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Ritstjóraspjall Þórhildur Þorsteinsdóttir

Ekki veit ég afhverju mér dettur oft í hug 
Bjartur í Sumarhúsum þegar ég hugsa um ís-
lenska sauðfjárbændur. Er það kannski af því 
að sjálfstæðisbarátta Bjarts í Sumarhúsum er 
barátta hvers einasta lifandi manns í hnot-
skurn, en  það má svo endalaust deila um það 
hvort þessi barátta beri einhvern árangur og 
sé þess erfiðis virði sem hún kallar á. Hvað 
sem því kann að líða þá er það nú örugglega 
svo að hvert einasta mannsbarn á svolítinn 
Bjart í hjarta sínu, ef vel er að gáð.

Af hverju þarf til dæmis að aflýsa hverju 
námskeiðinu sem er ætlað bændum, á fætur 
öðru vegna þátttökuleysis?? Það hlýtur að 
vera af því að við bændur álítum að við þurf-
um ekki að bæta þekkingu okkar eða að við 
tökum ekki nýjungum fagnandi, viljum hafa 
hlutina eins og pabbi gerði þá.?

Af hverju var einungis um 60% bænda á 
landinu sem nýttu sér kosningarétt um nýja 
sauðfjársamning? Það hlýtur að vera af því 
að við bændur álítum að okkar atkvæði skipti 
ekki máli. Hann verði samþykktur hvort sem 
er eða felldur hvort sem er. Svona megum 
við ekki hugsa. Samningur sem gerir það að 
verkum að margir af bændum t.d eins og ég,  
getum tekið ákvörðun um framtíðina, ætl-
um við að hætta búskap, stækka við okkur 
og byggja eða bara halda okkur þar sem við 
erum í dag! Samning sem skiptir okkar fram-
tíð öllu!

Af hverju er svona léleg mæting á bænda-
fundi sem er verið að halda? Á aðalfund FSB 
þann 21. mars s.l mættu  20 félagar með 
stjórn sem telur 5 manns. 15 félagar úr félagi 
sem telur ríflega 100  manns. Og á þennan 
fund mættu menn sem eru í forystu fyrir okk-
ur sauðfjárbændur, Jóhannes formaður LS og 
Björn framkvæmdastjóri LS.  Var afar gaman 
og fróðlegt að fá þá í heimsókn og auðvit-
að eigum við að koma á svona fundi einmitt 

þegar forystan kemur út á örkina og láta í ljós 
okkar skoðanir á gæðastýringu, nýjum samn-
ingi eða bara því sem okkur dettur í hug. 
Hættum að rífast og skammast heima við 
eldhúsborð.!

Af hverju látum við ekki bólusetja hjá okk-
ur fyrir garnaveiki sbr grein Sigurðar Sigurð-
arsonar dýralæknis í síðasta bændablaði.? Af 
því að við hljótum að hugsa að það er nóg að 
Palli á næsta bæ bólusetji, þá sleppur mitt fé 
eða hreinlega vegna þess að það kemst ekki 
í verk.! Þetta hreinlega gengur ekki upp. Við 
sem erum að státa af besta lambakjöti í heimi 
en reynum ekki að útrýma garnaveiki.? Við 
verðum að standa saman bændur, dýralækn-
ar og sveitarfélög  í því að reyna að útrýma 
þessari vá sem við sauðfjárbændur eigum yfir 
höfði okkar, dæmin sanna svo sannarlega að 
það er hægt.

Hættum að berja höfðinu við steinin í sam-
bandi við smalamennskur og fjallskil, landið 
breytist ekki, hvorki stækkar né minnkar, en 
fénu og fólkinu fækkar og við bændur verð-
um að breyta okkar takti líka.

Nú verðum við sauðfjárbændur að standa 
saman og vörð um okkar atvinnu og það 
gerum við m.a með því að mæta á nám-
skeið, hittast á fundum, nýta rétt okkar og 
láta í ljós skoðanir okkar og síðast en ekki 
síst að vera jákvæðir. Við bændur verðum að 
vera jákvæðir, jákvæðni og vilji til að gera 
enn betur hér eftir en hingað til skilar okkur 
bara einu, jákvæðum neytendum og jákvæð-
ari umfjöllun og ekki veitir af.  Framtíðin er 
óráðin en við verðum að grípa hvert tækifæri 
sem gefst til að bæta okkar umhverfi, ímynd 
og þekkingu. Hættum að hugsa eins og Bjart-
ur og tökum á móti vorinu bjartsýn, jákvæð 
og þess fullviss að Íslenska lambakjötið sé 
það besta í heiminum.
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Nýr sauðfjárræktarsamnigur – markmið og stefna
Björn Elíson framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda

Nýr samningur um sauðfjárrækt mótar stefn-
una allt fram til 2014. Í fyrstu grein samnings-
sins eru sett fram þau markmið sem stefnt er 
að bæði af bændum sem og viðsemjendum 
þeirra þ.e. ríkinu. Samningurinn er þannig 
ekki einungis kjarasamningur eins og sumir 
halda heldur einnig mynd af þeirri framtíð-
arsýn sem sátt er um. 

Bætt afkoma er sjálfsögð krafa bænda sem 
annarra stétta og er þetta sett fram með skýr-
um hætti sem fyrsta markmið. Einnig kem-
ur þar fram að efla þurfi sauðfjárrækt sem 
atvinnugrein. Því miður hefur það verið svo 
að framleiðsla hefur verið að dragast saman. 
Frá árinu 1974 til 2004 hefur sauðfé fækkað 
um 50% í landinu á meðan framleiðslan dróst 
saman um 30% (sýnir þetta miklar framfarir 
í kynbótum). Árið 2006 dróst framleiðslan 
saman um 1,1%. Það er augljóst að vinna þarf 
á móti frekari samdrætti. Aukin nýliðun og 
styrking búsetu er oft talað um af ráðamönn-
um á tyllidögum og gott að bæði bændur og 
ríkisvaldið skrifa sameiginlega undir þetta 
markmið. Sauðfjárræktin blómstar best sem 
klasa atvinnuvegur, þar sem margir sjálf-
stæðir bændur vinna saman að ákveðnum 
málum eins og smölun o.fl. Mikilvægi þess 
að búseta verði tryggð á þeim svæðum þar 
sem stunduð er sauðfjárrækt er því ótvíræð 
og er það meðal annars gert með því að örva 
nýliðun. 

Ertu grænn eða grár er spurt um í heilsíðu 
auglýsingum í dagblöðum og eins með áber-
andi sjónvarpsauglýsingum. Ekki skal taka 
afstöðu til þess hvað er átt við í þeim auglýs-
ingum en hitt er alveg dagsljóst að fáar stéttir 
eru eins meðvitaðar um landið og sauðfjár-
bændur. Fáar ef nokkrar stéttir byggja afkomu 
sína í jafn ríku mæli á að vel sé gegnið um 
landið okkar. Í nýja samningnum er gengið 
enn lengra í þessa átt og öll sú peningalega 

aukning sem í samningnum er fer í álags-
greiðslur vegna gæðastýringar. Með öðrum 
orðum er meigináherslan lögð á sjálfbæra 
nýtingu, umhverfisvernd og landkosti. Bænd-
ur eru öðrum fremri í því að vera vörslumenn 
landssins og með þessum nýja samningi er 
undirstrikuð sú ábyrgð sem bændur finna fyr-
ir vegna landsins og fánu þess.

Síðast nefnda markmiðið snýr að mark-
aðsmálum, að halda jafnvægi milli framboðs 
og eftirspurnar ásamt því að örva markaðs-
vitund bænda. Allt er þetta tengt. Með auk-
inni þekkingu á markaðnum og vitneskju um 
óskir neytenda er hægt að stýra réttu magni 
inn á markaðinn þannig að hámarks nýting-
ar á hráefninu sé gætt en þó þannig að alltaf 
verði til kjöt í búðunum. Það sem ekki selst 
á innanlandsmarkaði þarf síðan að flytja út. 
Jafnvel þó útflutningsskyldan falli niður þá 
þarf að halda áfram að flytja kjöt úr landi. 
Unnið hefur verið markvisst í uppbyggingu 
markaða erlendis. Sem dæmi um vel heppn-
aða markaðssetningu má nefna það starf sem 
Baldvin Jónsson hefur unnið í Bandaríkj-
unum. Einnig hefur mikið og gott markaðs-
starf verið unnið í Danmörku af SS.  Fær-
eyjamarkaður hefur verið stöðugur um mörg 
ár og Noregsmarkaður hefur verið að opna 
á frekari innflutning þangað. Aðrir markaðir 
sem minna ber á er t.d. Bretland en þangað er 
selt mikið af úrbeinuðum slögum sem enda á 
Kebab stöðum í London og víðar. Þrátt fyrir 
marga spennandi hluti varðandi sölu erlendis 
verður heimamarkaðurinn alltaf sá mikilvæg-
asti eins og áður segir.

Síðast markmiðið sem sett er fram lítur 
að framþróun í sauðfjárrækt. Allt í kring-
um landið eru bændur að vinna að kynbót-
um og Landbúnaðarháskólinn gegnir einnig 
þarna lykilhlutverki. Mikilvægi skólans fyrir 
íslenskan landbúnað og þá ekki síst sauðfjár-
ræktina verður seint ofmetið.
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Hjá SAH Afurðum ehf. 
er lögð áhersla á trausta 

og góða þjónustu 
við slátrun sauðfjár, hrossa, 
folalda, nautgripa og svína

Getum bætt við okkur slátrun 
í öllum tegundum

Margra ára áfallalaus reynsla 
af flutningum sláturdýra

SAH Afurðir ehf.    Húnabraut 39    540 Blönduós

Sími 455 2200    Fax 455 2201    Netfang sah@sahun.is     www.sahun.is
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Annarsvegar kvittuðu landbúnaðarráðherra 
og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar 
Íslands undir samninginn og hinsvegar skrif-
aði samninganefnd bænda undir og var sú 
undirritun síðan staðfest í atkvæðagreiðslu 
sauðfjárbænda. Að lokum staðfesti Alþingi 

samninginn með því að gera nauðsynlegar 
lagabreytingar til að hann gæti öðlast gildi. 
Íslenskir sauðfjárbændur hafa nú skýr mark-
mið til að vinna eftir með sterkt bakland í 
nýjum samning um starfskilyrði í sauðfjár-
rækt.

Góð afkoma á hjá Sláturhúsi KVH ehf.
Magnús Freyr Jónsson Framkvæmdarstjóri

Nýlega var haldinn aðalfundur hjá Sláturhúsi 
KVH ehf á Hvammstanga og var rekstarnið-
urstaðan á þessu fyrsta starfsári fyrirtækisins 
með miklum ágætum. Hagnaður af rekstri var 
15 milljónir og veltufé tæpar 40 milljónir. 

Fyrirtækið tók til starfa 1. febrúar 2006 
og er í eigu Kaupfélag Vestur-Húnvetninga 
og Kaupfélags Skagfirðinga, sem bæði eiga 
jafnan hlut. 

Sláturhús KVH er í nánu samstarfi við 
Kaupfélag Skagfirðinga sem felur meðal 
annars í sér sameiginlegt sölu og mark-
aðsstarf fyrir afurðir félaganna og greiða 
félögin bændum/innleggjendum eftir sömu 
verðskrá. 

Umræðan um hátt verð á landbúnaðarvörum 
hefur verið áberandi í samfélaginu á síðustu 
misserum sem hefur leitt til þess að tollar á 
innfluttu kjöti hafa lækkaðir. Reikna má með 
að þeirri umræðu sé hvergi nærri lokið og 
þeir sem að henni standa muni ekki hætta 
fyrr en innflutningur á kjöti, þar með töldu 
lambakjöti,  verður algjörlega án hafta.

Þessi umræða hefur á margan hátt verið 
ósanngjörn og oft hefur mátt lýsa henni sem 
beinni aðför að íslenskum landbúnaði.

Það er okkar mat að besta svarið gegn 
þessari umræðu um hátt verð sé hagræðing 
í rekstri, sem muni leiða til þess að afurð-

arstöðvar geti bæði boðið bændum hærra 
verð og á sama tíma neytendum lægra verð.

Við hjá Sláturhúsi KVH höfum frá upphafi 
haft þessa stefnu að leiðarljósi og unnið að 
leiðum til hagræðingar. Síðastliðið haust var 
farið út í breytingar á sláturhúsinu sem gerðu 
okkur kleift að auka dagslátrun úr því að vera 
að meðaltali 1700 dilkar á dag upp í 2000. 

Þessi aukning á dagslátrun auk þess að 
saga allt kjöt jafnóðum og vera þannig með 
vöruna tilbúna til afhendingar lækkar fram-
leiðslukostnað á hvert kg . 

