrir. Eingöngu orðið „lýðveldi“. 

Hvergi kemur fram mikilvægi 
þess að vernda lýðræðið (upp
sprettu valdsins).

„Forræðishyggja er hugtak 
sem gjarnan er notað um 
stjórnmálastefnur sem vilja hafa 
ríkisvaldið sterkt, lagaboð mörg 
og athafnafrelsi einstaklinga 
takmarkað meðan ríkisvaldið 
tekur ákvarðanir fyrir fólkið 
og stendur í framkvæmdum. 
Meginhugsun forræðishyggju 
er sú að almennir borgarar séu 
almennt ekki færir um að hugsa 
skynsamlega eða rökrétt, og því 
þurfi að stjórna og stýra athöfnum 
þeirra með valdboði til að tryggja 
að þeir fari sér eða öðrum ekki 
að voða.“ 

Forræðishyggja er orðið 
útbreitt mein í íslensku stjórnar
fari. Þetta sjáum við orðið víða 
innan stjórnkerfisins og nýjasta 
æðið er náttúruverndin. 

Hvar er virðingin fyrir lýð 
ræðis  legri stjórnskipan Þjóð
lendna Íslendinga?

Hvers vegna finnst fólki það 
aðlaðandi mynd að gefa sitt eigið 
land til risastórrar ríkisstofnunar, 
með lagabákni sem ekkert lýðræði 
nær til, eingöngu vegna þess að 
orðin „þjóðgarður“, „komandi 
kynslóðir“, „náttúruvernd“ og 
„utanvegaakstur“ er notað? 
Fallega skreytt áróðursstikkorð 
sem hamrað er nógu oft á til að 
menn taki trúna. 

Erum við kannski orðin svo 
leiðitöm að nóg er að kalla „úlfur 
úlfur“ svo fjöldinn fylki sér í 
línu eins og sauðfé, með töfra
flautuleikarann í broddi fylkingar 
á glimmerstráðum vegslóða á leið 
til Sælulands? 

Náttúruvernd sem breytist í 
trúarbrögð er hættuleg trú. Innan 
þess rúmast engin rök. 

Í skrá Umhverfisstofnunar 
ríkisins á fjölda skráðra tilfella 
utanvegaaksturs 2019, sést að 
vandinn er mestur á Breiða
merkur sandi. Síðast þegar ég 
vissi var Breiðamerkursandur 
innan Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Hann er alls ekki eini staðurinn 
innan þjóðgarðs í þessari skrá. 
Og að hlusta á forsætisráðherra í 
sjónvarps sal grípa til þeirra einu 
raka fyrir stofnun miðhálendis
þjóðgarðs að stöðva þurfi utan
vega akstur, er sorglegt dæmi um 

fá fræði og vanþekkingu á stað
reynd um. Svo ég tali nú ekki um 
áróðurinn.

Þjóðgarður stöðvar ekki 
utanvega akstur. Að halda slíku 
fram er jafngáfulegt rökum UST 
að friðlýsa þurfi stór uppgróin 
landsvæði vegna ágangs lúpínu, 
erlendra trjátegunda og minks 
(því auðvitað gefur augaleið að 
þessar tegundir gufi af sjálfsdáð
um bara upp af guðs náð, eftir að 
búið er að blessa landið formlega 
af yfirvöldum).

Samvinna og lausnamiðun í 
þágu fjölbreytni og almannaréttar 
virðist ekki eiga sæti innan þessarar 
stefnu. Enda er einkennilegt, 
þegar til landsins koma hópar 
af erlendum sjálfboðaliðum til 
að vinna í þjóðgörðunum, er 
íslenskum sjálfboðaliðum í sam
tökum eins og 4x4 klúbbnum 
vísað á dyr. Þeir eru ötulir í ýmsum 
verk efnum í samstarfi við t.d. 
UST, Landgræðsluna o.fl. og hafa 
metnaðarfulla stefnu innan sinna 
raða þar sem unnið er að fræðslu 
um ábyrgan ferðamáta í sátt við 
náttúruna og leggjast hart gegn 
hvers konar utanvegaakstri. Þessi 
umræða er yfirleitt alltaf þögguð 
niður með uppmálaðri ímynd þar 
sem samasemmerki er sett á milli 
náttúruníðings og eiganda jeppa á 
stórum dekkjum.

„Komandi kynslóðir“ er vin
sælt slagorð þar sem forræðis
hyggjan ríður um sem riddari á 
hvítum hesti tilbúinn að bjarga 
komandi kynslóðum frá sjálfum 
sér. 

Við höfum engan rétt á að 
binda hendur þeirra með óaftur
kræfum aðgerðum, vegna þess að 
það sem bíður þeirra í framtíðinni 
er okkur hulið í dag.

Það er sérkennilegt að 
skoða sögu þess vinstri sinnaða 
flokks sem nú breiðir út grænu 
skattavængi sína. Í fyrri stjórnartíð 
þeirra sá flokkurinn sérstaklega 
um að þrýsta stóriðjunni á Bakka 
og Helguvík í gegn á ógnarhraða 
rétt fyrir kosningar með upp
hefjandi og fegrandi orðum. Þá 
var lítið mál að umturna Þeista
reykjum. Skyndilega stendur 
sama fólkið grenjandi af frekju 
í pontu Alþingis yfir því að fá 
ekki óhindrað að stofnanavæða 
hið heilaga trúaraltari þeirra á 
hálendinu til að koma í veg fyrir 
alla orkuvinnslu. 

Það væri þá heiðarlegra að 
boða til þjóðaratkvæðagreiðslu 
um svo stórt mál sem varðar 
hagsmuni okkar allra. Ekki bara 
þjóðgarðssinna. Það væri lýðræði. 
Náttúruvernd með valdboðum og 
hótunum um fangelsisvist á ekk
ert skylt við slíkt.

Ágústa Ágústsdóttir
Höfundur er sauðfjár-
og ferðaþjónustubóndi
sem og lýðræðissinni.
á norðausturlandi.

Lýðræði ofar ríki!

Ágústa Ágústsdóttir.

Líf eða dauði íslensks 
landbúnaðar – 3. hluti
Undanfarið hafa lífleg skrif 
um íslenskan landbúnað og 
innflutning landbúnaðarvara birst 
á hinum ýmsu miðlum. Svo virðist 
sem rannsóknir og skrif Ernu 
Bjarnadóttur hagfræðings og verk-
efnastjóra Mjólkursamsölunnar í 
fjölmiðla hafi vakið upp draug. Í 
kjölfarið virðast flestir „sótraftar 
hafa verið á sjó dregnir“ af hálfu 
talsmanna galopins og óhefts 
innflutnings landbúnaðarvara. 

Þannig hefur talsmaður Félags 
atvinnurekenda (lesist Félags 
innflytjenda) verið duglegur að skrifa 
um þessi mál, þrátt fyrir að um flest fari 
hann með hálfsannleik og/eða fleipur 
auk þess að skauta óskammfeilið 
framhjá ýmsum staðreyndum. Gamall 
draugur úr háskólasamfélaginu sem 
ber titil hagfræðiprófessors hefur 
verið endurlífgaður og ræðst af 
sinni alkunnu „snilld“ á íslenska 
framleiðslu í sveitum landsins 
veifandi þeim „sannleika“ sem 
hentar málstaðnum og styður við 
fyrirframgefna niðurstöðu hans. 
Síðast en ekki síst ber að nefna að 
svo virðist sem forstjóri hinnar 
virtu Samkeppnisstofnunar sé 
loks kominn út úr skápnum með 
skoðanir sínar og sé genginn í lið 
með Félagi atvinnurekenda. Allavega 
er erfitt að skilja yfirlýsingar hans 
og aðdáunarhróp í garð félagsins 
á fundi nýverið öðruvísi. Hvernig 
forstjóranum mun takast að sannfæra 
ráðherra málaflokksins, þingmenn 
og þjóðina um hlutleysi sitt í starfi 
eftir áðurnefndar yfirlýsingar á eftir 
að koma í ljós, en upphlaupið hlýtur 
að vera íhugunarefni fyrir pólitíkina. 

Ekki verður rætt um stöðu 
landbúnaðar á Íslandi án þess 
að ræða stöðu innflutnings og 
smásöluverslunar í sömu andrá. 
Reyndar er sú staða einmitt það sem 
Félag atvinnurekenda vill forðast að 
ræða í samhengi. Þó geta allir séð í 
hendi sér að annað hefur áhrif á hitt. 
Þannig er tómt mál að tala hátíðlega 
út um annað munnvikið um stuðning 
við íslenskan landbúnað á meðan 
innflutningur er stóraukinn og tollar 
lækkaðir í sífellu og það þrátt fyrir 
að skortur sé á fólki til að neyta alls 
þessa innflutnings ofan á innlendu 
framleiðsluna. 

Ef stjórnmálamenn vilja að 
landbúnaður gangi upp hér á landi þarf 
að gera eins og aðrar þjóðir, það er að 
takmarka innflutning og tengja hann 
við raunverulega þörf markaðarins 
í stað þess að hann miðist við 
gróðasjónarmið stórverslunarinnar. 

Svo er einkennilegt til þess 
að hugsa að á meðan forstjóri 
Samkeppnisstofnunar talar gegn 
hagræðingu og samvinnu hjá 
afurðastöðvum í kjötvinnslu og 
reyndar öllum landbúnaði, er hér 
á landi allt að því einokun á sviði 

innflutnings og smásöluverslunar 
með matvöru. Ef sú staða er á 
einhvers ábyrgð, þá er það einmitt 
Samkeppnisstofnun sem hana ber og 
títtnefndur forstjóri. 

Svo er það nú einmitt þannig 
að græðgi eigenda þessarar 
einokunarverslunar hérlendis er það 
sem er að drepa íslenska framleiðslu. 
Þannig virðist sem forstjóri 
Samkeppnisstofnunar sé dottinn úr 
stereó og spili bara í mono. 

Á síðustu misserum hefur 
tiltölulega lítill hópur fólks unnið 
markvisst að því að tala niður 
íslenskan landbúnað. Það hefur ýmist 
verið gert í nafni umhverfisverndar 
eða á þeim grunni að sumum finnist 
óeðlilegt að borða kjöt og þá um 
leið að öllum öðrum eigi að finnast 
það líka. Svo langt hefur verið 
gengið í áróðrinum gegn innlendri 
framleiðslu að nú hefur íslenskt 
verkfræðifyrirtæki smíðað smáforrit 
sem allir geta stimplað inn í og fengið 
svar um kolefnislosun viðkomandi 
matvöru. Þannig virðist því nú haldið 
fram að hvergi í heiminum sé eins 
mikil mengun af landbúnaði og hér 
á landi og að minni mengun hljótist 
af því að flytja matvöru heimshorna 
á milli þar sem flutningurinn hafi svo 
lítil áhrif á mengunina. Hvergi er sagt 
frá því hvernig þessar niðurstöður eru 
fengnar né hvaða forsendur eru fyrir 
útreikningunum. Það er af og frá að 
allir hlutir séu sjálfkrafa staðreynd 
aðeins vegna þess að háskólagengnir 
„sérfræðingar“ hafi komist að 
niðurstöðunni. Það er nefnilega 
þannig að það er hægt að reikna sig 
til hvaða niðurstöðu sem er. 

Það er val á forsendum og notkun 
þeirra sem ræður miklu um útkomuna 
og alls ekkert sjálfgefið að það sé 
neitt vísindalegt við hana. Til að gefa 
hugmynd úr allt annarri átt um hvað 
ég á við væri kannski hægt að segja 
litla sanna sögu: 

Fyrir allmörgum árum var spurt á 
prófi í grunnskóla hver mismunurinn 

væri á massa eplis eftir því hvort það 
væri á jörðinni eða tunglinu. Einn 
nemendanna svaraði samkvæmt því 
sem fjölskyldumeðlimur hafði sagt 
honum, að massinn væri sá sami á 
báðum stöðum. Kennarinn gaf rangt 
fyrir svarið í samræmi við það sem 
í kennslubókinni stóð. Þar með 
er þó ekki öll sagan sögð þar sem 
fjölskyldumeðlimur nemandans var 
ekki sáttur við að hafa valdið lakari 
einkunn með ráðleggingum sínum 
og hafði samband við kennarann. 
Þeir rökræddu málið og urðu svo 
sammála um að rangt væri farið með 
í kennslubókinni þar sem massinn 
getur aldrei orðið mismunandi, heldur 
væri það þyngd eplisins sem breyttist 
þar sem mismikið þyngdarafl væri á 
jörðinni og tungl inu. Þannig er vel 
mögulegt að rökræða þurfi gefnar 
forsendur bak við kolefnisútreikninga 
verkfræðifyrirtækisins til að fá 
réttari niðurstöðu og í raun alveg 
bráðnauðsynlegt að það verði gert 
opinskátt svo ekki séu falsfréttir af 
kolefnisspori hinna ýmsu matvæla 
í umferð.

Það er öllum hollt að stunda 
gagnrýna rökhugsun og trúa ekki 
athugunarlaust öllu sem sagt er 
og skrifað. Til að mynda skrifar 
undirritaður þessa grein út frá sínum 
skoðunum og því sem hann telur vera 
staðreyndir mála. Því er ekki úr vegi að 
næst þegar þú lest eða hlustar á fréttir, 
skoðanapistla eða annað á netinu eða 
í hefðbundnu fjölmiðlunum, að taka 
öllu með fyrirvara. Ef til vill þarfnast 
viðkomandi málefni frekari rökræðna 
til að rétt niðurstaða fáist. Það er 
líka mikilvægt að komast sjálfur að 
niðurstöðu í stað þess að trúa í blindni 
á handhafa sannleikans, en hann er 
víða að finna í þjóðfélaginu. – Góðar 
stundir.

Högni Elfar Gylfason
Höfundur er sauðfjárbóndi í 
Skagafirði og áhugamaður um 
þjóðmálin.

Högni Elfar Gylfason.

Leiðbeiningar um flokkun landbúnaðarlands:
Sveitarfélögum gert að flokka allt ræktanlegt land
Atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið hefur gefið út leiðbein-
ingar um flokkun landbúnaðar-
lands. Með leiðbeining unum er 
lögð áhersla á að flokka land sem 
nýtist til ræktunar á matvælum og 
fóðri, með tilliti til fæðuöryggis og 
jarðarlaga. Niðurstöður flokkunar 
er ætlað að nýtast sveitarfélögum 
sem forsendur við skipulags-
ákvarðanir um landnotkun við 
gerð aðalskipulags. 

Leiðbeiningarnar voru unnar 
á grundvelli jarðalaga, en með 
breytingum á þeim í júlí síðast
liðnum varð ráðherra heimilt að 
gefa út slíkar leiðbeiningar – um 
hvernig skuli flokka landbúnaðar

land í aðalskipulagi, í samvinnu við 
yfirvöld skipulagsmála. Að gerð 
leiðbeininganna stendur atvinnu
vega og nýsköpunarráðuneytið í 
samstarfi við Skipulagsstofnun og 
Landbúnaðarháskóla Íslands.

Flokkun á öllu ræktanlegu landi

Leiðbeiningunum er skipt upp í 
fjóra kafla. Í öðrum kafla er almennt 
fjallað um ræktunarland á Íslandi; 
útlistun á mismunandi gerðum 
þeirra. Í þriðja kafla er svo fjallað 
um mismunandi hæfni lands til 
ræktunar og sérstaklega fjallað um 
land sem hentað gæti til akuryrkju. 
Fyrst er fjallað um almenn skilyrði 

og síðan gæði lands og jarðvegs, til 
fróðleiks og nánari upplýsinga. Þar 
eru einnig  talin upp lagaleg ákvæði 
sem hindrað geta ræktun á landbún
aðarlandi.

Í fjórða kafla eru settar fram skil
greiningar á þeim fjórum flokkum sem 
leiðbeiningarnar ná til. Þar er tekið 
fram að gert sé ráð fyrir að sérhvert 
sveitarfélag flokki allt ræktanlegt land 
innan síns lögsagnarumdæmis. Allt 
ræktanlegt land er skilgreint sem land 
sem liggur neðan við 300 metra yfir 
sjó, er utan þéttbýlis, hefur ekki verið 
ráðstafað varanlega til annarra nota 
og kemur ekki til álita til ræktunar af 
náttúrufarslegum ástæðum – eins og 
ár og vörn.  /smh
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Garðyrkjuskólinn að Reykjum:

Hingað og ekki lengra
Um leið og Garðyrkjuskólinn á 
Reykjum var sameinaður LBHÍ 
fór að halla undan fæti, reyndar 
í smáum stíl í fyrstu en síðustu 
árin hefur staða skólans versnað. 

Fjárveitingar til skólans hafa 
stundum ekki  skilað sér og lítið 
verið hlustað á óskir þeirra sem 
bera hitann og þungann af daglegu 
starfi. En í tíð núverandi rektors 
LbhÍ hefur ríkt algjört einræði af 
hennar hálfu.

Hún hefur frá fyrstu tíð sýnt 
frábæru starfsfólki skólans og 
þeirra skoðunum lítilsvirðingu og 
á stundum jafnvel lagt það í einelti.

Henni er algjörlega fyrirmunað 
að eiga samstarf við alla, já alla 
sem bera hag skólans fyrir brjósti.  
Þessi hrokafulla afstaða hennar 
og óbilgirni er að eyðileggja allt 
skólastarf. 

Fyrir rúmu ári síðan var nefnd 
skipuð til að finna farsæla lausn 
og undir lok síðasta árs ákvað 
menntamálaráðherra að færa 
skólann frá LbhÍ og hefja samstarf 

við FSU á Selfossi. En hvað gerist 
þá? Ragnheiður rektor á Hvanneyri, 
ekki á Reykjum, færist öll í aukana 
og virðst róa öllum árum að ná 
undirtökum á skólanum sjálfum og 
einu aðstöðunni sem til er á landinu 
fyrir garðyrkjumenntun. Með fullri 
virðingu fyrir Hvanneyringum og af 
fenginni reynslu á aðkomu þeirra 
að skólanum síðustu ár treysti ég 
þeim alls ekki.

Framkoma menntamálaráðherra 
er óþolandi. Hún ræður þessu.  Hvað 
ætlar þú, Lilja, með þetta fallega 
blómanafn, að leyfa Ragnheiði 
að ganga langt? Hvað er hún að 
skipta sér af garðyrkju þegar búið 
er að taka skólamálin frá henni? Og 
hvað er hún sífellt að erindast upp 
á Reykjum þegar búið er að færa 
skólann frá henni?

Hún virðist ætla að sölsa 
staðinn undir sig. Reynslan á 
Reykjum hefur sýnt að samstarf við 
háskólasamfélagið hefur reynst vel 
en það hefur ekki reynst eins vel að 
láta það stjórna. 

