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Ritstjóraspjall Þórhildur Þorsteinsdóttir

„Af hverju eru kindurnar alltaf saman 3 og 3”, 
var einn ferðaþjónustubóndinn spurður að, af 
íslensku þéttbýlisfólki á ferðalagi. Það sem 
fólkið var að horfa á voru ósköp venjulegar 
lambær, tvílembur. Fleiri svona sögur eru til 
sem koma til vegna þekkingarleysis og vegna 
þess að fólk hefur tapað tengslunum við sveit-
ina, þráðurinn er að slitna á milli kynslóða og 
milli dreifbýlis og þéttbýlis, það er að verða til 
kynslóð borgarbarna sem hafa aldrei komist í 
tæri við sveitina, hafa ekki tækifæri til þess, 
einu kynni þeirra af dýrum eru heimsóknir í 
húsdýragarðinn, eða heimsóknir með skól-
anum sínum í einn dag á ári á sveitabýli sem er 
ferðaþjónusta af hinu góða sbr Bjarteyjarsand, 
þar er verið að gera mjög góða hluti í því að 
kynna fyrir börnunum lífið í sveitinni.

En ef þráðurinn er að slitna skapar það fá-
fræði, í garð dreifbýlisins og okkar sem þar 
búum og það er ekki góð þróun, því verðum 
við að standa vörð um þennan þráð á milli kyn-
slóða.

Jarðarkaup auðmanna hafa verið í um-
ræðunni undanfarið og er það eðlilegt að við 
íbúar landsbyggðarinnar höfum af því áhyggj-
ur. Ungt fólk sem vill taka við búskap hefur oft 
ekki fjárhagslegt bolmagn til þess að standa 
undir því að byrja búskap og því miður er ekki 
nóg að hafa brennandi áhuga á búskap í dag, til 
þess þarf einnig fjármagn og það bara nokkuð 
mikið af því. Einnig er ekki gott ef eldri kyn-
slóðin er ekki  tilbúið að hliðra til og selja börn-
um sínum eða öðrum afkomendum jarðir sínar 
ef yngra fólkið vill taka við, á þannig kjörum 
að unga fólkið ráði við það og þannig hjálpast 
allir við að halda búskap á jörðinni. Nei sumir 
vilja heldur sjá jarðirnar fara í marga parta, og 
að auðmenn eignist þær. Oft verða ósætti inn-
an fjölskyldunnar vegna þessa, sár sem seint 
eða aldrei gróa. Mörg eru dæmin um þessi mál 

um allt land, og eru mörg hver ótrúleg. Og allt 
snýst þetta um peninga.

Annað sem veldur áhyggjum er sambýli 
fjáreigenda og fjármagnseigenda eins og ég 
kýs að kalla þá aðila sem kaupa upp jarðir til 
þess eins að eiga þær. Þarna á milli eru sífellt 
að koma upp fleiri og fleiri vandamál því mið-
ur, sérstaklega vegna fjallskila og sumsstaðar 
virðist þróunin vera sú að þessi sambúð gangi 
hreint ekki upp. Og ef annar þessara aðila vík-
ur, fjáreigandinn eða fjármagnseigandinn, hvor 
skyldi vera líklegri til að víkja?

En þrátt fyrir þetta megum við sauðfjár-
bændur ekki gleyma okkur í svartsýni á fram-
tíðina, megum ekki velta okkur endalaust upp 
í verðhækkunum, lélegu afurðarverði og á því 
að allt sé að fara norður og niður, að best sé 
að hætta að búa og selja auðmönnum jörðina, 
flytja á mölina og eta fiðurfé og pasta, þó að á 
móti blási kannski þessa stundina, þó svo að 
auðvitað hlýtur hver og einn bóndi meta sína 
stöðu í sumar og haust og sjálfsagt því miður 
verður þróunin sú, að okkur sauðfjárbændum á 
enn eftir að fækka á komandi ári og árum.

En við skulum ekki gleyma því að hreinleiki 
íslenska lambakjötsins er það sem mestu máli 
skiptir í framtíðinni fyrir neytendur og það 
kerfi sem það er rætað í, en ekki það kerfi sem 
það er flokkað eftir.

Því skulum við standa bein í baki, stolt af landi 
okkar og fallegu umhverfi, við skulum hafa býl-
in okkar snyrtileg ásýndum, bætum við okkur 
þekkingu, höldum áfram að framleiða gæða 
lambakjöt undir merkjum gæðastýringarinnar 
og hennar markmiða, sýnum samstöðu, og ver-
um jákvæð, þannig fáum við jákvæða ímynd og 
jákvætt viðhorf frá þéttbýlisfólki og neytendum 
okkar vara og er það ekki það sem við þurfum? 

Að lokum óska ég sauðfjárbændum og öðr-
um lesendum Smalans gleðilegs sumars.
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Bjart er yfir borg og bæ er þetta er ritað. Sólin 
skín sínu blíðasta yfir fannbarðajörð og kul-
aða flipa. Allt virðist svo fagurt og fínt, sem 
það er að sjálfsögðu.

Nú virðist það vera raunin að það sem 
bændur muni að mestu geta talið sér fram til 
launa árið 2008, vera einmitt það sem segir 
hér að framan fagurt umhverfi og víðsýni það 
er ríkir í okkar dreifðu byggðum.

Hvers vegna er ég svona neikvæður jú 
það hefur ekki farið fram hjá neinum starf-
andi bónda í dag að áburðarverð hækkaði um 
ríflega 70% milli ára. Hráolía hefur hækkað 
jafnt og þétt allt síðasta ár og hefur haldið 
góðri siglingu á þessu ári. Kjarnfóður hef-
ur hækkað duglega milli ára líklega ein 20-
30%. Sáðvörur hafa einnig hækkað töluvert. 
Það eina sem ekki hefur hækkað milli ára er 
rúlluplast, en það er ekki því að þakka að það 
hafi ekki hækkað erlendis heldur vegna þess 
að okkur bændum er loks búið að takast að 
lækka úrvinnslugjald af því sem stendur á 
móti hækkun a.m.k. þar sem ég þekki til.

Ég er nú ekkert farinn að nefna hversu mik-
ið fjármagnskostnaður hefur hækkað núna 
undanfarin ár en það vita allir sem skulda að 
ekki hefur það orðið ódýrara að skulda núna 
hin síðustu misseri.

Hvað er svo til ráða fyrir okkur bændurna til 
þess að vinna gegn þessum árásum á hagkerfi 
búa okkar. Jú einhver snillingurinn myndi 
byrja á því að segja að bændur verði að hag-
ræða í rekstri sínum. Ég veit ekki um marga 
bændur sem geta hagrætt mikið umfram það 
sem orðið er. Flestir hafa hagrætt í þaula svo 
eitthvað þarf að gera annað, jú stækka búin 
það er ákveðin lausn en það þarf hlutfallslega 
meira af öllum áðurnefndum kostnaðarliðum 
eftir því hversu búið er stækkað mikið. Er 
mig þá ekki að reka í strand með hugmyndir? 

Jú það hlýtur að vera vegna þess að það er 
ekki verjandi hugmynd að ætlast til þess að 
fá meira fyrir afurðirnar.

Ég veit ekki til þess að hingað til hafi þýtt 
að sýna fram á hversu miklar hækkanir á af-
urðum við þurfum til að reka gott bú, sem 
getur greitt laun. Ætli einhver sem les þetta 
muni eftir því? Ég bið þá svo sannarlega um 
að fá að heyra í viðkomandi það væri sérlega 
ánægjulegt að hafa rangt fyrir sér í þessu 
efni.

Eitt er víst að þetta er ekkert grín og að 
sjálfsögðu verðum við sauðfjárbændur að fá 
hækkun á okkar afurðir á hausti komanda. 
Mér virðist í fljótu bragði að sú hækkun þurfi 
að vera þriggja stafa á hvert kíló, ég myndi 
halda svona 115 krónur á hvert kíló lamba-
kjöts ef við viljum standa í stað miðað við 
verðhækkanir á aðföngum.

Hvert sækjum við þessa hækkun? Jú að 
sjálfsögðu til sláturleyfishafa því það eru þeir 
sem kaupa af okkur afurðirnar. „Verður það 
ekki ómögulegt“? spyr þá væntanlega ein-
hver. Það held ég að geti ekki verið vegna 
þess að tveir af þremur aðilum sem selja 
áburð og fóður á landinu eru annarsvegar 
sláturleyfishafi og hins vegar félag í eigu 
nokkurra aðila þar á meðal sláturleyfishafa. 
Þannig að það getur ekki verið erfitt að sýna 
þessum ágætu aðilum fram á að þeir hljóta að 
hækka verð á afurðum okkar eins og þeir vita 
að áburðarverðið fer með okkur.

Þetta mun að einhverju leyti skila sér til 
neytenda í hækkuðu verði en þeir vita sem er 
að þeir eru að kaupa úrvals hráefni framleitt 
eftir gæðakerfi á einu hreinasta landi heims. 
Við getum líka treyst því að neytendur hætta 
ekki að kaupa íslenskt lambakjöt. Því það er 
„ekkert“ til sem jafnast á við það. 

Lifið heil

Fylgt úr hlaði  Einar Guðmann Örnólfsson



&
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Sauðfjárbúskapur í Hvalfjarðarsveit
Einar Örn Thorlacius fráfarandi sveitarstjóri:

Sauðfé og sauðfjárbúum hefur fækkað mikið 
í hreppunum sunnan Skarðsheiðar (nú Hval-
fjarðarsveit) undanfarin ár. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Bændasamtökum Íslands var 
heildarfjöldi sauðfjár á þessu svæði árið 1990 
samtals 9.793 og fjöldi sauðfjárbúa 73. Árið 
1997 var heildarfjöldi sauðfjár á sama svæði 
7.636 og fjöldi sauðfjárbúa 67. Árið 2000 var 
heildarfjöldi sauðfjár á þessu svæði 7.063 og 
fjöldi fjárbúa 60. Veturinn 2006-2007 er heild-
arfjöldi sauðfjár í Hvalfjarðarsveit kominn 
niður í 5.663 ogsauðfjárbú aðeins 36 talsins.

Sauðfé á þvi svæði sem Hvalfjarðarsveit 
nær yfir hefur því fækkað um yfir 40 % á að-
eins 18 árum og sauðfjárbúum hefur fækk-
að um helming. Fækkunin (eða hnignunin) 

hefur verið langmest síðustu árin. Það virð-
ist því augljóst að sauðfjárbúskapur er mjög 
dvínandi grein í Hvalfjarðarsveit. 

Nú vill svo til að sennilega er ekkert landbún-
aðarsvæði á Íslandi nær höfuðborginni en Hval-
fjarðarsveit, nema ef vera skyldi Kjósarhreppur. 
Það er einfaldlega þannig sá sem kemur akandi 
frá höfuðborgarsvæðinu er  staddur í Reykjavík 
þegar hann ekur ofan í göngin en þegar hann 
kemur upp úr þeim er hann kominn í Hvalfjarð-
arsveit. Hvalfjarðarsveit nýtur nálægðarinnar 
við höfuðborgina á margan hátt, en geldur fyrir 
hana á öðrum sviðum. Nálægðin við stærsta 
þéttbýlisstað landsins virðist því miður hafa 
mjög neikvæð áhrif á þennan forna atvinnuveg 
Íslendinga í minni sveit.



S M A L I N N  |  �  |  A P R Í L  � 0 0 8

Það er gott að búa í Borgarbyggð
Páll S. Brynjarsson, sveitarstjóri

Allt frá landnámi hefur Borgarfjörður verið 
búsældarlegt og þéttbýlt hérað og svo er enn 
í dag. Lengi vel var landbúnaðar undirstöðu 
atvinnugrein Borgfirðinga og Mýramanna, 
en nú eru breyttir tímar.

Við lifum á tímum örra breytinga og land-
búnaðarinn hefur sannanlega þurft að laga 
sig að breytingum. Iðnbyltingin gerði það að 
verkum að íslenskir bændur gátu brotið land, 
breytt búskaparháttum og stóraukið fram-
leiðslu. Framfarir í landbúnaði stuðluðu ekki 
aðeins að velmegun og uppbyggingu í sveit-
um, þær voru undirstaða þess að bæir eins og 
Borgarnes uxu og döfnuðu. Á 20 ára tímabili 
frá 1955 til 1975 rúmlega tvöfaldaðist íbúa-
fjöldi í Borgarnesi. Þessi fjölgun byggði á 

framförum í landbúnaði sem kölluðu á aukna 
þjónustu við atvinnugreinina og úrvinnslu 
landbúnaðarafurða. 

Um og eftir 1980 urðu hins vegar miklar 
breytingar þegar stórlega dró úr framleiðslu 
landbúnaðarafurða og í Borgarfirði upp-
lifðum við tíma samdráttar í kjölfar þessara 
breytinga. Í samantekt sem unnin var af Vífli 
Karlssyni hjá Samtökum sveitarfélaga á Vest-
urlandi kemur fram að á árunum 1988-1997 
fækkaði fólki sem starfaði við landbúnað um 
346 eða 43% í Borgarbyggð. Á þessum tíma 
fækkaði íbúum í Borgarbyggð um 120.

Á síðustu árum hefur hagur okkar íbúa í 
Borgarbyggð vænkast að nýju. Bættar sam-
göngur, uppbygging menntaskóla og háskóla, 

Skessuhorn/MM
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vöxtur í ferðaþjónustu og iðnaði gera það að 
verkum að við lifum blómlega tíma. Á síðast-
liðnum 10 árum hefur íbúum í Borgarbyggð 
því fjölgað um 449. 

En hver er staðan í gömlu undirstöðuat-
vinnugreininni landbúnaði og þá sérstak-
lega sauðfjárrækt? Þrátt fyrir fækkun íbúa í 
dreifbýli er fjöldi sauðfjár hvergi meiri en í 
Borgarbyggð. Hins vegar eru ýmsar blikur 
á lofti sem geta veikt stöðu sauðfjárræktar í 
Borgarbyggð til skemmri tíma. Mikill vöxt-
ur í skógrækt og fjölgun frístundahúsa með 
tilheyrandi breytingu landnota getur kreppt 
að sauðfjárrækt sé ekki rétt haldið á spilum. 
Því þarf að varast að gott landbúnaðar- og af-
réttarland sé tekið undir aðra nýtingu. Jafn-
framt þarf að tryggja að sauðfjárbændur geti 
stundað sína atvinnugrein í sátt við breytt 
umhverfi. 

Nýverið skipaði byggðarráð Borgarbyggð-
ar vinnuhóp til að fara yfir afréttar- og fjall-
skilamál í sveitarfélaginu. Vinnuhópurinn 
hefur skilað af sér tillögum og miða þær að 
því, að með endurbótum á tilhögun fjallskila, 
með lokun beitarsvæða frá heimalöndum eft-
ir því sem kostur er og með endurbótum á 
veg- og sauðfjárveikivarnargirðingum megi 
tryggja nauðsynlega sátt á milli sauðfjár-
bænda og aðila sem stunda aðrar búgreinar 
í dreifbýli. Að mínu mati er afar mikilvægt 
að tillögum vinnuhópsins verði hrint í fram-
kvæmd sem allra fyrst.