Það er okkar vilji að auka dagslátrunar 
enn frekar en stærð réttarinnar hamlar því 
að hægt sé að slátra fleiri dilkum á dag. Þess 
vegna var tekin sú ákvörðun að stækka rétt-
ina þannig að hún rúmi allt að 1900 lömb í  
stað 1500 sem hún gerir í dag..

Fyrir hönd Sláturhúss KVH ehf þakkar und-
irritaður gott samstarf við bændur og von-
umst eftir enn frekari samstarfi á komandi 
árum.  Gott samstarf milli bænda og afurða-
stöðva er lykillinn af því að góður árangur 
náist í sókn og eflingu sláturhússins en það 
er eindregin stefna Sláturhúss KVH ehf að 
eflast á sviði slátrunar og auka þannig hag-
ræðingu sem skili sér í hærra verði til bænda 
og til þess að það gangi eftir þá þarf samvinn-
an að vera góð.
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Staðreyndirnar tala sínu máli!
CLAAS er það sem koma skal

• er mest selda dráttarvélin í Frakklandi og hefur
verið það undanfarna áratugi með u.þ.b. 20 %
markaðshlutdeild

• jók markaðshlutdeild sína í Þýskalandi upp í 5,9 %
árið 2004 og þrefaldaði markaðshlutdeild sína m.v.
árið 2003

• seldi fleiri dráttarvélar en Massey Ferguson, New
Holland og Valtra stærri en 100 hö. í Þýskalandi
árið 2004 (aðeins Fendt, JD og DF seldu fleiri vélar)

• dráttarvélar eru með gírskiptingar frá GIMA sem
er í 50 % eigu MF og 50 % CLAAS

• framleiðir í verksmiðju sinni í Le Mans tannhjól og
öxla í GIMA skiptingar

• dráttarvélar eru með DPS (John Deere) mótora,
Carraro öxla og rafkerfi frá Bosh

• er stærsta fyrirtækið í heiminum í
einkaeigu sem framleiðir og hannar
tæki til notkunar í landbúnaði

• seldi árið 2004 tæki til notkunar í
landbúnaði fyrir 160 milljarða
íslenskra króna

• eyddi árið 2004 u.þ.b. 5,8
milljörðum íslenskra króna í hönnun
og þróun á tækjum fyrir kröfuharða
bændur um allan heim.

• framleiðir tæki fyrir bændur í 9
verksmiðjum í 5 þjóðlöndumum
allan heim

• trúir á bændur

CLAASCLAAS

CLAAS og Vélfang til liðs við íslenska bændur - til framtíðar

CLAAS og Vélfang ehf. Kynna nýja línu af CLAAS Ares dráttarvélum 90-151 hestöfl.

•  110-151 hestöfl(6 cyl)
•   Hexactiv-sjálfskipting 24/24
•   Fjaðrandi hús
•   Loftkæling

CLAAS ARES 600

•   90-124 hestöfl(4 cyl)
•   Hexactiv-sjálfskipting 24/24
•   Fjaðrandi hús
•   Loftkæling

CLAAS ARES 500
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Fylgt úr hlaði  Einar Guðmann Örnólfsson

Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir segir 
í góðu barnaleikriti. Það er boðskapur sem 
virðist hafa farið halloka undanfarin miss-
eri í umræðu landans um verð á matvöru. Sú 
umræða hefur einkennst af því að ráðist er 
á bændur þessa lands og framleiðsla þeirra 
gerð að blóraböggli fyrir háu matvælaverði. 
Það hefur reynst okkur erfitt að koma okkar 
málstað að og lítill gaumur gefinn að rökum 
okkar manna þá sjaldan þau hafa heyrst.  
Undirritaður varð all nokkuð argur þegar 
hann sat í höfuðborginni einn eftirmiðdag 
í janúar síðastliðnum og horfði á umræðu-
þátt í sjónvarpi þar sem matvælaverð var 
til umræðu. Þar sat doktor við viðskiptahá-
skóla og útlistaði að ein af forsendum þess 

að gosdrykkir og safar eru dýrir á Íslandi er 
vegna þess að mjólk er dýr. Mér gengur illa 
að skilja af hverju verðlagning á  innfluttu 
bragðefni blönduðu með hreinu vatni þarf 
að stjórnast af mjólkurverði. Getur verið að 
íslenskt fjallalamb framleitt við okkar að-
stæður, þar sem öll aðföng eru dýr eins og 
t.d. hráolía, áburður og rúlluplast og búskap-
arskilyrði á vissan hátt erfið og kostnaðarsöm 
við íslenskt veðurfar, hafi bein áhrif á það 
hvað kíló af hrísgrjónum kostar út úr búð? 
Kannski er ég svona óskaplega einfaldur en 
ég er ekki að kaupa þessi rök. Ég sem bóndi 
get ekki unað því að í landi þar sem meðal 
fjölskylda er að eyða u.þ.b. 12% af mánaðar-
tekjum sínum til matarkaupa skuli ein stétt í 
landinu þ.e. bændur (sem framleiða einungis 
brot af vöru í þeirri körfu) vera að setja með-
aljóninn á hausinn ef marka má þær raddir 
sem hæst hvína um þessar mundir. Hvað um 
lánastofnanir og háa vexti, bílaumboð eða 

kaupmenn þessa lands svo dæmi séu tekin, 
sem verðleggja föt, leikföng og aðrar slík-
ar nauðsynjar svo hátt að fólk sér sér hag í 
því að kaupa utanlandsferð til að versla eða 
versla á netinu og flytja sjálft inn. Bera þess-
ir aðilar enga ábyrgð á því hvernig lækkar í 
veskjum landsmanna?
Sem betur fer er almenningur í landinu ekki 
alveg skyni skroppinn eins og nýleg skoð-
anakönnun sýnir en þar sést svart á hvítu að 
hinn almenni borgari vill íslenska vöru og 
hann treystir því að íslenskir bændur bjóði 
eingöngu upp á úrvalsvöru í hæsta gæða-
flokki.

Hvað getum við sauðfjárbændur þá gert til 
þess að viðhalda þessu trausti neytenda í 
framtíðinni? Jú við verðum að halda áfram 
á þeirri braut sem við höfum verið að leggja 
grunninn að á undanförnum árum þ.e. að 
framleiða gæða lambakjöt í villtri náttúru Ís-
lands undir merkjum gæðastýringarinnar og 
hennar markmiða. Þetta þýðir að mínu mati 
að gæðastýringin og hennar einkenni þurfa að 
verða sýnilegri. Við verðum að sýna metnað í 
því að umgangast land okkar af virðingu. Við 
verðurm að búa ám og lömbum bestu hugs-
anleg skilyrði til vaxtar og þroska. Við verð-
um að sýna snyrtimennsku, stuðla að bættu 
heilbrigði og útrýma landlægum sjúkdómum 
eins og t.d. garnaveiki. Þessi upptalning er 
hvorki löng né flókin og ekki þarf að segja 
neinum bónda að þetta sé að búa vel. Aftur 
á móti þurfum við að vera samtaka í að láta 
þessi atriði ráða för og taka höndum saman 
um að gera þau virk og sjáanleg því þannig 
næst árangur.

Nú höfum við samþykkt nýjan sauðfjársamn-
ing sem er samningur um okkar starfsskilyrði 
til ársins 2013.  Það er mitt mat að við höf-
um gert góðan samning sem er hnitmiðaður 
og skýr. Hann gerir okkur kleift að hugsa til 
framtíðar og sjá fyrir okkur hvað við vilj-

Bera þessir aðilar enga ábyrgð á því 
hvernig lækkar í veskjum lands-
manna?
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um gera. Í mínum huga er ekkert annað en 
að halda áfram að framleiða úrvals vöru og 
bjóða hana kröfuhörðum neytendum sem 
vilja aðeins það besta. Ef framangreind atriði  
ná fram að ganga þá getum við varið okkar 
stöðu mjög vel gagnvart innfluttum vörum og 
hleypum engu kjöti hér inn í landið nema það 
uppfylli skilyrði um gæðastýrða framleiðslu 
og heilbrigði. Jafnframt erum við áfram eins 
og hingað til með gríðarlega sterka stöðu til 
þess að flytja út vegna okkar hreinleika og 
gæða í framleiðsluferlinu. Það þýðir að ég 
hef ekki áhyggjur þó að útflutningsprósenta 
verði ekki ákveðin af ráðherra heldur okkur 
sjálfum. Þetta er sameiginlegt hagsmunamál 
okkar bænda og afurðastöðvanna og við get-
um vel staðið saman að útflutningi sem skil-
ar okkur góðu verði þegar fram líða stundir. 
Það vill svo til að við erum komin inn fyrir 
þröskulinn á mörkuðum erlendis og þurfum 

bara að sýna metnað til að halda okkur þar og 
standa keikir með gæðin að vopni.
 
Eins og sagði í upphafi eiga öll dýrin í skóg-
inum að vera vinir og það er trú mín að sauð-
fjárbændur og aðrir landsmenn geta vel lifað 
í sátt og samlyndi ef við berum gæfu til þess 
að koma okkur upp úr hjólförunun og ræða 
saman af heilindum í ró og næði. Lifið heil.
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Grétar á Höll, Guðmundur á Steinum 
og Davíð á Arnbjargarlæk. Skessuhorn/MM
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Sláturfélagið stórbætti hag bænda með 
staðgreiðslu sauðfjárinnleggs  Steinþór Skúlason forstjóri

Sláturfélag Suðurlands var stofnað árið 1907 
af bændum fyrir bændur og hefur alla tíð 
skorið sig frá öðrum fyrirtækjum sem starfa 
á afurðasviði að því leyti að SS er samvinnu-
félag framleiðenda og tryggir þar með að eig-
endur félagsins séu með samleita hagsmuni. 
Kaupfélögin sem víða störfuðu voru blönduð 
samvinnufélög þar sem eigendur voru bæði 
bændur og neytendur og hagmunir oft ólíkir.
Á liðnum hundrað árum hefur SS komið víða 
við í atvinnurekstri en í dag snýst starfsemin 
um framleiðslu og verslun á heildsölustigi. 
Það hefur lengi verið sýn stjórnar SS að kröf-
ur til hagræðingar myndu sífellt aukast og all-
ur óþarfa kostnaður kæmi að lokum úr vasa 
bænda. Því væri brýnt að láta engin tækifæri 
til hagræðingar ganga sér úr greipum.
SS hefur gengið öllum öðrum harðar fram í 
að hagræða og hefur fækkað starfsstöðvum 
og lokað fjölda slátur- og frystihúsa. Árið 
1986 slátraði SS sauðfé í 7 sláturhúsum og 
stórgripum í 4 húsum. Í dag hefur öll þessi 
starfsemi verið sameinuð á einum stað á Sel-
fossi. Verulega á eftir að taka til víða á land-
inu og ljóst að enn er slátrað í alltof mörgum 
sláturhúsum sem gerir tvennt. Það rýrir hag 
bænda og veikir málstaðinn fyrir gildum inn-
lendrar framleiðslu, sem réttlætanlegt sé að 
verja með aðflutningsgjöldum. Það eru góð 
rök fyrir vernd innlendrar framleiðslu að með 
henni sé matvælalegt sjálfstæði þjóðarinnar 
varið, landinu haldið í byggð, stuðlað að 
menningu, atvinnusköpun sinnt o.s.frv. En 

það skaðar allan þennan málflutning að hægt 
sé að benda á að svo eigi neytendur að greiða 
aukalega af því að ekki sé hagrætt eins og 
hægt er.

SS leitar sífellt leiða til að lækka kostnað 
bænda við rekstur búa sinna enda fara sam-
an hagur bænda og SS í því að bændur hafi 
góðan hag af rekstri sínum og að afurðir séu á 
besta mögulega verði til neytenda til að draga 
úr þrýstingi á innflutning. Í þessu skyni hóf 
SS innflutning á Yara áburði fyrir nokkrum 
árum og má fullyrða að framlag SS hafi haft 
veruleg áhrif til lækkunar á áburðarverði. SS 
er í dag með rúmlega 30% hlutdeild á áburð-
armarkaði. Yara áburður er hágæðavara og 
mest seldi áburður í heimi. 

Nú er að hefjast innflutningur á kjarnfóðri 
í samstarfi við danska fyrirtækið Dlg, sem 
er stærsta fóðurfyrirtæki á Norðurlöndum. 
Íslenskir bændur eru að borga alltof mikið 
fyrir kjarnfóður og í raun að borga fyrir yf-
irverð sem fóðurfyrirtækin voru keypt á. Það 
er mjög vont að ríkisvaldið skuli hjálpa til 
við þetta með því að viðhalda enn gjaldi sem 
í dag er 3,9 kr/kg á innfluttum fóðurblönd-
um. Og þetta er þrátt fyrir samþykkt Bún-
aðarþings og margra hagsmunaaðila um að 
þetta gjald verði fellt niður. Um mitt ár er 
áætlað að hægt verði að bjóða innflutt fóður í 
almennri sölu til bænda. Strax má sjá ávinn-
ing bænda því fóðurfyrirtækin eru byrjuð að 
kynna ódýrari blöndur undir því yfirskyni 
að skipt verði um próteingjafa. Í raun er um 
hræðsluviðbrögð að ræða.
Enn eitt verkefnið sem er að hefjast, bænd-
um til hagsbóta, er beinn innflutningur SS á 

örmerkjum til að nota við einstakling-
smerkingu gripa. Verkefnið er í þróun 
en mun gefa bændum leið til sparnaðar 
á þessu sviði.