Allt síðasta ár hef ég vonast eftir að 
heyra opinberlega frá þingmönnum, 
samtökum atvinnulífsins, Samiðn 
og stjórnendum tækni- og 
fjölbrautaskóla.

Ég veit að þið hafið eitthvað 
komið nálægt þessu en þið verðið 
að tjá ykkur opinberlega. Og þið, 
garðyrkjufólk, látið í ykkur heyra, 
annars fljótum við sofandi að 
feigðarósi. 

Höldum fund á  
Reykjum sem fyrst

Sannleikurinn í þessu máli verður 
að koma í ljós og það fyrr en seinna.  

Sumardagurinn fyrsti er 
hátíðardagur skólans. Látum 
þann dag verða þann fyrsta í 
endurreisn skólans og staðarins 
alls. Garðyrkjufólk, sameinumst í 
baráttu skólanum til heilla.

Lifið heil,
Brandur Gíslason,
skrúðgarðyrkjumeistari
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Garðyrkjufélag Íslands (G.Í.) 
fagnar 136 ára afmæli á þessu 
ári og hefur því ákveðið að bjóða 
sama fjölda fólks kost á að gerast 
meðlimir með fríu árgjaldi fyrsta 
árið, í gegnum skemmtilegan leik 
á Facebook. Aðrir úr garðyrkju-
samfélaginu gefa einnig vinninga 
og má þeirra á meðal finna yfir 
100 plöntur, ásamt vorlaukum, 
súrkáli, gróðurpokum og bókum.

Aðild að G.Í. felur meðal annars 
í sér afslátt hjá ýmsum verslunum 
og heimsent eintak af hinu veg-
lega ársriti félagsins. Einnig njóta 
félagar aðgengis að klúbbum og 
deildum GÍ auk viðburða á borð 
við plöntuskiptadaga, garðagöngur 
og hópferðir innanlands sem utan. 

Garðyrkjusamfélagið er ekki 
síður á netinu en úti í náttúrunni 
og er því leikurinn framkvæmdur í 
samstarfi við tvo helstu Facebook 
hópa garðyrkju- og plöntuunnenda 
landsins: Ræktaðu garðinn þinn 
í umsjá Vilmundar Hansen og 
Stofublóm-inniblóm-pottablóm 
hópurinn í umsjá Hafsteins 
Hafliðasonar. 

Get ég virkilega valið á milli 
Teslu og Massey Ferguson?

Nei, engin vélknúin farartæki eru 
meðal vinninga, en það er um að 

gera að taka þátt engu að síður. Í 
stuttu máli þarf bara að smella inn 
mynd af sér eða sínum í gróður-, 
garð- eða garðyrkjuumhverfi. 
Myndin má vera eldgömul, glæný 
eða allt þess á milli og rétt að 
taka fram að dýr teljast hér með 
í hópnum „sér eða sínum“. Það 
verður því vonandi gott úrval af 
bráðskemmtilegum og fallegum 
myndum sem hægt verður að dást 
að.

Leikurinn stendur yfir til kl. 
23.59 sunnudaginn 21. mars 2021 og 

í framhaldinu verða vinningshafar 
valdir á þrenna vegu: myndir sem 
flestir hafa líkað við, myndir sem 
dómnefnd metur sem fallegastar 
eða skemmtilegastar og svo verður 
einnig valið af handahófi.

Vinningsmyndir gætu einnig 
átt von á að vera birtar í umfjöllun 
tímaritsins Sumarhúsið&Garðurinn 
síðar á árinu, svo það er til mikils 
að vinna og um að gera að taka þátt.

Nánar um leikinn og alla þessa 
frábæru aðila sem leggja leiknum 
lið á https://www.gardurinn.is.

Garðyrkjufélag Íslands:

„Viltu vinna Garðyrkjufélag?“

Björgunarsveitin Brák starfar í 
Borgarnesi og nágrenni.  Sveitin 
stendur nú í stórræðum en sl. 
sumar hófst  bygging á nýju 
húsi fyrir starfsemi sveitarinnar 
að Fitjum 2 í Borgarnesi.  Nýja 
húsið verður um 760 fermetrar 
að stærð, þar verður fundasalur, 
búningsaðstaða, búnaðargeymsla 
og tækjasalur.  Auk þess verður þar 
skrifstofa sem hægt verður að nota 
sem aðstöðu fyrir aðgerðastjórn í 
stærri björgunaraðgerðum.

Nú er Brák að hefja átak til að 
safna fé vegna húsbyggingarinnar 
því bygging björgunarmiðstöðvar er 
augljóslega stórvirki fyrir fámenna 
björgunarsveit, kostnaðaráætlun 
hljóðar upp á um 120 milljónir.  

Þeir sem vilja láta eitthvað 
af hendi rakna geta millifært á 
söfnunarreikning Brákar, 0326-22-
2220. kt. 570177-0369.  Einnig má 

benda á að Brák hefur stofnað síðu 
á Facebook þar sem má fylgjast með 
ýmsu varðandi húsbygginguna og 
söfnunina, slóð á síðuna er https://
www.facebook.com/ fjaroflunBrak.

Björgunarsveitir Landsbjargar 
og Brák þar með hafa notið góðs 

stuðnings landsmanna í gegnum 
tíðina og fyrir það skal þakkað.  Brák 
leitar nú til velunnara sveitarinnar og 
með að styrkja byggingu þessa nýja 
og glæsilega húss.  

Núverandi hús í Brákarey sem 
keypt var með myndarlegum 
stuðningi  fyrirtækja og einstaklinga 
var stórt framfaraskref fyrir Brák 
á sínum tíma en er orðið þröngt 
fyrir starfsemina.  Einnig eru við 
það ókostir, sem dæmi má nefna 
staðsetninguna neðst í bænum og 
aðstöðuleysi á útisvæði.

Það þarf ekki að fara 
mörgum orðum um nauðsyn 
björgunarsveitanna hér á landi.  
Þær hafa marg-ítrekað sannað 
gildi sitt. Er þar bæði um að 
ræða beina aðkomu að leitar- og 
björgunarstörfum og stuðning við 
löggæslu og aðra starfsemi sem 
heldur innviðum landsins í lagi.  

Björgunarsveitin Brák stendur í stórræðum
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Búnaðarfélag Íslands og Stéttar
samband bænda stóðu saman 
að byggingu Bændahallarinnar. 
Húsið var byggt í tveim áföngum, 
sá fyrri var tekinn í notkun árið 
1962 en var tæpast fullbúinn fyrr 
en 1964. 

En þótt myndarlega væri byggt, 
komu fljótlega fram hugmyndir 
um að betra væri að stækka. Það 
mun vera í byrjun árs 1969 sem 
fyrst er bókað í fundargerð stjórnar 
Bændahallarinnar um nauðsyn þess 
að byggja við Bændahöllina. Málið 
virðist ekki koma til Búnaðarþings 
1970, en það kemur til aðalfundar 
Stéttarsambands bænda það ár. Þá er 
tillagan almennt orðuð en vakti samt 
blendin viðbrögð. Eftir umræður var 
þó gerð svofelld samþykkt: 

„Aðalfundur Stéttarsambands 
bænda 1970 heimilar stjórn 
sambandsins að leggja til við 
hússtjórn Bændahallarinnar að 
kanna fjárhagslegan grundvöll fyrir 
stækkun gistirýmis Hótel Sögu og 
leggja niðurstöður könnunarinnar 
fyrir næsta aðalfund.“ - Tillagan 
samþykkt með 32 atkvæðum gegn 2. 

Búnaðarfélag Íslands skuli í 
samvinnu við Stéttarsamband 

bænda tryggja lóð

Síðan er það á Búnaðarþingi árið 
1971 að hlutirnir fara að gerast. Frá 
fjárhagsnefnd þingsins kom tillaga 
þess efnis að Búnaðarfélag Íslands 
skuli, í samvinnu við Stéttarsamband 
bænda, tryggja lóð og vinna aðra 
nauðsynlega undirbúningsvinnu 
vegna stækkunar á gistirými 
Bændahallarinnar.

Skiptar skoðanir meðal 
búnaðarþingsfulltrúa

Sex búnaðarþingsfulltrúar sem 
and snúnir voru þessum áformum 
brugðust hart við og lögðu fram 
dagskrártillögu:

„Bændahöllin var reist til að 
fullnægja húsnæðisþörf búnaðar-
samtakanna. Byggingarnefnd 
hússins og einkum framkvæmda-
stjóri hennar leystu verkefni sitt 
af hendi með frábærri prýði, sem 
Búnaðarþingi er ljúft og skylt að 
þakka. Til þess að fá þá lóð, sem 
húsið stendur á, varð að gangast 
undir þá kvöð að byggja stórhýsi, 
sem ákveðið var að nota til hót-
elreksturs, sem síðan hefur verið 
haldið uppi á vegum eiganda hússins, 
lengst af undir ágætri stjórn núver-
andi hótelstjóra. Hefur ekki verið 
sýnt fram á annað en að húsið full-
nægi húsnæðisþörf búnaðarsamtak-
anna um alllanga framtíð, jafnfram 
því að hótelreksturinn virðist vera 
að komast á sæmilegan grundvöll. 
Með því að húsið uppfyllir þannig 
upphaflegan tilgang með byggingu 
þess, en í ályktun fjárhagsnefndar 
kemur ekki fram, að kannaður hafi 
verið rekstrargrundvöllur stækkaðs 
hótels, heldur er þar þvert á móti gert 
ráð fyrir slíkri könnun jafnhliða eða 
á eftir undirbúningi að viðbyggingu, 
þá telur Búnaðarþing ekki ástæðu 
til að ræða frekar ályktunartillögu 
fjárhagsnefndar og tekur fyrir næsta 
mál á dagskrá.“

 En nú var gengið til atkvæða, þau 
féllu þannig að 12 voru með og 12 á 
móti, einn sat hjá, dagskrártillagan 
féll þannig á jöfnum atkvæðum. 

Að þessari niðurstöðu fenginni 
bar fjárhagsnefnd Búnaðarþings 
fram nýja tillögu svohljóðandi:

,,Búnaðarþing ályktar að fela 
stjórn Búnaðarfélags Íslands í sam-
ráði við stjórnir Stéttarsambands 
bænda og Bændahallarinnar að 
tryggja lóð fyrir stækkun húsrýmis 
Bændahallarinnar. Enn fremur verði 
kannaðir möguleikar á að fá inn-
lent fjármagn til framkvæmda, ef 
til þeirra yrði stofnað. Þá verði gerð 
kostnaðaráætlun um rekstrarafkomu 
Hótel Sögu, miðuð við þá stækkun 
sem hagkvæmust þykir.

Þingið leggur áherslu á, að 
ekki komi annað framlag til við-
byggingarinnar af hálfu bænda og 
bændasamtakanna en tekjuafgangur 
af rekstri Bændahallarinnar.

Að lokinni þeirri athugun, sem 
að framan greinir, verði þær niður-
stöður lagðar fyrir Búnaðarþing til 
endanlegrar ákvörðunar´´. 

Greidd voru atkvæði um þessa 
ályktun, 13 sögðu já, 12 sátu hjá. 

Fulltrúunum Stéttarsambands 
bænda leist ekki á blikuna

Næst var hugmyndin lögð fyrir aðal-
fund Stéttarsambands bænda 1971. 
Þá var hugmyndin orðin nokkuð 

þróaðri, en það dugði ekki til, full-
trúunum leist ekki á blikuna. 

Á fundinum kom fram eftirfar-
andi dagskrártillaga:

,,Þar sem mál það sem hér 
liggur fyrir, er stórmál er snertir 
bændastéttina alla, sem óneitanlega 
er lögð í verulegan fjárhagslegan 
vanda ef illa tekst til, og þar sem 
málið hefur ekki verið kynnt fyrir 
bændum svo sem skyldi og sjálfsagt 
er, telur fundurinn sér ekki fært að 
veita því jákvæða afgreiðslu, en 
tekur fyrir næsta mál á dagskrá´´. 

Þessi tillaga var samþykkt með 
24 atkvæðum gegn 20, og málinu 
þar með vísað frá fundinum að þessu 
sinni. 

En þessi synjun aðalfundar 
Stéttarsambandsins, sem átti þriðjung 
í Bændahöllinni, virðist ekki hafa 
truflað stjórn Bændahallarinnar 
mikið. Á Búnaðarþingi 1972 kom 
fram að talsvert hafði verið unnið að 
undirbúningi málsins og að mörgu 
leyti skýrt mótaðar hugmyndir voru 
lagðar fyrir Búnaðarþing það ár. 
Fjárhagsnefnd þingsins lagði fram 
tillögu sína í 5 liðum og fylgdi 
greinargerð í fjórum liðum. Í fyrsta 
lið í greinargerð kemur fram sú 
röksemd að „Með stækkun hótelsins 
fæst hagfelldari rekstrareining, 
sem tryggir áframhaldandi 
forystuhlutverk í hótelrekstri í 
landinu....“. 

Tvö sjónarmið

Segja má að á þessum árum takist 
á tvö sjónarmið: 

Annars vegar það sjónarmið sem 
kemur fram í frávísunartilögunni á 
Búnaðarþingi 1971, þess efnis að 
Bændahöllin hafi fyrst og fremst það 
hlutverk að fullnægja húsnæðisþörf 
búnaðarsamtakanna, hótelreksturinn 
sé ekki höfuðmarkmið. 

Hins vegar það sjónarmið 
að hótelreksturinn sé sjálfstætt 
markmið og Hótel Saga skuli vera 
í fremstu röð meðal hótela á Íslandi.

Það fór svo að Búnaðarþing 1972 
samþykkti að málinu skyldi haldið 
áfram, 14 sögðu já,  11 sögðu nei. 

Harðar deilur um málið
á aðalfundi Stéttarsambandsins 

Á aðalfundi Stéttarsambandsins 
1972 urðu harðar deilur um málið. 
Þar var tillagan um framhaldið í 
tveim liðum. Fyrri liður sem var 
um viðbyggingu á tveim hæðum 
austan Bændahallarinnar, var 
samþykktur með 26 atkvæðum 
gegn 14. (Þessi bygging var aldrei 
reist). Síðari liðurinn um byggingu 
norðan Bændahallarinnar með 
allt að 100 gistiherbergjum, var 
samþykktur með 25 atkvæðum 
gegn 15. 

Þess skal einnig getið að bæði 
á Búnaðarþingi og á aðalfundi 
Stéttarsambandsins, komu fram 
tillögur þess efnis að málið yrði 
lagt í almenna atkvæðagreiðslu 
meðal bænda, allar hugmyndir 
þess efnis voru felldar.

Hugmynd um að selja 
Bændahöllina 1970

Árið 1970 kom fram sú hugmynd 
á aðalfundi Stéttarsambands 
bænda „að ef til vill væri heppi-
legast að selja nú hótelrými 
Bændahallarinnar.“ 

Skrásetjari hefur ekki fundið 
eldra dæmi um þá hugmynd að 
selja Bændahöllina að hluta eða 
öllu leyti, sá sem viðraði þessa 
hugmynd árið 1970 var Skjöldur 
Eiríksson á Skjöldólfsstöðum.

Stækkun tekin í notkun 1986

Ályktunin um stækkun Bænda-
hallarinnar sem Búnaðarþing 
samþykkti 1971 og aðalfundur 
Stéttarsambandsins árið eftir, 
varð að veruleika eftir áratug og 
síðari áfangi Bændahallarinnar var 
tekinn í notkun 1986. Þessar sam-
þykktir urðu í reynd sá vegvísir 
sem fylgt var í málefnum Hótel 
Sögu, allt þar til hótelinu var lokað 
vegna fjárhagserfiðleika 1. nóv-
ember 2020. 

Í mars 2021
Þórólfur Sveinsson

Bændahöllin stækkuð – félagslegur aðdragandi

Hótel Saga í byggingu í byrjun sjöunda áratugar síðustu aldar, líklega 1961. 

Hótel Saga var tekið í notkun árið 1962. 

Bygging norðurálmunnar í smíðum 1984, en hún var tekin í notkun 1986.

Hótel Saga eins og hún var þann 19. nóvember 2014.   Mynd / HKr.

Hótel Saga 5. maí 2020 eftir viðamiklar endurbætur. Útbyggingin sem hýsti 
veitingastaðinn Skrúð í horninu á mótum gömlu og nýju byggingarinnar er 
hrofin og búið að endurbyggja glervegginn á tengibygingunni.  Mynd / HKr.

Horft úr lofti til austurs yfir Reykjavík, af svæðinu í kringum Hagatorg, Hótel 
Sögu og Melavöllinn 2. ágúst 1961.  Mynd / Gunnar Rúnar Ólafsson

Hótel Saga 2020, en hótelinu var lokað vegna fjárhagserfiðleika 1. nóvember 
2020.  Mynd / HKr. 

Þórólfur Sveinsson.

MENNINGMENNING&&SAGASAGA
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Núverandi landbúnaðarráðherra 
lagði fyrir Alþingi frumvarp að 
lögum árið 2019 og fékk það sam-
þykkt að Búnaðarstofa færðist í 
atvinnuvegaráðuneytið 1. janúar 
2020. Í  dag heyrir Búnaðarstofa, 
sem sjálfstæð starfseining, sögunni 
til því hún finnst hvergi innan 
ráðuneytis landbúnaðar. 

Það er ljóst að í engu hefur 
verið farið eftir vilja löggjafar
samkomunnar, því í greinargerð 
atvinnuveganefndar Alþingis 
voru frómar óskir sem fylgdu 
Búnaðarstofu í hina nýju vist við 
vistaskiptin. Fyrirmæli Alþingis 
voru kýrskýr: 

,,Atvinnuveganefnd Alþingis 
beinir því til ráðuneytisins í ljósi 
mikilvægi og umfangs þeirra verk
efna sem Búnaðarstofa sinnir í dag 
við framkvæmd búvörusamninga, 
hagtölusöfnun og þróun tölvukerfa 
að ráðuneytið afmarki með skýrum 
hætti verkefni Búnaðarstofu innan 
ráðuneytisins.“

Verkefni Búnaðarstofu við að 
halda utan um verkefni í tengslum 
við búvörusamninga ríkis og bænda, 
má rekja um 80 ár aftur í tímann til 
samninga bænda við stjórnvöld, og 
ætíð var talið skynsamlegt og hag
kvæmt að þessi starfsemi væri sam
starfsverkefni stjórnvalda og bænda. 
Þá höfðu menn nefnilegt heyrt talað 
um tengslanet í stjórnsýslu, sem er 
það heitasta í þeim fræðum í dag. 

