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Ritstjóraspjall Þórhildur Þorsteinsdóttir

Árið 2008 er eftirminnilegt í marga staði. Bænd-
ur urðu fyrir óvenjumiklum skaða vegna fóst-
urdauða í ám. Sumarið var með eindæmum gott, 
heyfengur yfirleitt góður hjá bændum, dilkar 
flokkuðust betur en haustið á undan og afurðir 
urðu almennt mun meiri, heldur en dæmi eru um. 
Gífulegar verðhækkanir á flestum aðföngum til 
landbúnaðar, sérstaklega áburðar- og kjarnfóð-
urverð ásamt olíuverði. Afurðaverð til sauðfjár-
bænda hækkaði mun minna en dugði til að mæta 
kostnaðarhækkunum sem urðu á árinu og í ann-
an stað gleymdist hreinlega að sauðfjárbændur 
fengju eðlilega hlutdeild í þeim verðhækkunum 
sem urðu á kjöti á erlendum mörkuðum vegna 
gengisbreytinga. Glæsileg landbúnaðarsýning 
var haldin á Hellu þar sem um 12 þúsund manns 
lagði leið sína, úr þéttbýli jafnt sem dreifbýli, 
ungir sem aldnir. Sumir komu jafnvel lengra að, 
t.d. stór hópur grænlenskra bænda sem brá sér til 
Íslands gagngert til að skoða sýninguna. Umræð-
an um ESB varð hávær og sitt sýndist hverjum 
um íslenskan landbúnað innan ESB, og sýndu 
margir fram á það að þeir hagsmunir og réttindi 
sem glatast myndu við aðild að Evrópusamband-
inu myndu vega mun þyngra en sá ávinningur 
sem hlytist af aðild. Einnig varð matvælafrum-
varp Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um-
deilt þar sem m.a. er heimilað að flytja inn hrátt, 
ófrosið kjöt. Bændasamtökin hafa alfarið lagst 
gegn því ákvæði frumvarpsins, en frumvarpið 
er ekki enn búið að afgreiða í þinginu. Búvöru-
samningar voru brotnir með niðurfellingu vís-
istölutengingingar, og þar urðu íslenskir bændur 
sannarlega fyrir mikilli kjaraskerðingu. Bankarn-
ir féllu og fjármálalíf landsins fór í uppnám og 
búvöruframleiðslan steig krappan dans í ólgusjó 
kreppunnar. Bændur stóðu og standa enn frammi 
fyrir erfiðri skuldastöðu og rekstur búana er erf-
iður hjá mörgum hverjum, og eru sjálfsagt sumir 
bændur hreinlega tæknilega gjaldþrota.

Ullarverð hækkaði um 24% og gátu bændur 
ekki annað en verið ánægðir með þá hækkun. 
Góð sala á lopa og ullarvörum almennt á árinu og 
greinilega mikill áhugi fyrir prjónaskap hvers kon-
ar, ullarflíkur eru orðnar tískuvara og er það vel. 
Slátur og hvers kyns innmatur rokseldist, frysti-
kistur seldust upp í landinu og fólk hreinlega fór 
hamförum í því að byrgja sig upp af matvælum.

Setningin “ Sátt um hækkanir nauðsyn” dró 
heldur betur dilk á eftir sér. Þessi fyrir sögn Morg-
unblaðsins um störf Búnaðarþings árið 2008 varð 
þess valdandi að samkeppniseftirlitið hóf rann-
sókn á BÍ og er búið að fella sinn dóm, Bænda-
samtök Íslands brutu gegn samkeppnislögum og 
eru dæmd til að greiða 10.mkr í stjórnvaldssekt. 
Og skulu gjöra svo vel koma í veg fyrir samskon-
ar brot verði endurtekin. Bændasamtökin hafa 
allt frá því að málið kom upp haldið því fram að 
Búnaðarþing og samtök bænda falli ekki undir 
ákvæði samkeppnislaga.

Hvert er meginhlutverk Bændasamtaka Ís-
lands? Er ekki meginhlutverk Bændasamtaka 
Íslands að vera málsvari bænda og vinna að 
framförum og hagsæld í landbúnaði og fara með 
fyrirsvar framleiðenda búvara skv. lögum um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. Á 
undanförnum árum hafa miklar breytingar orðið 
á rekstrarumhverfi landbúnaðar og frekari breyt-
ingar eru fyrirsjáanlegar. Þær eiga það sammerkt 
að þörf bænda fyrir hvers kyns stuðning og þjón-
ustu er varðar búrekstur og afkomu fer vaxandi. 

Enginn vafi leikur á því að rannsóknir og 
leiðbeiningar hafa skilað miklum árangri á und-
anförnum áratugum, en þó er full ástæða til að 
vera vakandi um sífellda endurskoðun á kerfinu 
í heild og leita enn áhrifaríkari leiða. Opinber 
framlög eiga mjög sennilega eftir að minnka og 
kröfur fara vaxandi um hagræðingu og skilvirk-
ara starf, þó svo að hagræðingin hafi verið mik-
il á undanförnum árum þá hljóta bæði yfirvöld 
og bændur sjálfir að gera þá kröfur að fjármunir 
verði nýttir sem allra best nú þegar skóinn krepp-
ir að. Stærri og tæknivæddari bú með hæfari 
bændum gera meiri kröfur til sérhæfðrar ráðgjaf-
ar og þjónustu, og af því leiðir fjölbreyttari þarfir 
bænda fyrir þjónustu sem kalla á aukið samstarf 
og samninga við sérhæfða þjónustuaðila utan BÍ.