Það er stefna SS að borga sambærilegt eða 
hærra verð fyrir afurðir en samkeppnisaðilar. 
Með þeim uppfærslum sem gerðar vorur á 
verðskrá SS fyrir sauðfé síðasta haust er ekki 

SS leitar sífellt leiða til að lækka 
kostnað bænda við rekstur búa sinna
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Vegna hagstæðra samninga getum við 
nú boðið þessa frábæru vél á ótrúlegu verði

Verð áður kr. 5.490.000
*Verð nú frá kr. 4.990.000
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Spáðu í afköst, endingu og endursöluverð

Sambyggð rúllu og pökkunarvél

*miðað er við beina sölu
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betur séð en félagið hafi greitt hæsta verðið. 
Þess utan eiga bændur þess kost að leggja inn 
allt frá byrjun ágúst til loka nóvember og fá 
verulegar yfirborganir á innlegg utan hefð-
bundins tíma.

SS innleiddi þá nýjung í landinu síðasta haust 
að staðgreiða allt sauðfjárinnlegg annan 
föstudag eftir innleggsviku. Hagræði bænda 
er mikið. Fyrir utan að fá afurðaverðið og vsk 
strax er allt bókhald einfaldara og auðvelt að 

sjá útkomu hvers hóps sem lagður er inn sem 
hjálpar bændum með yfirsýn og ákvarðanir 
um sláturtíma.

Vesturland er hluti af heimasvæði SS. Því er 
vel þjónað og flutningsvegalengdir styttri en 
til aðila á Norðurlandi og því spurning um 
dýravelferð að senda fé ekki lengra en þörf 
krefur.
Bændur á Vesturlandi eru velkomnir sem eig-
endur og til viðskipta við SS.

Kaupfélag Skagfirðina Pétur Friðjónsson

Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirðinga 
er ein best búna og stærsta kjötafurðastöð 
landsins. Haustslátrun á sauðfé hefur aukist 
jafnt og þétt síðustu ár og er útlit fyrir að sú 
þróun haldi áfram. Á það einnig við um stór-
gripi, en nautgripir og hross eru flutt víða af 
landinu því afurðastöðin rekur einnig mjög 
vel útbúið stórgripasláturhús. 

Er það stefna félagsins að sú uppbygging og 
forysta muni verða höfð að leiðarljósi þegar 
horft er fram á veginn. Má þar nefna rafrænt 
kjötmat en Kaupfélag Skagfirðinga hlaut 
þriggja milljón króna styrk úr Minningarsjóði 
dr. Halldórs Pálssonar fyrir það frumkvæði 
sem félagið hefur sýnt í að efla og koma fram 
með tækninýjungar í greininni. Með rafrænu 
kjötmati er hægt að samræma kjötmat hjá 
öllum sláturleyfishöfunum og koma þannig í 
veg fyrir mismunandi mat milli sláturhúsa.

Í Kjötafurðastöð KS er unnið meðal ann-
ars með bændasamtökunum og Lambeyr-
armönnum við þróun á örmerkjalestri í 
sláturhúsi félagsins. Megin markmiði með 
þessari vinnu má skipta í tvennt það er að 
auka rekjanleika afurða en einnig að minnka 
eða gera skilvirkari alla vinnu við skráningu 
ýmissa upplýsinga.  Eru allir aðilar sam-
mála um að verkefnið lofi mjög góðu og eru 
ánægðir með hvernig verkinu miðar. 
Miklar breytingar standa fyrir dyrum á sauð-

fjárrétt afurðastöðvarinnar og mun öll að-
staða fyrir menn og dýr breytast til muna. 
Fyrsti hlutinn var tekinn í notkun fyrir síð-
ustu sláturtíð og voru menn almennt mjög 
ánægðir með hvernig til tókst. 
Eins og áður segir hefur innleggjendum hjá 
Kjötafurðastöð KS fjölgað jafnt og þétt síð-
ustu ár og ber það vott um þann árangur sem 
afurðastðin hefur náð. Er það jafnfram stað-
festing á að bændur vilji vera þátttakendur í 
þróun og uppbyggingu greinarinnar. Því það 
eru jú bændur sem leggja grunninn að öflugri 
kjötafurðastöð með þeirri tryggð sem þeir 
sína félaginu.

Kjötafurðastöð KS mun ávalt leitast við að 
greiða hæðstu verð á hverjum tíma og kapp-
kosta að þjónusta viðskiptavini sína sem best 
og af trúmennsku. Með öflugu neti umboðs-
manna víða um land, er bændum auðvelduð 
samskipti og upplýsingagjöf. Haldið er úti 
netmiðli sem bændum er boðið að gerast 
áskrifendum að með því einu að senda net-
póst á peturf@ks.is og óska eftir því. Í net-
fréttum eru birtar upplýsingar um ýmiss mál 
sem gerast innan félagsins eða eru í deigl-
unni.  

Kjötafurðastöð KS vill þakka öllum bændum 
fyrir samskiptin á liðnum árum og býður nýja 
viðskiptavini velkomna til samstarfs.
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Bjarteyjarsandur EGÖ/ÞÞ

Það var napur marsmorgun þegar formaður 
félagsins og ritstjóri Smalans óku sem leið lá 
að Bjarteyjarsandi en þar skildi tekið hús á 
ábúendum, fræðst um búskapinn og ekki síð-
ur um þá ferðaþjónustu sem þar er rekin.

Á Bjarteyjarsandi búa hjónin Sigurjón 
Guðmundsson og Kolbrún Eiríksdóttir ásamt 
syni sínum Guðmundi, konu hans Arnheiði 
Hjörleifsdóttur og dóttur þeirra sem heit-
ir Guðbjörg Bjartey og er á öðru ári. Þegar 
Smalar renndu í hlað 
var okkar beðið í 
hlöðu sem búið er að 
breyta í snyrtilegan 
sal þar sem tekið er á 
móti fólki.

Ábúendur á Bja-
reyjarsandi eru í svo-
kölluðu skólaverk-
efni BÍ sem gengur út 
á móttöku skólabarna 
en því hafa þau sinnt 
síðan 1992. Bænda-
samtök Íslands 
hafa milligöngu um 
heimsóknir grunn-
skóla- og leikskóla-
barna á sveitabæi, til 
þess að börn fái að 
kynnast og sjá lífið 
í sveitinni. Bænda-
samtökin sjá um 
kynningar á þessum heimsóknum til skóla og 
þau styrkja einnig bændur í þessu verkefni 
t.d með kveðjugjöfum sem börnin fá í lok 
heimsóknar og einnig skaffa þau svokallaða 
mjólkursjálfsala svo börnin fái mjólk með 
nestinu sínu. 

Greiða þarf ábúendum kr. 250-400 (við-
miðunarverð) fyrir hvern gest að starfs-
fólki undanskildu, en bændur eru í raun 
sjálfráðir um hve mikið þeir taka fyrir. 
Það er greinilegt að ábúendur á Bjarteyj-
arsandi kappkosta að gera heimsóknina 

þannig úr garði að markmiðum ferðarinnar 
sé náð og leggja geinilega mikla áherslu á 
góðan undirbúning. Auk heimsóknar í úti-
hús, nýta þau umhverfið sem þau búa við. 
Gönguferð í fjöruna er t.d. vinsæl auk ýmissa 
náttúruleikja og/eða sagna. Einnig settu þau 
upp furðufiskaker í fjörunni s.l vor  og þar 
í voru m.a  krossfiskar, krabbar og ígulker. 
Kerið vakti mikla og verðskuldaða athygli s.l 
sumar.

Mesti straumurinn er 
á vorin, yfir sauðburð-
inn, en þó eru engin 
takmörk fyrir því hve-
nær þau taka á móti 
skólahópum en þeim 
hefur reynst frekar 
erfitt að fá skólana til 
að koma á öðrum tím-
um en á vorin þegar 
sauðburður stendur 
yfir. Síðastliðið vor 
tóku þau á móti alls 
3000 manns í slíkum 
heimsóknum og hefur 
þessi ferðaþjónusta 
byggst upp meðfram 
sauðfjárræktinni en 
búskapurinn er grunn-
urinn að þessu öllu 
saman og greinilegt 
að þau vilja ekki of-

fjárfesta í mikilli yfirbyggingu eða sýnd-
arbúskap, heldur stuðla að markvissri og 
raunhæfri uppbyggingu þar sem áherslan er 
á það að sýna fólki hvernig venjulegt sveita-
býli lítur út. 

Eftir ánægjulegt kaffispjall í gömlu hlöðunni 
var farið í fjárhúsin þar sem sauðfjárbúskap-
urinn var ræddur fram og aftur, en þau Guð-
mundur og Arnheiður eru búin að taka við 
helmingnum af fénu, þannig að þarna eru að 
fara fram kynslóðaskipti hægt og róglega. 

Nýja gjafatæknin í fjárhúsunum. Mynd Þ.Þ
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Þess má geta að þá er Guðmundur lærður 
trésmiður og grípur í hamar samhliða sauð-
fjárræktinni, en Arnheiður er landfræðing-
ur (Bs), umhverfisfræðingur (Ms) og með 
kennsluréttindi og landvarðaréttindi.

Þessa grunnmenntun nýtir hún við upp-
byggingu á ferðaþjónustunni, bæði í tengslum 
við móttöku skólahópa og annarra hópa. 
Tengsl og innsýn í skólastarf gerir heimsókn 
skólabarna vissulega markvissari og námið 
merkingarbærara. Þá hafa framhaldsskóla-
nemar og háskólanemar í auknum mæli verið 
að koma, og þá nýtist sérfræðiþekking henn-
ar á umhverfinu og ferðamennsku vel.

Á Bjarteyjarsandi eru um 540 vetrarfóðraðar 
kindur og eru þær langflestar hyrndar. Í haust 
var tæplega helmingur fjárhúsanna tekinn til 
gagngerðra endurbóta, þar sem búið er að 
endurnýja gólfin og breyta fyrirkomulagi úr 
hefðbundnum jötum  í gjafagrindur.
 Rétt  að geta þess sérstaklega að tilraunir 
standa yfir þar sem í staðinn fyrir timbur og 
járnristar á gólfi eru nú komnir plastrimlar úr 
endurunnu plasti. Ekki var annað að heyra 

á þeim feðgum Sigurjóni og Guðmundi að 
sú tilraunastarfsemi gengi vel og þeir væru 
ánægðir með útkomuna.

Í haust voru sæddar um 120 ær  til að efla 
kynbæturnar enn frekar. Sæðingahrútarnir 
sem notaðir voru þetta árið voru m.a. Mangó, 
Lómur, Hylur, Bramli og Ljúfur. Heimahrút-
arnir  eru margir komnir undan Hyl og Spak, 
en þeir hafa reynst vel í afkvæmarannsóknum 
en féð er að upplagi að mestu komið undan 
hesthrútum í gegnum tíðina.

Í niðurstöðum skýrsluhalds í sauðfjárrækt  
fyrir haustið 2006 var Bjarteyjarsandur með 
meðalvikt upp á 15,9 kg og var kjötmatið fyr-
ir gerð 8,33 og fyrir fitu 6,52  sem telst nokk-
uð gott að vera með svona góðan fallþunga 
en fituna svona hagstæða.

Kjötmat fyrir gerð sláturlamba á Bjarteyj-
arsandi hefur hækkað um 1,2 milli ára. Það 
er óvenjumikið, og stafar sá árangur líklega 
af tvennu. Annars vegar af breyttu kjötmati 
hjá SS og hins vegar af betri og breyttum 
hrútakosti búsins. Þá er að skila sér mikil 
vinna og öflugar kynbætur undanfarinna ára. 

 Heimilsfólkið á Bjarteyjarsandi. Mynd Þ.Þ
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Bændurnir á Bjarteyjarsandi nota sér þá 
tækni að sónarskoða féð og var það búið 
þegar Smalar voru í heimsókn og búið var 
að flokka ærnar og voru menn bara sátt-
ir við frjósemina í ár, eða um 90% tví- eða 
þrílembdar.