Það sem er alvarlegt við þenn
an gjörning ráðherra er að hér er 
illilega farið á svig við vandaða 
stjórnsýsluhætti í anda stjórnsýslu
laga, helsta markmið með setningu 
stjórnsýslulaga var að tryggja sem 
best réttaröryggi manna í skiptum 
við hið opinbera. Með því að færa 
stjórnsýsluverkefni í tengslum við 
framkvæmd búvörusamninga undir 
ráðuneyti landbúnaðarmála þá er 
tekin kæruréttur af bændum á öllum 
stjórnvaldsákvörðunum. Kæruleiðin 
hefur verið tekin af bændum með 
innlimun Búnaðarstofu inn í ráðu
neyti landbúnaðarráðherrans fyrir 
ári síðan. 

Ef bændur telja á sér brotið af 
ráðherra við framkvæmd búvöru
samninga, þá verða þeir að reka 
málið fyrir dómstólum með ærnum 
kostnaði. Hér er horfið mörg ár aftur 
til stjórnarhátta einveldisins. 

   
Hæstaréttardómur sem

staðfestir brotavilja

Hér skal rifjuð upp kæra af sama 
meiði um góða stjórnsýsluhætti 
sem staðfestir þennan brotavilja 
ráðuneytisins. Hér var mér bent 
á mál af þessum toga og birt er í 
dómasafni Hæstaréttar árið 1992, 
bls. 1377. Það hefur í sjálfu sér  ekki 
verið mikið skrifað hér á landi um 
þessa óskráðu meginreglu og það 
er þá helst að vikið sé að henni í 
álitum eða skrifum Umboðsmanns 
Alþingis á liðnum árum. Læt fylgja 
hér með athugasemdir úr frumvarpi 
til stjórnsýslulaga þar sem fjallað var 
um hin nýju ákvæði þeirra laga um 
stjórnsýsluákæru.

Hrd. 1992: 1377/Hólagarður
…hafði sama ríkisstofnun á hendi 

rannsókn í söluskattsmáli sóknar
aðila og uppkvaðningu úrskurðar 

á grundvelli þeirrar rannsóknar. 
Sóknaraðili fékk ekki komið fram 
endurskoðun á þeim efniságreiningi 
sem uppi er í málinu, hvorki með 
kæru til æðra stjórnvalds né í lög
taksmáli. Með þessu móti var mál 
hans leitt til lykta á einu stjórnsýslu
stigi. Þessi málsmeðferð var svo 
andstæð meginreglum stjórnsýslu
réttar um rétt borgaranna til endur
skoðunar á stjórnvaldsúrskurði fyrir 
æðra stjórnvaldi.

Bændaforystan sendir
Umba kvörtun

Ójöfn staða samningsaðila búvöru
samninga er öllum sýnileg. Þess 
vegna hafa Bændasamtök Íslands 
nú beint því til Umboðsmanns 
Alþingis að taka málið upp. Stjórn 
Bændasamtakanna færir fyrir því 
rök að framkvæmd búvörusamninga, 
hagtölusöfnun í landbúnaði og eftirlit 
með markmiðum búvörusamninga 
eigi ekki að liggja hjá sjálfstæðri 
stjórnsýslustofnun sem væri undir 
yfirstjórn annars samningsaðilans, 
heldur hjá sjálfstæðri stofnun er lúti 
sérstakri stjórn, þó hún heyri stjórnar
farslega undir landbúnaðarráðherra.

Búvörusamningar eru samstarfs
samningar ríkis og bænda til að efla 
íslenskan landbúnað í þágu þjóðar
hags m.a. til að tryggja fæðuöryggi 
Íslendinga á viðsjárverðum tímum. 
Hnökralaus framkvæmd búvöru
samninga skiptir framleiðendur í 
landbúnaði, neytendur og stjórnvöld 
miklu máli. 

Samstarfsaðilar að gerð búvöru
samninga, stjórnvöld og bændur, 
þurfa að koma sér saman um hvar 
verkefni í tengslum við framkvæmd 
búvörusamninga liggja, þar sem 
hagsmunir fara saman. Það er þýð
ingarmikið að traust ríki milli samn
ingsaðila um framkvæmd samning
anna til að tryggja gegnsæi og að 
markmið samninganna náist, en ekki 
síður til að tryggja vandaða stjórn
sýsluhætti. 

Sigurður Ingi reyndi að
verja Búnaðarstofu

Vísir að sjálfstæðri stjórnsýslustofnun 
í landbúnaði, Búnaðarstofu, varð til 
þegar stjórnsýsluverkefni í tengslum 
við framkvæmd búvörusamninga 
og hagtölusöfnun í landbúnaði voru 
flutt af Sigurði Inga Jóhannssyni, 
þáverandi landbúnaðarráðherra, til 
Matvælastofnunar árið 2016 og sett 
inn í sjálfstæða skrifstofu innan stofn
unarinnar með lögum nr. 46/2015. 
Þar með var ábyrgð og framkvæmd 
á verkefnunum komin á sama stað. 
Vandinn við þann flutning var þó að 
verkefnin áttu litla samlegð með eft
irlitsverkefnum MAST.       Í nefnd
aráliti meirihluta atvinnunefndar með 
frumvarpinu dags. 11. júní 2015 segir 
svo um þetta (feitletrun höfundar).: 

,,Nefndinni bárust efasemdir um 
að fela ætti Matvælastofnun umrædd 
verkefni þar sem þau eru einkum í ætt 
við þjónustu, framkvæmd búvöru
samninga, áætlunargerð og söfnun 
talnaupplýsinga en ekki eftirlit sem 
er meginhlutverk stofnunarinnar. 
Með öðrum orðum var bent á að 
umrædd verkefni féllu ekki að þeim 
verkefnum sem stofnunin sinnir nú 

þegar. Meiri hlutinn tekur undir þessi 
sjónarmið og telur brýnt að verkefn
in verði skýrt afmörkuð í sjálfstæðri 
einingu í skipulagi stofnunarinnar."

 Allt vald er ráðherra nú gefið

Hér verður að gera bragarbót á án 
tafar. Í því sambandi má vísa til sjáv
arútvegsins, sem hefur  Fiskistofu og 
Hafrannsóknastofnun. Ekkert slíkt er 
fyrir hendi fyrir landbúnað, því allt 
vald er ráðherra gefið.

Landbúnaðarráðherra lagði 
Framleiðni sjóð landbúnaðarins 
niður um síðustu áramót, sem gegndi 
lykilhlutverki í nýsköpun og þróun 
íslensks landbúnaðar í 54 ár. Verkefni 
hans voru færð undir ráðuneytið, en 
ekki hvað!

Bændur á ykkur er brotið og háðu

lega farið með stjórnsýslu ríkisins 
hvað snýr að málefnum landbúnað
arins. Nú er nóg komið. Nú er það 
skylda forsætisráðherra, Katrínar 
Jakobsdóttur, sem fer fyrir ríkis
stjórninni að krefjast úrbóta í stjórn

sýslumálefnum landbúnaðarins og 
bænda. Að tryggðir verði vandaðir 
stjórnsýsluhættir í anda lýðræðisrík
is. Sjálfstæðisflokkurinn hefur flotið 
sofandi að feigðarósi með veikt ráðu
neyti sem snýr að faglegum málefn
um landbúnaðarins. 

Hingað og ekki lengra, Bjarni 
Benediktsson, þinn flokkur á aðra 
og betri sögu gagnvart bændum. 
Sigurður Ingi Jóhannsson, nú reyn
ir á þolrif þín og sögu flokks þíns. 
Þingmenn atvinnuveganefndar 
Alþingis, þið voruð sviknir og plat
aðir, ykkar tillögur að engu hafðar 
af landbúnaðarráðherra. Lögfróðir 
menn segja að Búnaðarstofa verði 
að vera sjálfstæð stofnun alls ekki 
síður en Fiskistofa. Endurreisn land
búnaðarráðuneytisins og lögborinna 
stofnana landbúnaðarins ásamt ster
kri framtíðarsýn land búnaðarins og 
bændastéttarinnar er fram undan. 
Verkefnin verður að kalla heim.

 Guðni Ágústsson

Lely Center Ísland

Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600
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Guðni Ágústsson.
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Leynimakk kaldastríðsáranna
Í trjásafninu í Meltungu í Kópa
vogi er að finna plöntu sem ekki 
fer sérlega mikið fyrir. Og þó 
fögur sé er engin ástæða til að 
ætla að bakvið hana liggi dular
full saga sem teygir anga sína 
víða um Evrópu.

Á skiltinu stendur „Kákasusgreni 
– Picea orientalis“ og hefst sagan 
þar. Margir hafa eflaust ekki einu 
sinni heyrt um slíka tegund áður og 
líta bara á þetta sem „jólatré“. Ekki 
skrýtið, þar sem einungis er vitað 
um tvö skilti hér á landi, sem halda 
þessu nafni að almenningi.

Hitt skiltið er við gamalt tré í 
Grasagarði Reykjavíkur og get ég 
sparað ykkur sporin: Fyrir utan að 
vera áberandi stærra og eldra er tréð 
í Laugardalnum eins og merkt með 
sama hætti.

Það sem gerðist næst mun 
hneyksla ykkur og hræða!

Í sakleysi mínu deildi ég myndinni 
af þessu fagra tré í Meltungu með 
erlendum kunnáttumönnum í 
barrtrjárfræðum. „Sjáiði hvað við 
eigum nú fínt kákasusgreni hérna 
í miðju Atlanshafinu“ sagði ég 
reyndar ekki, en svona því sem 
næst.

Við tók hálfgerður skrípaleikur, 
þar sem annar þeirra sagði: „Já en, 
þetta er nú ekki kákasusgreni ...“ 
og hinn sagði: „Þetta vaxtarform 
og þessi litur á barrinu útilokar 
raunar algerlega að þetta geti verið 
kákasusgreni ...“ Þetta sögðu þeir 
reyndar á öðru tungumáli, en ég 
taldi einfaldara að þýða það yfir á 
íslensku hér.

„Jújú, víst er þetta kákasus
greni, sjáið bara þetta fína skilti. 
Svo var ég líka búinn að bera það 
saman við kákasusgreni í okkar fína 
Grasagarði og þessi tré eru eins. Ég 
skal bara sýna ykkur fleiri myndir, 
af báðum trjánum, til að sanna mál 
mitt og halda uppi heiðri íslenskra 
trjáskilta!“

Við nánari myndum af yngra 
trénu sögðu þeir báðir að mynd
irnar staðfestu grun þeirra og raunar 
væri þeim núna báðum ljóst að um 
væri að ræða svokallað purpura

greni (Picea purpurea). Hvernig 
gæti það staðist, þessi planta er svo 
lík kákasusgreninu í Laugardal? 
Jú – einfalt svar: sú planta er líka 
purpuragreni! Um alla viðstadda 

fór augljós hrollur. (Ég var einn við 
tölvuna.)

Sherlock Holmes var upptekinn

Þetta krafðist nánari rannsókna 
og enginn tími til að finna annan 
mann í verkið. Hér voru menn sem 
vissu um hvað þeir voru að tala. 
Lagðist ég því í miklar og djúp
stæðar langtímarannsóknir, sem fólu 
ekki síst í sér að senda skilaboð á 
nokkra aðila úr Garðyrkjufélaginu, 
Trjáræktarklúbbnum og Skóg rækt
inni. Auk þess leitaði ég upplýsinga 
hjá forstöðumanni Grasagarðsins og 
garðyrkjustjóra Kópavogs. Mörgum 
árum af gagnavinnslu síðar var 
komin upp áhugaverð staða í mál
inu: Eldra tréð kom upprunalega til 
landsins árið 1965 frá Þýskalandi og 

var þá merkt sem purpuragreni! Ég 
legg til að lesendur taki smá pásu 
hér til að ná aftur blóðþrýstingnum 
niður.

Fölsuð skilríki: Af hverju  
þurfti að leyna réttu nafni?

Enskur sérfræðingur kom til landsins 
árið 1982, sá tréð og var harður á 
því að merkingin gæti ekki staðist. 
Plantan væri í raun kákasusgreni. Það 
reyndist ekki vera í síðasta sinn sem 
Englendingur mótmælti Þjóðverjum 
og sökum þessa Englendings var 
trjágreyið skyndilega fjarlægt úr 
sambandi purpuragrenitrjáa.

Fræga fólkið í sögunni

Þetta leynimakk á kaldastríðs árunum 
var orðið ansi dular fullt. Hafsteinn 
Hafliðason, garðyrkju maður Íslands, 
man eftir því þegar tréð kom til lands
ins, í strigapoka, ásamt fleiri barr
trjám. Hann var nefnilega staddur 
þarna við tvö aðra menn að planta 
þessum trjám. Þetta eintak var svo 
sannarlega merkt purpuragreni við 
komuna. En hvað þá með tréð í 
Meltungu, sem var plantað löngu eftir 
brottför Englendingsins dularfulla? 

Kemur þá til sögunnar annar 
þjóðþekktur maður í bransanum, 
Jón Guðmundsson, garðyrkju
fræðingur og aðal ávaxtaræktandi 
Akraneskaupstaðar, ef ekki landsins. 
Upp úr aldamótum starfaði hann við 
gróðrarstöðina Mörk í Fossvogi og 
höfðu þau fengið nokkra grenisprota 
frá Grasagarðinum. Hugmyndin 
var að reyna fjölgun þeirra. Sjálfur 
staðfesti hann við mig að hafa grætt 
þessa sprota á aðra rótarstofna af 
greniætt. Hann klónaði þar með tréð 
í Laugardalnum og árið 2011 var 
eitt slíkt klón gróðursett í nærliggj
andi trjásafni, undir fölsku nafni 
móðurplöntunnar. Tréð „unga“ í 
Meltungu, er því í raun sama tréð 
og í Laugardalnum!

„Og nú á tveimur  
stöðum á landinu ...“

Skyldi tréð í Laugardal þá vera 
blendingur, sem hafi ruglað þann 

enska í ríminu, eða sigldi sá 
kannski undir fölsku flaggi og var 
í raun bara pylsusali frá Óðinsvé? 
Líklega munum við aldrei kom
ast að hinu sanna í málinu, en hitt 
virðist þó ljóst að tréð sem var upp
runalega purpuragreni, er bara enn 
þá purpuragreni. Purpuragreni sem 
óttaðist kannski um framtíð sína 
og laumaði því afleggjara sínum í 
burtu á öruggari stað.

Óstöðugleiki nútímans

Öryggistilfinningin hverfur hratt 
þessa dagana. Stöðugleiki virðist 
enginn. Svart er í raun hvítt, en 
svo skyndilega aftur orðið svart 
áður en maður veit af. Við þessu 
er bara eitt ráð: drífa sig að skoða 
trén í Meltungu og Laugardal áður 
en skiltunum er breytt, svo maður 
geti haldið áfram í gömlu tímana. 
Sé fólk hins vegar háð síbreytilegri 
fjölbreytni nútímans, þá getur það 
drifið sig á staðinn sem fyrst og 
svo skroppið aftur ef/þegar skiltin 
hafa verið uppfærð. Hvílík rússi
banareið!

Hvað með Akureyri?

Til að halda í við þessar hröðu 
breytingar tilverunnar þarf líklega 
að heimsækja þessa staði sem 
oftast, svo maður missi nú ekki 
af neinu í hasarnum. En ekki tak
marka ykkur við þessa tvo staði, 
Lystigarður Akureyrar getur boðið 
ykkur upp á eintak af purpuragreni 
sem hefur alla tíð verið rétt merkt – 
eða reynist það kannski að lokum 
vera kákasusgreni?

Gangið, nei hlaupið, í Garð
yrkjuf élagið og styrkið Skóg
ræktina, heimsækið skóg ana 
sem okkur er loks að takast að 
rækta upp hér á landi og dáist að 
görðum samlanda ykkar á garða
skoðunardegi Garðyrkjufélagsins. 
Án þessara samtaka hefði vantað 
heilu línurnar í þessa frásögn, svo 
ekki sé minnst á hinar risastóru 
eyður sem væru í okkar landslagi 
og görðum!

 Kristján Friðbertsson

Kristján Friðbertsson.

Grenið dularfulla í trjásafninu í Meltungu.  Mynd / Kristján Friðbertsson
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Það er ljóður á ráði manna 
að halla réttu máli til að 
upphefja eigin málflutning. 
Grein Þórarins Lárussonar 
Mótvægisaðgerðir ... o.s.frv. 
hér í Bændablaðinu 25.febr. s.l. 
ber því miður með sér þennan 
löst. Greinin  er barmafull af 

rang færslum og villandi full
yrðingum. Votlendissjóður var 
ekki settur á laggirnar af opi
berri hálfu. Hann var stofnað
ur af samfélagslega ábyrgum 
einstakingum, fyrirtækjum og 
stofnunum. Hann nýtur hvorki 
styrkja úr ríkissjóði né er hann 

hagnaðardrifinn. Stjórn hans 
er ekki launuð. Sjóðurinn hefur 
aðeins einn launaðan starfs
mann. Í kringum hann er ekkert 
„lið ráðið af ríkinu“. Höfundur 
vandar ekki verk sitt, þegar 
hann telur sig vera að veita 
upplýsingar um Votlendissjóð. 
Óþarfi er að eyða frekari orðum 
að dylgjum Þórarins um „svo
nefndan Votlendissjóð“.

Endurheimt votlendis er mikið 
alvöru mál sem ekki ber að hafa í 
flimtingum. Í samræmi við útreikn
inga og rannsóknir okkar eigin vís
indamanna þá losar hver hektari 
af framræstri mýri um 20 tonn 
af koldíoxíðsígildium. Framræst 
land ber ábyrgð á yfir 60% af allri 
losun landsins af gróðurhúsaloft
tegundum – hvorki meira né minna. 
Aðeins lítill hluti af framræstu landi 
er notaður til búvöruframleiðslu eða 
tengdra nota. Það er margyfirlýst 
stefna sjóðsins að ekki verði leit
ast eftir neinu landi sem nýtt sé til 
landbúnaðar. Vandinn sem við ein
beinum sjónum okkar að, er  þessi 
ógnarmikla losum gróðurhúsaloft
tegunda af landi sem ekki er nýtt. 
Þótt reynt verði að binda kolefni 
með margs konar gróðri, sem er 
góðra gjalda vert og nauðsyn
legt,  heldur losunin ótrauð áfram. 

Meðan hún er ekki stöðvuð jafn
gildir binding kolefnis í jarðvegi 
og gróðri  því „að verið sé að sópa 
vandanum undir teppið“. 