Neytendur um allan heim gera auknar kröfur 
til hollustu og öryggis matvæla, sem þýðir ný 
tækifæri fyrir landbúnað á Íslandi, sé rétt á mál-
um haldið.

Að lokum óska ég sauðfjárbændum innan hér-
aðs sem utan, og öðrum lesendum Smalans gleði-
legs sumars.
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Fylgt úr hlaði  Einar Guðmann Örnólfsson

Oft hef ég byrjað þennan pistil á tilvitnun í 
ævintýri, leikrit og sögur. Það er óþarfi að 
breyta því að svo stöddu.

Litla gula hænan er sú bók sem margur 
Íslendingurinn lærði að lesa af. Sú bók hef-
ur miðað við atburði síðustu mánaða orðið 
mörgum meira en leiðbeining í lestri. Þeir eru 
ófáir sem sitja á háum stöðum í þjóðfélaginu 
sem virðast hafa tileinkað sér innihald bók-
arinnar um of og þá helst verri hluta hennar 
þ.e. hátt svínsins, kattarins og annarra auka-
persóna. Allir sögðu þeir ekki ég en litla gula 
hænan gerði allt sjálf og stóð uppi með pálm-
ann í höndunum.

Það er ljóst að í dag eru það bændur þessa 
lands sem eru í hlutverki Litlu gulu hænunn-
ar. Undanfarin misseri höfum við mátt þola 
marga aðförina bæði í verðlagi og frá póli-
tískum framherjum. Ef okkur varð á að biðja 
um eitthvað í formi aðstoðar eða umræðna þá 
var svarið ávallt ekki ég og enginn þorði né 
vildi. Aftur á móti lítur landið þannig út í dag 
að þeir hefðu allir viljað hafa gert eitthvað til 
þess að styrkja matvælaöryggi þjóðarinnar.

Það virðist vera svo að nú um stundir séu 
það bændur sem standi hvað best í fæturna 
eftir hrunið á síðastliðnu hausti og þá helst 
sauðfjárbændur. Við virðumst skulda heldur 
minna en aðrir og vera betur jarðtengdir en 
margir í fjárfestingum undanfarinna ára.

Það slær hjarta í brjósti mér sem er íslenskt 
og náttúruunnandi. Ég nýt þess að framleiða 
lambakjöt fyrir Íslendinga. Það er aftur á 
móti nauðsynlegt að ég fái fyrir mína fram-

leiðslu í það minnsta til að reka búið og borga 
mér laun fyrir vinnuna. Ég treysti því að 
ráðamenn þjóðarinnar séu að vinna vinnuna 
sína jafn vel fyrir mig eins og ég fyrir þá og 
óska því eftir því hér og nú að eitthvað fari að 
gerast í kerfinu sem sýni okkur bændum og 
þjóðinni allri að eitthvað sé að lagast.

Það er alveg á hreinu í mínum huga að þetta 
ástand sem ríkir á landinu er bara eins og 
kröpp lægð í veðrinu. Þetta skall á með hvelli 
en svo dregur smám saman úr veðurhamn-
um og á endanum kemur logn og blíða. Eini 
munurinn er sá að þessi lægð er sköpuð með 
óyggjandi hætti af mönnum sem bjuggu til 
og höndluðu með froðuverðmæti þ.e. tölur 
á blaði sem ekkert var á bak við nema hug-
mynd eða hugdetta og þær mis gáfulegar ef 
marka má fréttaflutning undanfarið.

Ég trúi því að við látum okkur þetta að 
kenningu verða og förum í framtíðinni að 
velta betur fyrir okkur hvað gefur lífinu gildi 
og treystum á okkur sjálf og þá sem standa 
næstir okkur. Með breyttu viðhorfi og gild-
ismati getur okkur bændum sem og öðrum 
liðið mjög vel í þessu ágæta landi án þess að 
snúast endalaust um fáeina einstaklinga eða 
fyrirtæki sem eru í útrás eða froðusnakki. 
Innhverf íhugun er nauðsynleg öðru hverju 
til að komast að því hvað maður getur bet-
ur gert og hvernig má breyta betur gagnvart 
sjálfum sér og öðrum.

Með von um betri tíð og blóm í haga

Frá Sauðamessu.
Mynd Skessuhorn/MM
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Óvissutímar og þjóðlendudraugur
Jóhannes Sigfússon, formaður Landssamtaka sauðfj árbænda

Ágætu samsmalar.
Þó að bændur hafi lítið orðið varir við hið 

svokallaða „góðæri” undangenginna ára og 
ekki fengið svo mikið sem skófirnar úr of-
urlaunapottinum, verður þeim án efa ætlað 
að greiða veisluföngin í hlutfalli við aðra 
landsmenn.