Sauðburður byrjar um 20. apríl þegar sæð-
isærnar bera og því verða þær jafnvel komnar 
út þegar mesta atið byrjar. Tvílemdar ær eru 
að jafnaði settar út tveim til þrem dögum eftir 
burð en einlembur eru janfvel settar fyrr út. 
Bjarteyjarsandsbændur njóta þeirra forrrétt-
inda að þurfa ekki að keyra á fjall heldur er 
fénu sleppt út fyrir túnfótinn og ganga ærn-
ar í fjöllunum í kring og komast alveg inn 
í Hvalfjarðarbotn og að Hvalvatni. Réttum 
var flýtt fyrir nokkru þannig að fyrsta leit fer 
fram um viku af september og eru þeir feðg-
ar ekki fyllilega sáttir með þá ákvörðun því 
jú eins og þeir segja þá þurfa menn að hafa 
pláss og nóga beit  heimafyrir til að hafa féð 
þetta lengi heima að hausti

 En þeir feðgar slátra megninu af lömb-
unum um leið og þau koma af fjalli. En ánum 
sleppa þeir upp aftur og segja þeir að það 
auðveldi seinni leitir, því óþekktarskjátur fari 
þá í hópinn og rekist betur.

Eftir skemmtilegt spjall um sauðfjárrækt, 
kjötmatið og almennt um lífsins gagn og 
nauðsynjar þá þökkuðu Smalar fyrir sig og 

héldu heim í rigningunni og rokinu, fullir 
bjartsýni eftir að hafa hitt svona kraftmikið 
fólk og þess fullvissir að  landbúnaðartengd 
ferðaþjónusta og sauðfjárræktin eigi bjarta 
framtíð saman.

Að lokum langar okkur að birta umhverf-
isstefnu bænda á Bjarteyjarsandi;
“Það er stefna okkar á Bjarteyjarsandi að 
framleiða hreina hollustuafurð fyrir neyt-
endur, þar sem virðing er borin fyrir dýrum 
og umhverfi. Við viljum að rekstur okkar 
byggi á hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar 
og leggjum áherslu á félagslega velferð og 
efnahagslegan rekstrargrundvöll án þess að 
ganga á höfuðstól náttúrunnar.

 Á Bjarteyjarsandi rekum við ferðaþjón-
ustu sem byggir á skynjun, upplifun og virð-
ingu. Jafnframt viljum við viðhalda mennin-
garlegum- og líffræðilegum fjölbreytileika, 
miðla þekkingu og tryggja að ferðaþjónustan 
okkar gangi ekki á þær auðlindir sem hún 
byggir á.  

 Síðast en ekki síst viljum við á Bjarteyj-
arsandi skila jörðinni okkar í betra ástandi 
til komandi kynslóða en hún var í þegar við 
tókum við henni. “

Smalar þakka fyrir sig og óska þessu kraft-
mikla fólki góðs gengis í framtíðinni.



Sjá nánar í skilmálum F plús tryggingar. 
Kynntu þér kosti F plús á vis.is eða 
næstu þjónustuskrifstofu okkar.
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Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  www.vis.is
Þar sem tryggingar 

snúast um fólk

Öryggi fyrir 
fjölskylduna,
heimilið og þig

Blessunarlega eru flestir dagar fremur áfallalausir hjá íslenskum fjölskyldum. En sumir vilja samt hafa öll 
sín mál á hreinu. Það er engin tilviljun að um 25.000 fjölskyldur hafa valið F plús fjölskyldutryggingu VÍS. 

Sumir eiga hreinlega í erfiðleikum með að trúa því hversu 
víðtæk F plús tryggingin er. Hún felur í sér og veitir m.a.:

Ábyrgðartryggingu einstaklings

Afslátt af öðrum tryggingum

Afslátt af öryggisvörum

Farangurstryggingu á 
ferðalögum erlendis

Umönnunartryggingu barna

Málskostnaðartryggingu

Tryggingu á innbúi

Slysatryggingu í frítíma

Ferðasjúkra- og ferðarofstryggingu 
á ferðalögum erlendis
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Fjarvís.is
Nýr skýrsluhaldsgrunnur sauðfjárræktarinnar
Sigríður Jóhannesdóttir, Búnaðarsamtökum Vesturlands

Sauðfjárskýrsluhaldið miðar að því að halda 
utan um upplýsingar s.s. ætterni og afurð-
ir fjárins og er því mikilvægt hjálpartæki í 
ræktunarstarfinu. Hingað til hafa bændur 
skilað fjárbókunum inn til BÍ eða með gamla 
fjárvís en með tilkomu fjarvis.is munu bænd-
ur geta skráð skýrsluhaldið á miðlægum 
gagnagrunni. 

Þessi miðlægi skýrsluhaldsgrunnur byggir 
á því skýrsluhaldskerfi sem hefur verið not-
að hér um langt skeið. Þó svo að skráning-
arformið breytist eru fjárbændur að vinna 
með sömu upplýsingarnar og áður. Þær upp-
lýsingar sem fara inn í skýrsluhaldskerfið eru 
þær upplýsingar sem eru grundvöllur fyrir 
öllum þeim útreikningum og úrvinnslum sem 
gerðar eru og því er mikilvægt að færsla á 
skýrsluhaldi hjá hverjum bónda fyrir sig sé 
vönduð og rétt. 

Með tilkomu fjarvis.is verður gagnafærsla í 
skýrsluhaldsgrunninn öll í höndum fjáreig-
enda. Fjárbækurnar verða þó notaðar áfram 
fyrst um sinn en þá tvískiptar þ.e. vorbók fyr-
ir vorskil og haustbók fyrir sláturupplýsingar 
og ásetning. Einnig verður gamli fjárvís not-
aður eitthvað áfram samhliða nýja kerfinu. 

Fjarvis.is mun geyma allar skýrsluhalds-
upplýsingar og þar geta fjárbændur sótt all-
ar upplýsingar um fjárbúið og einstaka gripi 
þess. Einnig verður hægt að nálgast þar ýmis 
yfirlit yfir bústofninn sem eru góð verkfæri í 
ræktunarstarfinu. 

Fjarvis.is byggir á því að atburðir séu 
færðir jafnóðum. Þá eru einstaka atburðir s.s. 
fang, sauðburðarupplýsingar, þunga og slát-
urupplýsingar settir inn sem aðgreindir lið-
ir. Þá gildir sú grunnregla að atburði verður 
að færa í réttri tímaröð og því mikilvægt að 
fjárbændur færi inn í skýrsluhaldskerfið jafn-
óðum. Þeir bændur sem ætla að fara að skrá 

í nýja skýrsluhaldsgrunninn eru hvattir til að 
sækja námskeið í Fjárvís.is og afla sér þeirra 
upplýsinga sem þeir þurfa. 

Fjárvís.is er miðlægur gangagrunnur og því 
fer skráningarvinnan fram á netinu. Séu 
bændur með ADSL er tengingin í góðu lagi. 
Bændasamtök Íslands geta nú boðið þeim 
sem einungis hafa ISDN tengingu ágætis 
vinnuhraða í hinum nýja Fjárvís.is. Tækni-
lega felst lausnin í því að í stað þess að vinna 
á forritinu yfir netið er notuð svokölluð yf-
irtökuaðgangur (windows Remote Desktop) 
sem virkar á þann hátt að notandinn yfirtekur 
vinnusvæði á netþjóni hjá BÍ. Einungis þarf 
að flytja innslátt lyklaborðsins yfir línuna til 
Bændasamtaka Íslands og það eina sem flutt 
er til baka er skjámyndin hverju sinni. Engin 
forrit eða vinnslur fara um línuna og það ger-
ir samskiptin auðveld og létt. Þessi lausn er 
einföld, örugg og þægileg og þegar orðin að 
raunveruleika. En það er á henni einn galli og 
hann er að kostnaður við hverja svona teng-
ingu er 1000 krónur á mánuði auk virðisauka-
skatts. Þarna er um að ræða afnotagjöld sem 
BÍ þarf að greiða af hverri tengingu, vegna 
Microsoft hugbúnaðar og hugbúnaðar sem 
þjappar skrám til útprentunar. Ekkert er því 
til fyrirstöðu að fleiri en einn bóndi noti 
sama aðgang en einungis einn þeirra getur 
þá unnið í forritinu á hverjum tíma. Ef tveir 
til fjórir deila kostnaðinum liggur hann þann-
ig á bilinu 3-6.000 krónur á ári án vsk. Þar 
sem vel er mögulegt að sinna skráningum í 
kerfið einungis á D rás ISDN geta menn að 
mestu sloppið við frekari kostnað. Þeir sem 
vilja nýta sér þessa leið eru hvattir til að hafa 
samband við Baldur Óla og fá nánari upplýs-
ingar um þennan möguleika (bosi@bondi.is) 
hjá tölvudeild BÍ.
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Til þess að fara inn á fjarvis.is er valin 
slóðin http//www.fjarvis.is/. Þar er beðið um 
notendanafn og aðgangsorð, en það getur 
þú nálgast hjá BÍ. Taka skal fram að þetta 
er sami aðgagurinn og að bufe.is en þar geta 
fjárbændur pantað sjálfir ásetningsmerkin á 
einfaldan hátt. 

Þeir bændur sem ætla að skila skýrsluhaldi 
sínu í nýja kerfinu þurfa að tilkynna það til 
BÍ eða búnaðarsambanda og þá er opnaður 

skráningaraðgangur. Mikilvægt er að skýrslu-
haldarar geri sér grein fyrir því að þegar þeir 
eru búnir að tilkynna það til BÍ að þeir ætli 
að skila skýrsluhaldinu í gegnum fjarvis.is 
verður ekki tekið við bókum eða gögnum úr 
gamla fjárvís það uppgjörsár. 

Að lokum vil ég hvetja sauðfjárbændur til 
að afla sér nánari upplýsinga um fjarvis.is hjá 
starfsmönnum Búnaðarsamtaka Vesturlands.

Framþróunin heldur áfram  - SAH Afurðir ehf
Sigurður Jóhannesson Framkvæmdastjóri

SAH Afurðir ehf. voru stofnaðar 1. janúar 
2006. Félagið er að 51% í eigu Sölufélags 
Austur Húnvetninga, sem er samvinnufélag í 
skilgreindri eigu bænda og hefur verið starf-
rækt óslitið frá árinu 1907. Með stofnun SAH 
Afurða ehf. breyttist hlutverk samvinnu-
félagsins, og sinnir það nú fyrst og fremst 
rekstri fasteigna. Aðrir hluthafar SAH Afurða 
ehf. eru Kjarnafæði á Akureyri með  36% 
hlut og bændur, starfsmenn og félagið sjálft 
eiga þau 13% sem eftir eru. Það var álit eig-
enda Sölufélags Austur Húnvetninga svf. að 
með því að tengjast svo öflugu vinnslu- og 
dreifingarfyrirtæki, eins og Kjarnafæði er, 
væri sala og markaðssetning afurða félags-
ins betur tryggð. Ekki er hægt að segja annað 
en árangurinn hafi verið góður og hefur verið 
mikil auking á slátrun og sölu hjá SAH Af-
urðum ehf. í kjölfar þessara breytinga.

Á liðnu hausti var slátrað um 87.000 fjár 
hjá félaginu og gekk slátrunin mjög vel. 
Slátrað var allt að 2.150 fjár á dag flesta daga 
og var gallatíðni lág og verkun góð. Fjárflutn-
ingar gengu mjög vel, engin áföll urðu í þeim 
og má m.a. þakka það hagstæðu tíðarfari og 
ekki síður vönduðum vinnubrögðum bíl-
stjóra. Mikið er lagt uppúr því að veita bænd-
um sem besta þjónustu og reynt er að mæta 
óskum manna um sláturdaga fyrir sauðfé svo 
sem aðstæður leyfa hverju sinni. 

Ljóst er að hægt er að auka slátrun enn 
frekar hjá SAH Afurðum ehf. Sláturrétt fyrir 
sauðfé var endurnýjuð síðastliðið sumar og 
rúmar hún nú dagsslátrun og rúmlega það. 
Samhliða sauðfjárslátrun er slátrað naut-
gripum og hrossum, og voru SAH Afurður 
ehf. sá sláturleyfishafi sem mestu slátraði af 
hrossum og folöldum á landinu á síðasta ári 
og kom allnokkur hluti þeirra hrossa úr Borg-
arfirði.

Hvað framtíðna varðar, þá má segja að 
enginn sé spámaður í sínu föðurlandi. Miklar 
breytingar hafa vissulega orðið, en nýr sauð-
fjársamningur með niðurfellingu útflutn-
ingsskyldu dilkakjöts, ásamt auknu frelsi til 
innflutnings landbúnaðarafurða, mun hafa 
miklar og hraðar breytingar í för með sér. 