Það er stundum sagt að gömlu undirstöðu 

atvinnugreinarnar, landbúnaður og sjávarút-
vegur séu sólarlags atvinnugreinar. En öllu 
vitum við að þó svo að sól hnígi til viðar þá 
rís hún aftur upp að morgni. Ég trúi því að 
sama eigi við um sauðfjárræktina og því sé 
framtíðin björt til lengri tíma litið. Í ágætu 
erindi á Búnaðarþingi ræddi forseti Íslands, 
Hr. Ólafur Ragnar Grímsson um hugtakið 
fæðuöryggi. Þjóðir þurfi að móta stefnu sem 
tryggi fæðuöryggi þeirra og það sé hlutverk 
íslensks landbúnaðar að tryggja það. En á 
sama tíma og tryggja þarf fæðuöryggi þjóð-
arinnar skapa breytingar eins og fjölgun jarð-
arbúa, aukin velsæld og loftlagsbreytingar 
óþrjótandi tækifæri fyrir íslenskan land-
búnað og ekki síst sauðfjárbændur. Íslenska 
lambakjötið er gæðavara og það hlýtur að-
eins að vera tímspursmál hvenær útflutningur 
á lambakjöti muni stóraukast. Þá verður afar 
fróðlegt að fylgjast með verkefninu „Kindur.
is“ sem sett hefur verið í gangi á Snæfellsnesi 
muni reiða af, þar sem að áhugasamir ein-
staklingar á mölinni geta keypt eða leigt sér 
fé. Þetta verkefni er dæmi um afar áhugavert 
frumkvöðlastarf. 

Á sama tíma og efla þarf undirstöðuat-
vinnugreinarnar í dreifbýli þarf að bæta bú-
setukosti. Miklu skiptir fyrir íbúa í dreifbýli 
að samgöngur verði bættar, nettengingar og 
fjarskipti efld og opinber þjónusta verði góð 
og aðgengileg. Takist okkur þetta verður enn 
betra að búa í Borgarbyggð.
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Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirðinga
Ágúst Andrésson, forstöðumaður

Á undanförnum árum hefur mikið uppbygg-
ingarstarf verið unnið hjá Kjötafurðastöð KS 
og hefur fyrirtækið stækkað og elfst. Árið 
2007 var engin undantekning á því og féll 
hvert afkastametið af öðru á árinu. Metslátr-
un var á sauðfé eða um tæp 106 þús. dilkar, 
mesta dagsslátrun var slegin nokkrum sinn-
um og velta jókst um tæpan hálfan milljarð. 
Miklar framkvæmdir voru á árinu og í því 
sambandi má nefna að tekin var í notkun 
glæsileg fjárrétt. Var réttin endurbyggð að 
mestu leyti og settar í hana nýjar innréttingar. 
Tókst þessi framkvæmd með miklum ágæt-
um og rúmar nú réttin nú um 3500 kindur.

Við hjá Kjötafurðastöð KS stefnum að 
því að fyrirtækið sé leiðandi í slátrun og úr-
vinnslu sauðfjárafurða. Til að ná þessu mark-
miði hefur verið lagt mikið kapp á að auka 
hagkvæmni og hefur þekking verið sótt til 
Ný Sjálendinga en þeir eru fremstir í þessari 
iðngrein. Samstarf við þarlenda aðila hefur 
gert okkur kleift að bera okkur saman við 
það sem best gerist í Evrópu varðandi afköst 
á hvern mann í slátrun. Þessi ávinningur og 
það forskot sem við höfum umfram aðra hér 
á landi gefur okkur færi og kraft til að greiða 
besta verð á hverjum tíma til bænda og skila 
besta verði á sama tíma til neytenda. 

Afsetning afurða hefur gengið mjög vel og 
kláruðust birgðir frá 2006 fyrir upphaf slát-
urtíðar 2007. Sala afurða liðinnar sláturtíðar 
(2007) hefur verið góð það sem af er og er ekki 
útlit fyrir annað en að það haldist miðað við 
gerða samninga. Einfaldar útfærslur, fljót og 
góð afsetning er markmiðið hjá Kjötafurðastöð 
KS, frosið og ferskt lambakjöt, það er málið! 

Þetta er þó ekki alveg svona einfalt og það 

verður ekki þannig í framtíðinni. Við erum 
farin að huga að því hvernig við getum gert 
okkar vöru enn aðgengilegri fyrir viðskipta-
vininn og er það ekki síst í því skini að geta 
staðist samkeppni við aðrar kjöttegundir sem 
hægt er að fá sem skyndirétti.

Áfram skal haldið!
Það er ljóst að á brattann er að sækja fyrir 
bændur og aðra þá sem lifa á úrvinnslu land-
búnaðarafurða. Miklar kostnaðarhækkanir 
eru boðaðar, áburðarverð, fóðurverð, olía, 
plast, pappi og almennur launakostnaður fer 
hækkandi. Þrátt fyrir að það kreppi að grein-
inni annarslagið þá mega menn ekki missa 
móðinn. Við hjá Kjötafurðastöð KS höfum 
mikla trú á íslenskum landbúnaði og á þeirri 
forsendu höfum við sett mikla fjármuni í 
uppbyggingu á undanförnum árum. Við mun-
um halda því starfi áfram í því skini að ná 
fram sem mestri hagræðingu og vera þannig 
sem best í stakk búinn að klífa brattann og 
standast aukna samkeppni.

Við hvetjum bændur til að gera samanburð 
á því hvað sláturleyfishafar bjóða á hverjum 
tíma. Það hefur verið stefna okkar að einfalda 
þennan samanburð og hvetjum við bændur til 
að spyrja spurninga ef eitthvað er ekki nóg 
ljóst í þeim samanburði. Það getur verið sárt 
að upplifa það eftirá að hafa orðið af tugum 
eða jafnvel hundruðum þúsunda vegna þess 
að aðilar hafa fengið misvísandi og flókin 
skilaboð frá ákveðnum sláturleyfishöfum 
varðandi t.d útflutning.

Kjötafurðastöð KS óskar bændum góðs 
gengis, jafnframt vonumst við eftir áframhald-
andi góðu samstarfi og auknum viðskiptum. 

Skessuhorn/MM
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Fyrir framleiðsluárið 2007 voru settar á vetur 
498 fullorðnar ær, 174 gimbrar og 25 hrútar 
á Hesti. Alls voru því 697 kindur á fóðrum, 
veturinn 2006-2007. Þetta var fjölgun um 52 
kindur, 27 ær og 25 gimbrar.

Frjósemi
Alls fæddust 943 lömb eftir fullorðna á, 
eða 1,89 lömb á vetrarfóðraða á. 17 ær voru 
geldar, 2 létu lömbum fyrir burð, 66 ær voru 
einlembdar, 358 tvílembdar, 51 þrílembd og 
2 fjórlembdar. Þetta er frjósemi í meðallagi 
miðað við síðustu ár, en mun meiri frjósemi 
en vorið 2006 (1,80) , sem var slakt ár.

Afföll voru 94 lömb frá vori til hausts sem 
gerir 10,0% miðað við 7,8% árið áður. Þessi af-
föll eru í hærri kantinum, en þó ekki alvarlega 
há. Afföll aukast yfirleitt með aukinni frjósemi 
þannig að það var líklegt að afföllin yrðu eitt-
hvað meiri en árið áður. Dauðfædd lömb voru 
25, 11 lömb drápust í fæðingu og 25 lömb dráp-
ust á sauðburði og fram að fjallrekstri. 10 lömb 
drápust í skurðum að hausti eftir að þau voru 
komin heim á beit og 23 lömb vantaði af fjalli. 
Mikil afföll urðu í skurðum síðastliðið haust og 
má kenna veðrinu um að nokkru leyti. Miklar 
rigningar gerðu það að verkum að vatnsstaða 
var há í skurðum og að auki þá sóttu lömbin í 
var fyrir veðrinu, í skurðbakkana.

Gimbrarnar báru 187 lömbum sem gerir 
1,07 lömb á vetrarfóðraða gimbur. 32 gimbr-
ar voru geldar eða höfðu látið fangi, 97 voru 
einlembdar og 45 tvílembdar. 

Afföll voru 56 lömb frá vori til hausts, eða 
29,9%, miðað við 9,0% árið áður. Þetta eru 
mestu afföll sem skráð hafa verið hjá gim-
brunum á Hesti. 9 lömb voru dauðfædd, 9 
dóu í fæðingu, 24 drápust á sauðburði og 
til fjallreksturs. 4 lömb fórust í skurði og 10 
vantaði af fjalli. Þessi afföll eru gífurlega 
mikil og enga skýringu að finna í flestum til-
fellum, því miður. 

Frá Hesti – Niðurstöður skýrsluhaldsins 2007
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson – Landbúnaðarháskóla Íslands

Afkvæmarannsókn 2007
13 veturgamlir hrútar voru í afkvæmarann-
sókninni á Hesti síðastliðið haust. Af þessum 
13 hrútum voru 8 undan hrútum sem voru á 
sæðingastöðvunum. Tveir hrútar voru undan 
Kveik 05-965, þeir Tvinni og Þráður. Tveir 
undan Rafti 05-966, þeir Búkki og Bjálki. 
Þrír hrútar í rannsókninni voru undan Hyl 
01-883, þeir Flaumur, Flúðar og Floti og einn 
undan Busa 03-946, sem Nemi heitir. Að 
auki var einn hrútur í afkvæmaprófuninni á 
vegum sæðingastöðvanna, Breiður og kom 
frá Gilsbakka í Hvítársíðu. Breiður er undan 
Úðasyni og Lóðadóttur, frá Gilsbakka.

Aðeins er unnið með hrútlömb í afkvæma-
rannsókninni á Hesti og var þeim slátrað í 
einni slátrun, 28. september. Alls var slátrað 
266 hrútlömbum sem gerir rúm 20 lömb að 
meðaltali undan hverjum hrút í afkvæma-
rannsókninni.

Meðaltal ómmælinga í rannsókninni var 
26,82 mm fita, 2,43 mm fita ofan á vöðvanum 
og 3,62 í lögun. Meðalfallið í slátruninni var 
15,74 kg og flokkuðust hrútarnir með með-
altal upp á 10,13 í gerð og 5,84 í fitu. Þetta 
er rúmlega hálfu kílói minni meðalfallþungi 
en haustið 2006, en hins vegar besta flokkun 
sem fengist hefur í afkvæmarannsókninni.

Niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki 
eins afgerandi eins og haustið 2006, þegar 
þeir Raftur og Kveikur skáru sig úr. Hrút-
arnir skiptu nokkuð á milli sín að verma 
toppsætin eftir mismunandi eiginleikum, en 
þegar allt var tekið saman voru þrír teknir á 
sæðingastöðvarnar út frá niðurstöðum þeirra. 
Þetta eru þeir Bifur 06-994, Bjálki 06-995 
og Þráður 09-996. Bifur gaf væna og mjög 
vel gerða hrúta, hæstu stig fyrir frampart og 
læri og bestu gerðina (11,17). Fitan reyndar 
aðeins yfir meðaltali rannsóknarinnar (6,20). 
Bjálkasynirnir voru með þriðju hæstu læra-
stig og mjög gott hlutfall gerðar og fitu, eða 
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1,87 (10,86 í gerð og 5,80 í fitu). Þráðarsyn-
irnir voru með áberandi litla fitu ofan á bak-
vöðvanum í ómmælingunni og einnig minnstu 
fituna á síðunni þrátt fyrir að vera með næst 
þyngsta fallið, 16,18 kg. Hann var að skila 
vænum lömbum sem flokkuðust mjög vel, 
10,51 í gerð og 5,62 í fitu. Tvinni var einnig 
að skila mjög fínum niðurstöðum, þykkasti 
ómvöðvinn og besta lögunin, næst hæstu læra-
stigin og fín flokkun, 10,83 í gerð og 5,93 í 
fitu. Tvinni er hins vegar áhættuarfgerð gagn-
vart riðusmiti og var því aldrei inn í myndinni 
að hann fengi farseðil á sæðingastöð.

Flokkun lamba
Alls voru 793 lömbum slátrað í haustslátr-
unum 2007. Inn í þessari tölu eru hrútlömbin 
úr afkvæmarannsókninni sem talað var um 
hér að ofan. Meðalfallið var 15,39 kg og er 
það rúmu kílói léttara en haustið 2006. Með-
altalstölur fyrir kjötmatið voru 9,84 fyrir gerð 
og 5,91 fyrir fitu. Þegar heildin er skoðuð 
miðað við afkvæmarannsóknina má sjá að 
lömbin sem voru utan afkvæmarannsóknar 
voru ekki eins góð og hrútarnir sem slátrað 
var í afkvæmarannsókninni. Skiptingu í ein-
staka flokka má sjá í töflu 1. Þar má sjá að 
ríflega helmingur lambanna fer í U-flokk 
og tæplega tveir þriðju lambanna fer í fitu-
flokk 2. Stærstu einstöku flokkarnir eru U2 
og R2, en 61,57 % lambanna fara í þessa tvo 
flokka. Eitt lamb fór í U4 og eitt lamb fór í 
P1. Lambið sem fór í U4 var snemmfæddur 
einlembingur og P1 lambið var forystulamb

Ásetningur
Síðastliðið haust voru settir á 19 lambhrútar 
og 138 gimbrar. Lambhrútarnir 19 eru undan 
hinum ýmsu hrútum, en helst ber að nefna að 
3 lambhrútar voru settir á undan Þræði 06-996 
og tveir undan Bifri 06-994 og Bjálka 06-
995. Tveir hrútar eru tilkomnir með sæðingu, 
annars vegar hrútur undan Fróða 04-963 frá 
Hagalandi og hins vegar svartflekkóttur hrútur 
undan Bletti 05-967, frá Ytri-Skógum. Með-
alþungi ásetningshrútanna var 43,9 kg og voru 
þeir með 31,5 mm þykkan bakvöðva, 2,6 mm 
fitu og 4,6 í lögun að jafnaði, í ómmælingu.

Dætrahópar voru settir á undan Bifri og 
Þræði, en einnig eru stórir hópar til undan 
Nema og Sorta. Úr sæðingum eru gimbrar 
til undan Rafti 05-966, Fróða 04-963, Bletti 
05-967, Hvelli 05-969, Gola 02-956, Höfð-
ingja 03-959 og Lykli 03-977. Sjö gimbrar 
eru til undan Rafti, fjórar undan Fróða, en ein 
til tvær undan hinum hrútunum. Gimbrarnar 
voru að meðaltali 39,7 kg í september síð-
astliðinn. Meðaltal ómmælinga var 29,1 mm 
vöðvi, 2,9 mm fita og 4,0 í lögun.

Afurðir
Fullorðnu ærnar voru að skila að meðaltali 
27,4 kg af kjöti eftir hverja á haustið 2007. 
Einlemban skilaði 16,9 kg og tvílemban 30,8 
kg. Á með lambi skilaði 29,0 kg.

Veturgömlu ærnar skiluðu að meðaltali 
10,9 kg af kjöti eftir vetrarfóðraðan gemling. 
15,7 kg skiluðu veturgamlar ær með lömb-
um. Settar voru á 17 gimbrar undan gemling-
um auk tveggja hrúta.

 1 2 3 3+ 4 5 Alls

E 1,35 %  3,52 % 0,41 %    5,28 %

U 0,81 % 31,26 % 17,73 % 3,11 % 0,14 %  53,04 %

R 1,89 % 30,31 %  7,04 % 0,81 %   40,05 %

O 0,27 %  1,22 %      1,49 %

P 0,14 %       0,14 %

Alls 3,11 % 64,14 % 28,28 % 4,33 % 0,14 %  0,00 % 100,0 %

Tafla 1. Flokkun allra lamba á Hesti 2007.
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Sauðburðagrindur
Sigurður Þór Guðmundsson, ráðunautur hjá Búgarði

Það er mjög mismunandi hvernig bændur 
hafa verkganginn á sauðburði. Mjög margir 
láta ærnar bera í krónum og færa svo tví-
lembur bornar í einstaklingstíur þar sem þær 
fá að vera í 1-3 sólarhringa. Aðrir taka þær 
strax úr um leið og sést á þeim og láta þær 
bera í sérstökum burðarstíum þar sem þær fá 
að vera í 2-6 tíma og svo eru settar saman 
2-4 tvílembur. Yfirleitt veltur þetta á aðstöðu 
á hverjum stað, húsrými, vana bóndans og 
veður aðstæðum í hverri sveit.