Það er reyndar ofvaxið skilningi allra ær-
legra sveitamanna hvernig hægt var að láta 
fáeina óprútna framagosa klúðra fjárhag heil-
lrar þjóðar svo rækilega sem raun ber vitni. 
Og það meira að segja undir halelújasöng og 
básúnublæstri flestra æðstu ráðamanna þjóð-
arinnar.

Því er það svo, að þó oft áður hafi verið erfitt 
að ráða í framtíðarhorfur sauðfjárræktarinnar, 
hefur sennilega aldrei ríkt meiri óvissa en nú 
um mundir. Stjórnvöld hafa gengið á gerða 
búvörusamninga og afnumið verðtryggingu 
þeirra, sem segir okkur að engu er að treysta 
í þeim efnum. Öll aðföng hafa hækkað gríð-
arlega og áburðarverð meira en tvöfaldast á 
tveimur árum, sem kemur hart niður á sauð-
fjárræktinni, þar sem réttmætar og sanngjarn-
ar kröfur um hækkun afurðaverðs til að mæta 
þessum hækkunum hafa ekki náðst fram, sér 
í lagi sl. haust. Þá hefur enn ekki tekist að 
klippa allar vígtennur úr hinu illræmda mat-
vælafrumvarpi, og æ fleiri þingmenn gerast 
svagir fyrir aðild að ESB. Ofan í kaupið ríður 
svo þjóðlendudraugur stjórnvalda enn húsum 
hjá bændum og búaliði.

Hins vegar virðist vera sem svo, að sam-

hliða þessum efnahags- þrengingum hafi orð-
ið vakning með þjóðinni um að standa með 
innlendri framleiðslu, og æ fleiri geri sér ljóst 
að öflugur landbúnaður er ein megin stoðin 
undir menningar- og efnahagslegu sjálfstæði 
þjóðarinnar. Sl. ár var að magni til það besta 
í sölu kindakjöts um árabil og útflutningur að 
skila mun hærra verði en áður hefur sést, þó 
bændur hafi minnst séð af þeim ábata enn sem 
komið er. Það er því gríðarlega mikilvægt við 
þessar aðstæður að á næstu mánuðum verði 
reynt að halda þannig á málum að við miss-
um ekki framleiðsluna niður. Forsvarsmenn 
bænda og stjórnvöld verða að taka höndum 
saman um að leiða landbúnaðinn í gegnum 
þessar þrengingar með það að leiðarljósi að 
hvert einasta bú sem fellur úr framleiðslu er 
einu búi of mikið. Er glatað tækifæri til verð-
mæta- og atvinnusköpunar.

 Það er mikið talað um það um þessar 
mundir að nú þurfi að taka upp breytt gild-
ismat í þjóðfélaginu. Græðgi, glæframennska 
og ónytjungsháttur eigi að víkja fyrir hófsemi, 
heiðarleika og vinnusemi. Þar geta menn sótt 
góðar fyrirmyndir í smiðju sauðfjárbænda.

 Að lokum óska ég svo öllum lesendum 
Smalans velgengni í leik og starfi á komandi 
tímum.

Beinist allt á betri veg,
bjóðist leiðir greiðar.
Sólskins kveðju sendi ég 
suður yfir heiðar

Tekin í Daníelslundi 2003. Mynd SFG.



Við bjóðum fram krafta okkar.
Pantaðu ráðgjöf á landsbanki.is

Lausnir sem
geta hjálpað
heimilinu

Pantaðu ráðgjöf á landsbanki.is, 
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000.

F J Á R M Á L  H E I M I L I S I N S

STÖÐUMAT   |   HEIMILISBÓKHALD   |   RÁÐGJÖF

• Greiðslujöfnun
• Lengja lánstíma
• Skuldbreyta vanskilum

• Fresta afborgunum vegna 
  sölutregðu
• Fresta greiðslu afborgana
  og vaxta

VIÐ FÖRUM MEÐ þéR yFIR MÖGULEG úRRæÐI
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Sauðfj árslátrun 2008
Sigurður Jóhannesson, framkvæmdastjóri

Sláturtíðin gekk mjög vel fyrir sig hjá SAH 
Afurðum ehf. haustið 2008. Sumarslátrun, 
þ.e. slátrun í ágúst var þó með minnsta móti 
og hefur ekki verið minni um árabil, þrátt fyrir 
að umtalsverðar yfirborganir væru í boði fyrir 
þá sem gátu og vildu nýta sér slátrun á þeim 
tíma. Sjálfsagt spilar þarna inn í að útflutn-
ingsskylda var nú sú sama yfir allann slát-
urtímann og ekki síður valda hækkandi gæða-
stýringargreiðslur því að ávinningur bænda 
af því að leggja inn þung lömb vex. Því má 
segja að sú þróun sem hófst upp úr aldamótum 
í þá veru að lengja sláturtímann sé að ganga til 
baka, og nú vilja flestir bændur slátra fé sínu 
frá miðjum september til októberloka. 