Samkeppni á kjötmarkaði verður að mestu 
við innflutning,  þar sem erlend stórfyrirtæki 
og innlenndar verslanakeðjur munu falbjóða 
innfluttar kjötvörur. Samkeppni á milli inn-
lendra framleiðenda eins og við höfum þekkt 
undarfarin ár verður hverfandi og hjóm eitt 
í samanburði við þá erlendu samkeppni sem 
mæta þarf. 

Vissulega er hægt að mæta þessari erlendu 
samkeppni en til þess að svo megi verða þarf 
að koma til meira samstarfs innlendra afurða-
stöðva og kjötvinnslna. Hvort það gerist með 
formlegum sameiningum eða auknu samstarfi 
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er erfitt að segja til um, en líklegt má telja að 
það verði einhver blanda af hvorutveggja. 
Afurðastöðvum hefur fækkað stórlega á síð-
ustu 10 árum eða um einn á ári frá 1997.

Forsenda þess að hægt sé að auka sam-
starf, samvinnu og jafnvel að sameina rekstur 
afurðastöðvanna enn frekar, er vilji eigenda 
þeirra. Sem betur fer er það enn svo að bænd-
ur eiga langflestar afurðastöðvar landsins. 
Með framsýni og vilja að vopni ætti því að 
vera hægt að ná fram aukinni hagræðingu í 
slátrun á næstu misserum. Það er ekki aðeins 
hægt, það er nauðsynlegt að ná fram frekari 
hagræðingu, eigi að vera mögulegt að tryggja 
kjör íslenskra bænda.

Í umræðu um fækkun afurðastöðva verður 
hinsvegar að gæta þess að sumsstaðar eru af-
urðastöðvarnar hornsteinn atvinnulífs svæð-
isins. Umræða sem byggist á því að leggja 
niður afurðastöðvar sem hafa verið í örri 
uppbyggingu, hafa verið að auka slátrun, og 
skapa fleiri heilsársstörf er á villugötum. 

Ef fækka þarf afurðastöðvum sem stunda 
slátrun er eðlilegt að horfa til þess að end-
urskoða rekstur þeirra  afurðastöðva þar sem 
slátrun hefur farið minnkandi. Þar ætti að 
horfa til annarra verkefna, í stað þess að horfa 
til þess að færa verkefni frá þeim fyrirtækjum 
sem hafa verið í sókn á undanförnum árum. 

Einnig þarf að hafa í huga hvernig starfsemin 
er í dag, er nánast eingöngu um að ræða störf 
í sláturtíð og sárafá störf utan þess tíma, eða 
er öflug starfsemi allt árið. Starfsemi sem að 
stærstum hluta byggist á vertíðarbundinni 
starfsemi er og verður viðkvæm, því slík störf 
eru að stærstum hluta mönnuð með erlendu 
vinnuafli, vinnuafli sem snýr til síns heima 
að vertíð lokinni. Hætta er á því að ekki verði 
fyrir hendi sú festa og stefnumörkun sem 
þarf til að reka slík fyrirtæki til lengri tíma. 
Því er mikilvægt að til að tryggja hagkvæmni 
og styrk rekstrareininga sé horft til þess að 
þar sé umtalsverð heilsársstarfsemi.

Undafarin ár hefur mikil þróun átt sér stað 
á kjötmarkaði. Nýjar vörur koma stöðugt 
fram, og alifugla- og svínakjötsneysla vex 
hratt. Þrátt fyrir að hart sé sótt að lambakjöti 
virðist það eiga sinn fasta sess meðal þjóð-
arinnar. Þó er varhugavert að treysta á slíkan 
sess til framtíðar, stöðugt þarf að sinna mark-
aðssetningu og gæta þess að lambakjötið tapi 
ekki samkeppnishæfni sinni. Til að svo megi 
verða er mikilvægt að eigendur og starfs-
menn afurðastöðvanna taki virkan þátt í að 
móta framtíð þessara fyrirtækja og leita leiða 
til að ná fram sem mestri hagræðingu í rekstri 
þeirra, neytendum og bændum til heilla.

Dagur og Ingimundur í Deildatungu. Skessuhorn/MM
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Undirstaða fjárræktarstarfsins í Borgarfirði
Magnús Sigurðsson Gilsbakka

Ég hef verið beðinn að segja frá því í Smal-
anum sem ég get rifjað upp um fjárrækt-
arstarf hér um slóðir á öndverðri öldinni sem 
leið. Ekki tel ég það eftir, en óvíst er um gagn 
og gaman að þeim lestri.

Fyrirvari er stuttur og aðstaða lítil til heim-
ildaleitar, nema í eigin minni. Við það verð 
ég því að styðjast að mestu og "tek alla mis-
kviðu úr máli mínu, hvort sem mér verður 
ofmælt eða vanmælt".

1. Eflaust hafa menn frá örófi alda reynt að 
rækta búfé sitt, eftir þeim markmiðum, sem 
hagrænust voru hverju sinni – og auðvitað 
líka eftir fegurðarsmekk. Meðan aðrar afurð-
ir sauðfjár skiptu jafnvel meira máli en kjötið 
fyrir afkomu heimilanna, þ.e. mjólk, ull og 
mör, hefur það ráðið ræktunarmarkmiðum. 
Ég man að ég heyrði sagt, að meðan fært 
var frá og flest hrútlömb gelt að vori, var oft 
togast á um það á stekknum, hvaða hrútlömb 
skyldu látin ógelt til að verða lífhrútar. Hús-
freyjurnar vildu þá helzt undan beztu mjólk-
uránum eða þeim ullarbeztu, en fjármennirn-
ir undan dugmestu ánum og beitarsæknustu. 
Þegar sauðasala hófst, en einkum þegar frá-
færur lögðust af, breyttust viðhorf. Fráfæru-
lömbin voru ekki mikið búsílag, enda fátt af 
þeim skorið að hausti, nema lélegri hlutinn 
af gimbrum – geldingarnir settir á. Dilkakjöt 
var ekkert. Kjöt, til sölu eða heimilisnota, 
var nær allt af fullorðnu. Ær sem gengu með 
dilkum eftir að fráfærum var hætt, þær voru 
að framleiða kjöt til sölu. 

Í sumum landshlutum munu einstaka rækt-
unarmenn hafa verið búnir að koma upp sam-
stæðum, ræktuðum stofnum á nítjándu öld, 
einkum á Norðausturlandi og í Dölum og á 
Ströndum (kollótta féð). Ég man ekki eftir að 
hafa heyrt um slíka stofna hér í héraði fyrir 
aldamót, enda var kláðaniðurskurður 1858 
og 1876, sem strikað hefði yfir slíkt um sinn 
og kom í staðinn ósamstætt fé úr ýmsum átt-

um. Ekki er þó víst að allir hafi tapað á þeim 
skiptum hvað fjárstofn varðar. Í "Gömlum 
endurminningum" í sveitarblaðinu Gesti 
segir Jón Pálsson í Fljótstungu um þessi fjár-
skipti: "Flestar voru ærnar keyptar í Dala-
sýslu, og voru sérlega fallegar. Þær kostuðu 
4 – 6 rdl". Líklega hafa Krókmenn þótzt fá 
betra fé í stað hins skorna.

2. Búnaðarfélögin hér í héraði munu flest 
hafa verið stofnuð á síðari hluta 19. aldar. 
Búnaðarfélag Íslands á aldur að telja aftur 
til 1837. Hvorug þessi samtök áttu, svo ég 
viti, neina aðild að fjárrækt hér í héraði fyrr 
en eftir aldamótin 1900. Búnaðarsamband 
Borgarfjarðar var ekki stofnað fyrr en 1910.

Frá 1902 hafa alltaf starfað ráðunautar í 
sauðfjárrækt hjá B.Í., sumir mjög áhrifamikl-
ir. Þeir munu fljótlega hafa byrjað að heim-
sækja bændur í Borgarfirði, skoða hjá þeim 
fé, sem þess óskuðu, og leiðbeina um ræktun 
og halda hrútasýningar. Ég man að faðir minn 
nefndi Ingimund Guðmundsson, Hallgrím 
Þorbergsson og bróður hans Jón Þorbergs-
son, sem hann hafði ungur haft kynni af í því 
hlutverki. En eftir að hann hóf búskap 1923, 
hafði hann mikil samskipti við Theodór Arn-
björnsson. Í mínu minni kom Páll Zophonías-
son. Man ég ekki eftir að hann héldi sýningar 
þar sem stefnt væri saman hrútum af mörgum 
bæjum, þó það kunni vel að hafa verið, en 
hann kom á bæina og mat og dæmdi hrúta 
og deildi út verðlaunum, sem mig minnir 
að væru lögð fram af hreppssjóði, með mót-
framlagi frá B.Í. Páll mun fyrstur ráðunauta 
hafa mælt sýnda hrúta. Hann var auðvitað 
þrautkunnugur fénu hér í uppsveitum, hafði 
búið árum saman í Kletti í Reykholtsdal, 
verið leitamaður á Arnarvatnsheiði og í rétt-
um bæði í Fljótstungu og á Rauðsgili og etv. 
víðar.

Á þriðja og fjórða áratug aldarinnar, mun 
sú regla hafa verið komin í gildi, sem lengi 
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hélzt, að landinu var skipt í fjóra hluta og 
skyldi B.Í. bjóða upp á hrútasýningar í einum 
þeirra ári, sýning fjórða hvert ár.

 Halldór Pálsson tók við starfi fjárrækt-
arráðunautar hjá B.Í. 1937. Hann lagði kapp 
á að halda hrútasýningar þar sem hrútum í 
hverri sveit var safnað saman á einum stað 
eða fleirum, og bornir saman. En í þessu hér-
aði stóð svo á í upphafi starfsferils hans, að 
mæðiveikin var í algleymingi. Undir slíkum 
kringumstæðum er hætt við að mörgum þyki 
minna gaman að kindum, en ella. Skeyttu 
menn lítt um hrútaval, nema ef kostur var 
á kyni, sem virtist þola veikina betur en al-
mennt gerðist. 

Fyrsta sýning, sem ég kom á hjá Halldóri, 
var á Kirkjubóli haustið 1942. Þar gerði hann 
okkur í ljósu máli grein fyrir kostum og göll-
um hrútanna og eftir hverju bæri að sækjast 
í gerð og vaxtarlagi og minnti okkur um leið 
á, að ræktunin gengi út á að sameina í stofn-
inum vænleika og vöðvasöfnun, frjósemi og 
mjólkurlagni. Um ullina skeytti hann alltaf 
minna og fita var þá enn ekki talinn galli á 
vænum skrokk.

En það má þó segja, að það hafi fyrst verið 
eftir fjárskiptin, sem Halldór fór að njóta sín 
að fullu í starfinu hér um slóðir. Hjá bjartsýn-
um bændum með nýjan og heilbrigðan fjár-
stofn, kveikti eldmóður hans áhuga á því að 
rækta féð, eignast jafngóða hrúta eða betri en 
þá sem beztir dæmdust á sýningunni. Þess-
ar sýningar voru mörgum eftirminnilegar 
skemmtisamkomur, þar sem leiftraði af gáf-
um hans og orðheppni.

3. Hið fyrsta sem búnaðarfélögin hér fengust 
við sauðfjárrækt svo ég viti, mun vera að Ing-
ólfur Guðmundsson, bóndi á Breiðabólsstöð-
um í Reykholtsdal, tók að sér að reka kynbó-
tabú árið 1903. Líklegt er það hafi orðið að 
frumkvæði Bf. Reykdæla, en auk þess lögðu 
amk. tvö búnaðarfélög önnur því fyrirtæki 
fjárstyrk, Bf. Andakílshrepps og Bf. Hvít-
ársíðu. Vera má að þau hafi gert það fleiri, 
en um þessi veit ég. Hér var sem sagt hafður 

sá háttur á, að einn bóndi tók þetta verk að 
sér, en fékk til þess fjárstuðning, til þess að 
aðrir mættu njóta. Í búið voru valdar 40 ær, 
helmingur úr fé Ingólfs, en hinar valdar og 
keyptar úr nærsveitum. Fyrsti  hrútur búsins 
var frá Steindórsstöðum, "væn kind og vel á 
sig komin að mörgu", og var hann og hrútar 
út af honum notaðir meðan búið var rekið, 
"mestpart eða öðrum þræði". Þó voru keyptir 
að kynbótahrútar, innan og utan héraðs. Búið 
lagðist niður 1914, en þá áraði mjög illa, 
hvort sem það var orsökin. Talið er að stofn-
inn hafi tekið miklum framförum á þeim tíma 
sem búið starfaði og borið af öðru fé nær-
lendis. Kynbótum þessum var dreift með 
sölu á veturgömlum hrútum, frá 10 til 19 á 
ári 1904 – 1912. Flestir fóru í Borgarfjörð, en 
sumir í Árnessýslu og tveir á Snæfellsnes.