Hve öflug er svo binding koldí
oxíðsígilda af jarðargróðri? Höfum 
til viðmiðunar þau 20 tonn af 
kolefnisbindingu sem endurheimt 
votlendis stöðvar árlega á hektara. 
Skógrækt er talin binda að meðal
tali 4,4 tonn árlega af kolefnisein
ingum (en er þó afar breytileg eftir 
tegundum), landgræðsla milli 1,5 

og 2,1 tonn. Eitt tré bindur um 110 
til 310 kg. í  heil 90 ár!  Skógrækt og 
landgræðsla eru allra góðra gjalda 
verðar og nauðsynlegar en jákvæð
ur árangur þeirra  kemur ekki í veg 
fyrir þá losun sem framræstur jarð
vegur veldur. Aðalmunurinn er sá 
að skógrækt og landgræðsla, sem 
báðar eru mikilvægar, stöðva ekki 
losunina. Ekkert kemur í stað þess 
að stöðva losunina annað en endur
heimt votlendis. 

Loftslagsváin er alvarlegasta 
ógnun mannkyns. Glímuna við 
hana má ekki kæfa í draumórum 
um óraunhæfa og ósjálfbæra fram
leiðslu á vöru sem nóg er af í okkar 
heimshluta, og lítil áhrif hefðu á 
framgang ofhitunar umhverfisins.
Við verðum að stöðva útblástur 
koldíoxíðs hvar sem það ríkur út í 
andrúmsloftið. Ef fram heldur sem 
horfir með hlýnun lofthjúpsins, 
sjávarins og jarðarinnar  munum 
við Íslendingar þurfa að takast á við 
mun alvarlegri viðfangsefni sem 
ekki leysast með ræktun hamps eða 
repju. Vinnum af skynsamlegu viti 
gegn þessari vá. Við munum þurfa 
á öllu okkar hugviti að halda.

Þröstur Ólafsson,
stjórnarformaður 
Votlendissjóðs

Mótvægisaðgerðir Þórarins Lárussonar

Þröstur Ólafsson.

Bænda
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Kvótakerfið sem nú kallast 
veiðigjald hefur alltaf verið 
mikið í umræðunni. Sérstaklega 
eftir að fjölmiðlar sögðu frá 
lækkun veiðigjalda og hækkun 
arðs til þeirra sem eru með 
kvótann í  láni. Á sama tíma ætla 
stjórnvöld að selja banka til að 
greiða niður skuldir. Það sem fæst 
fyrir bankann dugir skammt. 
Meira þarf í púkkið, eins og 
t.d. Landsbanka, Landsvirkjun, 
Leifsstöð og eitthvað fleira er 
kannski hægt að selja. Annað 
er búið að gefa eða lána án 
endurgjalds, eins og t.d. aðstöðu 
til fiskeldis. Yfirráð orkuauðlinda 
hefur verið afsalað til EES/ESB, 
sem endar með hækkun raforku 
hjá okkur líkt og í Noregi. Það 
mun skerða samkeppnisstöðu 
innlends iðnaðar og rústa 
gróðurhúsaframleiðslu.

 Nú síðast hefur EES/ESB 
skikkað stjórnvöld til að skipta 
út orkumælum. Kostnaðurinn við 
skiptin hleypur á milljörðum. Miðað 
við fjárhagsstöðu þjóðarinnar mætti 
fjárfestingin alveg bíða, eða höfum 
við ekkert um það að segja?

ESB gæti með mælunum 
skammt að rafmagnsnotkun til 
heimila með hækkun einingarverðs, 
þegar notkun hefur farið yfir 
ákveðið margar kwst. Á þennan hátt 
gæti ESB, sem býr við orkuskort, 
tryggt sér meiri raforku frá Íslandi 
um sæstreng.

Krónan fleytti sjávarauðlindinni 
og þjóðinni yfir hrunið

Margir misstu mikið í hruninu, 
en gengisfall krónunnar skapaði 
kjöraðstæður fyrir sjávarútveginn. 
Krónan fleytti sjávarauðlindinni 
og þjóðinni yfir hrunið. Frá hruni  
hefur sjávarútvegurinn byggt sig 
upp með fullkomnum tækjabúnaði, 
nýjum skipum og að auki greitt 
háar arðgreiðslur til þeirra, sem eru 
með kvótann í láni. Þjóðin, eigandi 
auðlindarinnar, vill skiljanlega fá 
meiri hlutdeild í arðinum.

Svikin loforð

Mest svikna kosningaloforðið frá 
upphafi kvótans hefur verið að ná 
honum til baka. Því hefur verið 
borið við, að margir handhafar 
kvótans hefðu keypt hann dýru 
verði og ekki hægt að taka hann af 
þeim. Það er ekki rétt. Kvótanum 
var úthlutað frítt til skamms tíma 
og skýrt tekið fram að hann mætti 
ekki selja.

Ólöglegt er að selja kvóta og 
haldlaus rök að eignarhald kvóta 
verði til með kaupum á skipi með 
kvóta á verði skips + verði kvóta. 
Þar fyrir utan eru þeir, sem þannig 
fóru á svig við lögin, löngu búnir 
að fá kaupverðið til baka og það 
margfalt. Svo eru aðrir sem leigja 
frá sér kvóta, eins og þeir eigi hann 
skuldlaust. Gjafakvóti er reglulega 
leigður og seldur fyrir hundruð 
milljóna króna.

Því er haldið fram að 
fiskvinnslu fyrirtæki verði að fá 
nægilegt hráefni á lágu verði til 
að geta staðið við skuldbindingar 
sínar. Það er langsótt. Þau semja 
sjálf um sölu afurða sinna og þar 
með um skuldbindingar sínar.

Veiðigjald ákveðið út frá 
af komu greinarinnar stuðlar ekki 
að hagkvæmum rekstri. Aðföng 
er hægt að kaupa án mikillar 
samkeppni og alþjóðlegt við-
skiptaumhverfi býður upp á alls 
konar tilfærslur (svindl?) með 
afurðirnar. Útflytjendur geta full-
unnið þær í eigin fyrirtæki í útlönd-
um og tekið stærsta hluta virðis-
aukans þar. Enn einfaldara væri að 
selja unnar afurðir eigin fyrirtæki í 
útlöndum, sem gæti selt þær áfram 
um allan heim. Þekkingin er fyrir 
hendi.

Fiskverðið myndi þá hækka í 
hafi frá landinu líkt og fyrir 50 
árum að hráefni til álframleiðslu 
hækkaði í hafi til landsins, þar til 
Hjörleifur Guttormsson, þáverandi 
iðnaðarráðherra, stoppaði það. 
Stóriðjan fann þá upp nýja leið og 
greiðir nú í stað tekjuskatts háa 

vexti til lánveitanda í útlöndum. 
Jafnvel til skyldra aðila og stjórn-
málamenn horfa aðgerðalausir á.

 Í landið eru líka komin alþjóð-
leg fyrirtæki, sem eru rekin með 
tapi ár eftir ár. Ég hefi lengi velt 
fyrir mér hvað þessi fyrirtæki, sem 
gera út á tap, hafi greitt mikinn 
vaxtakostnað úr landi?

Ég velti líka fyrir mér, hversu 
mikið vaxtakostnaður af nýjum 
skipum og tækjum í sjávarútvegi 
komi niður á afkomunni og lækki 
þar með veiðigjöldin.

Stjórnvöld ættu að einbeita sér 
að því að fá meiri arð af sjávarauð-
lindinni og öðrum auð lindum, áður 
en þau selja frá þjóðinni banka og 
fleiri eignir.

Nú er talað um veiðigjald í 
stað kvóta, eins og þeir, sem eru 
með kvótann í láni eigi hann og í 
staðinn sé komið veiðigjald óháð 
stjórnarskránni. Katrín er að fikta í 
stjórnarskránni. Tilgangurinn gæti 
verið að festa kvótann í sessi hjá 
þeim, sem eru með hann í láni. Þá 
geta stjórnvöld ákveðið veiðigjöld 
án þess að nefna kvótann á nafn. 
Hann er einfaldlega þarna hjá 
þeim sem eru með hann í láni um 
alla framtíð, eða þar til hann erf-
ist. Eignatilfærslunni skal rennt í 

gegnum þingið, eins og orkupakka 
3 og stefnt er að með orkupakka 4.

Fiskverðið er jafn vitlaust
og gengisskráningin var

fyrir 65 árum

Í gegnum árin hafa íslenskar útgerðir 
getað greitt meira fyrir kvóta í öðrum 
löndum, en hér heima. Í dag greiðir 
útgerðin innan við 20 kr. fyrir 1 kg 
af þorski, sem á markaði selst hátt í 
300 kr./kg. Skiptaverð til sjómanna 
er háð því, hvort fiskinum sé landað 
í fiskvinnslu eða á markað. Sum 
skip landa bæði á markað og í eigin 
vinnslu. Fiskverðið er jafn vitlaust 
og gengisskráningin var um miðja 
seinustu öld, þegar gjaldeyrir var 
seldur á svörtum markaði.
Þeir sem hafa verið með og eru með 
kvótann í láni eru með mikla forgjöf 
til að bjóða hæsta verðið í kvótann að 
því leyti að þeir eru búnir að byggja 
upp sterk fyrirtæki í sjávarútvegi 
og geta boðið best. Þeir munu samt 
mótmæla með þeim rökum, að þeir 
séu búnir að fjárfesta svo mikið í 
fiskvinnslum og fiskiskipum. Svar 
við því er að fjármagnið, sem þeir 
fjárfestu fyrir kom úr sjónum.

 Auk þess hafa sjómenn staðið 
undir fjárfestingunni. Fyrst með 
þátttöku í að greiða niður kvóta, sem 
útgerðirnar keyptu og enn er tekið af 
skiptaverði til sjómanna olíugjald til 
reksturs skipsins og nýsmíðagjald til 

að greiða niður lán af nýjum skipum.
Áhafnir skipanna hafa ekki fengið 

hlutdeild í 100 milljóna eða milljarða 
arði, sem útgerðarfyrirtækin hafa 
greitt út. Það er greinilega vitlaust 
gefið. Stjórnvöld, sem láta viðgangast 
að stela svona frá þjóðinni, eru ónýt.

– Fyrsta skref í rétta átt til að 
fá meiri arð af auðlindinni væri 
að setja allan sjávarafla á markað 
með ákveðið hlutfall söluverðs í 
ríkissjóð.

– Næsta skref væri að skila 
kvótanum til byggðarlaga, sem 
hann var tekinn frá, og láta þau um 
að bjóða hann út til skamms tíma í 
einu t.d. tvö ár í senn. Þannig þyrftu 
valdhafarnir reglulega að standa skil 
á að byggðarlagið fengi sem mestan 
arð af auðlegð sinni. Kvótanum.

Þeir munu bjóða hæsta verðið, sem 
mest fá fyrir afurðirnar. Líklegast þeir 
sem fullvinna aflann og skapa mesta 
vinnu í landinu. Sam keppnin mun sjá 
um rétt veiðigjald af kvótanum.

 Alþingi ber skylda til að hámarka 
arð þjóðarinnar af sjávarauðlindinni 
og tryggja að hún verði alla framtíð 
í eigu íslensku þjóðarinnar.

Með áframhaldandi óbreyttu 
fyrirkomulagi gjafakvótans mun 
íbúum bæja á landsbyggðinni fækka 
enn meir og býli, önnur en þau sem 
auðmenn kaupa, fara í eyði.

  
                    06.03.21.,
           Sigurður Oddsson
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Fiskverðið er jafn vitlaust og gengisskráningin 
var um miðja síðustu öld

Sigurður Oddsson.

Yfir hundrað milljónir 
til umhverfisverkefna
Árlega veitir umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið styrki til 
umhverfisverkefna og reksturs 
félagasamtaka sem starfa að 
umhverfismálum á grundvelli 
umsókna.

Á heimasíðu ráðuneytisins segir 
að í  ár hafi 42 verkefni hlotið styrk 
og að heildarupphæð styrkjanna nemi 
tæplega 52,5 milljónum króna. Þar af 
eru þrír styrkir veittir til tveggja ára. 
Að auki koma til greiðslu á árinu 12,5 
milljónir króna vegna verkefna sem 
veitt voru til 2 til 3 ára á árinu 2020.

Þá hefur ráðuneytið úthlutað 49 
milljónum króna í rekstrarstyrki til 
25 frjálsra félagasamtaka.

Alls bárust ráðuneytinu 57 
umsóknir um verkefnastyrki og 
var heildarupphæð umsókna 136,7 
milljónir króna, þar af tæplega 115 
milljónir fyrir árið 2021. Verkefnin 
sem hljóta styrki að þessu sinni ná 
yfir fjölbreytt svið loftslagsverkefna, 
hringrásarhagkerfis, náttúruverndar, 
landupplýsinga, veiðistjórnunar, 
skógræktar og plastmengunar svo 
dæmi séu tekin.

Meðal þeirra verkefna sem nú hljóta 
styrki eru nýting seyru frá fjallaskálum 
til uppgræðslu og nýting glatvarma til 
matvælaframleiðslu. Eins voru veittir 
styrkir vegna vitundarvakningar 
um hringrásarhagkerfið, fatasóun 

og baráttuna gegn plastmengun, 
sem og verkefni sem snúa að 
fuglalífi, votlendi, landgræðslu og 
landbótum. Þá má einnig nefna 
náttúrukort, kvikmyndasýningu, 
stafræna kortlagningu skógræktar, 
sem og ráðstefnur, málþing og fundi 
um ólík umhverfismál, sem og 
umhverfisfræðslu í ýmsu formi.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
umhverfis- og auðlindaráðherra 
segir í tilkynningu vegna úthlutunar 
styrkjanna „að frjáls félagasamtök og 
einstaklingar inna af hendi afskaplega 
mikilvægt starf í umhverfismálum 
og náttúruvernd. Það er gríðarlega 
mikilvægt að geta stutt við verkefni 
innan þessara geira, sem ella myndu 
ef til vill ekki ná fram að ganga. 
Við höfum aukið umtalsvert við 
styrkfjárhæðina undanfarin ár. Bæði 
í ár og í fyrra lögðum við sérstaka 
áherslu á að styrkja verkefni 
sem tengjast loftslagsmálum og 
hringrásarhagkerfi, en hvort tveggja 
hefur verið áherslumál hjá mér í 
minni ráðherratíð.“

Þá hefur ráðherra úthlutað 
styrkjum til reksturs 25 félagasamtaka 
sem starfa á málasviði ráðuneytisins. 
Í ár námu styrkirnir 49 milljónum 
króna og er það aukning sem nemur 
um 10 milljónum króna frá fyrra ári. 
 /VH
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Seint á síðasta ári prófaði ég 
Maxus sendibílinn og var ekkert 
yfir mig hrifinn og með frekar 
litlar væntingar fór ég í Vatt 
ehf. og fékk til prufu sjö sæta 
rafmagnsfólksbílinn Maxus Euniq 
5.  

Bíllinn er með 177 hestafla 
rafmagnsvél, uppgefið tog er 310 
Newtonmetrar (Nm) og uppgefin 
drægni á fullhlaðinni rafhlöðu 
er sögð vera 356 km við bestu 
aðstæður.

Frábært verð ef reiknað er út  
frá sætafjölda og aukabúnaði

Bíllinn er mjög vel útbúinn, 
sérstaklega ef maður skoðar 
öryggisbúnað,öryggisloftpúðar 
fyrir framan framsætin ásamt 
hliðaröryggispúðum, loft púða
gardínur í hliðum, neyðar
hemlunarvari (sló inn hjá mér í akstri 
þegar bíll kom úr hliðarakrein og 
stakk sér inn í umferðina óþægilega 
nálægt bílnum á um 60 km hraða), 
blindhornsvari, akreinalesari og 
margt fleira. Það er örugglega erfitt 
að finna sjö sæta bíl á sambærilegu 
verði og Maxus Euniq 5, sem kostar 
ekki nema 6.690.000 (rétt undir 
milljón hvert sæti).  

Það væri ósanngjarnt
að bera saman Maxus sendibílinn 

og þennan fólksbíl

Eins og áður sagði var ég með litlar 
væntingar um bílinn áður en ég 
settist inn í hann, en það átti heldur 
betur eftir að breytast. Þó svo að ég 
hafi séð margan fallegri bílinn þá 
fór ég fljótlega að hugsa um bílinn 
svipað og þegar ég kaupi mér 
öryggishjálm til mótorhjólaaksturs. 
Hjálmur hefur fyrir mér ekkert með 
útlitið að gera, hann á bara að verja 
höfuðið þegar ég hendist á hausinn 
á mótorhjólinu. 

Allar innréttingar eru vandaðar, 
sætin góð og leðurklædd. Ég mátaði 
þau öll 7, en eina sætið sem ég var 
ekki að „fíla“ var miðjusætið í 
miðsætaröð.

Hávaðamælingin kom vel út á 
90 km hraða, en þar mældist bíllinn 
vera í 68,9 db. (allt undir 70 db. er 
gott að mínu mati).

Prufuaksturinn var  
rétt rúmir 100 km

Þegar ég fékk bílinn var hann ekki 
alveg fullhlaðinn, en samkvæmt 
mælaborði var eftir 211 km drægni 
á rafhlöðunni. Þegar ég var kominn 
niður í 111 km drægni hafði ég ekið 
64 km og ekkert að spara rafmagnið í 
kulda (hiti í kring um +2 til  4), með 
miðstöðina í botni, sætishitarann á 
og búinn að keyra mest upp í móti og 
kominn á bílaplanið á skíðasvæðinu 
í Skálafelli. Hef séð rafmagnsbíla 
telja hraðar niður drægnina hjá mér 
í prufuakstri.

Á malarvegi var fjöðrunin ágæt 
og heyrðist nánast ekkert malarhljóð 

undir bílnum, en mér fannst flatur 
afturendinn sóða sig óþægilega 
mikið út þarna á blautum og drullug
um malarveginum. Bíllinn er heldur 
ekki mjög hár undir lægsta punkt, 
eða 16,4 cm.

Góður og notadrjúgur 12,3 
tommu snertiskjárinn

Bakkmyndavélin fannst mér vera 
algjör snilld, 360 gráðu myndavél 
sem sýnir bæði aftur fyrir bílinn 
og nemur það sem er við hliðina á 
bílnum þegar bakkað er. 

Ég bý í innsta raðhúsinu þar 
sem eru 9 húsanúmer og í fyrstu 5 

er almennt ekki útiljós og þegar ég 
bakkaði þar inn við fyrstu húsin kom 
það mér á óvart hvað bakkmynda
vélin sýndi vel aftur fyrir bílinn í 
myrkrinu. 

Svo þegar ekið er af stað og 
maður er undir 20 km hraða sýnir 
bíllinn fram fyrir bílinn og nemarnir 
sýna það sem er við hlið bílsins. 