Innlögðu fé fjölgaði lítillega og meðalvigt 
jókst umtalsvert, eða um 0.6 kg. á innlagaðan 
dilk. Greinilegt er að ræktunarstarf hjá bænd-
um á liðnum árum er farið að bera ríkulegan 
árangur, því þrátt fyrir aukna meðalvigt varð 
ekki vart við að skrokkar væru að falla í verði 
vegna of mikillar fitu. Heildarfjöldi innlagðs 
fjár á árinu 2008 varð ríflega 96.000 fjár. 

Fjöldi erlendra starfsmanna starfaði við 
slátrunina svo sem verið hefur undanfar-
in ár. Gengisfall íslensku krónunnar olli þó 
nokkrum óróa í þeirra röðum, enda varð 
kjaraskerðing þeirra umtalsverð frá því sem 
verið hefur undanfarin ár. Enginn þeirra hætti 
samt störfum hjá SAH Afurðum, heldur luku 
allir vertíðinni með miklum sóma og hefur 
verkun og frágangur kjöts sjaldan eða aldrei 
verið betri. Veikt gengi krónunnar nú getur 
hinsvegar átt eftir að valda vandræðum við 
mönnun sláturhúsa á komandi hausti, því erf-
itt getur reynst að fá erlent starfsfólk til starfa 
á þeim kjörum sem núverandi gengi krón-
unnar óhjákvæmilega hefur í för með sér.

Sala kindakjöts hefur gengið með ágætum 
það sem af er verðlagsári. Verð er hinsvegar 
of lágt ennþá, og ljóst að verðhækkun kjöts 
til bænda hefur ekki komist út á markaðinn 
nema að litlu leiti, og nægir þar að benda á 
tölur Hagstofu Íslands, sem aftur og aftur sýna 
fram á að kjöt og kjötvörur eru langt frá því að 
halda í við verðlagshækkanir. Þetta er nokk-
uð áhyggjuefni fyrir bændur og sláturleyf-
ishafa , því ljóst má vera að hvorki bændur né 
sláturleyfishafar geta tekið á sig gríðarlegar 
kostnaðarhækkanir án þess að koma þeim út 
í verðlagið nema að litlum hluta. 

Sem betur fer virðist sem tekist hafi í bili 
að minnsta kosti að stöðva svokallað mat-
vælafrumvarp. Gildistaka þess ein og sér 
hefði getað orðið landbúnaði á Íslandi gríð-
arlegt áfall og vandséð hvernig landbúnaður 
og úrvinnslugreinar hans hefðu getað staðið 
það af sér. Í ljósi stöðu efnahagsmála þjóð-
arinnar á það að vera metnaðarmál okkar að 
vera sjálfum okkur nóg að sem flestu leiti. 
Við getum framleitt mun meira af innlendum 
landbúnaðarvörum og selt á samkeppnishæfu 
verði, ef rekstrarskilyrði landbúnaðarins eru 
eðlileg og samkeppni og viðskiptahættir á 
matvörumarkaði eru eðlilegir.

Við skulum því öll leggjast á eitt um að 
krefjast þess að rekstrarskilyrðin verði lag-
færð án tafar, t.d. með lækkun vaxta. Við 
verðum að standa saman að þeim iðnaði sem 
fyrir hendi er, efla hann og styrkja á allann 
hátt. Íslenskur landbúnaður og úrvinnslu-
greinar hans eru verðmæti sem við þurfum á 
að halda til framtíðar.

Að lokum vil ég fyrir hönd eigenda og 
starfsmanna SAH Afurða ehf. þakka bænd-
um fyrir gott samstarf á liðnum árum.

Haustblíða á Blönduósi, Sig. Jóh.



&
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Árið 2008 var Kjötafurðastöð KS hagfellt, 
þrátt fyrir að kreppan hafi færst yfir okkur 
á seinnihluta ársins. Mikil veltuaukning var 
á árinu og nam heildarsala afurða um 2.2 
milljörðum og hefur aldrei verið svo mikil. 
Sala afurða gekk vel eins og undanfarin ár og 
birgðir 2007 seldust upp fyrir haustið. 

Sala á framleiðslu haustsins 2008 fór vel 
af stað og hefur salan verið með ágætum. Í 
sláturtíð féll til svipað kjötmagn og árið áður 
og var um áramót búið að selja ríflega helm-
ing alls kjöts. Flokkun dilka var góð og með-
alþungi um 600gr meiri en árið áður.

Í haust var tekin í notkun ný pökkunarflæ-
ðilína frá Marel. Mjög góð reynsla kom á 
þennan búnað strax í haust og er hann til mik-
illar hagræðingar í frágangi og birgðaskrán-
ingu framleiðsluvara. 