Á Grímsstöðum í Álftaneshreppi rak Hall-
grímur Níelsson svipað bú árin 1908 - 1918. 
En ekki veit ég hvort það var að undirlagi 
búnaðarfélaga á Mýrum, eða bara einka-
framtak. En bæði búin munu hafa verið undir 
eftirliti ráðunauta B.Í. og eru skýrslur um þau 
í Búnaðarriti. Grímsstaðabúið lagðist af á 
öðru harðindaári, eftir frostaveturinn mikla.

4. Þannig varð þessi starfsemi skammlíf og 
ræktuðu þeir áfram fé sitt hver í sínu horni, 
sem um það skeyttu á annað borð. En á 
þessum fyrsta þriðjungi aldarinnar fór það 
áreiðanlega í vöxt að menn keyptu lífhrúta 
að, sumpart úr öðrum héruðum. Þar hefur 
efalaust komið til sýningahaldið og starf 
ráðunauta B.Í. og  stundum milliganga þeirra 
um útvegun á líffé úr fjarlægari sveitum. Á 
þessu hef ég ekki mikinn kunnugleika, nema 
af mínum eigin bæ. Verð ég því að taka dæmi 
af því.

Faðir minn hóf búskap hér á Gilsbakka 
vorið 1923. Fjárstofn hans var búið sem 
hér var fyrir, nokkuð á þriðja hundrað fjár, 
og 50 kindur, sem hann var búinn að eign-
ast í vinnumennsku á Húsafelli, æskuheim-
ili sínu. Gamla féð hér var harðskeytt og 
eldstyggt, eins og á flestum bæjum hér um 
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slóðir, en ekki holdafé, hefur etv. verið rækt-
að til mjólkurlagni fram undir þennan tíma. 
Fráfærur höfðu lagst af hér fyrir fyrra stríð 
og stutt um liðið. Á Húsafelli var hrútur frá 
Sveinsstöðum í Þingi, sem kom þar um 1920 
og varð þar til mikilla kynbóta um vænleika 
og holdafar og þó ekki sízt, að fé útaf honum 
var svo spakt, að umskiptum olli. Húsafell-
sær föður míns voru margar undan þessum 
hrút. En auk þess fékk hann hrútinn að láni 
einn vetur. Ég man svo ekki betur en hann 
segði að það hefði verið fyrir ráðleggingu 
Theodórs ráðunautar, að hann keypti fimm 
lömb af Ásgeiri Jónssyni í Gottorp haustið 
1924, tvo hrúta og þrjár gimbrar. Það var arf-
ur frá fráfærutímanum, að lambhrútar voru 
lítið sem ekkert notaðir til ánna, hagalömb-
in voru svo þroskasmá. Þegar hér var komið 
sögu hélzt sá vani. Því var það ekki fyrr en 
1926, sem áhrifa þessara hrúta fór að gæta 
í lambahópnum. Í fjárbókinni frá 1927 eru 
144 ær, sem hann hefur valið í ræktunina. Af 
þeim er 60 haldið undir annan Gottorpshrút-
inn, en 76 undir hinn. Ásetningslömbin hafa 
svo til öll verið undan þessum ám, en auk 
þess sést að þetta ár og þau næstu hefur verið 
látinn burt hópur af lífhrútum í nágrennið og 
víðar, fáeinar gimbrar líka. 

Árið 1929 fékk hann svo fullorðinn hrút 
frá Ásgeiri og lambhrút árið eftir. 1935 er 
í fyrsta sinn færð fjárbók yfir allt féð. Þá 
eru ærnar flestallar orðnar undan þessum 
Gottorpshrútum og sonum þeirra og tveimur 
öðrum hrútum húnverskum, sem hingað bár-
ust. Gömlu styggu og holdrýru ærnar horfn-
ar, en staðinn kominn stofn af geysiöflugum 
ám, vænum, holdgrónum og beitarsæknum 
með afbrigðum. 

Næsta ár skall mæðiveikin yfir.
En svona ræktunarstarfi þurfti að fylgja 

eftir með nýmæli. Það þurfti að merkja lömb-
in, til að vita ætternið fyrir víst. Ég veit ekki 
betur en faðir minn yrði fyrstur til þess hér 
í héraði að merkja vorlömbin með álplöt-
um. Theodór útvegaði honum álþynnu, sem 
hann klippti í renninga – og tölustimpla til 

að koma númerum á plöturnar. Stungið var 
fyrir merkjunum með fjaðranál. Áður notaði 
fólk mest bandspotta til að "draga í" lömb, 
sem auðkenna þurfti. Voru þeir þræddir í nál 
og dregnir gegnum eyrað og hnýtt á báða 
enda, spottinn allur ca. rúmur þumlungur. Sú 
aðferð var nánast ónothæf til að einstakling-
sgreina stóra hópa. En þetta stóð í mörgum, 
að standa í svona "merkingaveseni" á vorin. 
Það fann ég vel, þegar síðar var stofnað fjár-
ræktarfélag, þar sem valinn var lítill hluti 
stofnsins til skýrsluhalds. Þá olli þessi merk-
ingafælni því, að ýmsir kærðu sig ekki um að 
hafa félagsærnar margar. Við þurftum tuttugu 
ára reynslu af slíku til að finna að bókhaldið 
var gagnslítið, nema hafa allt féð í því.

5. En, eins og að framan segir óð mæðiveikin 
yfir  1936, með gífurlegu afhroði. Hún var 
tvennskonar. Votamæðin geisaði yfir í fyrstu. 
Hún lýsti sér í þöndum og vökvafylltum 
lungum, sprengmæði, kindur drápust í full-
um holdum, af köfnun, eða hjartað hefur bil-
að. Þetta afbrigði sást hér ekki eftir tvö fyrstu 
árin, sem veikin var hér viðurloða. Þá tók við 
þurramæðin, sem var miklu lengur að gera út 
af við skepnuna, lungun voru ekki þanin eða 
vökvafyllt, en öll í hörðum hnútum. Öndunin 
hnykkjótt og skepnurnar rýrnuðu í löngum 
sjúkdómsferli, lifðu oft á annað misseri, eftir 
að á þeim sá. 

Hörkuna í þessu áhlaupi má marka af því 
sem gerðist hér á bæ. Hér sást á fyrstu ánni 
við rúning vorið 1936. Þá voru á bænum 400 
ær og 50 gimbrar veturgamlar. Í haustsmölun 
var féð bullandi veikt, en ekki vantaði nema 
rúmar 20. Um jól 1936 voru eftir 130. En af 
þessum 450, sem til voru um vorið, voru 20 
undan hrút frá Aðalbóli í Miðfirði. Af þeim 
lifðu 18 um jólin. Þannig sást að stofnar voru 
misnæmir fyrir mæðiveiki. Því tók sýkin við 
að stjórna ræktuninni fram að niðurskurði. 

Um 1940 bárust fréttir af því, að kollótti 
stofninn, sem lengi hafði verið ræktaður 
í Kleifum í Gilsfirði, hefði meira viðnám 
gegn mæðiveiki en annað fé. Líklega hefur 



S M A L I N N   |  2 �  |   A P R Í L  2 0 0 7

einhver neisti af því fé verið kominn suður 
yfir Bröttubrekku á fyrstu mæðiveikiár-
unum. 1941 komu þrír lambhrútar frá þeim 
Kleifafeðgum, Stefáni og Jóhannesi, hér í 
Hvítársíðu, tveir þeirra hingað að Gilsbakka. 
Síðan var gerður út leiðangur haustið 1942. 
Sauðfjárveikivarnir sendu lítinn vörubíl og 
með honum fóru þeir Sigurður á Gilsbakka 
og Guðráður í Nesi og komu aftur með hann 
hlaðinn af fé, mig minnir eitthvað rúmar 
30 kindur; flest lambhrúta, en líka vott af 
eldri hrútum. Þetta keyptu þeir í Kleifum, 
Ólafsdal, Garpsdal, Ljúfustöðum og Stóra-
Fjarðarhorni og etv.víðar. Féð dreifðist eftir 
pöntunum í ýmsar sveitir, líklega mest upp-
sveitirnar.

6. Búnaðarsamband Borgarfjarðar var stofn-
að 1910. Ekki held ég að starfsmenn þess 
hafi neitt komið nálægt sauðfjárrækt, fyrr en 
fastari skipan komst á ráðunautahald þess 
um 1950. Þá fóru ráðunautar að mæta með 
Halldóri Pálssyni á hrútasýningar. En það 
var fyrst þegar Guðmundur Pétursson réðst 
til sambandsins, að bændur fóru að eiga kost 
á skipulegri aðstoð við líflambaval, (sem nú 
er alfarið í höndum ráðunauta samtakanna 
og beitt ómsjá). Guðmundur var mjög ötull 
við að koma til bænda í fjárragið á haustin 
og hjálpa þeim að velja. En hinsvegar stóð 
Búnaðarsambandið fyrir sæðingum, allt frá 
því að þær hófust frá Hesti 1953. Allir þekkja 
hver lyftistöng þær hafa verið fjárræktinni. 
Má því segja að síðan hafi kjarni ræktunar-
starfsins verið í höndum sambandsins, en 
skýrsluhaldið í fjárræktarfélögunum. 

Fyrsta fjárræktarfélag hér í héraði mun 
hafa verið stofnað í Leirár- og Melahreppi, 
af Eyjólfi Sigurðssyni á Fiskilæk, sem sótti 
kynbótahrúta í Suður-Þingeyjarsýslu. Í 
Andakílshreppi var stofnað fjárræktarfélag 
um 1940. Mun það einkum hafa fengizt við 
blendingsrækt með Border-Leicester fé, en 
stofn af því var fluttur að Hvanneyri úr Þing-
eyjarsýslu. Mun þetta hafa verið hugsað sem 
tilraun með mótstöðu slíkra blendinga gegn 

mæðiveiki. Ekki veit ég hvað út úr því kom. 
En ég man eftir að hafa séð blendingsær á 
Hvítárbakka, vænar og vel á sig komnar und-
ir vor. 

Eftir fjárskiptin þutu síðan upp fjárrækt-
arfélög í flestum hreppum, að ég held fyrir til-
hlutan búnaðarfélaganna, amk. var það hér í 
Hvítársíðu. Við fjárskiptin fengu bændur afar 
sundurleitan fjárstofn í hendur, einkum Vest-
fjarðaféð. Það sýndi fljótt afurðalagni, meðan 
rúmt var í landinu, en gerðin var afskaplega 
breytileg. Því var mikil þörf ræktunar og 
menn gengu að því verki með bjartsýni, fagn-
andi yfir heilbrigðum fjárstofni. Það happ 
vildi til haustið 1951, þegar fjárskiptalömbin 
voru nýkomin, að kláði fannst í einu þeirra í 
Hraunsási í Hálsasveit, fyrir athygli heima-
manna. Var samstundis fyrirskipuð tvíböðun 
(á öllu fjárskiptasvæðinu að mig minnir) með 
þeim árangri að síðan hefur þar hvorki sést 
kláði né færilús.

Ekki urðu þessi félög öll endingargóð, og 
ekki heldur sumir stofnendurnir. Þegar kulda-
skeiðið kom eftir 1960, var féð orðið geysi-
margt og þröngt í högum. Afréttir spruttu 
illa og fé lá við girðingarnar og varð rýrt. Þá 
dofnaði gleði manna yfir fjáreigninni og auð-
velt að segja að ekki væri nú þetta fjárrækt-
arstand til mikils – ekkert nema stússið. Með 
batnandi árferði hafa félögin þó rétt við. 

7. Tilraunabúið á Hesti var stofnað af Hall-
dóri Pálssyni 1943. Fyrstur veitti því forstöðu 
Páll Jónsson frá Grænavatni í Mývatnssveit, 
sem þá brá búi á jörð sinni og flutti að Hesti. 
Ef ég man rétt, kom hann með fé úr Þingeyj-
arsýslu í búið. Nokkuð mun hafa verið fyrir 
á Hesti af fé sr. Eiríks Albertssonar, sem búið 
eignaðist. Mig minnir að fé væri dregið að til 
búsins hér og þar um Norðurland, þó man ég 
ekki að greina frá því annað en það, að þang-
að kom það sem eftir var af fjárstofni Ásgeirs 
í Gottorp, sem hætti að búa þá um haustið. 
Árin fram að niðurskurði 1950 var nokkuð 
gert að því að kaupa fé af góðum stofnum 
undan niðurskurðarhnífnum og flytja á þau 
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svæði, sem enn var óskorið á. Þannig var tal-
verður hópur fluttur suður í Hreppa í Árnes-
sýslu af fé Gísla í Eyhildarholti, sem hafði 
ræktað upp afbragðs fjárstofn. Að Hesti man 
ég að komu gullfallegar kindur frá Ásgarði í 
Dölum undan niðurskurði þar. Kollótt fé frá 
Ólafsdal, úr Geiradal og af Ströndum kom 
þangað haustið 1947 og dreifðist sumt það-
an, t.d. komu tveir úrvalshrútar rosknir hing-
að að Gilsbakka.