Svo er í bílnum akreinalesari sem 
virkar fínt og þegar maður er stopp á 
ljósum við stöðvunarlínu kviknar á 
skjánum stöðvunarlínan og nemarnir 
sýna hliðar. Samanber á Grensásvegi 
er við hlið bíla lína og akrein sem 

ætluð er hjólreiðafólki. Bíllinn les 
þetta og lætur vita af hjólreiðamanni 
við hlið bíls þegar beðið er eftir 
grænu ljósi.

Lokaorð, meira  
jákvæð en neikvæð

Á bílnum er ljósatakkinn með 
„auto“ og þá eru ekki ljós að aftan 
þegar úti er bjart. Það er í lagi að 
kveikja bara ljósin og hundsa það 
að slökkva þau þegar maður stoppar 
og yfirgefur bílinn því ljósin slökkva 
á sér sjálfkrafa eftir um 3050 sek. 

Eins og í öðrum rafmagnsbílum 
er ekkert varadekk í bílnum. Þó að 
sætin séu 7 þá má ekki hlaða bílinn 
nema 525 kg þannig að samkvæmt 

því má ekki setja í öll sætin fullvaxna 
100 kg Íslendinga (þá er bíllinn 
komin yfir hleðslumörk). 

Farangursrýmið er nánast ekkert 
þegar öll 7 sætin eru uppi, en þegar 
þau eru niðri er farangursrýmið að 
slaga upp í rými sendibíls. 

Það truflaði mig svolítið að hafa 
ekki útihitamæli í mælaborðinu 
(sem mér finnst bráðnauðsynlegt á 
Íslandi).

Þótt útlitið hafi verið að trufla 
mig á bílnum þá er svo mikið 
spunnið í þennan bíl að hann ætti að 
henta mörgum, er umhverfisvænn, 
ódýr og vel útbúinn öryggislega séð. 

Nánari upplýsingar um bílinn er 
hægt að nálgast á vefsíðunni www.
vatt.is.

VÉLABÁSINNVÉLABÁSINN

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Lely Center Ísland

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

ZETOR
VARAHLUTIR

Sjö sæta Maxus rafmagnsfólksbíllSjö sæta Maxus rafmagnsfólksbíll

Maxus Euniq 5.  Myndir / HLJ

Öll sætin 7 eru vönduð og þægilegt að sitja í þeim öllum, en sísta sætið er 
miðjusætið í miðröð.

Þegar ekið er af stað sýnir skjárinn fram fyrir og nemur nágrennið á hraða 
undir 20.

Þegar bakkað er í myrkri sýnir bakkmyndavélin óvenju skýra mynd og 
nemarnir nema hliðarnar.

Mér fannst sárlega vanta útihitamæli í mælaborðið.

Með öll sæti niðri slagar plássið upp í sendibílapláss.

Fólksbíllinn frá Maxus er mun betur 
hljóðeinangraður en sendibíllinn 
þeirra.

Lengd 4.825 mm

Hæð 1.778 mm

Breidd 1.825 mm

Helstu mál og upplýsingar
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Margt hefur verið skrifað 
síðastliðið ár um COVID-19, en 
það er rétt tæplega ár síðan ég 
skrifaði í þessum forvarnarpistlum 
um COVID-19. Satt best að segja 
var vitneskja mín lítil um þennan 
faraldur, en eftir mikinn lestur 
um faraldurinn og hlustun á fróða 
menn er ég aðeins fróðari um 
veiruna. 

Annað er þó víst að miðað 
við upphafsorð mín í pistli fyrir 
tæpu ári er ég enn á sömu skoðun 
varðandi óheftan innflutning á 
landbúnaðarvörum. Fyrir ári byrjaði 
greinin svona: 

COVID – 19. Það verður ekki 
komist hjá því að skrifa um þessa 
veiru sem allir eru að tala um og ógnar 
landinu þessa dagana. Frétt sem var 
ný fyrir klukkutíma er orðin úrelt 
klukkutíma seinna og eflaust verður 
megnið af því sem hér er að neðan 
orðið úrelt þegar Bændablaðið kemur 
út þar sem þetta er skrifað nokkrum 
dögum fyrir prentun blaðsins. 

Fyrir mér er þessi veira lýsandi 
dæmi um hættuna sem getur skapast 
við óheftan innflutning á fersku kjöti. 
COVID-19 kemur með ferðamönnum 
erlendis frá og ekkert getur stoppað 
hana Hins vegar er verið að reyna að 
hægja á henni með ýmsum höftum. 
Í áraraðir hefur innflutningur á kjöti 
verið takmörkum háð og ekki enn 
komnar umgangspestir við þann 
innflutning.

Ekki hægt að slaka á
forvörnum í bráð

Ég er enn á sömu skoðun varð andi 
innflutt kjöt og aðrar landbúnaðar-
vörur, vil heldur borga örlítið meira 
fyrir hreina íslenska vöru sem er ekki 
með í-sprautuð efni sem ég veit ekkert 
hvernig virka á minn gamla skrokk. 

Um síðustu helgi skaut sér niður 

smit af COVID úr afbrigði sem kennt 
er við Bretland. Þetta smit sýnir að 
við verðum að vera vakandi allt 
þangað til að búið verður að bólusetja 
landsmenn í það miklum mæli að 
hættan á útbreiðslu veirunnar verður 
hverfandi. 

Mikið hef ég hugsað um hvernig 
er tekið á smiti og smitvörnum af 
völdum þessarar veiru síðastliðið 

ár og líkt þeim aðgerðum í 
huganum um forvarnir til að 
forðast slys, bruna og önnur áföll. 
Ef allir hugsuðu almennt um aðrar 
forvarnir eins og tekið hefur verið á 
COVID værum við í góðum málum 
gagnvart slysum, öðrum áföllum 
og tjónum. Til samanburðar benti 
írska heilbrigðisstofnunin (H.S.A. 
Health and Safety Authority) á að 
þegar kreppti að í írskum fjármálum 
og minna fé var varið til forvarna þá 
sást það strax á auknum slysum á 

Írlandi (eftir írska fjármálahrunið var 
skorið niður í fjármálum til forvarna 
um nálægt 30%, stuttu seinna var 
aukningin á slysum orðin 30% líka). 
Það sama virðist vera að gerast hér 
gagnvart COVID, en greinilegt að 
það má ekki slaka neitt á forvörnum 
gagnvart COVID eða öðru.

Hvað getum við gert
fyrir okkur sjálf

Það þarf ekki alltaf skoðunarmenn, 
námskeið eða úttektaraðila til að 
koma manni af stað í að huga að 
forvörnum. Það eitt að eiga nokkra 
plásturspakka á ýmsum stöðum 
getur gagnast manni og að vera 
með alvöru sjúkrakassa á góðum 
stað þar sem umgangur er mikill 
upp á vegg minnir mann á það að 
vonandi þarf maður aldrei að opna 
þennan kassa. Það að hafa sjúkra-
kassann fyrir allra augum hjálpar 

manni í undirmeðvitundinni að fara 
varlega. Þeir sem vinna mikið með 
tæki og tól þar sem aðskotahlutur 
getur hugsanlega farið í augu ættu 
að huga að tvennu. Að vera með ör-
yggisgleraugu og að eiga augnskol-
búnað. Slökkvitæki hafa oftast 
verið nefnd hér í þessum pistlum 
rétt fyrir jól, en slökkvitæki má al-
veg æfa sig aðeins á. Taka það niður 
úr festingunni, sem getur vafist fyrir 
sumum (smellur geta verið ótrú-
lega stífar og erfitt að opna, þá er 
bara að liðka smelluna með smurn-
ingu). Öryggispinninn getur verið 
ryðgaður fastur í slökkvitækinu. 
Hann þarf að taka reglulega úr og 
liðka, en passa í leiðinni að sprauta 
ekki úr tækinu að óþörfu eða óvart 
þegar öryggispinninn er kominn 
úr. Höldum áfram að lifa lífinu, en 
hugsum í forvörnum, sama hvort 
það er COVID eða aðrar hættur sem 
hugsanlega læðast að okkur.

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Rétt að verða ár frá fyrstu forvarnarskrifum um COVID-19

Slökkvitæki utan á traktor, en er 
þetta tæki auðlosanlegt?

Svona augnskolsbúnaði hef ég góða 
reynslu af.

Þessi er alltaf sígild og segir allt sem 
segja þarf.

NÝR VALKOSTUR - SMÁHÝSI ÚR STÁLGRIND
 

5 X 8 M - ÓEINANGRAÐ SMÁHÝSI - 1.550.000 KR. M/VSK.
5 X 8 M - EINANGRAÐ SMÁHÝSI - 2.150.000 KR. M/VSK.

 
Smáhýsi úr Z - stálgrind. Fæst með tvenns konar klæðningum.

Stærð grunngerðar er 5 x 8 m / 40 m². Vegghæð 2,8 m. Stærð á
hurðargati 3 x 2,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINFÖLD HÚS - AUÐVELD UPPSETNING 
 
 

GRÓÐURHÚS
Tryggðu þér vandað gróðurhús!

SMÁHÝSI - 40 M² - 100 M²

TÖLVUPÓSTUR
sala@bkhonnun . is

SÍMI
571-3535

VEFFANG
www .bkhonnun . is

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

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFIÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI
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Það eitt að vera með sjúkrakassann 
alltaf fyrir augunum, minnir undir
meðvitundina á að vera á varðbergi.
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LÍFLÍF&&LYST LYST ––  BÆRINN OKKARBÆRINN OKKAR

Arnór Ari Sigurðsson er fæddur 
og uppalinn á Breiðdalsvík. 
Hann er lærður vélvirki og 
starfar við löndun og sinnir 
viðhaldi á tækjum tengdum því. 
Jórunn Dagbjört Jónsdóttir er 
fædd og uppalin á Stöðvarfirði. 
Hún er með stúdentspróf frá 
Menntaskólanum á Egilsstöðum 
en starfar sem stuðningsfulltrúi 
í Grunnskóla Breiðdalsvíkur og 
Stöðvarfjarðar.

Ólafía Jónsdóttir föðuramma 
og Hermann Guðmundsson 
stjúpafi Jórunnar byggðu bæði 
íbúðarhúsið, vélarskemmuna og 
byggðu við fjárhúsin á Þverhamri. 
Arnór og Jórunn keyptu Þverhamar 
haustið 2018. 

Búið var að útbúa gistingu á 
neðri hæð íbúðarhússins og reka 
þau hana samhliða búinu. Í byrjun 
árs keyptu þau hlut í Breiðdalsbita 
og vonast þau til þess að geta gert 
spennandi hluti í samstarfi við 
Guðnýju Harðardóttur.

Býli:  Þverhamar 3.

Staðsett í sveit:  Breiðdal í Fjarða
byggð.

Ábúendur: Arnór Ari Sigurðsson, 
Jórunn Dagbjört Jónsdóttir, 
Árndís Eva Arnórsdóttir, Elvar 
Freyr Arnórsson og Ester Lóa 
Arnórsdóttir.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Arnór á hana Árndísi Evu 9 ára úr 
fyrra sambandi, en saman eiga þau 
Elvar Frey, 4 ára og Ester Lóu, 2 ára. 
Svo eiga þau tvo hunda, Pílu og Mola.

Stærð jarðar? Við hreinskilnislega 
munum það ekki …

Gerð bús? Sauðfjárbúskapur og 
ferðaþjónusta.

Fjöldi búfjár og tegundir? 350 
kindur og tveir hundar.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnu dagur fyrir sig á bænum?  
Eins og núna á veturna, þegar það er 
búið að hýsa féð, þá fara Jórunn og 
börn í vinnu og leikskóla. Arnór fer 
og gefur morgungjöf og fer svo beint 
í vinnu. Jórunn sækir börnin í leik
skóla og fer með þau heim og sinn
ir þeim og heimilinu. Arnór kemur 
úr vinnu og fer svo í kvöldgjöfina. 
En það eru ekki allir dagar eins í 
sveitinni og störfin eru fjölbreytt.
 
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Okkur finnst sauðburður 
og smalamennskur skemmtilegustu 
störfin. Í rauninni finnst okkur 
ekkert verk leiðinlegt sem viðkemur 
búinu en þau geta verið miserfið. 

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár? 
Framtíðarsýn okkar væri að koma 
öllu fé á gjafagrindur, stækka 
fjárhúsin og fjölga fénu talsvert.

Hvar teljið þið að helstu tækifær-
in séu í framleiðslu á íslenskum 
búvörum? Við sjáum fyrir okkur 
að nýta hluta af afurðunum í gegnum 
Breiðdalsbita. Koma með nýjar og 
spennandi vörur á markað. 

Svo væri draumurinn að Íslend
ingar yrðu sjálfum sér nógir í fram

leiðslu á íslensku kjöti og vörum, til 
þess þyrfti að vera minna af innfluttu 
kjöti. Þar af leiðandi þyrftu tollamál 
að vera í lagi. 

En á innanlandsmarkaðinum 
mætti bæta framsetningu íslensku 
vörunnar með áherslu á gæði og 
hreinleika.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, smjör, ostur, tómatsósa, 
kokteil sósa og skyr.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimil inu? Lambalæri eða pitsa.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bú störfin? Fyrsti sauðburðurinn 
var frekar eftirminnilegur. Ester 
Lóa fæddist 29. apríl 2019 og 
voru þau á sjúkrahúsinu í um 
rúma tvo daga og komu heim 2. 
maí. Sauðburðurinn byrjaði á fullu 
6. maí, þá var nóg að gera. Arnór 
sá um sauðburðinn með hjálp 
fjölskyldu og vina og Jórunn sá um 
börn, heimili og gistingu á meðan 
sauðburðinum stóð. Þetta var mjög 
krefjandi en mjög dásamlegur og 
gefandi tími.

Grænmeti og möndluhjúpaður kjúlli

Við skulum vera heiðarleg, 
grænmetismeðlæti getur orðið 
einhæft  og stundum erfitt að fá 
hugmyndir en það er auðvelt að 
baka grænmeti og prófa framandi 
grænmeti til að krydda lífið. Svo 
er hægt að auka skammtinn til að 
fá fjölbreytt mataræði með fullt af 
vítamínum. 
 
Ristað fennel og spergilkál 
 
Hráefni

 › 1 haus spergilkál

 › 1 fennel  skorið í sneiðar

Sinneps-skalottlauks kryddlögur

Hráefni

 › 2 litlir skalottlaukar, smátt saxaðir

 › 1 hvítlauksrif, smátt saxað

 › 2 tsk. Dijon sinnep

 › 4 msk. góð olía

 › salt og pipar

Aðferð

Hitið ofninn í 200 gráður.
Blandið saman skalottlauk, hvítlauk 
og sinnepi í skál og þeytið saman. 
Bætið næst olíunni í stöðugum 
straumi meðan þið þeytið til að 
þykkja marineringuna. Saltið og 
piprið eftir smekk og setjið til hliðar.
Undirbúið grænmeti. Skerið toppinn 
af fennel. Skerið fennelið  í fjórðunga 
og fjarlægið harðan kjarna frá rótinni 
og sneiðið í sneiðar. Setjið fennel
sneiðar á fat.
Bætið við spergilkálsblómum og 
dreifið grænmeti út á smjörpappír og 

steikið við 200 gráður í 3040 mínútur 
eða þar til fennel er mjúkt. Stráið 
ríkulega yfir ferskun parmesanosti.

Möndluhjúpaður kjúklingur 

Kornflögur – eða jafnvel Rice 
Krispies – er oft notað til að hjúpa 
kjúkling.
Möndluhjúpaður bakaður kjúklingur 
er eins og naggar sem  flestir elskuðu 
þegar þeir voru krakkar, en nú er 
komin hollari útgáfa. Hreint út sagt 
ljúffengt!
Þessi möndluhjúpaði kjúklingur er 
frábær þegar þú vilt fá góða stökka 
húð á kjúklinginn.
Það skiptir ekki öllu máli ef þú notar 
egg til hann festist betur við, eða 
mjólk hægt er að nota bara vatn. 
Kjúklingurinn er stökkur og safa
ríkur í hvert skipti. Þú getur notað 
kjúklingabringur, læri eða jafnvel 
svínakótelettur!

Hráefni

 › 500 g kjúklingur

 › 300 g möndlumjöl

 › 50 g heilar möndlur, kornflex eða  
 annað stökkt korn

 › Paprikuduft, salt og pipar fyrir krydd

 › Egg, vatn og/eða mjólk hrært til að  
 hjúpa kjúklinginn

Aðferð

Að búa til möndluhjúpaðan kjúkling 
er svo auðvelt!
Blandið saman kryddinu við möndl
ur og möndlumjöl í kraftmiklum 
blandara eða í skál.
(Ekki vinna saman of mikið, annars 
býrðu til möndlusmjör.)
Dýfðu kjúklingi í eggja og vatns
blöndu (eða mjólk) og svo í 
möndlurnar.
Kjúklingurinn er settur  á bökunar
plötu klæddri smjörpappír þar til 
hann er orðinn gullinnbrúnn og safinn 
glær.

Bakaðir sætakartöflubitar

Einfalt og  hollt  meðlæti til að 
breyta til frá djúpsteiktum kartöflum 
sem sumum finnst vera reglan með 
stökkum kjúklingi.
Hráefni

 › 4 heilar sætar kartöflur, vel skolaðar  
 og skornar í bita eða fleyga

 › 3 msk. ólífuolía

 › 1 tsk. blandaðar kryddjurtir

 › 1 tsk. paprikuduft 

Aðferð

Hitið ofninn í 200 gráður. Smyrjið 
bökunarplötu létt, eða klæðið hana 
með bökunarpappír.
Blandið olíu og papriku í stóra skál.
Bætið við sætum kartöflum og 
dreifið þeim jafnt yfir.
Setjið bita í eitt lag á bökunarplötu 
og bakið í 40 mínútur.
Hægt er að forbaka annað grænmeti 
eins og sellerírót eða gulrætur líka 
til að fá litríkt grænmeti.

MATARKRÓKURINNMATARKRÓKURINN

Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari

Þverhamrar 3
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Vetrarskjól á herra
Hálskragar með axlarsæti hafa 
verið vinsælir í vetur og þessi 
fallegi kragi fyrir herra hittir í 
mark. Prjónað úr Drops Nepal 
ofan frá og niður. 

DROPS Design: Mynstur ne-344.