Kjötafurðastöð Kaupfélags Skagfirðinga
Ágúst Andrésson, Forstöðumaður

Undanfarin ár hefur Kjötafurðastöð KS 
hefur verið leiðandi í þróun sauðfjárslátrunar 
og úrvinnslu afurða. Gott dæmi um það er 
rannsókn sem unnin var í haust af Matís af 
frumkvæði Landssamtaka Sauðfjárbænda, en 
rannsókn þessi miðaðist við að fylgjast með 
kælingu og sýrustigsfalli eftir slátrun og mæla 
meyrni kjötsins. Skemmst er frá því að segja 
að Kjötafurðastöð KS er í algerum sérflokki 
á þessu sviði og sýndu mælingar fram á allt 
að helmingi meyrara kjöt frá Kjötafurðastöð 
KS þegar borið er saman við afurðir annara 
sláturleyfishafa.

Útflutningur gekk vel í haust og var ærkjöt 
að mestu selt úr landi, öll slög, allur afskurð-
ur og talsvert af innmat. Nýr markaður hefur 
opnast fyrir okkur í Asíu og voru fluttir þang-
að fjórir gámar í haust og lofa viðbrögð kaup-



anda þar góðu um mögulegt framhald á þessu 
viðskiptum. Í þessu sambandi er mikilvægt 
að Íslensk stjórnvöld klári tvíhliða samninga 
við Kínversk stjórnvöld. Með því móti munu 
opnast mikil tækifæri fyrir íslenskan iðnað 
og afurðir. 

Gærur eru að mestu óseldar en algert hrun 
er í þeim iðnaði og kemur það aðallega fram 
í því að kaupendur geta engan veginn tryggt 
greiðslur. Vonandi rætist úr þessu ástandi 
fljótlega.

Ástandið í þjóðfélaginu kemur við alla 
Íslendinga og það sem bændur standa fram 
fyrir nú er ekki einungis fjármálakreppan 
heldur sífelld ógn við stöðuleika í íslenskum 
landbúnaði sem gæti falist í hugsanlegri inn-
göngu í EB og/eða innleiðingu matvælalög-

gjafar Evrópusambandsins. Mikilvægt er þó 
að láta ekki bugast, hafa trú á íslenskri fram-
leiðslu og standa vörð um hana. Það hefur 
sýnt sig í kreppunni að einn af styrkleikum 
og öryggi þjóðarinnar er sjálfbær matvæla-
framleiðsla og vonandi ber okkur gæfa til að 
verja þá stöðu um ókomna tíð. Þannig ætlum 
við hjá Kjötafurðastöð KS að halda áfram og 
nú með enn meiri áherslu á bætta nýtingu og 
verðmætasköpun úr þeim hliðarafurðum sem 
til falla í slátrun og vinnslu. Tækifæri sem 
hafa verið að opnast á erlendum mörkuðum 
gefa okkur fullt tilefni til þess.

Kjötafurðastöð KS óskar bændum góðs 
gengis, jafnframt vonumst við eftir áfram-
haldandi góðu samstarfi og auknum viðskipt-
um.
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Félagið Beint frá býli
Í mörgum löndum hefur umtalsverð þróun átt 
sér stað við að bjóða upp á vörur og þjónustu 
beint frá frumframleiðanda, m.a. matvæli. 
Starf þetta tengist mjög vaxandi ferðaþjón-
ustu og kröfum neytanda um aukið vöruval 
og fjölbreyttari og öðruvísi þjónustu. 

Víða hafa verið stofnuð samtök á þessu 
sviði. Hér á landi hafa þau hlotið nafnið 
„Beint frá býli“. Samtökin voru svo stofnuð 
í febrúar árið 2008. Félagsmenn eru 60 og 
samtökin nota skammstöfunina BFB. Til-
gangur félagsins er m.a:

Að hvetja til heimavinnslu og sölu, ásamt 
því að vinna að hagsmunum bænda sem 
stunda eða hyggjast stunda hvers konar 
framleiðslu og sölu á heimaunnum af-
urðum.
Að tryggja neytendum gæðavörur þar 
sem öryggi og rekjanleiki er í fyrirrúmi.
Að hvetja til varðveislu margvíslegra 
framleiðsluaðferða og kynningar á 
svæðisbundnum hráefnum og hefðum í 
matargerð.

Rétt til aðildar að BFB hafa þeir einstakl-
ingar og lögaðilar sem stunda eða hyggjast 
stunda framleiðslu og sölu á heimaunnum 
afurðum á lögbýlum.

Til þess að ná markmiðum sínum, efla 
tengsl félagsmanna og nálgast hinn almenna 
neytanda, þá heldur félagið úti heimasíðu og 
mun gefa út kynningarbækling með upplýs-
ingum um þá félagsmenn sem vilja kynna 
vörur sínar og þjónustu. Jafnfram munu 
félagsmenn eiga þess kost að starfa undir sér-
stöku gæðamerki samtakanna.

Grundvallarhugmyndin með framleiðslu og 
sölu beint frá býli byggir m.a. á eftirfarandi: 

Að nýta fornar, nýjar og staðbundnar 

Um samtökin Beint frá býli
og heimavinnslu matvæla
Árni Snæbjörnsson

aðferðir, ásamt þekkingu og sögulegum 
hefðum. 
Að varðveita menningararfinn og kynna 
hann nýjum kynslóðum. 
Að auka gagnkvæman skilning fram-
leiðanda og neytanda og færa þá nær 
hver öðrum. 
Að skila andvirði vöru og þjónustu í 
auknum mæli til frumframleiðanda. 
Þá byggir hugmyndin beinlínis á því að 
styrkja byggð og efla atvinnu í hinum 
dreifðu byggðum.