Gegnumsneitt er það þrennt sem sker úr um 
hvort vinnuaðstaðan við sauðburð er góð:

• Það þarf að vera sjálfbrynning handa öllu 
fé, hvort sem er í einstaklingsstíum eða 
fjölbýli. Lömb þurfa fljót að fá aðgang 
að vatni, sérstaklega hjá marglembum og 
tvílemdum gemlingum til að hlífa júgrum 
ánna.

• Það þarf að vera hægt að gefa öllum ám 
hey með hjólbörum eða vagni án þess að 
hey sé borið yfir milligerði.

• Það þarf að vera hægt að færa fé á milli stía 

og hólfa án þess menn séu að lyfta fé eða 
þurfi að losa aukagrindur.

Besta vinnuaðstaðan er þar sem aldrei þarf 
að færa til grindur á sauðburðinum eftir að 
þær hafa einu sinni verið setta niður, heldur 
séu hlið eða gangar á milli sem hægt er að 
reka fé eftir. Stíukerfi sem gefist hafa vel inní 
hefðbundinn fjárhús byggja á því að mjór 
gangur (mynd 1) myndist aftast í krónni upp 
við þilið þannig hægt sé að setja ær í hverja 
stíu óháð öðrum stíum. Mynd 2 sýnir tvær 
útgáfur af slíku kerfi. 

Annað atriði er að í hverri stíu þarf að vera 
sjálfbrynning og getur hún annaðhvort verið 
skálar sem komið er fyrir í stíunum eða stút-
ar. Að brynna handvirkt tekur mikinn tíma og 
sérstaklega þegar tíminn er einfaldlega ekki 
fyrir hendi. Það er rétt að benda þeim á, sem 
fötubrynna, að mikil breyting er að notast við 
langa slöngu með krana á endanum frekar 
en bera til föturnar, það léttir miklu álagi af 
höndum, baki og fótum.

Mynd 1. Garði með lambavari og einstaklingsstía. Aftan 
við stíuna er gangur, af honum eru ær settar inn í stíuna.
Stærðarmálin þarf að laga að hverju húsi fyrir sig. En 
ærin þar um 80 cm til að snúa sér og tvílemban þarf 1 
m2 í legupláss.

Mynd 2.  Stíukerfi í hefðbundnum fjárhúsum. Í báðum til-
fellum eru stíurnar 80x120 cm en að ofanverðu er hliðið
látið opnast að milliþilinu þannig hægt sé að nýta brynn-
inguna. Þá þarf að loka stíunum til að hægt sé að færa fé
aftan við þær. Að neðan verðu eru stíurnar alltaf lokaðar 
þá þarf að vera brynning í stíunni, annaðhvort stútur
eða skál en á móti kemur að þá er gangurinn alltaf til 
taks fyrir aftan.
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Á liðnum árum hefur margt færst til betri 
vegar í sauðfjárrækt og sölu afurða. Miklar 
framfarir hafa orðið í ræktun og lömbin eru 
holdfylltari og fituminni en áður var og af-
urðirnar mæta þar með óskum viðskiptavina 
mun betur. 

Markaðssetning hefur einnig tekist vel. 
Meðal neysla lambakjöts á mann hefur að 
vísu látið hægt undan síga fyrir hvíta kjötinu 
hefur staðan haldist merkilega vel miðað við 
þær neyslubreytingar sem sjá má hjá ungu 
kynslóðinni. Góðar afurðir og góð ímynd 
skiptir hér mestu. Lambakjöt er og þarf að 
vera hágæðavara en ekki hluti kjötfjalla eða 
vara sem eru alltaf á útsölu !

Framundan eru mjög krefjandi tímar sem 
reyna á alla keðjuna frá bónda og allt í gegn-
um fullvinnslu. Fjórar alvarlegar ógnanir 
steðja að íslenskum kjötmarkaði og þar með 
sauðfjárræktinni. 

Fyrst skal nefna augljóst merki þess að 
við séum að færast frá seljendamarkaði til 
kaupendamarkaðar. Framleiðsla á hvíta kjöt-
inu hefur vaxið svo og á nautgripakjöti. Nóg 
er til af lambakjöti og hætta á að þessi staða 
stuðli að verðlækkun eða í það minnsta tor-
veldi verðhækkun sem mjög brýn er vegna 
kostnaðarhækkana.

Í annan stað hafa aðflutningsgjöld lækkað 
og virðist stefnt að því í tengslum við nýgerða 
kjarasamninga að lækka þau enn frekar sem 
auðveldar innflutning kjöts og kjötvara.

Í þriðja lagi liggur fyrir að í lok næsta árs 
tekur gildi svokallaður Viðauki I í ESS samn-
ingnum sem leyfir að flutt sé inn ferskt kjöt 
! Í dag má eingöngu flytja inn frosið kjöt en 
heimild til innflutnings á fersku kjöti mun 
opna fyrir ferskvöru sem getur höggvið al-
varlega í markað innlendra framleiðenda.

Í fjórða lagi er það mikla ólán sem ligg-
ur í niðurfellingu útflutningsskyldu. Það er 

ólíklegt að allir hafi gert sér grein fyrir því 
hvaða hætta er hér á ferðum. Mörg undanfar-
in ár hefur framleiðsla á kindakjöti verið 14 
– 1600 tn umfram innanlandssölu. Þetta kjöt 
höfum við flutt út með æ betri árangri og 
um leið haldið jafnvægi á innanlandsmark-
aði. Niðurfelling útflutningsskyldu gerir það 
ólöglegt að deila byrðum af útflutningi. Það 
er mjög áþreifanleg hætta á því að einhverjir 
sláturleyfishafa sjái sér leik á boði og hygg-
ist hætta útflutningi og selja allt sitt kjöt inn-
anlands. En hvað gerist þá ? Jú, aðrir verða 
að gera slíkt hið sama til að standa jafnvægis 
í möguleikum á að borga bændum fyrir inn-
lagt fé. Umfram magnið sem framleitt er fer 
þá ekki úr landi en vitað er að ekki þarf nema 
5-10% offramboð til að lækka verðið á mark-
aðnum um 20-30% eða allt að því marki að 
útflutningur skili því sama !

Þeir sláturleyfishafar sem ekki flytja út 
eftir árið 2008 verðfella því markaðinn fyrir 
öllum sauðfjárbændum. Það skiptir því meira 
máli er bændur velja sér sláturleyfishafa til 
viðskipta að þeir skipti við aðila sem hefur 
skynsama útflutningsstefnu en hvort hann 
býður nokkrum krónum meira á kílóið. Ef 
markaðurinn fer niður verður það ekki um 
nokkrar krónur heldur marga tugi króna.

Í þessu ljósi hyggst SS þróa áfram útflutn-
ing til Whole Foods keðjunnar í Bandaríkj-
unum. Þetta verkefni gekk mjög vel á liðnu 
hausti og stefnt að 50-100 % aukningu á því 
næsta. Einnig er ætlunin að selja til markaða 
í Noregi, Danmörku og Bretlandi.

Sláturfélagið hefur lagt ríka áherslu á að 
þjóna Vesturlandi vel enda er Vesturland 
heimasvæði SS og margir bændur þar félags-
menn í Sláturfélaginu. Sláturfélagið er fjár-
hagslega mjög sterkt fyrirtæki og býður alla 
framleiðendur kjöts á svæðinu velkomna til 
viðskipta.

Hvað bíður sauðfjárbænda?
Steinþór Skúlason, forstjóri Sláturfélags Suðurlands
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Sauðfjárbændur hafa ekki farið varhluta af 
þeim miklu aðfangahækkunum sem dunið 
hafa yfir undanfarið. Áburður er að hækka 
um 70% nú á milli ára og hefur tvöfaldast í 
verði á sl. tveimur árum. Fjármagnskostnaður 
hefur hækkað um 80% á sama tíma og dies-
elolía um tæp 50%. Síðasta hækkun er svo á 
sáðvöru sem hækkar um allt að 70% á milli 
áranna 2007 og 2008. Landssamtök sauðfjár-
bænda hafa reiknað út að verð á kindakjöti til 
bænda þyrfti að hækka um tæpar 64 krónur á 
kíló bara til að vega upp áburðarhækkunina 
eina og sér. Þá er ekki tekið tillit til annarra 
þeirra hækkana sem hér hafa verið taldar 
upp og átt við allt kjöt, bæði dilkakjöt og af 
fullorðnu og bæði kjöt á innanlands og út-
flutningsmarkað. Þetta er 17.5% hlutfallsleg 
hækkun ef miðað er við dilkakjötsverð, en 
mun meiri sé miðað við annað kjöt.

Á þessum tímum er ennþá mikilvægara en 
áður að fara sérstaklega vel yfir allar áburð-
aráætlanir og öll dreifingartæki og gæta þess 
að áburðurinn nýtist örugglega eins vel og 
mögulegt er. Leiðbeiningamiðstöðvarnar 
þurfa jafnframt að leggja sérstaka áherslu á 
að fara yfir þessa þætti með bændum. Það 
verður einnig að nýta búfjáráburðinn eins 
vel og hægt er. Bændablaðið hefur fjallað 
ágætlega undanfarið um þessi efni og eru all-
ir hvattir til þess að kynna sér þá umfjöllun 
sem ekki hafa þegar gert það. 

Afurðasölufyrirtækin þurfa einnig að fara 
aftur yfir alla sína kostnaðarþætti og svara 
því hvað þau ætla að gera til að draga úr 
áhrifum þessara miklu hækkana. Síðast en 
ekki síst munu neytendur verða varir við 
þetta í formi hærra útsöluverðs á komandi 
hausti. Tekjur sauðfjárbænda leyfa einfald-
lega ekki að þeir taki á sig hækkanir af þessu 
umfangi. Þeir hljóta því að sækja fram eftir 
hærra afurðaverði, enda ekki um aðra leið 
að ræða. Það er auðvitað ekki ljóst hver hún 

verður enda verðlagningin ekki miðstýrð 
lengur. Margir þættir munu hafa þar áhrif 
eins og verð á samkeppnisvörum, nýgerðir 
kjarasamningar og almennt verðlag í land-
inu. Til umræðu er einnig hvort að stjórnvöld 
muni að einhverju leyti grípa til aðgerða til 
að milda áhrif þessara miklu hækkana á mat-
vælaverð. Þegar þetta er skrifað er ekki ljóst 
hvort um einhverjar slíkar aðgerðir verður að 
ræða og þá hvað miklar. Í ljósi þess að grip-
ið var til umfangsmikilla mótvægisaðgera 
til að bregðast við niðurskurði á aflamarki í 
þorski má spyrja hvort ekki sé ástæða til að 
bregðast einnig við þessari miklu röskun á 
högum hinnar aðalmatvælaframleiðslunnar 
í landinu. 

Forystumenn bænda hafa m.a. reifað þá 
hugmynd að fresta afnámi útflutningsskyldu 
á kindakjöti sem fyrirhugað er að komi til 
framkvæmda um mitt næsta ár. Það er að 
minnsta kosti ljóst að ef afnám útflutnings-
skyldunnar leiðir til þess að útflutningur 
leggst að meira eða minna leiti af þá mun það 
hafa veruleg áhrif á afurðaverð og ekki bara 
á kindakjöti heldur öllu kjöti. Það gæti leitt 
til almenns verðfalls eins og menn muna frá 
árunum 2002 og 2003.

En þó að horfurnar séu kannski ekki góð-
ar til skamms tíma þá eru líka tækifæri í 
spilunum til lengri tíma litið. Þróunin und-
anfarin misseri á alþjóðlegum mörkuðum 
hefur verið sú að matvælaverð hefur hækk-
að almennt. Þar er talað um að tímabil hinna 
ódýru matvæla sé liðið og ólíklegt sé að 
þessar hækkanir gangi til baka. Meiri eft-
irspurn er nú eftir framleiðsluvörum land-
búnaðarins í hinum stóru samfélögum í Ind-
landi og Kína, en þar er mikill uppgangur og 
fólk þar sem hefur meira á milli handanna en 
áður er í auknum mæli að nota þær tekjur til 
að veita sér meira í mat. Þar að auki þrýst-
ir verulega aukin framleiðsla á eldsneyti úr 

Breytingatímar framundan?
Sigurður Eyþórsson framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda 
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korni verði þess upp. Tímaritið Economist birti 
nýlega ítarlega úttekt á málinu og kom þar m.a. 
fram að skv. þeirra gögnum hefur matvælaverð 
aldrei verið hærra en nú allt frá 1845, en blað-
ið hefur skráð gögn um það allann þann tíma. 
Umræðan hefur því breyst. Um árabil hefur 
umræðan um matvælaframleiðslu mikið snúist 
um hvernig hægt væri að lækka verð hennar 
meira og meira eða hvar væri hægt að tryggja 
neytendum sem ódýrust matvæli. En það sem 
menn velta nú fyrir sér er frekar: Hvernig getum 
við tryggt neytendum nægileg matvæli? Það er 
nokkuð sem við höfum ekki heyrt mikið um hér 
á landi en hugtakið fæðuöryggi á eftir að koma 
oftar fyrir í umræðunni haldi þessi þróun áfram. 
Við setningu Búnaðarþings 2008 komu allir þrír 
ræðumenn dagsins, formaður BÍ, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra og forseti Íslands, inn á 
þetta hugtak. Ráðherrann benti meðal annars á 
að þessi þróun myndi bæta samkeppnisstöðu 
íslensks landbúnaðar auk þess sem það 
væri sífellt meira metið að fram-
leiða hreina og heilnæma vöru 
eins og hér er gert fyrir 
utan það að styrkur 
okkar fælist í 

að geta framleitt vörur með skýrum upp-
runa. Forsetinn nefndi að mikilvægt væri 
að hefja víðtækar umræður um hlutverk 
landbúnaðarins í fæðuöryggi Íslendinga 
og móta sáttmála sem myndi tryggja slíkt 
öryggi hérlendis til frambúðar. Forsetinn 
sagði mikilvægt að hefja þær umræður 
yfir hefðbundna togstreitu um skipulag 
og verðlagningu framleiðslunnar, heldur 
taka mið af hinni alþjóðlegu þróun og 
þeim hættum sem fæðuöryggi þjóða stafar 
vegna hennar. Formaður BÍ benti á marga 
sömu þætti og vitnaði m.a. til könnunar 
sem Bændasamtökin létu gera þar sem 
tæp 80% landsmanna töldu mikilvægt að 
hafa hér innlenda matvælaframleiðslu. 

En það breytir ekki því að á þessari 
stundu þrengir mjög að. Næstu misseri 
mun skera úr um hvernig sauðfjárræktin 
og annar íslenskur landbúnaður mun þró-

ast áfram. Það er mikilvægt að það takist 
að komast yfir þá tímabundnu hjalla 

sem nú eru staðreynd því í fram-
tíðinni geta falist stærri tæki-

færi en nokkru sinni áður. 