Stærðir:  S/M (L/XL) XXL/XXXL
Garn: DROPS NEPAL (fæstí Handverkskúnst) 
200 (200) (200) g litur á mynd: millibrúnn nr 0612
Prjónfesta:17L x 22 umf í sléttu prjóni = 10 
x 10 cm.
Prjónar: Hringprjónn 40 og 60 cm nr 4,5 og 60 
cm nr 5.
GARÐAPRJÓN (prjónað fram og til baka):
Lykkjurnar eru prjónaðar slétt í öllum umferðum.
ÚTAUKNING (á við um axlarsæti):
Á UNDAN PRJÓNAMERKI: Útaukning hallar til 
hægri; Notið vinstri prjón til að taka upp þráðinn 
á milli 2ja lykkja, þráðurinn er tekinn upp að aftan 
og lykkjan er prjónuð slétt í fremri lykkjubogann.
Á EFTIR PRJÓNAMERKI: Útaukning hallar til 
vinstri; Notið vinstri prjón til að taka upp þráðinn á 
milli 2ja lykkja, þráðurinn er tekinn upp að framan 
og lykkjan er prjónuð slétt í aftari lykkjubogann.
KRAGI – STUTT ÚTSKÝRING Á STYKKI:
Stykkið er prjónað í hring á hringprjóna, ofan frá 
og niður. Aukið er út fyrir axlarsæti í hvorri hlið.
Síðan skiptist stykkið – bakstykkið og framstykkið 
er prjónað fram og til baka á hringprjóna hvort 
fyrir sig til loka máls.

KRAGI: Fitjið upp 96 (112) 128 lykkjur á stuttan 
hringprjón nr 4,5 með Nepal. Tengið í hring og 
setjið prjónamerki sem marker upphaf umferðar. 
Prjónið stroff hringinn (frá vinstri öxl að aftan 
þegar kraginn er mátaður) með 2 lykkjur brugðið 
og 2 lykkjur slétt, 10 cm, eða að óskaðri lengd. 
Setjið nú 4 prjónamerki í stykkið (þetta er gert án 
þess að prjóna lykkjurnar). Prjónamerkin eru sett á 
milli lykkja og prjónamerkin eru notuð þegar auka 
á út fyrir axlarsæti. 1. prjónamerkið er í byrjun á 
umferð, teljið 26 (30) 34 lykkjur (= bakstykki), 
setjið 2. prjónamerki á undan næstu lykkju, teljið 
22 (26) 30 lykkjur (= öxl), 3. prjónamerki er sett 
á undan næstu lykkju, teljið 26 (30) 34 lykkjur (= 
framstykki), 4. prjónamerki er sett á undan næstu 
lykkju. Það eru 22 (26) 30 lykkjur eftir í umferð á 

eftir að upphafsprjónamerki (= öxl). Skiptið yfir 
á hringprjón 5 og aukið út fyrir axlarsæti eins og 
útskýrt er að neðan.
ÚTAUKNING FYRIR AXLARSÆTI: Prjónið slétt 
yfir 26 (30) 34 lykkjur á bakstykki og framstykki 
og stroffprjón eins og áður yfir 22 (26) 30 lykkjur 
á hvorri öxl. JAFNFRAMT er aukið út um 4 lykkjur 
í hverri umferð fyrir axlarsæti þannig: Aukið út 
á UNDAN 2. og 4. prjónamerki og á EFTIR 1. og 3. 

prjónamerki – sjá ÚTAUKNING (= 4 lykkjur fleiri – 
útauknar lykkjur tilheyra framstykki og bakstykki, 
þ.e.a.s. að 22 (26) 30 axlalykkjurnar haldast stöðugar). 
Aukið svona út í HVERRI umferð alls 14 (15) 15 
sinnum = 152 (172) 188 lykkjur á prjóninum. Í næstu 
umferð eru alxalykkjurnar felldar af og prjónað er 
frá byrjun á umferð þannig (= við 1. prjónamerki): 
Prjónið 5 lykkjur brugðið, slétt prjón yfir næstu 44 
(50) 54 lykkjur, 5 lykkjur brugðið, fellið af næstu 22 

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1–9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

Létt

Þung

Miðlungs

9 2 1 5 7
3 7 9 8 1

6 4
3 6 5 7 1

2 9
1 5 4 3 7

5 9
4 3 2 5 8
8 3 4 6 1

Þyngst

4 2 5 8
7 6 8 4 1

5
5 6 2

2 5
1 5 6

8
3 7 9 1 2

9 5 8 7

9 7 1
2 6 5

3 4
8 3 9 2

2 1
6 2 9 8
4 6 6 4

1 6 4
9 4 3

7 2 3
1 7

6 1 3
9 4 6

6 7 4 1
9 1 8

9 4 5
4 7

5 9 2

Emil er verðandi  
uppfinningamaður
Nafn: Emil Kári Arnarsson.

Aldur: 9 ára.

Stjörnumerki: Vog.

Búseta: Seltjarnarnes.

Skóli: Mýrarhúsaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í skól-
anum? Heimilisfræði og sund.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Köttur.

Uppáhaldsmatur: Pitsa.

Uppáhaldshljómsveit: Queen.

Uppáhaldskvikmynd: Ready player 
one.

Fyrsta minning þín? Að sjá litla bróð-
ur minn nýfæddan.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á hljóð-
færi? Já, ég æfi handbolta og fimleika 
og spila á píanó.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Ég ætla að verða upp-

finningamaður.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Að fara í vatnsrennibrauta-
garð á Tenerife.

Ætlarðu að gera eitthvað skemmti-
legt um páskana? Ekkert sérstakt.

Næst » Ég skora á Jónas Guðjónsson, frænda 
minn, að svara næst.     

HANNYRÐAHORNIÐHANNYRÐAHORNIÐ

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐFÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

(26) 30 lykkjur með brugðnum lykkjum yfir brugðnar 
lykkjur og sléttum lykkjum yfir sléttar lykkjur, 5 lykkjur 
brugðið, slétt prjón yfir næstu 44 (50) 54 lykkjur, 5 
lykkjur brugðið, fellið af næstu 22 (26) 30 lykkjur 
með brugðnum lykkjum yfir brugðnar lykkjur og 
sléttum lykkjum yfir sléttar lykkjur. Bakstykkið og 
framstykkið er síðan prjónað hvort fyrir sig fram og 
til baka á hringprjóna.

BAKSTYKKI: = 54 (60) 64 lykkjur. Skiptið yfir á 
hringprjón nr 5 og prjónið fyrstu umferð frá réttu 
þannig:
5 kantlykkjur í GARÐAPRJÓNI – sjá útskýringu að ofan, 
prjónið slétt prjón þar til 5 lykkjur eru eftir í umferð, 
prjónið 5 kantlykkjur í garðaprjóni. Haldið áfram 
fram og til baka í sléttu prjóni með 5 kantlykkjum í 
garðaprjóni í hvorri hlið þar til stykkið mælist ca 34-35 
cm frá uppfitjunarkanti (mælt frá miðju að aftan). 
Prjónið 1 umferð frá röngu eins og áður, en aukið 

JAFNFRAMT út um 2 (0) 0 lykkjur jafnt yfir = 56 (60) 
64 lykkjur. Næsta umferð er prjónuð frá réttu þannig:
Skiptið yfir á hringprjón nr 4,5. Prjónið 5 kantlykkjur í 
garðaprjóni, prjónið stroff (2L slétt, 2L brugðið) þar til 7 
lykkjur eru eftir, prjónið 2 lykkjur slétt og 5 kantlykkjur 
í garðaprjóni. Prjónið með garðaprjón yfir garðaprjón, 
sléttar lykkjur yfir sléttar lykkjur og brugðnar lykkjur 
yfir brugðnar lykkjur þar til stroffið mælist ca 4 cm. 
Fellið af með sléttum lykkjum yfir sléttar lykkjur og 
brugðnum lykkjum yfir brugðnar lykkjur. Stykkið 
mælist ca 39-40 cm frá uppfitjunarkanti mitt að aftan.
FRAMSTYKKI: = 54 (60) 64 lykkjur. Prjónið alveg 
eins og bakstykki.
Frágangur: Gangið frá endum, þvoið stykkið og 
leggið til þerris.

Prjónakveðja
mæðgurnar í Handverkskúnst
www.garn.is 

Bænda

25. 25. mamarsrs
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Af viðskiptum við eftirlitskerfi Matvælastofnunar
Ég ætla að fara hérna yfir það á 
gagnrýninn hátt hvernig það er að 
eiga hross á höfuðborgarsvæðinu, 
bæði úti og inni. Sérstaklega 
mun ég taka til umfjöllunar 
eltingaleik  Matvælastofnunar og 
furðulega framkomu starfsfólks 
stofnunarinnar við mig og  aðra. 
Það hefur verið gert í nafni 
dýravelferðar sem svo hefur sýnt 
sig að vera fyrst og fremst  til 
fjáröflunar. Þetta verður ekki 
tæmandi upptalning, frekar 
stiklað á stóru  en af nógu er að 
taka. Frekar að það vefjist fyrir 
mér á hverju á að byrja. 

Þetta er tímabil sem nær yfir 
nokkuð mörg ár. Það er ekki svo að 
þetta verði í réttri daga eða áraröð. Í 
fimm ár var ég með sautján hektara 
haglendi á leigu á fyrrum stórbýlinu 
Blikastöðum. Það gefur auga leið 
að það dugar ekki mörgum hrossum 
yfir árið, en þarna var gott að hafa 
trippi í uppeldi yfir veturinn því 
að þegar fór að sneyðast um haga 
þá var stutt að fara og þægilegt að 
gefa út. En þarna var illmögulegt að 
hafa hross að vetri til vegna sífelldra 
tilkynninga fjölda sérfræðinga sem 
áttu leið um Vesturlandsveginn til 
Mast um að þarna væru haldin hross 
við heldur bág kjör eins og það er 
orðað í skýrslunum. Það virðist vera 
svo að hver sem er geti sigað þessu 
eftirlitsfólki einsog óðum hundum 
hvert sem er  á hvern sem er hvenær 
sem er. 

Er verið að þjóna einhverju  
öðru en dýravelferð?

Þegar þetta á sér stað jafnvel með 

viku millibili þá er ekki hægt annað 
en álykta sem svo að þetta eftirlit 
þjóni einhverjum öðrum tilgangi en 
dýravelferð. Það er eftirtektarvert 
að myndir sem fylgja skýrslunum 
eru alltaf teknar í slagveðursrigningu 
þegar hrossin eru blaut og hnípin. 
Þau hin sömu hross og sögð eru 
í sömu skýrslu að séu í ágætum 
holdum. 

Mast lætur sitt fólk  
aldrei fara erindisleysu

Í upphafi var mér sagt af nágrönnum í 
hesthúsahverfinu að ég væri öruggur 
með að hafa Mast á bakinu næstu 
árin og það með að Mast léti sitt fólk 
aldrei fara erindisleysu, ef ekkert 
væri út á hrossin að setja þá væri 
leitað að einhverju öðru. Það er víst 
gert til þess að geta sent reikninga.

Ein frú á stórbýli í Kjósinni 
sagði mér að sífelldar ástæðulausar 
eftirlitsferðir væru trúlega vegna 
þess að það væri stutt að fara og þá 
væri hægt að senda reikninga. Það 
bendir margt til að það sé rétt. 

Það að einstaklingar geri 
ráðningarsamning við Mast gerir 
þá ekki að sérfræðingum og aðra 
að fávitum sem beri að umgangast 
sem slíka. Ég ætla líka að geta þess 
þegar ég sótti nokkur folöld norður 
í land nokkuð snemma vegna óvenju 
mikilla snjóa. Eitt af þeim hafði verið 
undanvillt, sennilega í mánuð uppi 
í fjalli, það var orðið grindhorað 
eðlilega. Reglugerðin segir bla bla 
og þó enginn hafi á móti henni þá er 
ekki þar með sagt að það sé auðvelt 
eða sjálfsagt að fara eftir henni. 
Nema hvað, þessi folöld hirti ég 
þannig til að byrja með að ég gaf 
þeim að kvöldi eftir vinnu, nóg til 
að duga sólarhringinn en þau fóru 
lítið út en það hefur hingað til ekki 
drepið nokkurt folald.

Grípa átti glæpamenn  
glóðvolga en fóðrun og  

umhirða sögð í besta lagi

Þarna kom þá ágætt tækifæri fyrir 
nágrannakonu mína sem ekki var 
ýkja hrifin af mér sem nágranna 
að tilkynna það til Mast að þarna 
væru haldin folöld sem væri bara 
gefið öðru hvoru. Samkvæmt 
ábendingunni áttu folöldin að vera 
illa fóðruð, skítug og að lítið eftirlit 
væri haft með þeim. 

Eftirlitsdýralæknarnir Hrund 
Lárusdóttir og Ragnhildur Ásta 
Jónsdóttir fóru í óvænta heimsókn 
sem virðist vera venjan þegar grípa 
á glæpamenn glóðvolga, en komu að 
húsinu læstu. Þá hringdi Ragnhildur 
heldur önug og kvartaði yfir því að 
húsið væri læst og fór fram á það að 
ég hleypti þeim inn. Ég sagðist geta 
það eftir komandi helgi. Sú heimsókn 
líður mér seint úr minni. Þær töluðu 
við mig eins og algjöran fávita sem 
aldrei hefði séð hross, Ragnhildur 
heldur verri, þegar dónaskapurinn 
gekk svo fram af mér að ég neitaði 
frekara viðtali, þá sagði Hrund: ,,Ég 
er ekki hissa.“

Hissa varð ég hins vegar þegar 
skýrslan kom. Fóðrun var ekki 
ábótavant og umhirða að mestu í lagi 
og að ég virtist hafa áralanga reynslu 
af umhirðu og fóðrun hrossa þar með 
talið folalda. Þarna fékk „fíflið ég“ 
óvænt hrós.

Eltingaleikurinn var hafinn

Sumir telja að eltingaleikur Mast 
við mig hafi byrjað með þessu. 
Enn aðrir halda því fram að 
eltingaleikurinn hafi byrjað þegar 
Grétar Þór Bergsson, sem kallar sig 
hestamann, hringdi í mig seint að 
kvöldi til þess að fara fram á það að 
ég færi með heyrúllu til hrossanna, 

um nóttina, af því það væri byrjað 
að snjóa. Ástæðan sú að þarna var 
svartur veturgamall foli sem honum 
fannst vera á sína ábyrgð þarna hjá 
mér. Nokkuð sem ég vissi ekki um. 
En forsaga veru hans hjá mér var 
sú að haustið áður sótti ég átta eða 
tíu folöld að Hnaukum í Álftafirði 
til Rúnars bónda þar, sem Grétar 
þessi hafði selt flest til Reykjavíkur 
nema þrjú folöld sem ég seldi. Ég fæ 
þetta svarta folald til baka af því hann 
var svo horaður, eins og reyndar öll 
folöldin,  kaupandinn sagðist ekki 
nenna að koma honum í viðunandi 
hold. Ég hafði hann svo á húsi um 
veturinn. En merarnar sem stóðu 
í heyi voru vatnslausar og þar af 
leiðandi steingeldar. Ég benti Rúnari 
á þetta, því ekki hafði Grétar vit til 
þess. Ég tilkynnti þetta ekki enda 
hefði það ekkert bætt. 

Grétar fór daginn eftir að jörð varð 
alhvít  við annan mann í girðinguna 
hjá mér til að bjarga  þeim svarta og 
fór með hann austur að Arnarstöðum 
í Flóa. Ég sleppti því að kæra hann 
fyrir innbrot og þjófnað sem ég hefði 
getað gert. 

Áfram heldur eltingaleikurinn

Þann 10.04. 2013 fóru eftirlits
dýralæknarnir Pia, Gunni og 
Ragnhildur Ásta að landi Korpu við 
Vesturlandsveg  (þar hef ég aldrei 
haft hross) til að kanna aðstæður 
hrossa á útigangi við að sýndist bágar 
aðstæður. Hrossin stæðu við hey en 
plast og net ekki fjarlægt og haginn 
nauðbitinn. (Hver þekkir til hrossa 
sem ekki geta rifið plast af rúllum). 
Við skoðun kom í ljós ... bæði trippi 
og fullvaxin hross.  Nýleg heyrúlla 
sem þær töldu nokkuð góða og voru 
hrossin að éta úr rúllunni (takið eftir). 
Plast og net hafði ekki verið fjarlægt 
en skorið langsum eftir rúllunni til 
að skapa aðgengi (það er rétt, ég 
sker alltaf 5 til 6 sporöskjulaga göt 
á plastið og það hefur gefist vel. Þá 
treðst ekkert niður. En net og bönd 
fjarlægi ég alltaf undantekningar
laust). Svo segir: 

„Leifar af annarri rúllu lágu 
skammt frá þar sem plast og 
rúllunetadræsur lágu innan um 
afgangsheyið.“ 

Því er til að svara að mögulega 
hefur verið þarna plast af síðustu 
rúllu. Hitt er einfaldlega lygi að 
þarna hafi verið netadræsur og 
afgangshey. 

Þær tala um töluvert moldarsvað 
þar sem heyið er gefið. Það er 
önnur lygi, þeim var alltaf gefið á 
malarbornum götugrunni sem gengið 
var frá þegar það átti að byrja að 
byggja þarna í góðærinu forðum 
daga.

Svo taka þessir snillingar eftir því 
að það er rennandi vatn í skurðum 
en taka ekki eftir því að það rennur 
lækur úr Úlfarsfellinu. Héldu þær að 
hrossum hafi alla tíð verið vatnað úr 

fötu, líka þegar elítan hjá Fáki var 
með þetta sama stykki?

Töluvert járnarusl sjá þær 
í haganum sem ,,gæti“ verið 
slysagildrur, gamlar tunnur úr 
ræsi sem voru grafnar upp þegar 
götustubburinn var gerður og lágu 
lengi ofan á moldarruðningnum. 
Álíka hættulegt og gamalt 
rafmagnskefli sem  legið hefur í 
mörg ár sundurtætt í hestagirðingu 
neðan vegar á góðu býli í uppsveitum 
Árnessýslu. En gaddavírsspotta sáu 
þær líka og það var verra. Það er 
mikið búið að leita að honum og ekki 
fundist. Við áþreifan virtust hrossin 
vera í reiðhestaholdum. Tvö hross á 
járnum að hluta.

Hefðu þær gert svo lítið úr sér 
að spyrja þá hefði verið hægt að 
segja þeim af hverju. Þær hafa ekki 
séð eða hafa máske ekki vit á hvað 
klaufarhófur er.

Gerðar eru athugasemdir og 
kröfur um bla, bla, og áfram halda 
þessir leikþættir. 

Þrengsli og ókyrrð?