Þá er gaman að minna á það, að 1945 voru 
á Hesti lögð drög að nokkrum blendings-
lömbum með sæði, sem flutt var inn frá Skot-
landi. Var þar um að ræða Border-Leicester 
og Cheviotfé, en merkast þó svarthöfðaféð, 
en nokkrar ær voru til á Hesti þeirrar ættar 
fram að niðurskurði. Við þær líkaði Guð-
mundi Péturssyni, sem þá var tekinn við 
bústjórn, afar vel fyrir þrifnað og dugnað. 
Þær fóru varla á jötu til að éta, eftir góðan 
beitardag, voru sjálfbjarga.

En allt varð þetta fé að fara undir hnífinn 
haustið 1950. Þá var allt fé skorið frá Lax-
árdalsgirðingu og Skógarnessgirðingu að 
vestan, að Hvalfjarðarbotni. Nýtt fé á svæðið 
sunnan Hvítár (og Krókbæi í Hvítársíðu) var 
sótt til Vestfjarða og þar með nýr stofn að 
Hesti. Var þá beiðni Halldórs samþykkt um 

að mega velja úr fyrir Hestsbúið á Vestfjörð-
um, þar sem hann vissi bezta fjárstofna, en 
tilraunabúið yrði þá um leið kynbótabú fyrir 
þá sem til þess mættu sækja fé. Það fór nú 
raunar svo, að héraðið skiptist upp í þrjú hólf, 
sem ekki mátti vera samgangur á milli. En 
þeir, sem máttu sækja líffé að Hesti, eða gátu 
nýtt sér sæðingar þaðan, sem fljótlega hófust, 
nutu góðs af því, allt þar til garnaveiki barst 
að Hesti og tók fyrir líffjársölu þaðan. 

Fljótt var farið að sækja með sæðingum 
fé af þingeyskum ættum af Suðurlandi, sem 
bætti vestfirzka féð á Hesti.

Fjárræktinni í landinu varð það ómetanlegt 
happaspor, að Halldóri gafst færi á að rækta 
kynbótafé á Hesti, jafnframt annarri tilrauna-
starfsemi á búinu. Afrakstur þessa starfs hans, 
og annarra sem við tóku, er nú  burðarmestur 
hornsteinn alls fjárræktarstarfs í landinu.

Nú er kominn svo nærri nútímanum, að 
beint liggur við að fella talið. Ég endurtek, að 
ég hef hripað þetta upp að mestu eftir minni 
og út frá eigin reynslu. Stöku atriðum hef ég 
til staðfestingar flett upp í Búnaðarsamtök 
á Íslandi 150 ára og í Byggðir Borgarfjarð-
ar. Það sem hér er missagt, sem vel kann að 
vera, vil ég feginn að þeir leiðrétti, sem betur 
vita, og eins að þeir bæti við, sem fleira vita.

Vísnaþáttur Helgi Björnsson, Snartarstöðum

Vísnaþátturinn fjallar að þessu sinni um 
kveðskap Sigurðar Helgasonar, sem ýmist er 
kenndur við Jörfa í Kolbeinsstaðahreppi eða 
Fitjar í Skorradal. Sigurður var fæddur 1787 
í Vogi á Mýrum og lést árið 1870.

Hér er aðallega stuðst við Skruddu Ragnars 
Ásgeirssonar við öflun heimilda.

Sigurður orti meðal annars ævirímu sína er 
hann var 82 ára að aldri, þar lýsir hann jarð-
arbótum sínum á Fitjum með eftirfarandi 
hætti:

Flatir stórar túns ég tvær
Tólum fór að slétta.
Hauðurs bjór ég huldi þær
Svo héðanaf fóru að spretta.

Margt varð Sigurði að yrkisefni, meðal ann-
ars þegar strákur nokkur stal frá honum 
skötu:

Stal hér mötu, stór sem jötunn
Strákur grófur
Beygði af götu bölvaður skötu-
barðaþjófur
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Vinnumaður Sigurðar, Vilhjálmur að nafni 
gekk úr vistinni vegna ósamkomulags við 
Sigurð og fékk hann eftirfarandi vitnistburð:

Villi fór úr vistinni
Var það nauða tilfelli
Skálkur, þjófur, skammari
Skyldi það vera mannsefni.

Þegar Sigurður sá konu drekka vín sagði 
hann:

Heiðurskonu heldur en svín
Hélt ég vera þig Katrín
En sú er horfin meinnig mín
Meðan þú drekkur brennivín.

Þegar Sigurður fluttist að Fitjum sigldi hann 
um Hvalfjörð:

Byrinn vina býður koss
Bráðir vindar þerra
Nákvæmt leikur nú við oss
Nátturunnar herra.

Um jörðina Fitjar orti hann:

Fitjar eru falleg jörð
Fyrnast þó að kunni
Hún er vel úr garði gjörð
Af Guði og nátturunni.

Grannkona Sigurðar, Guðný Gísladóttir í 
Sarpi var að þræða nál en gekk svo illa að 
hún sagði vegna þess að gatið á nálarauganu 
væri svo lítið:

Hörmung er að heyra um það
Höldar um það spauga
Geysilítið Guðný kvað
Gat á nálarauga.

Sama kona saumaði húfu á Sigurð og var 
þakkað á eftirfarandi hátt:

Huldi strýið heilaranns
Hetturýja mögur

Nú er hlý á höfði manns
Húfa ný og fögur

Enn orti Sigurður um Guðnýju

Fallega Guðný fötin sker,
Fagrir saumar prýða
En stakkinn handa sjálfri sér
Sú kann ekki að sníða.

Kaupakonu Sigurðar var gjarnt á að brjóta 
tinda úr hrífu sinni og fékk svohljóðandi vísu 
að launum:

Sú er skrítin seima lind
Sinn með flýtinn örva
Engan brýtur ólar tind
En alla úr spýtum gjörva.

Sambúð Sigurðar og Ragnheiðar Eggerts-
dóttur á Fitjum varð ekki farsæl

Þó ég gangi margs á mis
Myndi ég una högum
Ef friðar ögn til fágætis
Fengi á sunnudögum

Og af svipuðu tilefni:

Daglegt brauð er dauflegt hér
Með deilu og þungum orðum
Þykir hátíð þegar er
Þögn og fýla á borðum.

Ég ætla að enda þáttinn á tveimur vísum sem 
til urðu þegar sambúð Sigurðar og Ragnheið-
ar var lokið og hann að fara frá Fitjum:
 

Hér hef ég fargað hugar kröftum
Hrelling marga sinnið ber
Burt úr varga klóm og kjöftum
Kýs ég bjarga sjálfum mér.

Illt er að vera í þeim hrepp
Eða veita búi stoð
Þar ýtar hafa að iljalepp
Áttunda og fjórða boð. 



 

Sauðfjárslátrun
Nautgripaslátrun

Hrossaslátrun
Kjötvinnsla

Norðurbraut 24, 530 Hvammstanga.
Simi 455-2330
www.skvh.is
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Frá  Hesti – Niðurstöður skýrsluhaldsins 2006
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson – Landbúnaðarháskóla Íslands

Fyrir framleiðsluárið 2006 voru settar á vetur 
471 fullorðin ær, 149 gimbrar og 25 hrútar 
á  Hesti. Alls voru því 645 kindur á fóðrum, 
veturinn 2005-2006.

Frjósemi
Alls fæddust 850 lömb eftir fullorðna á, eða 
1,80 lömb á vetrarfóðraða á. Þessi frjósemi 
var sú slakasta á Hesti í áraraðir. 15 ær voru 
geldar, 6 létu lömbum fyrir burð, 82 ær voru 
einlembdar, 333 tví-
lembdar, 30 þrílembdar 
og 3 fjórlembdar. 

Afföll voru 66 lömb 
frá vori til hausts sem 
gerir 7,8%. Dauðfædd 
voru 16 talsins, 4 lömb 
drápust í fæðingu og 17 
lömb drápust á sauðburði 
og fram að fjallrekstri. 7 
lömb drápust í skurðum 
að hausti eftir að þau 
voru komin heim á beit 
og 22 lömb vantaði af 
fjalli. 

Gimbrarnar báru 
144 lömbum sem gerir 
0,97 lömb á vetrarfóðr-
aða gimbur. 31 gimbur 
var geld eða hafði látið 
fangi, 92 voru einlembdar og 26 tvílembdar. 

Afföll voru 13 lömb frá vori til hausts, eða 
9,0%. Eitt lamb var dauðfætt,  2 dóu í fæð-
ingu, 4 drápust á sauðburði og til fjallrekst-
urs. Eitt lamb fórst í skurði og 5 vantaði af 
fjalli.

Afkvæmarannsókn 2006
14 veturgamlir hrútar voru í afkvæmarann-
sókn haustið 2006 á Hesti. Af þessum 14 
hrútum voru 6 undan hrútum sem fóru á sæð-
ingastöðvarnar haustið áður. Þrír hrútar voru 

undan Bramla 04-952, þeir Drumbur, Fleki 
og Raftur. Tveir undan Mími 04-951, þeir 
Óðinn og Brunnur og einn undan Gaddi 04-
950, sá hét Freri. Einn hrútur frá Kópareykj-
um í Reykholtsdal var í afkvæmarannsókn-
inni með Hesthrútunum. Spölur hét hann og 
var undan Spak 00-909.

Aðeins er unnið með hrútlömb í afkvæma-
rannsókninni á Hesti og var þeim slátrað í 
einni slátrun, 30. september. Alls var slátrað 

221 hrútlambi sem gerir 
tæp 16 lömb að með-
altali undan hverjum 
hrút í afkvæmarann-
sókninni.

Meðaltal ómmæl-
inga í rannsókninni var 
26,66 mm fita, 2,63 mm 
fita ofan á vöðvanum 
og 3,54 í lögun. Með-
alfallið í slátruninni var 
16,20 kg og flokkuðust 
hrútarnir með meðaltal 
upp á 9,62 í gerð og 
5,73 í fitu.

Niðurstöður þessarar 
afkvæmarannsóknar 
voru skýrar. Tveir hrút-
ar voru með afgerandi 
góðar niðurstöður og 

voru teknir í kjölfarið inn á sæðingastöðvarn-
ar. Þetta eru þeir, Kveikur 05-965 og Raftur 
05-966. Lambhrútahóparnir undan þessum 
tveimur hrútum sýndu bestu niðurstöður óm-
mælinga. Meðaltalstölur ómmælingarinnar 
hjá Kveik voru 27,72 mm vöðvi, 2,14mm fita 
og 3,91 í lögun vöðvans. Raftur var ekki síðri 
með 27,14 mm vöðva, 2,10 mm fitu og 3,76 
í lögun. Fallþungi beggja hrútanna var tæpu 
kílói yfir meðalfallþunga hinna hrútanna. 
Hrútarnir undan Rafti vógu 17,08 kg að með-
altali og 17,04 kg undan Kveik. Kjötmatið 

RAFTUR 05-966
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var einnig áberandi gott hjá þessum tveimur 
afkvæmahópum miðað við hina í rannsókn-
inni. Raftssynirnir fengu að meðaltali 10,64 
fyrir gerð og 5,42 fyrir fitu. Kveikssynirnir 
flokkuðust að meðaltali 10,34 í gerð og 5,40 
í fitu.

Flokkun lamba
Alls voru 689 lömbum slátrað í haustslátr-
unum 2006. Inn í þessari tölu eru hrútlömbin 
úr afkvæmarannsókninni sem talað var um 
hér að ofan. Meðalfallið var 16,44 kg og 

meðaltalstölur fyrir kjötmatið voru 9,77 fyrir 
gerð og 6,33 fyrir fitu. Þegar heildin er skoð-
uð miðað við afkvæmarannsóknina má sjá að 
lömbin sem voru utan afkvæmarannsóknar 
voru heldur þyngri og örlítið betur gerð en 
afkvæmahrútarnir. Hins vegar eru þau greini-
lega þó nokkuð feitari. Skiptingu í einstaka 
flokka má sjá í töflu 1. Eins og sjá má, þá 
flokkast tæp 95 % lambanna í fituflokka 2 og 
3 og rúm 95 % lambanna fara í gerðarflokka 
U og R. Stærsti einstaki flokkurinn er R2 og 
því næst flokkarnir U2 og U3.

Tafla 1. Flokkun allra lamba á Hesti 2006.
1 2 3 3+ 4 5 Alls

E   1,60%   2,03 % 0,15 %   3,78 %

U 24,67 % 23,80 % 2,90 % 0,44 % 51,81 %

R 0,73 % 29,32 % 12,92 % 1,02 % 43,99 %

O   0,44 %   0,44 %

P

Alls 0,73 % 56,03 % 38,75 % 4,07 % 0,44 % 100,0 %

Ásetningur
Síðastliðið haust voru settir á 19 lambhrútar 
og 174 gimbrar. Þetta eru um 25 fleiri gimbr-
ar en síðastliðin ár og fjölgar fénu sem því 
nemur, veturinn 2006-2007.