Mynd: E.Ó
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Nú eru liðin tvö ár síðan Sláturhús KVH var 
stofnað. Frá upphafi hefur það verið stefna 
fyrirtækisins að reka sláturhús þar sem slátr-
að er bæði sauðfé og stórgripum á eins hag-
kvæman hátt og mögulegt er. Með það að 
leiðarljósi hefur afkastageta í sauðfjárslátrun 
verið stóraukin, en síðastliðið haust fékkst 
leyfi til að slátra 2400 dilkum á dag, og er 
svo komið að aðeins eitt sláturhús á landinu 
hefur meiri afkastagetu, 

Á árinu 2007 var góður vöxtur hjá fyr-
irtækinu því met voru sett í slátruðu magni, 
bæði í slátrun sauðfjár og nautgripa.

Sauðfjárslátrun fór úr 64.2 þúsund dilkum 
upp í 72.7 þúsund sem gerir 13,3% aukn-
ingu. Aukning í slátrun nautgripa var töluvert 
meiri í prósentum talið eða um 252%. Aldrei 
fyrr hefur jafn mörgum gripum verið slátrað í 
sláturhúsinu á Hvammstanga.

Við getum enn aukið töluvert við okkur og 
höfum síðan í janúar sótt nautgripi vikulega í 
Borgarfjörð og nágrenni.

Útflutningur
Útflutningur til Bandaríkjanna hófst hjá 
SKVH síðasta haust og gekk hann með ágæt-
um. Flutt voru út um 18 tonn. Sú leið var far-
in að flytja vikulega út 3-4 tonn með flugi, 
en hagstæðir samningar náðust við Icelandair 
cargo um flutningsgjöld.

Eru bundnar vonir við að útflutningur auk-
ist næsta haust til Bandaríkjanna, en það er 
að sjálfsögðu háð því að samningar náist við 
Whool foods verslunarkeðjuna um verð.

Framkvæmdir
Eins og fram hefur komið er það stefna 
félagsins að slátra á eins hagkvæman hátt og 
mögulegt er. Þess vegna hafa verið í gangi 
framkvæmdir sem stuðla að því að auka af-
kastagetu sláturhússins.

Fyrst var farið í það að setja upp öflugt 

Sláturhús KVH
Magnús Freyr Jónsson framkvæmdarstjóri

kælikerfi, síðan var fjárréttin stækkuð. Þetta 
voru aðgerðir sem gerðu mögulegt að auka 
afkastagetu sláturhússins frá því að vera 1800 
dilkar á dag upp í 2400.

Fyrir næstu sláturtíð á að lengja sláturlínu 
hússins sem leiðir til aukins hraða ásamt því 
að bæta gæði slátrunar.

Eftir að búið verður að lengja sláturlínuna 
verður með góðu móti hægt að slátra þeim 
2400 dilkum sem sláturhúsið hefur leyfi til 
að slátra í dagvinnu. 

Þegar Sláturhús KVH tók við rekstri slát-
urhússins á Hvammstanga var slátrað að jafn-
aði 1750 dilkum á dag, en eftir framkvæmdir 
verður hægt að slátra 2400 dilkum með sama 
starfsmannafjölda. 

Því má segja að sú hagræðing sem náðst 
hefur hjá fyrirtækinu geri það kleyft að slátra 
6-700 fleiri dilkum á dag, án aukins kostn-
aður.

Hækkanir og samkeppni
Verðhækkanir á aðföngum, launahækkanir 
og sú ógn sem stafar af innfluttu kjöti vega að 
rekstrargrundvelli afurðastöðva sem og hjá 
þeim er stunda búskap. Ekki er víst að hægt 
sé að velta þessum hækkunum út í verðlag-
ið, því miklar hækkanir umfram almennar 
verðlagshækkanir mun virka eins og bensín á 
eld þeirra sem tala fyrir auknum innflutningi 
ásamt því að hætta er á að neytendur snúi sér 
að staðkvæmdarvörum.

Því er það nú sem aldrei fyrr nauðsynlegt 
að hagræða með það að leiðarljósi að geta 
greitt bændum viðunandi verð fyrir afurðir 
sínar ásamt því að geta boðið neytendum kjöt 
á viðráðanlegu verði.

Fyrir hönd Sláturhúss KVH ehf þakkar 
undirritaður gott samstarf við bændur og 
vonumst eftir enn frekari samstarfi á kom-
andi árum. 



Allt fyrir...

Götuskráð fj órhjól frá 
aðeins 659.000 kr.

Allt fyrir 
sauðburðinn
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Afkvæmarannsóknir í fjarvis.is
Hallfríður Ósk Ólafsdóttir og Sigríður Jóhannesdóttir
Búnaðarsamtökum Vesturlands

í að sér töflur eru nú fyrir uppgjör á lifandi 
lömbum og sláturlömbum þar sem koma fram 
þær upplýsingar sem einkunnir hrútanna fyrir 
líflömb og sláturlömb byggja á. Þriðja taflan, 
s.k. heildaryfirlit, er svo afkvæmarannsóknin 
sjálf þar sem dregnar eru saman einkunnir 
hrútanna af hinum blöðunum og reiknuð út 
heildareinkunn. Hér á eftir er farið stuttlega 
yfir hvaða upplýsingar það eru sem koma 
fram á hverju blaði.

Uppgjör á lifandi lömbum
Á eftir upplýsingum um hvern og einn hrút 

(nafn, númer og faðerni) kemur 
fram fjöldi lamba sem skoð-

aður var undan hverjum 

Afkvæmarannsóknir voru gerðar upp í fjar-
vis.is í fyrsta sinn sl. haust og samhliða því 
eru að sjálfsögðu einhverjar breytingar – von-
andi flestar til batnaðar. 

Fyrst má þar nefna að nú er hægt að gera 
upp afkvæmarannsókn þó að bóndi sé ekki 
búinn að skila haustbókinni þar sem slát-
urupplýsingar berast sjálfkrafa frá sláturhúsi 
inn í kerfið. Ráðunautur hefur hins vegar eng-
ar forsendur til að yfirfara sláturskrána eins 
og mælt er með að bændur geri þar sem alltaf 
geta leynst innsláttarvillur eða númer verið 
vitlaust lesin. Önnur breyting 
snýr að útliti uppgjörs-
ins sem breytist lítillega 
þó að upplýsingarnar 
séu mikið til þær sömu. 
Stærsta breytingin felst 

Skessuhorn/MM
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hrút. Í dálkunum þar á eftir koma fram eft-
irfarandi upplýsingar.

Þungi: Lífþungi allra skoðaðra (ómmældra 
og stigaðra) lamba undan viðkomandi hrút

Þ.eink: Þungaeinkunn sem reiknuð er fyr-
ir hrútinn út frá meðallífþunga allra lamba í 
rannsókninni. Þessi einkunn sveiflast í kring-
um töluna 100 þannig að hrútur sem er með 
einkunnina 100 er að gefa lömb sem eru akk-
úrat jafnþung á fæti og meðaltalið, hrútur 
sem fær yfir 100 í einkunn gefur vænni lömb 
en meðaltalið og einkunn undir 100 segir þá 
að afkvæmi hrútsins séu undir meðallífþunga 
þeirra lamba sem koma til uppgjörs

Ómv. og ómf.: Í þessum dálki kemur fram 
meðalþykkt ómvöðva og ómfitu á öllum 
skoðuðum (ómmældum og stiguðum) lömb-
um undan viðkomandi hrút. Þarna er um að 
ræða rauntölur, s.s. meðaltal mælinganna 
eins og þær eru skráðar á dómablöðin.

L.ómv og L.ómf.: Þarna kemur fram með-
alómvöðvi og ómfita skoðaðra afkvæma 
hvers hrúts, leiðrétt að jöfnum lífþunga. Þ.e. 
hvaða vöðva/fituþykkt mætti búast við að 
lömbin hefðu ef að lífþungi þeirra væri sá 

sami og meðaltal búsins. Ef lambið er und-
ir búsmeðaltali í lífþunga fær það hækkun á 
mælingarnar, bæði vöðva og fitu en lækkun 
ef það er yfir meðaltali.

Lag: Í þessum dálki sést meðaleinkunn (á 
skalanum 1-5) fyrir lögun bakvöðva á öllum 
skoðuðum lömbum undan viðkomandi hrút 
eins og ráðunautur metur hana við ómskoð-
un. 

Fótl: Í þessum dálki sést meðallengd fram-
fótarleggs, hafi hann verið mældur, á öllum 
skoðuðum lömbum undan viðkomandi hrút.

Framp., Læri, Ull: Í þessum dálki sést 
meðaleinkunn, eins og ráðunautur metur 
hana, fyrir frampart, læri og ull allra skoð-
aðra lamba undan viðkomandi hrút.

G.eink.: Gæðaeinkunn (samsvarandi því 
sem áður hét „einkunn fyrir ómmælingar“). 
Í þessum lið eru vegnar saman í eina einkunn 
upplýsingar úr ómmælingu leiðrétt að jöfn-
um fallþunga og stigun. Þykkt bakvöðva ( 
leiðréttur ómvöðvi) hefur mest vægi í heild-
areinkunninni, m.a. vegna þess að það er sá 
eiginleiki sem hefur mestan breytileika milli 
afkvæmahópa. Eins fyrir lífþungaeinkunn 
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gildir að því hærri einkunn því betra og 
reikna má með að meðaleinkunn hrútanna í 
rannsókninni sé 100. 

Kjötmatsuppgjör
Þarna koma, eins og í uppgjöri fyrir lifandi 
lömb, fyrst fram upplýsingar um hvern og 
einn hrút (nafn, númer og faðerni) auk fjölda 
lamba undan honum sem slátrað var.

Í dálkunum þar á eftir koma upplýsingar 
um:

Fallþ.: Meðalfallþungi þeirra lamba sem 
slátrað var undan hrútnum eins og hann kem-
ur fyrir úr vigtarseðli, þ.e. óleiðréttur. 

Fallþ.eink.: Á sama hátt og reiknuð er 
einkunn fyrir lífþunga í uppgjöri á lifandi 
lömbum er reiknuð út fallþungaeinkunn sem 
lýtur sömu lögmálum og lífþungaeinkunnin 
sem lýst var hér að framan.

Vöðvi og Fita: Í þessum dálkum kemur 
fram kjötmat lamba undan hverjum hrút og 
er matsflokkunum varpað yfir í tölugildi eftir 
ákveðnu kerfi þannig að hægt sé að reikna 

út meðalflokkun lambanna, bæði hvað varðar 
holdfyllingu og fitu. Hverjum flokki er gefið 
tölugildi frá 1 og upp í 15.  Þessi tölugildi eru 
svo notuð til að reikna út meðalflokkun bæði 
gagnvart gerð og fitu. 

Gerðin 
E=14,  U= 11,  R= 8,  O= 5,  P= 2

Fitan
1= 2,  2=5,  3- =7,  3=8,  3+ =9,  4=11,  
5=14

Með því að margfalda fjölda lamba sem fer 
í hvern flokk með tölugildi flokksins er hægt 
að reikna út meðalvöðva og/eða fituflokkun 
á búinu. Hafa þarf í huga að það eru bestu 
fituflokkarnir sem fá lægstu tölugildin þannig 
að öfugt við allar aðrar einkunnir sem út úr 
skýrsluhaldinu eru unnar gildir hér að betra 
er að hafa þessa tölu sem lægsta. Þannig er 
meðalvöðvi 11 jafngilt því að lömbin færu að 
meðaltali í U og meðalfita 9 samsvarar því 

Úr Þverárrétt. Mynd. U.Ó.
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að lömbin færu að meðaltali í fituflokk 3+. 
Mörg (e.t.v. öll) sláturhús eru farin að gefa 
upp þessi tölugildi fyrir hvert og eitt lamb á 
vigtarseðlum og reikna út meðalflokkun bús-
ins. 

Þau tölugildi sem gefin eru upp fyrir vöðva 
og fitu í þessum dálkum kjötmatsuppgjörsins 
eru óleiðrétt, þ.e. reiknað beint út frá kjöt-
matinu eins og það kemur fyrir á vigtarseðl-
unum. 

Kjötm.eink.:Í aftasta dálkinum á þessu 
blaði er svokölluð kjötmatseinkunn (sam-
svarandi því sem áður hét „einkunn fyrir slát-
urlömb“) sem sýnir hvernig hrútarnir raðast 
m.t.t. kjötgæða út frá gefnu hlutfalli milli 
vöðva- og fituflokkunar, sem í þessu tilfelli 
er 40:60, þ.e. vöðvaflokkun vegur 40% inn 
í heildareinkunn en fituflokkun 60%. Þó að 
tölugildi fyrir vöðva og fitu séu gefin upp 
óleiðrétt í dálkunum hér fyrir framan fara 
þau ekki þannig inn í einkunnarútreikninginn 
heldur leiðrétt að jöfnum fallþunga. 

Heildaryfirlit
Þriðja blaðið er svokallað Heildaryfirlit en 
þar er safnað saman helstu niðurstöðum 
af hinum tveimur blöðunum og reiknuð út 
heildareinkunn fyrir hvern hrút.

Á þessu blaði koma fram einkunnir fyrir 
fallþunga og lífþunga auk gæðaeinkunnar 

og kjötmatseinkunnar. 
Út frá gæðaeinkunn 
og kjötmatseinkunn 
er svo reiknuð heild-
areinkunn hrútsins sem 
er bara einfalt með-
altal þessara tveggja 
einkunna, þ.e. þær 
hafa jafnt vægi í heild-
areinkunn. Líf- og fall-
þungaeinkunn reiknast 
ekki með í heildarein-
kunnina en mikilvægt 
er, vegna leiðréttinga 
fyrir þunga, að hafa 
þær til hliðsjónar þegar 

niðurstöður hrútanna eru skoðaðar.

Nokkur orð um leiðréttingar
Í textanum hér að framan er á nokkrum stöð-
um minnst á að upplýsingar séu leiðréttar 
fyrir þunga. Í þessu felst að lamb sem er létt-
ara en meðaltal fær lítilsháttar hækkun á sínar 
tölur, bæði ómmælingar og flokkunarstuðla 
(bæði fyrir vöðvafyllingu og fitu), en þyngri 
lömbin lækka.

Þessi aðferðafræði byggir á þeirri stað-
reynd að ákveðið samband er á milli væn-
leika (þroska) lambs, vöðvafyllingar og fitu-
söfnunar. Eftir því sem lamb er þyngra má 
því búast við að það sé bæði betur holdfyllt 
og feitara og þar sem þetta samhengi er vel 
þekkt er hægt að nota það til leiðréttingar. 

Stór hluti af markmiði afkvæmarannsókn-
arinnar er að finna þá hrúta sem gefa bestu 
kjötgæðin, þ.e. hæst hlutfall vöðva en lægst 
fituhlutfall við tiltekinn þunga. Ef notaðar 
eru óleiðréttar tölur er hætta á að þeir hrút-
ar sem gefa léttari lömb en meðaltalið komi 
verr út úr beinum samanburði við aðra þar 
sem þeir hafa verra mat fyrir holdfyllingu 
og minni vöðvaþykkt í ómmælingu. Hins 
vegar kann að vera að þetta séu í raun hrút-
arnir sem væru að gefa bestu holdfyllinguna 
(og jafnvel hagstæðustu samsetningu vefja) 
ef lömbin hefðu náð sama vænleika og önn-

Þórður á Gunnlaugsstöðum og Einar formaður FSB fá sér korn í nös. Mynd U.Ó
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ur og séu því í raun til mestra kynbóta hvað 
kjötgæði (vefjahlutföll) varðar. Að sama 
skapi koma leiðréttingarnar í veg fyrir að hrút 
sem gefur mjög fitulítil lömb sé hampað um 
of (gæti auðveldlega gerst vegna þess hvað 
fitan hefur hátt vægi) sé hagstæð fituflokkun 
eingöngu tilkomin vegna þess að lömbin eru 
létt og þroskalítil og búast mætti við að hann 
gæfi jafnfeit eða feitari lömb en aðrir ef þau 
væru bara þyngri.