Í öðrum löndum sýnir reynslan að vörur og 
þjónusta, sem framleiddar eru í anda hugtaks-
ins BFB, verða aðeins framleiddar eða boðið 
upp á í smáum stíl – ekki fjöldaframleidd – og 
eru því fyrst og fremst viðbót við það sem fyr-
ir er og auka fjölbreytni, en keppa lítt eða ekki 
við hefðbundna framleiðslu eða þjónustu.

Þá gefur framleiðsla og sala beint frá býli 
möguleika á að framleiða og þróa vörur úr 
villtri náttúru okkar, vörur sem erfitt getur 
verið að framleiða og koma á markað víðs 
fjarri framleiðanda. Þetta geta verið vörur af 
fjölbreyttum uppruna.

Reynsla í öðrum löndum sýnir að meiri-
hluti þess sem framleitt er á býlum er selt á 
heimamarkaði, og einkum til ferðamanna.

Samtökin leggja höfuðáherslu á að öll 
framleiðsla og þjónusta sé í samræmi við 
gildandi reglur og að vöruvöndun og öryggi 
sé í fyrirrúmi. 

Hvað vinnst með vöruþróun
og sölu beint frá býli?
Þeir, sem vinna og selja matvæli og aðrar 
vörur beint frá býli, miða ávinning sinn við 
það að söluhagnaður/álagning lendi hjá fram-
leiðanda. Algengt er að vara, sem verður til 
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á býli, seljist eftir vinnslu, pökkun og aðra 
meðhöndlun, á allt að tíföldu því verði sem 
bóndinn fékk fyrir hverja óunna einingu. Þótt 
alltaf verði að hafa í huga að kostnaður við 
vinnslu, sölu og vöruþróun er talsverður, þá 
skapar framleiðslan vinnu á býlinu og virð-
isaukinn lendir hjá framleiðandanum/bónd-
anum. Þá tekst mörgum að selja heimaunna 
gæðavöru á verði sem er með því hæsta sem 
gerist fyrir sambærilega vöru í verslunum, 
vegna þess að kaupandinn fær vöru sem sér-
merkt er tilteknum framleiðanda og oft með 
sérkennum sem margir vilja greiða fyrir. 

Heimavinnsla er mjög fjölbreytt
Heimavinnsla á matvælum er mjög fjölbreytt. 
Þar er notað hið ólíkasta hráefni og vinnslu-
aðferðir eru breytilegar. Við vöruþróun og 
vinnslu er oft byggt á staðbundnum og/ eða 
eldri aðferðum, sem þróast hafa á hverjum 
stað og taka þá mið af menningar- og sögu-
legum hefðum. Breytileikinn við hráefnisval, 
sagan og þróunin á bak við heimavinnslu, 
gerir vörur beint frá býli sérstakar og eft-
irsóknarverðar. Auk þess er oft verið að fram-
leiða vöru sem alls ekki er fáanleg í fjölda-
framleiðslu eða er gjörólík slíkri vöru. 

Sem dæmi um matvörur eða hráefni í 
heimavinnslu má nefna eftirfarandi:

Hvaða reglur gilda um
heimavinnslu matvæla?
Við alla heimaframleiðslu er mikilvægt að 
fylgja gildandi reglum. Oft er því haldið fram 
að reglur hérlendis séu strangari heldur en 
víða erlendis. Í öllum meginatriðum er það 
ekki. Að vísu eru ákvæði í matvælalögjöf 
Evrópusambandsins sem taka visst tillit til 
sérstöðu heimaframleiðslu á býlum og geta 
aðildarlöndin þá sett sérstakar reglur um slíkt. 

Núgildandi reglur eru í örstuttu máli eft-
irfarandi:

Villibráð, þ.e. dýr og fiskur, ásamt jurtum, 
berjum, grænmeti, ávöxtum og eggjum, má 
nýta og selja beint til neytanda ef ekki á sér 
stað nein úrvinnsla.

Kjöt af búpeningi verður að vera af gripum 
sem hefur verið slátrað í viðurkenndu slát-
urhúsi og heilbrigðisskoðað.

Heimaslátrun er aðeins leyfð til eigin nota 
á býlinu, ekki til sölu.

Öll vinnsla á vöru þarf að vera í við-
urkenndri aðstöðu sem tekin er út af heil-
brigðiseftirliti.

Ekki er heimilt að nota heimiliseldhús til 
framleiðslu á vörum til sölu, heldur þarf sér 
afmarkað eldhús eða aðstöðu sem samþykkt 
er af heilbrigðiseftirliti. 