Í febrúar 2015 mætti valdsmannsleg 
Elín Bergsdóttir vegna tilkynningar 
um að í hesthúsinu hjá mér væru 
þrengsli og ókyrrð. Sennilega ná
grannakonan sem tilkynnti,  þá var 
ég búinn að breyta stíustærðum 
öðrum megin til þess að þrengja að 
tveimur merum sem börðust alla 
daga og sjálfsagt nætur líka, en 
eigendur sem voru vinkonur vildu 
ekki skilja að. Þar með hættu þær 
að ná höggi hver á aðra en ég sem 
húshaldari bar ábyrgð á slysum á 
þeim. Þar með varð líka til þriggja 
hesta stía frekar þröng en ekki til 
vandræða sem var notuð þannig  
þann vetur.

Það rúmast ekki í  reglugerðinni 
né hjá  Elínu að svona vandamál 
geti komið upp. Hrossin í fínu 
standi tilkynnti hún mér í stöðluðu 
 skýrsluformi viku seinna. Enn frem
ur að stíur væru góðar en of litlar 
samkvæmt reglugerð en munaði þó 
ekki miklu. Þetta yrði ekki svona 
næsta vetur. Mér vitanlega eru stíu
stærðir óbreyttar enn í dag.

Enn fremur var tilkynnt um að 
hrossin fengju lítið að vera úti. 
Síðan hefur gerðinu verið skipt svo 
nú getur nágrannakonan látið sín 
hross út án þess að annarra manna 
hross séu þar fyrir. Það var í þessari 
ferð sem hún byrjaði að athuga 
hvort það væri rennandi vatn í 
brynningarskálunum. Þegar ég sagði 
henni að svo merkilegt sem það væri 
þá væri rennandi vatn í öllum húsum 
í hverfinu, þá skammaðist hún sín 
og fór út. 

Þetta er þó bara sýnishorn af 
afskiptum þessarar eftirlitsstofnunar, 
meira um það síðar.

Valur Jónsson
Freyshestar@hotmail.com

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.

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

Alternatorinn eða 
startarinn bilaður?

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

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

Valur Jónsson.

Í upphafi var mér sagt af nágrönnum í hesthúsahverfinu að ég væri öruggur með að hafa Mast á bakinu næstu 
árin og það með að Mast léti sitt fólk aldrei fara erindisleysu, ef ekkert væri út á hrossin að setja þá væri leitað að 
einhverju öðru. Það er víst gert til þess að geta sent reikninga.

Lely Center Ísland

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

STÝRISENDAR í flestar
gerðir dráttarvéla
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HISPEC - HAUGSUGA
- SA-R 2600
- Dekk 800/65 R32 Alliance
- Dæla, 11.000l
- Stærð tanks 11.593l
- Sjálfvirkur áfyllibúnaður

- 6” dæla með þrítengi
- Stillanlegar lengdir
- Að fullu galvaniseruð
- Skilvirk fjögurra blaða skrúfa
- 1.225 m3/min

4.470.000 kr.* 

STORTH- HAUGDÆLA

1.216.000 kr.* 

SULKY - DX20
- Með upphækkun og loki
- 1.500l

890.000 kr.* 

SULKY - X40 Econov GPS
- Með upphækkun og loki
- Quartz stjórntölva
- GPS búnaður
- Trappa
- 3D jaðarbúnaður með isobus
  tengimöguleika
- 3.200l- 3.200l

3.690.000 kr.* 

SULKY - Master P30 
loftsáðvél með HR160 

pinnatætara
- 3 metra - 24 rása

4.990.000 kr.* 

* Öll verð eru án vsk.
* Verð miða við gengi evru 156

Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 2.500 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.900 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 16.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

SmáauglýsingarSmáauglýsingar

M EÐ

J Ó N I  G N A R R

Hlustaðu á hlaðvarp
Bændablaðsins á vefnum 
bbl.is og Soundcloud

Bjóðum uppá sérsniðnar 
svampdýnur og bólstrun fyrir:

Tjaldvagninn    Fellihýsið    
Húsbílinn    Bátinn

Hjólhýsið    Sumarhúsið   
Heimilið o.m.fl!

Fljót og góð þjónusta
Svampur.is     Vagnhöfða 14 Reykjavík 

Símar 567 9550 og 858 0321

Rafhitarar
í skip, hús og sumarhús

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

til rafhitunar

Við erum sérfræðingar í öllu sem 
viðkemur rafhitun.

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði
Sími: 565 3265 

rafhitun@rafhitun.is • www.rafhitun.is

Gervigras fæst gefins. Talsvert 
magn af gervigrasi fæst gefins. 
Gervigrasið er staðsett í Hveragerði 
og er hægt að fá hvort heldur lítið 
magn eða mikið en í heildina er um 
meira en 2000 fermetra að ræða. 
Uppl. fást í síma 660-3908.

Óska eftir amerískum pallbíl. Helst 
eitthvað sem þarfnast lagfæringar að 
einhverju leyti, en ég skoða líka bíla 
í lagi á góðu verði. Endilega hringja 
eða senda skilaboð í síma 774-4441.

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

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

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

Rafstöðvar með orginal Honda-vél-
um og Yanmar dísil á lager. Stöð-
varnar eru frá Elcos Srl. á Ítalíu, 
www.elcos.net. Eigum einnig hljóð-
látar stöðvar fyrir ferðavagna. Við 
bjóðum upp á allar gerðir af rafstöðv-
um. Mjög hagstætt verð. Hákonar-
son ehf., www.hak.is, sími 892-4163, 
netfang: hak@hak.is

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

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

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

Glussadrifnar gólfhrærur. Vinnudýpt: 
1,9 m. Stærð á skrúfu: 48 cm. Rotor: 
12 kW. Glussaflæði: 75 L/mín. 20 m 
af glussaslöngum fylgja. Mesta hæð 
frá gólfi: 2 m. Burðarvirki: Heitgalf / 
SS stál. Hákonarson ehf. Sími 892-
4163. Netfang: hak@hak.is

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

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com. Aflgjafar; rafmagn, 
Honda bensín, Yanmar dísil, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Sjálfsogandi dælur úr sjóþolnum 
kopar eða ryðfríu stáli. Stærðir: 1“ , 
2“, 3“, 4“. Aflgjafar: Rafmagn, bensín/
dísil, glussi, traktor. Framleiðandi: 
GMP Ítalíu. Hákonarson ehf. Sími 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

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

Glussadrifnir jarðvegsborar. Á trakt-
ora 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.

Innihrærur fyrir haugkjallara. Raf-
drifnar (3 fasa) eða glussadrifnar. 
Vinnudýpt: 130 cm eða meira. Einnig 
hægt að fá hrærurnar glussadrifn-
ar með festingum fyrir gálga á lið-
léttingum. Hákonarson ehf. Uppl. í 
síma 892-4163, hak@hak.is / www.
hak.is
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Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ 
Austurvegi 69, 800 Selfossi  

Sími: 480 0000,  www.aflvelar.is 

ILLGRESISBURSTI 
AS 30 WeedHex 140 
Bursti 35 cm, 700 m2/klst,  
Mótor 2,1 kW (2,8 hp) 

SLÁTTUVÉL 
AS 510 ProClip 4T A  
Breidd 51 cm, 2300 m2/klst,  
Mótor 3,2 kW (4,3 hp) 

RUDDASLÁTTUVÉL  
AS 63 4T B&S  
Breidd 61 cm, 2300 m2/klst,  
Mótor 3,7 kW (5,1 hp) 

SLÁTTUTRAKTOR 
AS 920 Sherpa 2WD 
Breidd 90 cm, 9450 m2/klst,  
Mótor 16,5 kW (22,4 hp) 
Drif á afturhjólum 

SLÁTTUTRAKTOR 
Með fjarstýringu og 4WD 
AS 940 Sherpa 4WD RC 
Breidd 90 cm, 6000 m2/klst,  
Mótor 16,5 kW (22,4 hp) 

SLÁTTUTRAKTOR 
AS 1040 YAK 4WD 
Breidd 100 cm, 6800 m2/klst,  
Mótor 15,5 kW (21,1 hp) 

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

Kerra fyrir tvö mótorhjól eða fjór-
hjól. Heildarburður 750 kg. Kross-
viðsbotn. Nefhjól og ljósabúnaður. 
Rampur fylgir. Sturtanleg. Til á lag-
er. Hákonarson ehf. Sími 892-4163. 
hak@hak.is

Til sölu er þessi nýlegi og vel með 
farni LYNX snjósleði, árg. 2019, 
ekinn 900 km, 600 cc fjórgengisvél. 
Sparneytinn og fjölskylduvænn 
sleði. Uppl. í síma 664-7000.

Við bjóðum 5% AFSLÁTT af öllum 
dráttarbeislum og rafkerfi. Bjóðum 
upp á ísetningu á góðu verði. Uppl. 
Í síma 837-7750, www.bilxtra.is

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

Mitsubishi Outlander Phev, árg. 
2017. Einn með öllu, einn eigandi, 
alltaf verið fyrir norðan. Reyklaust 
ökutæki. Ekinn 57.000 km. Nánari 
uppl. í síma 862-9062.

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

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

Magnaðir gafflar í hirðinguna og 
önnur störf. Álskaft og plastgreiða, 
nær óbrjótanleg. Þyngd 900 g. Verð 
9.500 kr. m.vsk. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl. 13.00-
16.30.

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Sími 894-5111. Opið 
frá kl. 13.00-16.30 - www.brimco.is

Kerrur á einum og tveimur öxlum 
á lager, með og án bremsa. Ýmsar 
útfærslur, breiddir og lengdir. Einnig 
gott úrval af tveggja og þriggja hesta 
kerrum. Gæðakerrur – Góð reynsla. 
Brimco ehf. Efribraut 6, Mos. Sími 
894-5111. Opið kl. 13.00-16.30 - 
www.brimco.is

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

VERDO gæða spónakögglar í 15 
kg pokum. Frábær undirburður fyrir 
hross. Brettaafsláttur og brettið keyrt 
frítt heim á höfuðborgarsvæðinu. 
Brimco ehf. S. 894-5111 - www.brim-
co.is Opið frá kl.13.00-16.30.

Þjóðbúningur. Til sölu mjög vel með 
farinn upphlutur með öllu tilheyrandi, 
fimm svuntur og fernar blússur. Víra-
virkið er gyllt. Nánari uppl. í síma 
863-8733.

Taðkvíslar. Eigum 1,4 m með 
Euro-festingum. Sterk framleiðsla 
frá Póllandi. Þétt á milli beinna tinda. 
Hákonarson ehf. Sími 892-4163. 
hak@hak.is, www.hak.is

Diesel-hitari 12v blásari og kerti 
5000w eyðir o,28 l á klukkustund, 
5 l tankur innbyggður, tveggja 
ára ábyrgð. Allir varahlutir. Verð: 
48.990.- með aukahlutum. Fjarlestur 
ehf. Uppl. í síma 662-1444.

Volvo V60 Cross Country D3, árg. 
2018, ekinn 42 þ. Einn eigandi, 
sumar- og vetrardekk, umboðsbíll 
og fengið toppviðhald frá umboði. 
Verð: 4.390 m. Uppl. í síma 869-
3242 eða á gulli.gf@simnet.is

Toyota Hilux Extra Cab, árg. 2007. 
Ekinn 218 þ. Verð: 1.350 þ. Uppl. í 
síma 840-3017.

River-bátarnir frá Noregi eru að 
koma til landsins í stærðum frá 2,9 
m til 4,6 m. Forsölutilboð í mars. 
Bátaþjónustan ehf. Lynghálsi 
3 (baka til), 110 Reykjavik.  
www.batathjonustan.is, info@bata-
thjonustan.is eða í síma 615-2030.

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 slöng-
ur 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.

Rúllugreip með glussatjakk. Spjót 
inni í keflum. Lyftigeta 1.000 kr. 
Ásoðnar Euro-festingar og slöngur 
fylgja. Vönduð smíð frá Póllandi. Verð 
179.000 kr. + vsk. Til á lager. Tak-
markað magn. Hákonarson ehf. Sími 
892-4163. hak@hak - www.hak.is

Álbrautir fyrir kerruna. Parið frá 400 
kg í burðargetu og allt að 4.060 kg. 
Ýmsar lengdir. Parið frá kr. 19.900 
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco 
ehf. Efribraut 6, Mos. Sími 894-
5111, opið frá kl. 13.00-16.30 -www.
brimco.is

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

Vönduð og sterk tveggja öxla kerra 
- BILXTRA CONDOR II. Verð: 
750.000 m vsk. H.þyngd: 2700 kg, 
In.mál: 330x180. Uppl. í síma 837-
7750, info@bilxtra.is

Lokuð farangurskerra með afturhlera 
sem hægt er að leggja niður. H.þ: 
750 kg, 204x115x150. Verð: 550.000 
m. vsk. Uppl. í síma 837-7750, info@
bilxtra.is

Öflugar dælur! Öflugar dælur fyrir 
málefni bænda. XM

Til sölu lítið notaður laxateljari 
frá Vaka með videomyndavél og 
internettengingu. Tölva, sendir og 
móttakari fylgir með. Mjög flott og 
fullkomin græja. Tilb. til niðursetn-
ingar. Uppl. í síma 893-3887.

Mjög þægilegur og vandaður 
ra fmagnsnuddbekkur  f rá 
Eirberg. Sérstaklega vönduð 
þrýstijöfnunardýna. Lítið notaður. 
Hægt að hækka og lækka. Lengd 
160+40 með höfuðpúða upp. Breidd: 
55 cm eða 83 cm með báða armpúða 
uppi. Eykur gæði og þægindi 
vinnustöðu til muna. Verð: 80.000,- 
eða tilboð. Uppl. í síma 690-9413.
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Hádegismóum 8
Sími 510 9100         veltir.is

VOLVO FH 6X2 500 hö
Volvo FH 6x2 500 hö dráttarbíll
Nýskráning 01/2014
Ekinn: 623.500 km
Góður bíll á fínu verði
 
Verð: 4.900.000 kr. án vsk.

JCB 80/85
Minigrafa
Nýskráning: 2012
Ekinn: 3.700 vst
Vökvahraðtengi
3 skóflur, þar af ein vökvaskekkjanleg
 
Verð: 5.490.000 kr. án vsk.

VOLVO EC140D
Beltagrafa
Nýskráning: 16/10/2014
Notkun: 4.485 vst.
Tönn 2600 mm
Belti 700 mm
Skófla 2000 mm tilt
Skófla 1200 mm góm
Skófla 900 mm tennt
Hraðtengi S60

Verð: 11.890.000 kr. án vsk.

Notuð atvinnutæki
til sölu hjá Velti
Ný og notuð tæki til sölu 
í miklu úrvali.

Kynntu þér enn meira úrval 
á veltir.is

Fjármögnun með sögulega lágum vöxtum!

MAN TGX 560 hö
Nýskráning:  03/2016
Ekinn: 416.800 km
Dráttarbíll
Vökvakerfi fyrir vagn
Retarder, loftkæling, öflug hljómtæki,
Lúxussæti og leðurinnrétting.

Verð: 8.900.000 kr. án vsk.

Trooper árg. 2003 til sölu, skoðaður 
út nóv. Sjálfskiptur, 7 sæta, allur heill 
innan. Góð dekk. Fínn á fjöll. V. 450 
þ. Uppl. í síma 898-6033.

Rafmagnsviftur fyrir loft til sölu (4 
stk.). Vel með farnar, þvermál 120 
cm. Samtals kr. 40.000. Uppl. í síma 
896-4494.

Ford F 250 XL árg. 2004. Góður í 
sveitina, veiðina, vinnuna. Nýir hubb-
ar, driflokur, öxull vm og framskaft 
að framan. Nýjar legur og dælur 
að aftan. Nýtt í handbremsu. Nýir 
demparar. Ekkert rafmagn - stöng 
f 4x4. Ekinn 235.000. Góð vél og 
skipting. Verð 890.000,- Uppl. í síma 
899-0410.

SsangYong Korando DLX, 4x4, árg. 
´17, dísel, sjálfskiptur, ekinn 62 þ.km. 
Verð 2.590.000 kr. notadir.benni.is 
– Uppl. í síma 590-2035.

SsangYong Rexton DLX, 4x4, árg. 
´19, dísel, sjálfskiptur, ekinn 60 
þ.km. Verð 5. 490.000 kr. notadir.
bennis.is – Uppl. í síma 590-2035

SsangYong Tivoli DLX, 4x4, 
árg. ´18, sjálfskiptur, dísel, ek-
inn 75 þ.km. Verð 2.590.000 kr.  
notadir.benni.is – Uppl. í síma 590-
2035.

Úrval af tækjum fyrir skógarbóndann; 
kurlarar litlir og stórir, viðarkljúfar, 
bútsagir, stubbatætarar, greinasagir, 
skógarklippur og jarðtætarar. Skoð-
aðu blaðið á www.hardskafi.is, uppl. 
í síma 896-5486.

Haughrærur galvaníseraðar með 
eikarlegum. Búvís ehf. Uppl. í síma 
465-1332.

Tiki kerra, tilvalin fyrir fjárflutninga 
kr. 715.700 án vsk. Háar grindur kr. 
138.457 án vsk. Búvís, uppl. í síma 
465-1332.

Lemigo stígvél. Létt, stöðug og 
slitsterk. Búvís ehf. Uppl. í síma 
465-1332.

Taðklær. Breiddir 120 cm, 150 cm 
og 180 cm. Búvís ehf. Uppl. í síma 
465-1332.

Metar-Fact taðdreifari, 6 tonna.  
Búvís ehf. Uppl. í síma 465-1332.

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

Gebr. Nienford Piano til sölu. Góður 
hljómur, pólerað og aðeins einn 
eigandi. 123 cm á hæð og 143 cm 
á breidd. 60 ára gamalt og aðeins 
skemmt á efra loki vegna bruna frá 
kerti. Tilboð óskast, uppl. í síma 
694-1867.

Scania 113m., árg. 1995. Ekinn 
650.000. Hiab 140 krani, radiofjar-
stýring. Bíll í mjög góðu lagi. Verð 
2.900.000 + vsk. Uppl. í síma 864-
9402.

MAN L36 10.224 llc. Árg. 2001,  
ekinn 294 þ. dísel. Verð kr. 
2.850.000.-. Saltdreifari á palli, sturt-
ar á þrjá vegu. Fassi F 30, bílkrani 
skoðaður 2021. Rnr.131178. Uppl. í 
síma 587-6600.

Ford Explorer, árg. 2008, 4x4, 
ek.160.000, V6 með tímakeðju. Sjálf-
skiptur. Hátt og lágt drif. Draumur í 
akstri. Tveir dekkjagangar á álfelg-
um. Fengið fullkomið viðhald. Verð: 
750.000. Uppl. í síma 615-1815.