Að lokum
Reynslan hefur sýnt að afkvæmarannsóknir 
eru gott verkfæri fyrir bændur til þess að nota 
við ræktunarstarfið. 

Megin notagildi afkvæmarannsókna felst 
því í að veita upplýsingar um kynbótagildi 
hrútanna strax fyrsta árið sem þeir eru notaðir 
og geta þá skorið strax þá sem ekki standa 
undir væntingum en skipulagt betur notkun 
hinna þannig að notkun þeirra leiði til sem 
mestra framfara í stofninum.

Út frá heildaryfirliti yfir hrútana er hægt 
að vega og meta hvaða hrútar eru mikilvæg-
astir fyrir ræktunarstarfið á búinu miðað við 
þá þætti sem helst þykir ástæða til að betr-
umbæta á búinu, þó án þess að fórna árangri 
sem hefur e.t.v. náðst á öðrum sviðum. Það er 
hins vegar sjálfsagt fyrir bændur að skoða öll 
blöðin lýst hefur verið hér að framan og velta 
fyrir sér rauntölunum (óleiðréttar ómmæling-
ar, stigun og kjötmat) og hafa þær einnig til 
hliðsjónar þegar gert er upp á milli hrútanna.

Einkunnir fyrir þunga er algjört grund-
vallaratriði að hafa til hliðsjónar þegar gæði 
kynbótagildi hrútanna er metið út frá öðrum 

einkunnum, hvort heldur er gæða-, kjötmats- 
eða heildareinkunn. Leiðréttingarnar sem 
lýst er hér að framan geta nefnilega hampað 
um of þeim hrútum sem gefa léttari lömb en 
meðaltalið því þó að meginnotagildi rann-
sóknarinnar sé að auka kjötgæði er það 
gagnslaust ef fallþungi fellur niður úr öllu 
valdi um leið.

Það er í raun ógerlegt að segja til um í eitt 
skipti fyrir öll hvaða töludálk á afkvæmarann-
sóknarblöðunum bóndinn á helst að horfa til 
þó það myndi vissulega einfalda málið og 
minnka pappírsflóðið þar sem þá væri nóg að 
gefa bara upp heildareinkunnina. 

Þessi pistill er eingöngu til þess ætlaður 
að gera grein fyrir því hvaða tölur þetta eru 
sem bændur eru að fá í hendurnar og á hverju 
þær byggja, notkun þeirra verður eftir sem 
áður á ábyrgð hvers og eins bónda. Sauðfjár-
ráðunautar BV eru eftir sem áður tilbúnir að 
gefa frekari útskýringar og veita aðstoð við 
notkun rannsóknarinnar ef þurfa þykir, það 
verður val hvers og eins.  

Eitt er það enn að lokum sem bændur verða 
að hafa í huga við ásetningsval hvort heldur 
sem er á lömbum út frá ómmælingum eða 
hrútum út frá afkvæmarannsókn. Það er að 
þó lambamælingarnar séu að gefa bændum 
miklar og gagnlegar upplýsingar við líflamba-
valið þá gildir það aðeins fyrir holdfyllingu og 
kjötmat og nauðsynlegt er að gefa sér góðan 
tíma og skoða aðra þætti um leið, s.s. Blup-
kynbótamat fyrir frjósemi og mjólkurlagni. 

Skessuhorn/MM
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Þann 31. mars 2007 
lögðu glaðbeitt-
ir sauðfjárbændur 
land undir fót og 
héldu í sína árlegu 
vorferð. Lagt var 
af stað árla dags í 
ágætis veðri, hóp-
urinn innihélt um 40 
glaðbeitta bændur 
og búalið. Ekið var 
sem leið lá norður 
að Blönduósi og 
byrjaði dagurinn í 
Ístex ullarþvottastöðini. Eftir að hafa skoðað 
hana og fræðst um starfssemina þá var haldið 
í sláturhús SHA afurða og þar tók á móti okk-
ur Sigurður Jóhannesson framkvæmdastjóri, 
þar var hópnum boðið í mat og drykk í byrj-
un, og svo var sláturhúsið skoðað og fræðst 
um starfssemina þar.  Því næst var stefnan 
tekin á Sölvabakka og kíkt í fjárhúsin. Þar 
búa Anna Magga og Sævar með fjölda fjár. 
Þau heyja nánast eingöngu í laust og var 
gaman að komast í tæri við laust hey. Eftir að 
hafa spjallað við þau í dágóða stund og þegið 
léttar veitingar þá stefndi hópurinn að Hofi 

í Vatnsdal þar 
sem bæði er 
stunduð ferða-
þjónusta og 
s a u ð f j á r b ú -
skapur. Þar 
skoðaði hóp-
urin ný fjárhús 
með görðum og 
kjallara byggð 
og keypt af 
Stálbæ í Hafn-
arfirði. Glöggir 

ferðalangar 
höfðu á orði 
að formað-

Borgfirskir sauðfjárbændur í Austur-Húnavatnssýslu
urinn hefði sést 
ganga furðu glað-
beittur um á Hofi 
enda ær þar á bæ 
kollóttar. Eftir góð-
ar móttökur þar þá 
bæ með tilheyrandi 
gleði og söng var 
farið að Hjallalandi 
til þeirra Siggu og 
Einars. Þar var hóp-
num eigi í kot vísað 
frekar en á hinum 
bæjunum, nóg að 

maula og væta kverkarnar með, sem auðvit-
að hópurinn nýtti sér til hins ýtrasta.. Þar 
skoðaði hópurinn ný fjárhús frá H Haukssyni 
með tveimur steyptum görðum liðléttings-
færum til gjafar og féð gengur á taði á milli. 
Að öllu þessu loknu var stefnan tekin heim í 
Borgarfjörðinn. Eftir að hafa stoppað í Stað-
arskála og unnið bug á háværri svengd ferða-
langa, hélt 
hópurinn á 
heiðina heim 
glaðbeittur og 
ánægður með 
v e l h e p p n -
aðan dag.

K u n n u m 
við Borgfirð-
ingar þeim 
H ú n v e t n -
ingum kærar 
þakkir fyrir 
gestrisni og 
höfðingskap í 
okkar garð. 

Ástæða er að þakka ferðanefndinni fyrir 
gott starf við skipulagningu ferðarinnar og 
gaman verður að sjá hvert stefnan verður tek-
in næst.

Þ.Þ

Örnólfur á Sigmundarstöðum að skoða hjá Ístex.  Mynd. Þ.Þ

Eyjólfur Kristinn og Guðmundur 
Finnsson líta yfir fjárhópinn á Sölva-
bakka. Mynd Þ.Þ

Gunna á Ölvaldsstöðum og Kristján í 
Bakkakoti.   Mynd. Þ.Þ



BM Vallá framlei›ir 3 tegundir af gjafagrindum sem
hver um sig hentar fyrir ákve›nar a›stæ›ur.

N‡jung í búskaparháttum

Sími 412 5000  ::  bmvalla.is

bmvalla.is
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Horfum til framtíðar 
Sigurður Jóhannesson  framkvæmdastjóri SAH-Afurðir ehf.

Horft yfir Húnavatn og Þingeyrar á fögrum haustdegi. 
Ljósm. Sigurður Jóhannesson

Haustin eru sá tími þegar lömbin þagna og 
farfuglarnir fara til síns heima. Uppskerutími 
– vissulega – en líka endir stutts lífshlaups 
lambana sem gengið hafa um grösuga haga 
og notið þess að bíta kröftugt grasið og kjarn-
góðan lággróðurinn. Það er einmitt þetta 
ferska, kröftuga fóður sem gefur lambakjöt-
inu þetta sérstæða mikla bragð, sem flestir 
dást að, og þeir eiginleikar sem eiga eftir 
að skapa markaði fyrir íslenskt lambakjöt á 
erlendum mörkuðum á komandi árum.

Sláturtíðin 2007 hófst hjá SAH Afurðum 
ehf. þann 16. ágúst og lauk þann 30. októ-
ber. Alls var slátrað ríflega 92.000 fjár, sem 
er veruleg auking frá fyrra ári þegar slátrað 
var rúmlega 87.000 fjár. Slátrunin gekk mjög 
vel og störfuðu um 70 manns við slátrunina 
og tengd störf, flestir þeirra frá Póllandi og 
Svíþjóð. Sláturfé svo sem aðrir sláturgripir 
eru sóttir víða, allt austur í Kelduhverfi, vest-
ur í Dýrafjörð, suður í Borgarfjörð og Þing-
vallasveit og nánast á allt svæðið þar á milli. 
Mikil aukning hefur orðið á slátrun hrossa úr 
Borgarfirði enda vill félagið leggja árherslu 
á að þjóna Borgfirðingum sem öðrum varð-
andi alla slátrun, og vonandi sjáum við fleiri 
Borgfirðinga í viðskiptum á Blönduósi á 
komandi árum.

Flutningar gengu mjög vel fyrir sig og urðu 
engin áföll í þeim, frekar en undanfarin ár. 
Félagið leggur mikla áherslu á að flutningar 
fari vel fram og sláturgripir komist heilir á 
áfangastað, og skiptir þá engu hvort um er að 
ræða nautgripi, sauðfé eða hross og folöld. 

 Réttirnar sem teknar voru í notkun árið 
2006 sönnuðu enn gildi sitt en þær rúma 
dagsslátrun félagsins og eru auk þess mjög 
þægilegar að vinna í og skiluðu meiri afköst-
um í slátrun en áður hafa náðst hjá félaginu. 
Einnig fer mjög vel um sláturfé í þeim, sem 
er lykilatriði.

Það er oft glatt á hjalla hjá því fólki sem 
starfar hjá SAH Afurðum á haustin. Þetta 
unga fólk sem hópast á staðinn til að taka 
erfiða vinnutörn, er langflest sér og menn-
ingu sinni til sóma. Margt af þessu góða 
fólki kemur ár eftir ár til vinnu á Blönduósi, 
tekur sér frí frá bústörfum, námi nú eða frá 
fríinu sem það er búið að vera í frá því síð-
asta haust! Aðstæður þessa fólks eru misjafn-
ar eins og reyndar aðstæður okkar flestra, en 
allt á það þó sameiginlegt að hafa ákveðið að 
koma til Íslands að vinna í um það bil tvo 
mánuði, í vinnu sem sumt hefur aldrei prófað 
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áður og veit í raun og veru ekkert hvað það 
er að fara út í.

Þrátt fyrir að koma úr öðrum menning-
arheimi hefur tekist ótrúlega vel að virkja 
krafta þessa fólks, þrátt fyrir tungumálaörðu-
leika á stundum þá hefst alltaf fyrir rest að 
kenna réttu vinnubrögðin, kenna hvað er gott 
og hvað er betra og hvernig gæði vörunnar 
verða tryggð.

Þó svo að afurðaverð til bænda fyrir sauð-
fjárafurðir, hafi hækkað um það bil um 8% 
síðastliðið haust, er ljóst að hvorki afkoma 
bænda né afurðastöðva er viðunandi. Þessar 
hækkanir til bænda hafa ekki nema að litlu 
leiti komist út á markaðinn og hafa afurða-
stöðvarnar tekið þónokkurn hluta þeirra á sig. 
Það er jafnljóst að bændur og afurðastöðvar 
hafa gengið í gegn um miklar þrengingar á 
liðnum árum. Mikil hagræðing hefur átt sér 
stað, afurðastöðvum hefur fækkað mjög mik-
ið, nálægt því að vera ein á ári síðustu 10 ár og 
nú lítur út fyrir lokun sláturhúss í Borgarnesi. 

Mikilar kostnaðarhækkanir á áburði, korni, 
olíu, plasti og í raun flestum rekstarvörum 
bænda og afurðastöðva hafa svo litið dagsins 
ljós nú undanfarnar vikur. Þessar verðhækk-
anir leggjast við mjög háa vexti, og er nú svo 
komið að fjármagnskostnaður á Íslandi er sá 
hæsti á vesturlöndum. 

Verðþróun á kjöti á markaði hefur ekki 
nema að litlu leiti tekið mið af þessum kostn-
aðarhækkunum. Veldur þar miklu að út-
söluverð t.d. á lambalærum frá einum stærsta 
sláturleyfishafa landsins í stærsta stórmark-
aði landsins er mjög svipað því sem það var 
fyrir ári síðan. Meðan sú staða er uppi er erf-
itt fyrir aðra aðila á markaði að koma vörum 
sínum í sölu á sanngjörnu verði, verði sem 
gæti skilað bændum betri afkomu. Lambakjöt 
í smásölu á Íslandi er ódýrt t.d. þegar verð er 
borið saman við verð á lambakjöti í Noregi 
út úr verslunum þar, en þar má ætla að kostn-
aðrmyndun sé ekki alls ólík þeirri sem hér er, 
að vaxtastiginu slepptu.

Útflutningsmarkaðir hafa verið erfiðir 
undanfarin ár, en þar horfir vonandi til betri 
vegar. Gengi íslensku krónunnar hefur veikst 

nokkuð þannig að fleiri krónur fást í kassann 
fyrir hvert útflutt kg.. Það ásamt hækkandi 
kjötverði á heimsmarkaði skapar tækifæri til 
útflutnings, en það tekur tíma, þolinmæði og 
peninga að finna og komast inná markaði sem 
greitt geta viðunandi verð. Þeir markaðir eru 
hinsvegar fyrir hendi og því full ástæða fyrir 
sauðfjárbændur að vera bjartsýnir á að útflutn-
ingur dilkakjöts geti skilað viðunandi afkomu 
á komandi árum. Það kemur að því að ekki 
verða framleidd næg matvæli í heiminum og 
að eiga land til matvælaframleiðslu eru for-
réttindi sem við skulum ekki vanmeta.

Mikilvægt er að bændur og afurðastöðvar 
reyni eftir fremsta megni að taka höndum 
saman um að tryggja bændum viðunandi 
afkomu af rekstri sínum. Sífellt heyrast 
háværari raddir um mikilvægi sjálfbærrar 
framleiðslu, framleiðslu sem fer fram í sátt 
við náttúruna, framleiðslu sem fer fram án 
aukaefna eða lyfja, framleiðslu sem er hrein 
náttúruafurð. Á tímum þegar kornverð ríkur 
upp úr öllu valdi þar sem ákveðin iðnríki hafa 
ákveðið að leysa mengunarvanda sinn með 
notkun biodisel sem m.a. má vinna úr korni 
og maís, er það klárlega kostur að geta fram-
leitt dilkakjöt í jafn góðri sátt við náttúruna 
og raun ber vitni. Kjöt sem er laust við auka-
efni, lyf og flestar þær sýkingar sem herja á 
kjötframleiðslu í mörgum nágrannalöndum 
okkar mun verða metið að verðleikum.

Sauðfjárrækt hefur á undanförnum árum 
búið við miklar þrengingar svo sem flest 
öll matvælaframleiðsla. Markaðir eiga eftir 
að verða erfiðir nú næstu misserin og það 
ásamt miklum kostnaðarhækkunum hefur 
óhjákvæmlilega slæm áhrif á afkomu bænda 
og afurðastöðva. Halda verður áfram að hag-
ræða í slátrun og úrvinnslu, ásamt því að leita 
að nýjum mörkuðum. 