Mjólkurvörur Villibráð, fugl, hákarl o.fl. Grænmeti, krydd, ber

Ostar (harðir, mjúkir, mysuostar) Fiskmeti Grænmeti, hrátt, soðið, kælt, fryst
Jógúrt, skyr, ís Fiskur, vatnafiskur,
 kældur, frystur Grænmetisréttir
Broddmjólk Reyktur fiskur Kryddjurtir, kryddblöndur,
  Kryddsósur
 Hertur fiskur Hvönn, fjallagrös, söl, o.fl.
Kjötvörur Siginn fiskur Rabarbari
Kjöt, grófhlutað, úrbeinað, 
kælt, fryst  Grafinn fiskur Sultur, hlaup
Bjúgu, pylsur, kæfa Brauð, korn og kornvörur Jurtate 
Reykt kjöt Brauð, bakað, seytt, steikt Öl o.fl.
Þurrverkað kjöt Kökur, smákökur, lagkökur Safar, saftir
Slátur Korn, heilt, malað Egg
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Óheimilt er að selja ógerilsneidda mjólk, 
nema broddmjólk að uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum. 

Ekki má framleiða vörur til sölu úr óger-
ilsneiddri mjólk. 

Ýmsir möguleikar?
Þótt mörgum vaxi í augum að koma upp 
aðstöðu sem uppfyllir allar kröfur, þá má 
benda á að víða er til húsnæði sem vel getur 
hentað til vinnslu og meðferð matvæla með 
lágmarks breytingum að gildandi reglum. 
Áður en í slíkt er ráðist skal ávallt gera það í 
samráði við heilbrigðiseftirlit á hverjum stað, 
ásamt áætlun um kostnað. Þá hefur verið bent 
á að víða er til aðstaða sem e.t.v. má samnýta 
af nágrönnum, en þar má nefna samþykkta 
aðstöðu í félagsheimilum, skólum eða á stöð-
um sem stunda ferðaþjónustu.

Þótt auðvelt sé fyrir heimavinnsluaðila að 
taka kjöt til vinnslu úr sláturhúsum, þá hefur 
talsverð umræða átt sér stað um sk. færanleg 
eða minni sláturhús. Minna má að heimilt 
er að koma upp sláturhúsi, ef það uppfyll-
ir gildandi reglur á öllu sviðum. Í mörgum 
löndum, þar sem flutningur til slátrunar er 
um langan veg, eru starfandi minni eða fær-
anleg sláturhús, en slíkt er kostnaðarsamt. 
Samkvæmt lauslegri könnun, sem gerð 
var hér á landi fyrir tveimur árum, við að 
breyta gömlu atvinnuhúsnæði (hús í góðu 
ástandi) í sláturhús, þar sem slátrað væri 
4.000 fjár á hausti, þá reyndist áætlaður 
kostnaður vegna alls sem tengist breyting-
um á húsi, flutningi, slátrun og frágangi, 
vera um 1.700 kr./kind án vinnulauna við 
slátrum og án kostnaðar við markaðssetn-
ingu. Miðað var við að afskrifa fjárfestingu 
byggingar á 20 árum.

Þá hefur víða átt sér stað veruleg þróun 
varðandi sk. færanleg lítil sláturhús, t.d. í 
Bandaríkjunum. Samkvæmt upplýsingum 
frá einum framleiðanda, þá kostar færanleg 
samstæða þar með öllum búnaði (eftir stærð) 
frá $ 170.000. Við slátrun í færanlegu slát-
urhúsi af minnstu gerð ($ 170.000) vinna 
tveir sérhæfðir starfsmenn og afköstin eru 
allt að 40 kindur á dag. Verktaki sem rekur 
umrætt sláturhús tekur $ 37 á hvert lamb sem 
slátrað er. Því er augljóst að kostnaður á grip 
er umtalsverður. Ekki hefur verið lagt mat á 
það hvað slík samstæða mundi kosta hingað 
komin, auk þess sem gildandi sjúkdómavarn-
ir mundu setja möguleikum á notkun ákveðn-
ar skorður.

Hér á landi hefur þróunin verið sú að 
sláturhúsum fækkar og þau stækka. Hvort á 
þessu verður einhver breyting á næstu árum 
verður framtíðin að leiða í ljós. 

Að lokum 
Þótt um það megi deila hvort reglur um með-
ferð og vinnslu matvæla séu strangar, þá má 
ekki gleyma því að mikið er í húfi. 

Ljóst er að við búum við gjörbreyttar að-
stæður til allrar heimavinnslu miðað við það 
sem áður var. Það ætti að gefa aukin sókn-
arfæri til fjölbreyttari og meiri heimavinnslu. 
Því er þeirri spurningu oft varpað fram hvort 
aðlaga megi einhver atriði í núgildandi 
reglum að nýjum aðstæðum og auðvelda þar 
með heimavinnslu? Það er verkefni sem vinna 
þarf að í fullu samráði allra aðila með öryggi 
og gæði framleiðslunnar að leiðarljósi.