Lambhrútarnir 19 eru undan hinum ýmsu 
hrútum, en helst ber að nefna að 3 lambhrútar 
voru settir á undan Hyl 01-883, Kveik 05-965 
og Rafti 05-966. Tveir hrútar eru tilkomn-
ir með sæðingu á frystu sæði, annars vegar 
hrútur undan Busa 03-946 og hins vegar koll-
óttur hrútur undan Kút 03-937. Meðalþungi 
ásetningshrútanna var 46,7 kg og voru þeir 
með 31,4 mm þykkan bakvöðva, 3,1 mm fitu 
og 4,4 í lögun að jafnaði, í ómmælingu.

Dætrahópar voru settir á undan Kveik 
og Rafti og eru 16 gimbrar undan hvorum 
þeirra. Úr sæðingum eru gimbrar til und-
an Tý 02-929, Lása 02-944, Lunda 03-945, 
Busa 03-946 og Mangó 03-948. Að auki er 

ein gimbur til undan Móra 02-935. Stærsti 
hópurinn er undan Busa eða 7 gimbrar. Und-
an hinum sæðingahrútunum eru 2-4 gimbrar. 
Gimbrarnar voru að meðaltali 39,6 kg í sept-
ember síðastliðinn. Meðaltal ómmælinga var 
28,6 mm vöðvi, 2,9 mm fita og 4,0 í lögun.

Afurðir
Fullorðnu ærnar voru að skila að meðaltali 
28,4 kg af kjöti eftir hverja á haustið 2006. 
Einlemban skilaði 19,4 kg og tvílemban 32,8 
kg. Á með lambi skilaði 30,9 kg.

Veturgömlu ærnar skiluðu að meðaltali 
14,5 kg af kjöti eftir vetrarfóðraðan gemling. 
18,2 kg skiluðu veturgamlar ær með lömb-
um. Veturgömlu ærnar komu með mjög falleg 
lömb heim úr réttum haustið 2006 og voru 23 
gimbrar settar á undan þeim. Sláturlömbin 
flokkuðust líka vel, en þau voru að meðaltali 
16,9 kg og 10,60 í gerð og 6,56 í fitu.
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Bú með yfir 100 skýrslufærðar ær árið 2005 og 27 kg af dilkakjöti eða meira eftir ána.
Bú Fjöldi áa Reiknað 

kjöt eftir
   Lömb eftir  100 ær

hverja á fædd til nytja

Jón Eyjólfsson Kópareykjum, Borgarfjarðarsveit, Borg. 320 32.6 197 186

Ragnheiður og Klemenz Dýrastöðum, Borgarbyggð, Mýr. 133 32.3 192 181

Baldvin Björnsson Skorholti, Leirár- og Melahr. Borg. 535 31.6 184 171

Hannes og Daníela  Eystri-Leirárgörðum, Leirár og Melahr. Borg 305 31.4 192 178

Haukur Engilbertsson Vatnsenda, Skorradalshr. Borg. 296 31.2 181 168

Bryndís Jónsdóttir Kalmanstungu II, Hvítársíðuhr. Mýr. 130 30.7 191 177

Einar G. Örnólfsson Sigmundarstöðum Borgarbyggð, Mýr. 272 30.5 202 181

Þórhildur og Elvar  Brekku,  Borgarbyggð, Mýr. 232 30.0 190 174

Halldór Sigurðsson Þorvaldsstöðum, Hvítársíðuhr. Mýr. 229 29.7 175 163

Guðmundur og Unnur Kaðalsstöðum, Borgarbyggð, Mýr. 189 29.6 195 165

Ólafur Magnússon  Gilsbakka, Hvítársíðuhr. Mýr. 456 29.5 180 163

Harpa Reynisdóttir Hæli, Borgarfjarðarsveit, Borg. 158 29.4 189 167

Tilraunabúið Hesti, Borgarfjarðarsveit, Borg. 475 29.1 192 172

Egill Jóhann Kristinsson Örnólfsdal,  Borgarbyggð, Mýr. 317 29.0 190 179

Jóhann Oddsson Steinum Borgarbyggð, Mýr. 398 28.9 188 171

Gylfi Jónsson Miðhúsum, Borgarbyggð. Mýr. 193 28.6 183 171

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2, Hvítársíðuhr. Mýr. 117 28.4 187 181

Sigurður Jóhannsson Stóra-Kálfalæk II, Borgarbyggð, Mýr. 169 28.3 183 170

Anna Björg og Ásgeir Þorgautsstöðum, Hvítársíðu, Mýr. 130 28.2 190 176

Jón Björnsson  Deildartungu,  Borgarfjarðarsveit, Borg. 135 28.0 198 177

Ingunn S. Ingvarsdóttir  Hofsstöðum, Borgarbyggð, Mýr. 115 27.8 183 165

Grétar Reynisson Höll, Borgarbyggð, Mýr. 336 27.7 175 163

Þórhallur Teitsson  Grímarsstöðum, Borgarfjarðarsveit, Borg. 104 27.6 190 177

Sigurður Halldórsson  Gullberastöðum,  Borgarfjarðarsv. Borg. 212 27.5 186 171

Þórir Ólafsson Bæheimum, Borgarfjarðarsveit, Borg. 154 27.4 195 182

Eyjólfur Gíslason Hofsstöðum Borgarfjarðarsveit, Borg. 240 27.3 178 169

Ágústa og Árni Skarði I,  Borgarfjarðarsv. Borg. 173 27.3 178 164

Guðbrandur Guðbrandsson Staðarhrauni, Borgarbyggð, Mýr. 282 27.2 183 166

Sigurður Oddur  og Guðbjörg Oddsstöðum, Borgarfjarðarsv. Borg. 176 27.2 192 171

Sindri Sigurgeirsson Bakkakoti, Borgarbyggð, Mýr. 547 27.0 186 167

SAMANBURÐUR
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Bú sem höfðu 27 kg. eða meira eftir á árið 2005 og skýrslufærðar ær undir 100.
Bú Fjöldi 

áa
Reiknað 

kjöt 
eftir

   Lömb eftir  100 
ær

Meðal 
fallþ.

Meðal 
gerð

Meðal 
fita

hverja á fædd til nytja kg.

Þorvaldur Jónsson Innri-Skeljabrekku, 
Borgarfjarðarsv. Borg.

8 50.3 225 225 23.52 11.00 5.64

Guðmundur I. Guðbrandsson Brúarlandi,  
Borgarbyggð, Mýr.

6 35.3 233 217 16.59 8.38 8.13

Þórarinn og Guðfinna Steindórsstöðum, 
Borgarfjarðarsveit, Borg

27 33.3 189 181 17.71 9.08 7.79

Auður Pétursdóttir Ausu, 
Borgarfjarðarsveit, Borg.

66 33.1 195 186 17.45 9.84 8.07

Sigurgeir og Kristján Hagamel 10,  
Leirár og Melahr. Borg. 

10 33.0 180 180 xx xx xx

Félagsbúið Mel, Borgarbyggð, Mýr. 43 32.5 233 188 17.26 8.84 7.14

Daníel Hansen Belgsholti, Leirár- og 
Melahr. Borg.

10 31.8 178 178 xx xx xx

Bogi Helgason Brúarfossi, Borgarbyggð, 
Mýr.

31 31.6 190 171 17.78 9.58 7.42

Búið Eystra Súlunesi, Leirár og Melahr. 
Borg.

71 31.0 184 171 xx xx xx

Guðrún Sigurðardóttir  Leirulæk,  
Borgarbyggð  Mýr. 

67 30.2 204 184 15.99 9.00 7.09

Vigfús Pétursson Hægindi, 
Borgarfjarðarsveit, Borg.

95 30.2 187 179 16.76 8.55 7.55

Guðmundur Friðjónsson Hóli, 
Hvalfjarðarstrandarhr. Borg.

99 30.1 196 182 16.51 6.79 6.97

Friðjón Guðmundsson  Hóli, 
Hvalfjarðarstrandarhr. Borg.

32 29.9 172 172 17.65 6.83 7.78

Ásdís Sigurðardóttir  Brúsholti,  
Borgarfjarðarsveit, Borg.

67 29.8 179 163 18.21 8.00 8.03

Ragna Sigurðardóttir Lundum, 
Borgarbyggð, Mýr.

15 29.8 193 187 16.18 7.64 6.88

Ásrún Jóhannesdóttir  Þyrli,  
Hvalfjarðarstrandarhr. Borg.

75 28.9 182 169 17.17 7.89 7.64

Kristín og Jóhannes Stafholtsveggjum, 
Borgarbyggð, Mýr.

27 28.6 185 163 17.08 8.53 7.00

Ingibjörg Daníelsdóttir  Fróðastöðum, 
Hvítársíðuhr. Mýr.

81 28.2 191 173 16.93 8.19 7.86

Kristín Gunnarsdóttir  Lundi, 
Borgarfjarðarsv. Borg.

28 27.6 189 171 15.95 7.25 6.93

Guðmundur og Edda, Giljahlíð, 
Borgarfjarðarsveit, Borg.

92 27.1 178 163 15.89 8.84 7.06



Bú með yfir 100 dilka árið 2005 með skráð kjötmat og meðaltal fyrir gerð 8 eða meira
Bú Fjöldi Fall/kg Gerð Fita

Ragnheiður og Klemenz Dýrastöðum 233 17.8 10.63 7.80

Haukur Engilbertsson Vatnsenda 416 18.1 10.35 7.96

Auður Pétursdóttir Ausu 116 17.4 9.84 8.07

Tilraunabúið Hesti 744 16.4 9.70 6.53

Ólafur,Þorseinn og fl. Gilsbakka 612 17.7 9.49 8.02

Sigurður Halldórsson Gullberastöðum 325 15.8 9.27 7.12

Jón Eyjólfsson Kópareykjum 562 17.1 9.20 7.63

Sigurður Jóhannsson ST-Kálfalæk II 262 16.4 9.19 7.27

Guðbrandur Guðbrandsson Staðarhrauni 416 16.4 9.17 7.14

Ágústa og Árni Skarði I, 256 16.4 9.02 7.07

Guðrún og Sigurbjörn Leirulæk 108 16.0 9.00 7.09

Dagbjartur Dagbjartsson Refsstöðum 300 15.6 8.87 6.68

Guðmundur og Unnur Kaðalstöðum 250 17.8 8.86 8.37

Guðmundur og Edda Giljahlíð 140 15.9 8.84 7.06

Jóhann Oddsson Steinum 570 16.8 8.80 7.05

Sindri Sigurgeirsson Bakkakoti 837 16.1 8.70 7.02

Félagsbúið Syðstu-Fossum 115 17.3 8.63 7.77

Ármann Bjarnason Kjalvararstöðum 444 15.8 8.62 7.02

Sverrir Guðmundsson Hvammi 337 18.3 8.61 8.53

Vigfús Pétursson Hægindi 163 16.8 8.55 7.55

Eyjólfur Gíslason Hofstöðum 395 15.9 8.53 7.11

Einar Guðni Jónsson Steindórsstöðum 393 16.4 8.44 7.37

Grétar Reynisson Höll 452 17.0 8.44 7.50

Halldór Sigurðsson Þorvaldsstöðum 332 18.1 8.41 8.47

Búhagur ehf Brúarlandi 133 17.0 8.38 8.44

Guðmundur og Þórir Hóli 248 15.9 8.31 7.66

Einar Guðmann Örnólfsson Sigmundarstöðum 433 16.6 8.30 6.97

Harpa Reynisdóttir Hæli 230 17.7 8.22 7.71

Ásberg Jónsson Hjarðarholti 275 16.7 8.21 7.84

Þórdís Sigurbjörnsdóttir Hrísum 384 15.6 8.20 8.06

Guðjón Gíslason Lækjarbug 490 16.0 8.20 6.79

Ingibjörg Daníelsdóttir Fróðastöðum 111 16.9 8.19 7.86

Þórhildur og Elvar Brekku 372 17.2 8.14 7.10

Baldvin Björnsson Skorholti 849 18.2 8.13 7.97

Jón Björnsson Deildartungu 229 15.2 8.10 6.10

Þorbjörn og Jóhanna Háafelli 268 15.0 8.09 6.88

Kolbeinn Magnússon Stóra-Ási 102 17.8 8.06 8.21

Hannes og Daniela Eystri-Leirárgörðum 513 17.4 8.04 7.65

Ólafur Jóhannesson Hóli 387 15.4 8.04 6.96

Ásdís Sigurðardóttir Brúsholti 111 18.2 8.00 8.03