Þegar horft er til framtíðar þá eru aðstæður 
að breytast, verð matvæla fer hækkandi, það 
er aðeins spurning um tíma hvernær hækk-
anir á heimsmarkaði ná til Íslands. Tökum 
því höndum saman og tryggjum og viðhöld-
um innlendri framleiðslu, verum stolt af af-
urðum okkar og horfum til framtíðar. 
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Vinnustaður sauðfjárbóndans
Sigurður Þór Guðmundsson ráðunautur hjá Búgarði

Skessuhorn/MM

Fjárhús, vinnustaður sauðfjárbóndans
Það er búið að sýna fram á það að vinnu-
sparnaðurinn við að gefa fé heyfóðrið í gjafa-
grindur samanborið við aðrar aðferðir geti 
numið allt að 150-300 klst á ári á 400 kinda 
bú, eftir því hvaða viðmiðun er notuð (Ás-
mundur E. Daðason, 2007). Ef það er marg-
faldað upp með sama tímakaupi og notað er í 
verðlagsgrunni eða nálægt 1600 kr/klst þá er 
þetta verðmæti upp á 240-480 þúsund krónur 
á ári. Þetta er þó alls ekki innleystur hagn-
aður nema bændum takist að nota tímann til 
annara starfa sem gefa tekjur. Það er reyndar 
staðreynd eins og hagþjónusta landbúnaðar-
inns hefur bent á að fjórði stærsti vinnulið-
ur sauðfjárbús er vinna utan bús sem gefur 
væntanlega tekjur sem hægt er að auka eftir 
því sem vinna við vetrarhirðinguna minnkar 
(Ásdís B. Geirdal og Ingibjörg Sigurðardótt-
ir, 2004). 

Eðlisbreyting vinnunar
Hjá flestum er það að vinna minna ekki sér-
stakt markmið heldur er það eðlisbreyting 
vinnunar sem flestir sækjast eftir. Aukin 
vinnuhagræðing á nefnilega að felast í því að 
erfiðustu verkin eiga að hverfa og starfið á 
ekki að þurfa að gera kröfu um sérstakan lík-
amsstyrk. Það eru til verkfæri s.s. heyskerar, 
afrúllarar og hlaupakettir sem gera flestum 
kleyft að stunda gjafir óháð líkamsstyrk. Hér 
eru því tækifæri til að auka aðkomu t.d. ungl-
inga og þeirra sem eru komnir af hraustasta 
skeiði, kvenna sem karla, að fóðrun sauð-
fjár, allt eftir aðstæðum. Vinnuhagræðing 
á einnig að felast í auknu rými fyrir önnur 
störf s.s. félagsstörf, nýsköpun og betri frí-
tíma eða frítímastarfs. Þá verður einnig meiri 
tími til eftirlits með fénu og stjórnunar búsins 
almennt sem oft leiðir af sér aukin tækifæri 
til tekjuöflunar. 

Skessuhorn/MM
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Auknar fjölskyldutekjur
Vinnuhagræðing felur einnig í sér að fjöl-
skyldan komist yfir fleira fé og geti þannig 
stækkað búið, styrkt stöðu sína sem sauðfjár-
bændur og aukið tekjurnar án þess að vinnu-
álagið verði of mikið. 

Sjálffóðrun sauðfjár við gjafagrindur fel-
ur alls ekki í sér að menn komist upp með 
að sinna fénu minna en áður, áfram verður 
að fara í húsin og fylgjast með fénu, tryggja 
vellíðan og  heilbriði þess. Hinsvegar felast 
nokkur tækifæri í sjálffóðrun s.s. samfeldari 
tími til annara verka. Það er mikill kostur á 
sauðburði og losar um talsverðan tíma, að 
hægt sé að færa óbornu ánum heygjöfina á 
tveggja daga frestir frekar en tvisvar á dag. 

Gæði vinnustaðar
Vinnuhagræðing felst einnig í þáttum sem 
auka gæði eða þægindi vinnustaðarins. Það 
fellst í m.a. í aukinni lýsingu, lagfæringu á 
gönguleiðum til að fjarlægja þröskuldi og 
mishæðir. Við það minnkar slysahætta. Ef 
lengra er í íbúðarhús er sjálfsagt að hafa sal-
erni í fjárhúsum og jafnvel kaffiaðstöðu, sér-
staklega á það við á sauðburði. Heitt vatn til 

handþvotta breytir miklu bæði um húðheilsu 
bænda og smitdreifingu sjúkdóma bæði fyrir 
lömb og ær.  

Mæling á vellíðan
Oft hefur verið rætt um hvernig hægt sé að 
auka velferð eða vellíðan fjárins í fjárhús-
inu. En jafnframt því sem fjárhús eru heimili 
ánna er það vinnustaður bóndans og sá stað-
ur sem hann dvelur löngum stundum á. Því 
er sjálfsagt að menn verji bæði kröftum og 
fjármunum til að gera sér starfið sem þægi-
legast. Því ánægjan og ekki síður hve stolt-
ur maður er af eigin verkum ræðst af miklu 
leyti af því hvernig lundarfarið er að loknum 
gegningum og þarf maður því að gæta að 
því að misbjóða sér ekki með aðstöðu sem 
maður er óánægður með. Ert þú ánægur með 
þinn vinnustað? 

Heimildir
Ásdís B. Geirdal og Ingibjörg Sigurðurdótt-

ir, 2004. Niðurstöður úr vinnuskýrslum 
2004. Hagþjónusta Landbúnaðarins. 

Ásmundur E. Daðason, 2007. Gjafatækni á 
sauðfjárbúum. Lokaverkefni til B.S.-próf. 
Landbúnaðarháskóli Íslands.
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Garnaveiki í Borgarfirði
Sigurður Sigurðarson dýralæknir

Svignaskarðsrétt: Skessuhorn/bgk

Eðli og einkenni: 
Garnaveiki er alvarlegur og ólæknandi smit-
sjúkdómur, sem leggst á öll jórturdýr, sauðfé 
og geitur, nautgripi og hreindýr og ekki er 
alveg hættulaust talið, að fólk geti sýkst af 
henni, en það gerir veikina enn alvarlegri 
viðfangs.  Garnaveiki barst til Íslands við 
ógæfusamlegan innflutning frá Þýskalandi 
á 15 hrútum og 5 ám af karakúlstofni árið 
1933. Fénu var dreift til 14 staða um allt land 
eftir stutta einangrun. Garnaveikin barst  til 
5 staða á landinu með karakúlfénu, Hólum 
í Hjaltadal, Hæli í Hreppum og 3 bæjum á 
Austurlandi. Frá þessum bæjum dreifðist 
veikin út um landið. Með sama innflutningi 
karakúlfjár bárust einnig til landsins  mjög al-
varlegir lungnasjúkdómar: Votamæði og Þurr-
amæði og einnig Visna, sem lagðist á heila 
og mænu. Þetta urðu landsplágur og reyndist 
nauðsynlegt að hafa fjárskipti á öllum bæjum 
á Suðurlandi vestan Jökulsár á Sólheima-
sandi, Vesturlandi, hluta Vestfjarða og öllu 
Norðurlandi að Jökulsá á Fjöllum. Með þeim 
aðgerðum var Mæðiveiki og Visnu útrýmt af 
landinu, en garnaveiki hafði þá smitað naut-

gripi og sýkti aftur sauðféð. Garnaveiki barst 
að Króki í Norðurárdal frá Svalbarðsströnd  
með fjárskiptafé vegna mæðiveiki og hefur 
verið í Borgarfirði síðan og valdið ómældu 
tjóni. Garnaveikin veldur langvinnri bólgu í 
görnum og einkenni eru hægfara vanþrif og 
sútarlegt útlit og niðurgangur annað kastið 
eða skituköst. Meðgöngutími áður en ein-
kenni sjást er frá 1-2 árum, en talsvert er þó 
um það, að smitaðar skepnur geti lifað árum 
saman og dreift sýklum hvar sem þær fara, 
verið smitberar.

Súkdómsvaldurinn:
Orsök garnaveiki er baktería af berklaflokki 
(Mycobacteria). Bakterían er lífseig, get-
ur lifað eitt ár úti í  náttúrunni í heyi og á 
tækjum og haugum, en sólarljós og gerjun í 
haughúsum eyðir henni á styttri  tíma. Sýkl-
arnir fylgja taði og öllu sem saurmengast af 
smituðum eða veikum kindum og kúm. Bakt-
erían getur borist með heyi, flutningstækjum, 
óhreinum landbúnaðartækjum o.fl. á milli 
staða og milli landshluta. Menn geta bor-
ið hana milli bæja og svæða með óhreinum 
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Sýklarnir dauðu sjást í glasinu sem brúnt 
botnfall. Glasið þarf að velgja og hrista áður 
en dregið er upp í sprautuna.og sprautunni 
þarf að velta stöðugt meðan bólusett er. Ann-
ars dreifast dauðu sýklarnir, sem er hið virka 
varnarefni, ekki jafnt. Ef menn gæta sín ekki, 
fá sum lömbin of lítið, jafnvel ekkert og litla 
eða enga vörn gegn veikinni og verða oft að 
smitberum, önnur  fá óþarflega mikið, sem 
ekki kemur að sök. Lömbin verða misjafn-
lega vel bólusett . Það er sérstakt við þetta 
bóluefni, að langvinnar bólgur verða og var-
anlegur hnútur á stærð  við sveskju eða minni 
myndast á staðnum. Bólgur eftir bólusetn-
inguna geta orðið heiftarlegar, ef illa er sótt-
hreinsað og ekki skipt um nál við 5-10. hvert 
lamb. Það grefur á stungustað og hnúturinn 

skófatnaði. Mikið er um smitbera á sýktum 
svæðum. Borgarfjörður og Mýrasýsla eru 
sýkt svæði. Kindur og kýr, sem smitast, geta 
gengið með veikina langa ævi.

  
Bóluefnið: 
Veikinni er haldið í skefjum með því að bólu-
setja ásetningslömbin. Ein rétt framkvæmd 
bólusetning dugar fyrir lífstíð. Bóluefnið er 
framleitt á Keldum og var tekið í notkun árið 
1966. Það gefur allt að því fullkomna vörn, 
ef rétt er staðið að bólusetningunni, en get-
ur líka stuðlað að því að viðhalda smiti um 
langt árabil, án þess að nokkur sjái veikina, 
ef gallar eru á framkvæmdinni, fjölgað ein-
kennalausum smitberum. Uppistaðan í bólu-
efninu er dauðir garnaveikisýklar í ólífuolíu. 

Í Svignaskarðsrétt  Mynd: Skessuhorn/BGK



S M A L I N N  |  3 �  |  A P R Í L  � 0 0 8

getur orðið hnefastór, ef sótthreinsun er ábó-
tavant. Bólusetningin er þá gölluð.

Bólusetja þarf snemma:
Bólusettar ær hafa mótefni í broddinum. 
Lömb undan vel bólusettum ám eru varin 
gegn smiti fram á haust.  Lömb undan  illa 
bólusettum ám eru varin gegn smiti fram á 
sumar frá móður sinni eða öðrum smitberum 
í hjörðinni eða þá alls ekki varin, ef bólusetn-
ingin hefur mistekist með öllu. Á sýktum 
svæðum má búast við fleiri eða færri smit-
berum en hætta á smiti er lítil úti um heið-
ar fjöll og haga, en hún magnast upp, þegar 
lömb eru tekin inn á tún eftir réttir. Um réttir 
er vörnin sem lömbin fengu með broddinum 
úr sögunni hjá þeim flestum. Þau þarf því að 
aðskilja frá fullorðna fénu strax, setja á ósýkt 
tún  og bólusetja sem fyrst.

Það er hægt að útrýma garnaveiki:
Það er hægt að útrýma garnaveiki ef menn  
vilja og nenna, en það kostar aðgát og úthald. 
Það sem vinnst með því er meira frelsi í við-
skiptum og samskiptum manna innan svæða 
með sauðfé, og innan svæða og milli svæða 
með nautgripi. 

Það hefur verið sýnt fram á að þetta er 
hægt á öðrum stöðum á landinu, þar sem 
hún var útbreidd áður og skaðleg: Vest-
fjarðakjálka, Miðfjarðarhólfi, Skjálfanda-
hjólfi, Austurlandi öllu frá Hraunhafnartanga 
á Sléttu að Berufjarðarbotni, Eyjafjallahólfi, 
Biskupstungum. Hvers vegna ekki í Borg-
arfjarðar-, Mýra.- Snæfellsness-, Hnappadals 
og Dalasýslum?

Fjáreigendur á þessum svæðum þurfa að 
bindast samtökum um þetta mikilvæga verk-



efni. Þeir geta útrýmt garnaveikinni, ef þeir 
vilja eins og aðrir. 

Hvað þarf að gera?
• Byrja á því að efna til samráðs milli svæð-

anna, sem hér um ræðir með fulltrúum 
bænda, dýralækna, búnaðarráðunauta. 
Sveitarstjórnir hafi frumkvæði að þessu. 
Gera skal áætlun um útrýmingu veikinnar.

• Koma á fræðslufundum meðal bænda, 
skipa heilbrigðisnefndir úr hópi bænda 
með tilstyrk sveitarstjórna, sem vaki yfir 
nauðsynlegum varnaðaðgerðum og verði 
milliliðir milli bænda og stjórnvalda. Slík 
nefnd hefur nú þegar verið sett á laggir í 
Dalahófi nyrðra. 

• Tryggja þarf, að öll ásetningslömb verði 
bólusett fyrir áramót. Síðheimt lömb verði 
bólusett einnig en ekki sett á til frambúð-
ar. 

• Tryggja að veikin leynist ekki í sauðfé, 
kúm eða öðrum jórturdýrum, 

• Blóðprófa kýr þar sem bar á veikinni áður, 
svo að ekki verði áföll, ef veikin blossar 
upp að nýju. 

• Rannsaka allar fullorðnar kindur, sem lóg-
að er heima eða eytt án nytja vegna sjúk-
dóma, elli og vanþrifa

• Skipuleggja viðbrögð við aukinni hættu af 
smitefnum frá öðrum svæðum, svo að ekki 
verði áföll og veikin blossi upp aftur, þegar 
ekki er lengur bólusett. 

Varnarlínur:
Tillögur um fækkun sauðfjárvarnarlína 
á vegum ríkisins  hafa legið fyrir síðan á 
miðju ári 2006 og eru birtar á  Internetinu 
sem skýrsla starfshóps um það mál. Lagt er 
til að varnarlínan Hvítá verði aflögð, einnig 
Hvítársíðulína frá Bjarnastöðum upp á Holta-
vörðuheiði. Þá er og lagt til að Andakílslína 
verði lögð niður og Dalalína eftir nokkur ár.  
Varnarlínan um Holtavörðuheiði mun standa, 
Gilsfjarðarlína og Snæfellsneslína. Stefnt 
er að opnu svæði frá Hvalfjarðarbotni að 
Vestfjarðakjálka. Það er vissulega mál, sem 
bændur þurfa að átta sig á og  taka afstöðu til. 
Bændum eða sveitarfélögunum verða boðnar 
línurnar til eignar og ábyrgðar

Ákvörðun um það, hvað gera skal hefur 
ekki verið tekin ennþá  en að því fer að koma. 
Á sumum þessara svæða eru smitsjúkdómar, 
sem geta breiðst út, ef slakað verður um of 
á reglum og engar viðnámsaðgerðir sett-
ar upp. Þegar varnarlínur eru lagðar niður  
hefst flakk á fé og viðskipti með fé horna á 
milli á stórum svæðum. Hætta á því að nýir 
sjúkdómar berist til landsins er vaxandi með 
auknum innflutningi. Þess vegna er skynsam-
legt að hluta landið niður í varnarhólf ennþá. 
Fara þarf varlega í að leggja niður varnarlínur 
og aðrar varnir, sem í gildi hafa verið nema 
afleiðingarnar verði ræddar ítarlega. Þar á 
meðal í hópum bænda.