Honda CR-V árg. 2004. Ekin ca 
272.000 km. Bensínbíll. Dráttarkúla. 
Vetrar- og sumardekk. Ný tímakeðja í 
ca 180.000 km. Fínasta eintak. Verð 
400–500 þús. Uppl í síma 860-2757 
eða á gunni@alfarnir.is

Til sölu
Til sölu Saab 96, árg.́ 72. Þarfnast 
lagfæringar. Á sama stað 2 Lazy-
boy-stólar til sölu. Uppl. í síma 898-
5687.

Til sölu fyrir lítið, notaður bílskúrs-
hurðaropnari, mótor og fjarstýring. 
Er staðsettur á Selfossi. Frekari uppl. 
í síma 693-6864.

Til sölu Nature Rest Luxury rafstillan-
legt rúm með heilsudýnu 100x200. 
Keypt hjá Dorma í byrjun árs 2020 
en aðeins notað í tvær nætur vegna 
flutninga. Kostar nýtt um 200 þ. Til-
boð óskast, uppl. í síma 694-1867.

Hey til sölu. Áborið, snemmslegið 
og vel þurrt. Gott verð í boði. Uppl. 
í síma 894-5063.

Óska eftir
Kaupi vínylplötur og alls kyns tónlist 
og tónlistartengt efni. Geri tilboð í 
söfn. Uppl. gefur Óli í síma 822-3710 
eða á olisigur@gmail.com

Óska eftir notaðri kornþreskivél. 
Uppl. í síma 894-9249.

Óska eftir vel með förnum notuðum 
Tehri 400 báti með mótor. Uppl. í 
síma 660-3364.

Óska eftir stokkabelti til kaups. Bæði 
víravirkis- og steypt stokkabelti 
kemur til greina. Uppl. í síma 698-
4002 eða á sigrunlar@gmail.com

Ámoksturstæki og backhoe á Mass-
ey Fergusson 165. Helst á Vestur-
landi/Borgarfirði en má vera hvar 
sem er á landinu. Uppl. í síma 840-
2408 eða á unndor@hotmail.com

Hress gamlingi óskast, cirka árg. 
2000 eða eldri, þarf að vera 4x4 
og með dráttarkrók, t.d. Subaru 
Impresa, Toyota Rav eða Suzuki 
Vitara. Flestar bílategundir koma til 
greina. Verð um 50 til 400 þús. Hins 
útvalda mun bíða sæluvist í sveitinni. 
Uppl. í síma 893-1840.

Atvinna
Tveir franskir námsmenn við 
landbúnaðarverkfræðiskóla ISARA 
leita að 6 vikna starfsnámi frá 21. 
júní-6. ágúst. Þeir hafa áhuga á að 
komast á blandað bú. Nánari uppl. 
í gegnum netfangið coperret@ 
etu.isara.fr

Tveir þýskir nemar leita að fullu 
starfi við búskap eða fiskveiðar í 
þrjá mánuði frá apríl. Hafa reynslu 
af sveitastörfum. Uppl. í gegnum 
netfangið JFjobs@gmx.de

Einkamál
Maður á góðum aldri óskar eftir að 
kynnast konu á svipuðum aldri sem 
vin og félaga, gott ef viðkomandi 
hefur gaman af dansi. Nánari uppl. 
í síma 894-5063.

Húsnæði
Óska eftir húsi til leigu í Rang-
árvallasýslu frá 1. júní 2021. Ör-
uggar greiðslur. Skoða allt. Uppl. í 
síma 00 45 616 32529 eða á hjalti.
gunnarsson@mail.com

Herbergi til leigu á svæði 201, með 
aðgangi að eldhúsi, baðherbergi 
með þvottavél og þurrkara. Uppl. í 
síma 893-3475.

Jarðir
Til leigu jörð á Vesturlandi, fimm 
herbergja íbúðarhús, 124 fm fjárhús 
með vélgengum áburðarkjallara, 833 
fm hlaða, 183 fm. Laust 1. apríl 2021. 
Uppl. á saudfjarbu@gmail.com

Við erum að leita að lóð og/eða húsi. 
Hér væri um að ræða eignarlóð á 
bilinu 1-10 hektarar fyrir utan Eg-
ilsstaði, með hámarksfjarlægð 20 
mínútna gangi frá staðsetningu 
kyrrstæðrar bifreiðar. Við áætlum 
að reisa lítið íbúðarhús með auka-
lega mögulega lítilli smiðju ásamt 
hesthúsi og gróðurhúsi. Hefðum 
einnig áhuga á kaupum á húsi með 
helst fyrrgreindri stærð á lóð. Ef 
þið eruð með framboð á slíku hafið 
vinsamlegast samband við okkur 
eða Ævar Dungal fasteignasala. 
Hermann og Sylvia Hessel (enska 
og þýska), uppl. í síma 830-3761 
eða á Hermann_Hessel@gmx.
at Ævar Dungal (íslenska), uppl. 
í síma 897-6060 eða á dungal@
domus.is

Til leigu
Til leigu um 70 fm iðnaðar-, verslunar- 
eða geymslurými með stórri hurð við 
Dalveg 16b, 201 Kópavogi. Uppl. í 
síma 893-3475.

Nýtt húsnæði á fögrum stað, án 
skjálfta/skriðna/flóða. Húsb. eft-
ir óskum. Góð mannleg samsk. 
Óvanaleg tækifæri. Uppl. í síma 
478-8867.

Tilkynningar
Aðalfundur Feldfjárræktarfélagsins 
Feldfé verður haldinn sunnudaginn 
21. mars kl. 15:00. Fundurinn fer 
fram að Brúarlundi í Landsveit, 
Rangárþingi Ytra. Nýir félagar boðnir 
velkomnir. Skilyrði fyrir aðild er bú-
seta á félagssvæði SASS. Dagskrá 
aðalfundar: Venjuleg aðalfundarstörf 
og önnur mál. Vonumst til að sjá sem 
flesta. Stjórnin.

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

Byggingarstjórn - Verkstýring. 
Sérhæfi mig í byggingarstjórn 
og verkstýringu. Tek einnig að 
mér ýmis önnur verkefni smbr. 
nýbyggingar, breytingar á húsnæði, 
viðhald o.fl. Hafðu samband. Örn 
Úlfar í síma 844-5169 eða á orn@
byggingarstjorn.is

Auglýsinga- og  
áskriftarsími 

Bændablaðsins  
er 563-0300
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Mjólkurbúið Biobú, sem fram-
leiðir lífrænt vottaðar mjólkur-
vörur, er nú með lífrænt vottað 
húðkrem í vöruþróun sem nýtir 
virku efni mysunnar og ætlað 
verður til útflutnings en einnig 
markaðssetningar innanlands. 

Sverrir Örn Gunnarsson, 
framleiðslustjóri hjá Biobú, hefur 
stýrt verkefninu og hann segir að 
það sé á lokastigi. 

„Búið er að prófa kremið í 
neytendakönnun og niðurstöður 
voru afgerandi jákvæðar. Því er 
tilhlökkunin enn meiri að koma 
vörunni á markað.“

Kúabóndinn og máttur mysunnar

Sverrir segir að forsaga vöruþró-
unarinnar sé orðin nokkuð löng. 

„Ætli megi ekki rekja hana alveg 
aftur til kynna minna af bónda einum 
sem hugsaði alla tíð vel um dýrin sín. 
Hann sagði mér frá mætti mysunnar. 
Þegar kálfarnir hjá honum fengu 
einhvers konar exem þá gaf hann 
þeim vel af mysu, úr varð að þeir 
fengu skjótan bata og enduðu með 
silkimjúkan feldinn. Ég hlustaði 
vel á bóndann því sjálfur er ég með 
exem, sem blossar upp þá og þegar, 
og hef prófað mörg kremin í gegnum 

ævina. Úr varð að ég talaði 
við sérfræðinga hjá Matís um 
hvort ekki  væri hægt að vinna 
heilsubætandi efni úr mysunni 
sem fellur frá við gerð skyrs 
og grískrar jógúrtar. Fengum 
við frábærar undirtektir hjá 
Matís sem er með mjög færa 
sérfræðinga á sínum snærum, 
tæki og tól sem geta unnið 
faglega vinnu sem þessa.“ 

Snyrtivöruafurð  
með virk efni

„Markmið verkefnisins var 
að þróa snyrtivöruafurð sem 
inniheldur virk efni úr ís-
lenskri lífrænt vottaðri mysu. 
Megnið af mysu sem fellur til 
við mjólkurvinnslu er hent og 
því eru möguleikar á mikilli 
verðmætaaukningu út úr þessu 
verkefni. 

Hugmyndin þróaðist og 
hafist var handa með að 
finna virku efnin í mysunni, þau 
einangruð og á endanum blandað 
út í lífrænan kremgrunn sem tók 
einnig tíma að finna. Þetta kann að 
hljóma sem einfalt ferli, en það var 
svo sannarlega ekki raunin,“ segir 
Sverrir.

Andoxunarvirkni

Hann lýsir ferlinu svo nánar sem 
tók alls fimm ár. 

„Prófað var að aðskilja 
mismunandi þætti mysunnar með 
himnusíubúnaði á tilraunaskala 
sem er staðsettur hjá Matís. Einnig 
voru mismunandi ensím prófuð til 
að brjóta niður prótein í mysunni 
niður í smærri einingar sem kallast 
peptíð. Þau voru flokkuð eftir stærð 
með síubúnaðinum og frostþurrkuð. 
Virkni þessara mismunandi 
efnisþátta var prófuð hjá Matís þar 
sem til dæmis var kannað hvort 
þeir hefðu andoxunarvirkni eða 
hvort þeir hefðu virkni til að hemja 
vöxt bólumyndandi örvera. Þeir 
efnisþættir sem komu best út voru 
notaðir við þróun á kremi. 

Þar voru prófaðir mismunandi 
kremgrunnar, framleiðsluaðferðir, 
framkvæmdar geymsluþolsprófanir 

og umbúðir valdar. Kremið var að 
því loknu prófað í neytendakönnun 
þar sem þátttakendur fengu krem 
með eða án efnisþátta úr mysu,“ 
segir Sverrir um hið flókna til-
raunaferli.

Jafnast á við bestu  
húðkrem á markaði

„Ég er mjög sáttur með teymið sem 
kom að rannsókninni hjá Matís, en 
markmið númer eitt, tvö og þrjú 
var að vanda til verka og fullgera 
gæðavöru sem er samkeppnisfær 
við bestu húðkrem sem eru á 
markaðnum. Hátt var stefnt enda 
einvala lið vísindamanna sem Biobú 
fékk aðgang að.  

Þessi vinna hefði seint farið 
af stað nema með aðkomu 
nýsköpunarstyrkja, vísindavinna sem 
þessi er ekki á færi allra fyrirtækja.   
Við fengum fyrst styrk frá MiMM 
(Mjólk í mörgum myndum) og síðar 
frá Framleiðnisjóði landbúnaðarins 
og að lokum styrk frá Matvælasjóði  
í byrjun þessa árs. Að því sögðu 
stefnum við að því að klára 
vöruþróun á þessu ári og koma 
vörunni á markað ef allt gengur 
upp,“ segir Sverrir að lokum.  /smh
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Frábærir bolir frá
Texstar. Halda stærð
og lit mjög vel í þvotti.

100% burstaður bómull
Verð: 2.096 kr.  

95% bómull, 5% spandex
Verð: 2.592 kr.  

Varmadæluskjól
Vönduð - evrópsk framleiðsla

Tilboð
kr. 27.990
Verð áður kr. 39.986 

á meðan birgðir endast

Varmadælubúðin Allar frekari upplýsingar: www.kgg.is
www.kgg.is - 55-20000 - kgg@kgg.is

-heildverslun síðan 1941

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing 
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020 

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá

VÉLBOÐA mykjudreifarar!

VÉLBOÐI
SS:: 556655--11880000

wwwwww..vveellbbooddii..iiss

Í fjórum útfærslum
og mörgum stærðum

TIL SÖLU

SCANIA R500

CAT 444F

NÝTT TÆKI: EP20AN

SCANIA R420

CAT 305C

Árgerð: 2010 
Notaður: 8.335 vst
Ný vökvadæla, hraðtengi, 1 skófla
Verð: 8.500.000 + vsk

Fyrir frekari upplýsingar hafið samband 
í síma 5905100 eða sala@klettur.is

Árgerð: 2007 
Engcon rototilt og 3 skólfur, 
vinnuþyngd uþb. 5300 kg, 
gúmmíbelti
Verð: 4.950.000 + vsk

Árgerð: 2006 
6x4, glussakerfi fyrir sideloader,
keyrður 515.000 km, 500 hestöfl
Verð: 2.700.000 kr. + vsk

Árgerð: 2014 
Notaður: 4.800 vst
engcon rototilt, 2 skóflur
Verð: 11.200.000 + vsk

Lyftigeta 2000kg, lyftimiðja 500mm.
Þrefalt mastur. Lyftihæð 4800 mm.
Hliðarfærsla á göfflum, strikfrí dekk 
öryggisljós, bakkflauta, blikkljós.
Verð: 4.350.000 + vsk

Árgerð: 2004 
Notaður: Keyrður 272.000 km
420 hestöfl
Verð: 1.900.000 kr. + vsk

KOMATSU PC210

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Biobú með heilsubætandi húðkrem í þróun:

Á að jafnast á við bestu húðkremin á markaði
– Fimm ára þróunarferli að baki og stefnt á markaðssetningu á árinu

Sverrir Örn Gunnarsson, framleiðslustjóri hjá Biobú.

Himnusíubúnaðurinn sem notaður var til 
að aðskilja mismunandi þætti mysunnar.

Mysukrem í krukkum, þar sem afurðin er tilbúin en umbúðirnar eru bráða-
birgða.
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Glerárgata 34b við Hvannavelli  •  S 461 1092  •  asco.is

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

Startarar og Alternatorar
- Vinnuvélar
- Ly�arar
- Drá�arvélar
- Bátar

PÓSTKASSAR
    þessir sígildu - 
    sterkir úr stáli.
    Verð 11.500kr

Sími 567-6955
lettitaekni@lettitaekni.is

Heilsárshús efnispakki 123,6 m2                   
Sjá nánar á husoghardvidur.is

Smáhýsi  24 m2

Þarft þú að selja fasteign?
Persónuleg þjónusta 

Fagleg vinnubrögð

Loftur Erlingsson 
Löggiltur fasteignasali
s. 896 9565
loftur@fasteignasalan.is

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

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

Sérsniðin þjónusta  
að þínum þörfum

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

Vélavit
Sala - Þjónusta
www.velavit.is

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar

S: 527 2600

Íslenskar gjafagrindur

Vélsmiðja Ingvars Guðna ehf.  Vatnsenda Flóahreppi  
vig.is - vig@vig.is - S: 486 1810

Bendum á söluaðila okkar um land allt, www.vig.is

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA Í 20 ÁR.

Skógarnytjar er heiti á 
samstarfsverkefni Skóg
ræktar félags Reykjavíkur og 
Tækniskólans sem felur í sér 
að nemendur í trésmíði fái að 
kynnast skógrækt og viðarvinnslu 
frá fyrstu hendi – frá því að tré er 
fellt úti í skógi þar til búið er að 
framleiða úr því smíðavið.

„Fyrsti hópurinn kom í Heiðmörk 
fimmtudaginn 4. mars og voru það 
nemendur í húsgagnasmíði undir 
handleiðslu Sigríðar Óladóttur, hús-
gagnasmíðameistara og kennara við 
Byggingatækniskóla Tækniskólans. 
Sævar Hreiðarsson, skógarvörður 
Heiðmerkur, fræddi nemendurna um 
skógrækt, trjátegundir, viðargæði og 
-vinnslu. Þá felldi hann tré og sag-
aði niður í borð og planka,“ segir 
í tilkynningu frá Skógræktarfélagi 
Reykjavíkur.

Meira verði notað af  
íslenskum viðarafurðum

Í samstarfsverkefninu er gert ráð fyrir 
að allir nemendur í húsgagna- og 
húsasmíði við Tækniskólann komi 
í heimsókn í Heiðmörk einhvern 
tíma á námstímanum. „Boðið verður 
upp á fræðslu um skógrækt, ferlið 
frá því að tré er fellt og þar til búið 
er að vinna úr því þurran borðvið, 
umhverfismál, kolefnisspor viðarins 

og ávinninginn af því að vinna 
með innlent timbur. Fleiri hópar úr 
Tækniskólanum eru væntanlegir 
í Heiðmörk og verður samstarfið 
þróað áfram á næstu misserum.

Skógræktarfélag Reykjavíkur 
leitast við að kynna innlent timbur 
sem valkost og ýta undir þá þróun 
að meira sé notað af íslenskum 
viðarafurðum. Fyrir nokkrum árum 
var keypt flettisög og hefur félagið 
selt útiþurran borðvið og bolvið, auk 
eldiviðar og kurls. Nú hefur verið 
komið upp lager af inniþurru timbri 
úr Heiðmörk sem hægt er að nota 
til að smíða til dæmis húsgögn og 
innréttingar,“ segir í tilkynningunni.

Nytjaskógar binda meira kolefni

Fram kemur í tilkynningunni að 
elstu trén í Heiðmörk hafi verið 
gróðursett fyrir rúmum 70 árum og 

víða sé þörf á að grisja skóglendið. 
Regluleg grisjun viðhaldi vexti og 
heilbrigði skógarins og auki verð-
mæti hans, bæði sem útivistarsvæði 
og þegar kemur að afurðum. Þá sýni 
rannsóknir að nytjaskógar binda um 
tvöfalt meira kolefni en skógar sem 
vaxa óáreittir. Við grisjun fellur svo 
til timbur sem hægt er að nýta á 
margvíslegan hátt.

„Íslenskt timbur er umhverfis-
vænna en innflutt timbur þar sem 
flutningar til landsins eru orkufrekir. 
Árlega eru um 50 þúsund tonn af 
koltvísýringi losuð við innflutning 
viðarafurða. Um leið er timbur lofts-
lagsvænn og endurnýjanlegur kostur. 
Með nýskógrækt væri hægt að binda 
mikið kolefni. Sumar trjátegundir 
sem eru í ræktun á Íslandi geta bund-
ið um og yfir þrjú tonn af kolefni á 
líftíma sínum,“ segir í tilkynningu 
Skógræktarfélags Reykjavíkur. /smh

Samstarf Skógræktarfélags Reykjavíkur og Tækniskólans um Skógarnytjar:

Nemendur kynnast skógrækt og
viðarvinnslu frá fyrstu hendi
– Innflutningur viðarafurða losar árlega 50 þúsund tonn koltvísýrings

Sumar trjátegundir sem eru í ræktun á Íslandi geta bundið um og yfir þrjú 
tonn af kolefni á líftíma sínum.  Mynd / smh
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