Úr Þverárrétt. Mynd. U.Ó.
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Fyrri hluti:

Fyrsta vísan er eftir Þormóð Pálsson:
 

Hrannir æða, fannir fjúka.
Foldar næðir bleika kinn.
Fjöllin klæðir mjöllin mjúka,
myrkrið flæðir til mín inn.

Höfundur næstu vísu er Björn Blöndal:

Kæta hugann kjaftafréttir,
kitlar eyrun rógtungan.
Hún er lengi ósögð eftir
andstyggðin um náungann.

Sú næsta er eftir Einar Friðgeirsson:

Augun tapa yl og glans,
ástin fegurðinni,
ef að besta brosið manns
botnfrýs einu sinni.

Gunnar H. Alexandersson orti:

Veit þá galla verri þátt
vaki spjallið lengur,
svíkja alla, er eiga bágt
en þó kallast drengur.

Þá kemur vísa eftir Jón Benediktsson sem 
margir kunna:

Vísnaþáttur  Umsjón: Helgi Björnsson, Snartarstöðum

Enga blíðu úti finn
enn er hríðarkliður.
Ætlar tíðarandskotinn
allt að ríða niður?

Og næsta eftir Theodóru Thoroddssen:

Gleðisjóinn geyst ég fer
þó gutli sorg und kili.
Vonina læt ég ljúga að mér
og lifi á henni í bili.

Heiðrekur Guðmundsson frá Sandi er höf-
undur þeirrar næstu:

Það er kalt í þessum heimi,
þar er valtur sess.
Lífið allt er öfug streymi,
ungur galt ég þess.

Nú er mál að leyfa bjartsýninni að komast að. 
Bjarni Jónsson orti:

Ég hef beinar brautir lagt
burtu meinin skrifa.
Það er í einu orði sagt
unun hrein að lifa.

 
Sú síðasta er eftir ókunnan höfund:

Best er að geta lífsins lag
leikið á þýða strengi,
sumarglaðan sólskins dag,
svo að ómi lengi.

Lesendur góðir.
Vísnaþátturinn verður að þessu sinni í tveimur hlutum. Fyrri hlutinn tekinn upp úr gamalli 
Handbók bænda, en sá seinni sýnishorn af framleiðslu þáttarstjórnanda. Það er svo sem ekki 
góður siður að nota svona þátt til að auglýsa eigin yrkingar en í þessu máli lýsi ég allri ábyrgð 
á hendur ritstjóra.
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Seinni hluti: vísur Helga

Kynnig á Sr. Hjálmari Jónssyni á hagyrðing-
arkvöldi:

Kunn eru Hjálmars kvæðamál
af kerskni gjarnan sprottin.
Einatt bítast um hans sál
íhaldið og Drottinn.

Einstakir mjólkurframleiðendur hafa verið 
vændir um að setja hærri tölur um mjólk kúa 
sinna á afurðaskýrslur en efni standa til:

Sér til hagnaðar framleiðir fólk
og finnst til mikilla bóta
þúsundir lítra af þykjustumjólk
en þarf bara lítinn kvóta.

Sú næsta gæti borið yfirskriftina „af gefnu til-
efni“:

Flest úr lagi færist hér
farið er að skeika
fólki því sem öruggt er
um eigin fullkomleika.

Á ferð um Kjalveg síðastliðið sumar:

Öræfin um ég sveima
og bæði sé og finn
að eins og holurnar heima
hérna er vegurinn.

Sérstök tegund kaffis hefur verið á markaði 
þar sem baunirnar hafa farið í gegnum ketti 
og eru tíndar upp af jörðinni:

Daglegs kaffis dável nýt
og drykk þann allvel þekki.
Um kaffi blandað kattarskít
kæri ég mig ekki.

Þegar komið er til Hólmavíkur er eins og 
kunnugir þekkja, ekið fram hjá kirkjugarð-
inum áður en komið er inn í bæinn:

Er ég kem að kaupstaðnum
keyrslur eftir stríðar
fyrst ég mæti framliðnum
en fólki litlu síðar.

Úr Þverárrétt. Mynd. U.Ó.
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Undirbúningur fyrir sauðburð
Góður undirbúningur skilar sér þegar mikið liggur við
Hallfríður Ósk Ólafsdóttir og Sigríður Jóhannesdóttir Búnaðarsamtökum Vesturlands

Sauðburður er án efa mesti álagstíminn á 
sauðfjárbúum en ýmislegt er þó hægt að gera 
til að búa sér í haginn og er engin spurning 
að það margborgar sig að hafa vandað und-
irbúninginn. Hér á eftir fer listi yfir atriði sem 
ágætt er að hafa til hliðsjónar þegar sauðburð-
ur er undirbúinn. 
• Yfirferð yfir fjárhópinn: Æskilegt getur 

verið að fara yfir fjárhópinn, skoða fóðr-
unarástand ánna og taka frá og fóðra sér-
staklega þær ær sem eru í lökustu ásig-
komulagi hafi það ekki þegar verið gert. 
Nú eru bændur margir farnir að láta fóstur 
telja og geta því flokkað ærnar eftir vænt-
anlegum lambafjölda. Með því að flokka 
ærnar eftir því hversu mörg lömb þær ganga 
með er hægt að vinna markvissar að því að 
fullnægja fóðurþörfum marglemba, að því 
marki sem það er hægt, en jafnframt komast 
hjá því að offóðra einlemburnar. Þar með 
getur dregið nokkuð úr fóðurkostnaði auk 
þess sem hættan á burðarerfiðleikum vegna 
of stórra einlembinga ætti að minnka . 

• Helstu lamba- og sauðfjársjúkdómar: 
Það eru margir sjúkdómar sem geta herjað á 
lömb og ær á sauðburði. Afföll sem verða af 
þeim sökum eru dýrkeypt, færri lömb koma 
til nytja og afurðir verða minni. Það er nauð-
synlegt að rifja reglulega upp helstu lamba- 
og sauðfjársjúkdóma og hvernig helst er 
hægt að koma í veg fyrir og/eða lækna þá. 
Árið 1997 tók Sigurður Sigurðarson sam-
an hefti um sauðfjársjúkdóma, Sauðburð-
arkver, en þar er að finna upplýsingar um 
þá sauðfjársjúkdóma sem helst valda tjóni 
á sauðburði hér á landi. Sauðburðarkverið 
hefur fengist hjá Bændasamtökum Íslands. 
Einnig birtist ítarleg grein eftir Sigurð Sig-
urðarson í Frey árið 2003. Sú nefnist „Van-
höld og varnarráð á sauðburði“ og er hægt 
að nálgast hana á netinu.

Þeir sjúkdómar sem helst má nefna í 
tengslum við sauðburð eru:
o Í lömbum: Lambablóðsótt, flosnýrnaveiki, 

garnapest, joðskortur, stíuskjögur, lamba-
skita, ormaveiki, hníslasótt, garnapest, 
lungnakregða ofl.

o Í ám: Doði, súrdoði, fóstureitrun, júgurbólga, 
smitandi lambalát, ormaveiki ofl. 
Um leið og sjúkdómarnir eru rifjaðir upp er 

gott að fara í gegnum lyfjaskápinn og bæta í 
hann þeim lyfjum og búnaði sem þarf að hafa 
tiltækan á sauðburði og miða þá við reynslu 
undanfarinna ára hvað útbúnaðinn varðar. 

Bændur eiga að skrá lyfjakaup og lyfjanotk-
un vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt  og 
þurfa því viðeigandi skráningarblöð að vera við 
höndina í fjárhúsunum, t.d. í lyfjaskápnum. 
Það sem getur verið gott að hafa í lyfja-
skápnum:
o Burðarslím, öndunardropar, kalk, selen-E, 

lyf við lambaskitu, sótthreinsiefni og skrán-
ingareyðublöð fyrir lyfjanotkun. Þá eru 
sauðfjárbændur í mörgum tilfellum farn-
ir að nota áhöld við burðarhjálp og er því 
sjálfsagt að verða sér út um slík áhöld eftir 
því sem þurfa þykir. Einnig þarf að hafa nál-
ar og sprautur tiltækar og gæta þess að þær 
séu sótthreinsaðar og tilbúnar til notkunar. 

• Lambamerkin þurfa að vera komin í hús á 
réttum tíma og þau áhöld sem hver og einn 
kýs að nota til mörkunar og ísetningar á 
merkjum að vera tiltæk. Fjárbækur til að skrá 
niður allar upplýsingar um burðinn og merk-
ingar lambanna þurfa að vera tilbúnar til 
notkunar en skráningu sauðburðaupplýsinga 
þarf að vanda verulega. Bæði er mikilvægt 
að skýrsluhaldsupplýsingarnar skili sér réttar 
inn til að allt  uppgjör, kynbótamatsútreikn-
ingar o.þ.h. verði rétt en auk þess kemur 
vönduð skráning á sauðburði sér vel ef kem-
ur upp einhver ruglingur er á lömbum. 



Job-mann liðléttingar

JOB-MANN 100-30
- Eigin þyngd 1420 kg
- Lyftigeta max 1350 kg 
- Perkins díselvél
- Danfoss glussakerfi   
Verð kr. 1.590.000 + vsk    

JOB-MANN 200-35
- Eigin þyngd 2200 kg
- Lyftigeta max 1860 kg.     
- Perkins díselvél
- Danfoss glussakerfi   
Verð kr. 2.390.000 + vsk          

- til afgreiðslu strax



• Vinnuaðstaða skiptir verulega miklu máli 
en tíminn sem fer í að útbúa góða vinnuað-
stöðu skilar sér margfalt til baka þegar álagið 
er mikið. Mikilvægt er að skipuleggja sauð-
burðarplássið vel og hafa þá að leiðarljósi 
að það sé ekki of þröngt, það sé aðgengilegt, 
að brynningaraðstaðan sé í lagi, að nægileg 
birta sé til staðar og að það sé hættulaust fyr-
ir lömbin. Grindur sem notaðar eru til þess 
að stía/spila féð af þurfa að vera heilar og 
nothæfar og helst þarf að reyna að eiga eins 
margar grindur og plássið leyfir að sé stíað/
spilað af. Mjólkandi ær þurfa alltaf að hafa 
tryggan aðgang að hreinu og góðu vatni og 
því þarf að huga vel að brynningaraðstöðu á 
sauðburði, eiga hentug ílát til brynninga eða 
koma upp brynningaraðstöðu sem tryggir 
frjálsan og stöðugan aðgang að vatni. Sé um 
að ræða dalla sem settir eru í stíur þurfa þeir 
að vera meðfærilegir og auðveldir í þrifum. 

• Sauðburðarskipulagið utandyra skiptir 
ekki síður máli, en vel skipulögð hólf og fyr-
irfram ákveðið beitarskipulag þarf að vera 
til staðar. Mörg lítil hólf hafa reynst vel til 

þess að hleypa út litlum hópum í einu sem 
eru síðar sameinaðir í stærri hólfum. Með 
því móti hafa ærnar og lömbin tækifæri á 
því að venjast í smáum skrefum frjálsræðinu 
og því að vera saman í hóp. Mikilvægt er að 
tryggja ánum gott og lystugt hey með vor-
beitinni og æskilegt er að búið sé að koma 
upp gjafaaðstöðunni, hvernig sem hún er, 
fyrir sauðburð. Gjafaaðstaðan þarf að vera 
vel staðsett svo féð hafi góðan aðgang að 
henni. Æskilegt er, ef þess er nokkur kostur, 
að koma upp skjóli/skýli í beitarhólfum en 
það getur sparað mikla vinnu þegar vorin eru 
köld og blaut. Þó svo að lambfé hafi aðstöðu 
í slíkum afdrepum þarf að fylgjast mjög náið 
með að allt sé í lagi og nauðsynlegt er að 
hafa gjafaaðstöðu í nágrenni við skýlin.
Þessi upptalning er langt frá því að vera 

tæmandi en hver og einn bóndi ætti að hafa 
sinn tékklista og endurbæta hann eftir því 
sem þurfa þykir ár frá ári. Það er nokkuð 
öruggt að það að vera búinn að skipuleggja 
vinnuna eins og hægt er fyrir sauðburð léttir 
álagið verulega á þessum háannatíma.

�����������������������������������������������������������������������������������������������
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VERKIN   TALA

Rétta áburðarmagnið með Kverneland Accord
–	Nákvæmni. Exacta dreifibúnaðurinn. Jöfn dreifing óháð 

aðstæðum. Kornastærðarmælir til hliðsjónar við val á dreifitöflu 
og stillingum. Stjórnbúnaður í miklu úrvali.

–	Einfaldleiki. Íslenskar leiðbeiningar fyrir stillingar og notkun. 
–	Aðgengi. Upplýsingar á Internetinu. 

Áburðartöflur í hundraðatali. Námskeið í boði fyrir kaupendur.
–	Valkostir. Mikið úrval af stærðum og búnaði fellur að þörfum 

hvers og eins. 
–	Hagkvæmni – Bætt áburðarnýting – Aukinn uppskera
– Nákvæm áburðarkaup.

Accord EL- Economy line. 
9-21 m vinnslubreidd.
700 – 1400 lítra rúmmál.
Vökvaopnun á dreifidiskum.
Getur tengst Exacta Remot II 
og Speed II stjórnbúnaði.

Accord CL- Comfort Line.
10-28 m vinnslubreidd.
1100 – 2050 lítra rúmmál.
Vökvaopnun á dreifidiskum.
Getur tengst Exacta Remot II 
og Speed II stjórnbúnaði.

HL/TL  High line/Top line
10 - 45 m dreifibreidd.
1700 – 4200 lítra rúmmál. 
Áburðarsíló hvílir á vigtarsellum aðskilið 
frá ramma.
Fáanlegur dragtengdur á vagni.
Focus II eða Tellus stjórnbúnaður.
ISOBUS tengingar.
Móttaka gögn af minniskortum eða með 
tengingu við PC tölvur.

Úrval aukabúnaðar í boði fyrir allar gerðir Accord Exacta áburðardreifara 

–  ACCORD  –  Nákvæmni er staðalbúnaður

Sjá ítarefni um Accord valkosti á 

www.velfang.is

Á komandi hausti eru tímamót í sögu búfræði-
menntunar en þá hefst tíunda skólaárið þar 
sem boðið er upp á búfræðifjarnám. Að með-
altali eru 60 nemendur skráðir á búfræðibraut 
skólans hvert námsár og er um þriðjungur 
í fjarnámi. Langflestir sem lagt hafa stund á 
fjarnám starfa við búskap. Frá upphafi hefur 
á annan tug nemenda útskrifast sem búfræð-
ingar úr fjarnáminu. Þá eru ótaldir sem tekið 
hafa einstaka áfanga, eða hluta búfræðináms-
ins í fjarnámi. Landbúnaðarháskóli Íslands 
er eini skólinn sem býður fjölbreytt nám í 
landbúnaði. Þó svo stofnunin beri háskólatitil 
stendur hún einnig fyrir öflugu námi á fram-
haldsskólastigi, miðuðu að þörfum þeirra sem 
stunda (eða ætla sér að stunda) landbúnaðar-

nám. Auk áfanga sem taka almennt á bútækni, 
hagfræði, búfjár- og jarðrækt, er boðið upp á 
viðamikið námsefni til sérhæfingar, aðallega á 
búfjárræktarsviði. Undanfarið hefur námsefni 
í landnýtingu verið aukið, ekki síst með skóg- 
og jarðrækt að viðfangsefni.

Búskaparreynsla vegur upp
á móti fyrra námi
Gerðar eru ákveðnar kröfur um undanfarandi 
nám þegar fólk vill nema búfræði og dvelja 
á Hvanneyri. Þær gilda hins vegar ekki um 
fjarnámið ef viðkomandi hefur náð 25 ára 
aldri og starfar í landbúnaði. Ástæðan er sú 
að ætlunin er að ná til fólks sem starfar í land-
búnaði og vill auk þekkingu sína. Nemendur 

Fjarnám er góður kostur fyrir starfandi bændur
Edda Þorvaldsdóttir – Landbúnaðarháskóla Íslands
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eru á öllum aldrei eða frá 25 árum til sextugs. 
Færni í tölvunotkun er eina krafan sem gerð 
er til fjarnema, auk þess að starfa í landbún-
aði og hafa náð umræddum aldri. 

Leiðsögn á eigin búi
Aðspurðir hafa fjarnemar nefnt það sem kost 
að geta stundað námið með vinnu. Auk þess 
hafa þeir nefnt það sem kost að í fjarnáminu 
ræður hver sínum námshraða. Fjarnemar geta 
ráðið fjölda áfanga á hverri önn. Auk þess geta 
þeir sem eru skráðir búrekstraraðilar tekið svo-
nefnda námsdvalaráfanga á sínu búi en þá geta 
þeir skoðað eigin búrekstur undir handleiðslu 
kennara. Þetta hefur notið mikilla vinsælda.

Það er mismunandi hvaða áfangar eru í 
boði hverju sinni en á hverju ári eru grunná-
fangar búfræðinnar eru ætíð á dagskránni en 
stefnt er að því að bjóða upp á aðra áfanga að 
lágmarki annað hvert ár. Valgreinar eru þarna 
undanþegnar, hve oft þær eru kenndar ræðst 
af áhuga bæði staðar- og fjarnema sem þannig 
mynda sameiginlega námshópa oft á tíðum.

Skilvirkt námskerfi og próf á heimaslóðum
Langmestur hluti námsins fer fram utan skól-
ans í gegn um námskerfi sem LbhÍ hefur 
þróað í samstarfi við hugbúnaðarfyrirtækið 
Nepal í Borgarnesi. Um er að ræða kerfi sem 
er sniðið að þörfum íslenskra bænda.

Auðvitað eru alltaf einhverjir þættir í nám-
inu sem ekki verða gerð skil án þess að nem-
endur og kennarar hittist en slíku er reynt að 
stilla í hóf. Ætlast er til að fjarnemar komi að 
Hvanneyri við upphaf hverrar annar og séu 
þar í a.m.k. einn dag. Auk þess má reikna með 
einhverjum heimsóknum í skólann yfir önnina 
en það ræðst af hvaða áfanga nemandi tekur 
hverju sinni. Próf eru m.a. tekin hjá búnaðar-
samböndum og í skólum víða um land. 

Konur í meirihluta og námshópar verða til
Eins og í flestu fjarnámi eru konur í meiri-
hluta búfræðifjarnema. Þær endast líka betur 
í náminu og taka frekar aftur upp námsþráð-
inn, hvernig sem á því stendur. 

Vilji sveitakvenna til að afla sér þekkingar 
á sviði atvinnu sinnar er sterkur. Ein skýring-
in gæti verið að karlar hafi frekar aflað sér 
menntunar á þessu sviði áður en þeir hófu 
búskap. Á síðustu árum hefur hjónum fjölg-
að í fjarnáminu sem er mjög jákvæð þróun. 
Betri árangur næst ef samstarfsaðilar einbeita 
sér að sama markmiði á sama tíma.

Fjarnemar virðast fá mest út úr náminu ef 
nokkrir taka sig saman á svipuðu svæði og 
mynda námshópa. Auk þess að hver læri á 
sinn hátt heim hjá sér, hittast hóparnir annað 
veifið og bera saman bækur sínar. Samvinna 
af þessu tagi styrkir heildina og gerir námið 
skemmtilegra. Þó kennarar reyni af fremsta 
megni að leiðbeina hverjum og einum, oft 
eins og um einstaklingskennslu væri að ræða, 
er afar gott að geta leitað til samnemenda. 

Kynntu þér málið
Ekki er hægt að halda því fram að fjarnám sé 
betri kostur en hefðbundið staðarnám en hér 
er á ferð kostur sem gerir fólki kleift að afla 
sér þekkingar.

Nánari upplýsingar um fjarnám LbhÍ er að 
finna á heimasíðu skólans http://www.lbhi.
is/namvidlbhi/fjarnamstarfsmenntabrauta 

Umsjónarmaður fjarnámsins er Edda Þor-
valdsdóttir – netfang edda@lbhi.is 

Umsóknarfrestur um nám við LbhÍ er til 4. 
júní 2008.

Fjarnemar á málmsuðunámskeiði hjá Jóhannesi Ellerts-
syni.
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Búnaðarsamtök Vesturlands
Búnaðarsamtök Vesturlands (BV) er leiðbeiningarmiðstöð í landbúnaði. 

Skrifstofa BV er á Hvanneyri og er félagssvæðið Vesturlandskjördæmi hið forna. BV er auk 
þess með samstarfssamning við Búnaðarsambands Kjalarnesþings og Búnaðarsamband Vest-
fjarða. Leiðbeiningarþjónusta er starfrækt á svæði Búnaðarsambands Vestfjarða og hefur hún 
aðsetur á Ísafirði. Starfssvæði BV nær því frá Hellisheiði og vestur að Hornbjargi. 

Megin verkefnum BV má skipta í eftirfarandi flokka

Hér á eftir kemur upptalning á ýmsum verkefnum sem starfsfólk BV eru að vinna fyrir 
bændur. Taka skal fram að þessi listi er engan veginn tæmandi

:

Skrifstofa Búnaðarsamtaka Vesturlands á Hvanneyri er opin frá 9 – 16 alla virka daga nema 
annað sé auglýst sérstaklega. Hvetjum við félagsmenn til að kynna sér nánar þá þjónustu sem 
Búnaðarsamtök Vesturlands bjóða uppá
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Bú Fjöldi áa Reiknað kjöt 
eftir

 Lömb eftir  100 ær

hverja á fædd til nytja

Haukur Engilbertsson Vatnsenda, Skorradalshr. 231 33,1 189 179

Ragnheiður Hjörleifsdóttir Dýrastöðum 134 30,8 192 177

Sigurður Oddur  og Guðbjörg Oddsstöðum 172 30,6 197 183

Bryndís Jónsdóttir Kalmanstungu II 101 30,0 182 165

Jón Eyjólfsson Kópareykjum 303 29,7 188 178

Guðmundur Friðjónsson Hóli, Hvalfjarðarsv. 116 29,3 187 177

Þórhildur og Elvar  Brekku 282 29,0 182 167

Baldvin Björnsson Skorholti 542 28,8 175 165

Anna Björg og Ásgeir Þorgautsstöðum 138 28,7 186 177

Sverrir Guðmundsson  Hvammi 201 28,7 164 159

Ólafur Magnússon  Gilsbakka 476 28,5 175 160

Gylfi Jónsson Miðhúsum 196 28,4 192 178

Tilraunabúið Hesti 471 28,4 186 171

Grétar Reynisson Höll 329 28,0 178 169

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson Bakkakoti 552 27,9 193 176

Harpa Reynisdóttir Hæli 184 27,6 181 156

Guðbrandur Guðbrandsson Staðarhrauni 288 27,5 185 165

Þórir Ólafsson Bæheimum 151 27,5 191 178

Hannes og Daníela  Eystri-Leirárgörðum 313 27,4 184 164

Einar G. Örnólfsson Sigmundarstöðum 286 27,2 177 157

Þórir og Guðmundur Finnssynir  Hóli 163 27,2 173 166

Einar G. Jónsson Giljum (Steindórsstöðum) 298 27,1 180 159

Sigurður Halldórsson  Gullberastöðum 210 27,1 187 165

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 133 27,1 186 171

Jón Björnsson  Deildartungu 147 27,0 182 165

Bú sem höfðu 27 kg. eða meira eftir á og skýrslufærðar ær yfir 100 árið 2006

Sigurður Sigurðarson dýralæknir sendi Smal-
anum þessa vísu og honum þætti gaman að 
vita hvort vísan væri þekkt um Borgarfjörð og 
einnig hvort einhver veit um höfund hennar.

Vísa þessi var húsgangur í Svarfaðardal 
áður fyrr.

Og Sigurður lærði hana á Atlastöðum, 
innsta bæ í byggð, sama ár og búskapur lagð-
ist af þar. Það var fyrir áratug eða svo.

Þekkir einhver vísuna?
Vísan er um skrautlega kind: 

Metfé gott er sagt að sértu,
síst eg spottast þar að vil.
Hjálm-, glám-, skottu-, hosótt ertu
höndin drottins bjó svo til.

Sigurður Sigurðarson dýralæknir
sigsig@hi.is - s: 892 1644
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Bú Fjöldi áa Meðal 
fallþ/kg

Meðal gerð Meðal fita

Þórarinn og Guðfinna Steindórsstöðum 31 19,92 10,79 7,32

Þorvaldur Jónsson Innri-Skeljabrekku 8 23,58 10,54 6,38

Auður Pétursdóttir Ausu 65 18,08 10,21 8,08

Ragna Sigurðardóttir Lundum 16 18,49 10,19 8,62

Búið Eystra Súlunesi 63 18,49 10,01 7,20

Daníel Hansen Lyngholti 6 17,80 10,00 7,00

Félagsbúið Mel 49 18,91 9,91 7,43

Sigurður Pétursson, Hellum 69 16,97 9,76 7,30

Guðmundur og Edda, Giljahlíð 90 16,98 9,75 6,48

Guðmundur og Unnur, Kaðalstöðum 25 19,27 9,41 8,74

Guðrún Sigurðardóttir  Leirulæk 71 15,86 9,37 6,79

Kolbeinn Magnússon Stóra-Ási 72 17,42 9,34 7,72

Ásdís Sigurðardóttir  Brúsholti 66 17,77 9,17 7,54

Ásrún Jóhannesdóttir  Þyrli 54 16,57 9,13 7,02

Vigfús Pétursson Hægindi 97 16,94 8,96 7,40

Friðjón Guðmundsson  Hóli, Hvalfjarðarsv 34 17,71 8,82 7,55

Búvangur ehf. Brúarlandi 89 16,80 8,70 7,25

Ingibjörg Daníelsdóttir  Fróðastöðum 97 16,20 8,68 7,04

Sigurgeir og Kristján Hagamel 10 Hvalfjarðarsv 8 18,55 8,55 6,64

Bú sem náðu 8,5 í meðalflokkun fyrir gerð og skýrslufærðar ær undir 100 árið 2006

Bændur athugið !
Búnaðarsamtök Vesturlands hafa til sölu góða og létta
vinnugalla.
Gallarnir eru  merktir með nafni Búnaðarsamtaka
Vesturlandsá brjóstvasa vinstra megin og
Logo BV á baki.
Stærðir 48-62  Litir blár eða grár

Verð kr. 5.500,- m.vsk

Nánari upplýsingar á skrifstofu BV í síma 437 1215
eða á netfang heh@bondi.is
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Bú Fjöldi áa Meðal fallþ/kg Meðal gerð Meðal fita

Ragnheiður Hjörleifsdóttir Dýrastöðum 134 17,16 10,24 7,59

Haukur Engilbertsson Vatnsenda 231 18,35 10,13 7,88

Tilraunabúið Hesti 471 16,44 9,77 6,33

Ólafur Magnússon  Gilsbakka 476 17,34 9,76 7,72

Sverrir Guðmundsson  Hvammi 201 18,08 9,59 8,50

Jón Eyjólfsson Kópareykjum 303 16,20 9,48 6,88

Guðbrandur Guðbrandsson Staðarhrauni 288 16,43 9,47 7,55

Ármann Bjarnason Kjalvararstöðum 283 15,48 9,43 7,18

Sigurður Jóhannsson Stóra-Kálfalæk II 183 16,30 9,41 7,00

Einar G. Jónsson Giljum (Steindórsstöðum) 298 17,10 9,41 7,79

Sigurður Oddur  og Guðbjörg Oddsstöðum 172 16,34 9,37 6,67

Ásgerður Pálsdóttir  Arnarstapa 115 16,19 9,14 6,58

Sigurður Halldórsson  Gullberastöðum 210 15,95 9,11 6,59

Dagbjartur Dagbjartsson  Refsstöðum 209 14,94 9,04 6,71

Harpa Reynisdóttir Hæli 184 16,98 8,92 7,08

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 133 15,53 8,90 6,95

Jóhann Oddsson Steinum 403 15,95 8,88 7,15

Halldór Sigurðsson Þorvaldsstöðum 242 17,32 8,88 8,61

Einar G. Örnólfsson Sigmundarstöðum 286 16,96 8,76 7,20

Þórhildur og Elvar Brekku 282 17,17 8,75 7,12

Eyjólfur Gíslason Hofsstöðum 236 15,69 8,74 7,10

Jón Björnsson  Deildartungu 147 15,76 8,71 6,58

Gísli Friðjónsson Helgastöðum 153 15,08 8,69 6,61

Viðar Guðmundsson Kaðalstöðum 175 16,62 8,69 7,97

Þórir Ólafsson Bæheimum 151 15,36 8,68 6,82

Búið Bjarnastöðum, Hvítársíðu 356 15,79 8,66 7,27

Hannes og Daníela  Eystri-Leirárgörðum 313 16,64 8,63 6,96

Þórir og Guðmundur Finnssynir Hóli 163 16,25 8,62 7,78

Anna Björg og Ásgeir Þorgautsstöðum 138 16,24 8,55 7,54

Þórdís Sigurbjörnsdóttir Hrísum 261 15,34 8,50 7,75

Bú sem náðu 8,5 í meðalflokkun fyrir gerð og skýrslufærðar ær yfir 100 árið 2006



Gerum það rétt, 
og gott betur

Gutenberg
Suðurlandsbraut 24

108 Reykjavík

Sími 545 4400
Fax  545 4401
www.gutenberg.is



Reykjavík

Sauðárkrókur

Akureyri

Húsavík

Egilsstaðir

Hvolsvöllur

Selfoss

Borgarnes

FB Búvörur - Reykjavík - sími 570 9800 
FB Búvörur - Selfossi - sími 482-3767
FB Búvörur - Hvolsvelli - sími 487-8413
FB Búvörur -  Egilstöðum - sími 570 9860
www.fodur.is - www.aburdur.is

Við störfum á þremur meginsviðum 
fóðursviði, áburðarsviði og verslunarsviði 
og höfum fimm þjónustumiðstöðvar í 
sölukerfi okkar.

En markmið okkar er eitt: Að sinna 
þörfum viðskiptavina okkar.

Þjónustumiðstöðvar
fóðursviði, áburðarsviði og verslunarsviði 

sími 430 5500

Fóðurblandan - Korngörðum 12 - 104 Reykjavík - Sími: 570 9800 - Fax: 570 9801 - netfang: fodur@fodur.is - www.fodur.is