Heimavinnsluaðilar eru hvattir til þess að 
vanda til verka og fylgja settum reglum á 
hverjum tíma. Öryggi og eftirlit skapa traust 
þeirra sem kaupa vöruna. 
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Fyrir tæpum 102 árum var stofnað til Sand-
græðslu Íslands og sem hafði það að að-
almarkmiði að berjast við áfokssanda sem 
ógnuðu byggð. Núna rúmri öld síðar ber 
stofnunin heitið Landgræðsla ríkisins og 
með árunum hefur verkefnum fjölgað mikið 
og áherslur í starfinu breyst. Höfuðsstöðvar 
Landgræðslunnar eru í Gunnarsholti á Rang-
árvöllum, jafnframt eru starfrækt héraðsset-
ur á fjórum stöðum um landið. Eitt þessara 
héraðssetra er á Hvanneyri í Borgarfirði. 
Setrið sinnir ýmsum verkefnum sem lúta 
að uppgræðslu, landnýtingu og fræðslu um 
landgræðslu og endurheimt landgæða og er 
starfssvæði þess Vesturland og Vestfirðir. 
Stór þáttur í starfi setursins felst í samskipt-
um við bændur á svæðinu. 

Bændur og landgræðslan
Í Borgarfjarðarhéraði, þ.e. Borgarfjarðar- og 
Mýrarsýslu, eru um 70 þátttakendur í upp-
græðsluverkefninu Bændur græða landið 
(BGL), sem gengur út á uppgræðslu og land-
bætur í heimalöndum. Með tilkomu verkefn-
isins hafa gagnkvæm tengsl bænda og full-
trúa landgræðslunnar styrkst og þekkingu er 
miðlað á báða bóga, enda hafa margir bændur 
stundað landgræðslu á sínum heimalöndum 
svo kynslóðum skiptir. Á svæðinu eru mest 
verið að fást við uppgræðslu gróðurlítilla 
mela og malarhjalla sem geta tekið stakka-
skiptum eftir 2-3 ára áburðargjöf. Í verkefn-
inu fá bændur styrk til áburðarkaupa, fræ 
ef nauðsyn krefur og faglegar leiðbeiningar 
héraðsfulltrúa, en bændur leggja til vélakost 
og vinnu. Margir bændur leggja einnig til 
lífrænan úrgang, s.s. tað, moð, hey, húsdýra-
áburð og ekki má vanmeta staðarþekkinguna 
sem hlýst af nábýlinu við landið. Ætlast er til 
þess að land í uppgræðslu sé hóflega nýtt og 
alls ekki allan vaxtartímann, en uppgræddir 
melar reynast oft ágætir til vorbeitar. Mark-

Landgræðslan í Borgarfjarðarhéraði og nærsveitum
Björk Harðardóttir og Jóhannes B. Jónsson

miðin með uppgræðslunni eru eins mismun-
andi og verkefnin eru mörg. Sumir eru að 
bæta og auka beitiland, aðrir að gera landið 
heppilegra til skógræktar og sumir vilja ein-
faldlega bæta ásýnd landsins og gera það 
móttækilegt fyrir náttúrulegum gróðri á ný. 
Niðurstaðan er nánast alltaf sú að landið er 
hæfara til hverskyns nýtingar. Margir bændur 
hafa bætt beitarskipulag og landnýtingu jarða 
sinna með þátttöku í BGL
.
Landbótasjóður
Bændur eiga þess einnig kost að sækja um 
í Landbótasjóð, en sjóðurinn styrkir land-
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bótaverkefni af ýmsum toga s.s. á vegum 
upprekstrar- og landgræðslufélaga. Einkum 
er um að ræða stærri, sameiginleg verkefni 
og landbætur á afréttum. Dæmi um verk-
efni sem styrkt hafa verið af Landbótasjóði 
á Vesturlandi eru Hafnarmelaverkefnið, 
uppgræðsla milli Hellisands og Rifs og upp-
græðsla áreyrum Miðár í Dölum.
 

Dropinn sem holar... bakkann
Landgræðslan hefur umsjón með og veitir 
styrki til verkefna sem tengjast vörnum gegn 
landbroti af völdum fallvatna. Einkum er um 
að ræða styrki til gerðar svokallaðra bakka-
varna þar sem grjóti er raðað í hlífðarkápu 
með bökkum, en einnig varnargarða þar sem 
þess er talin þörf. Allar framkvæmdir í vatns-
farvegum þurfa að fara fram í góðu samráði 
við veiðifélög og hlutaðeigandi landeigend-
ur. Starfsmenn landgræðslunnar taka út og 
mæla landbrotsstaði að beiðni landeigenda 
og hafa einnig eftirlit með framkvæmdum 
við varnarmannvirki. Ógnun við ræktað land, 
gróið land og mannvirki eru í mestum for-

gangi hvað styrkveitingar varðar. Það er mál 
manna að á Vesturlandi hafi landbrot af völd-
um fallvatna heldur aukist á seinni árum. Má 
rekja landbrotið til stórrigninga og mikilla 
leysingaflóða sem orðið hafa að haustlagi, 
en einnig til þess að vetur hafa verið mildari 
á liðnum árum en áður og því frostlítil jörð 
þegar ár ryðjast fram og sverfa úr bökkum, 
en frosin jörð veitir vatnsflaumnum meiri 
mótstöðu. Það kann að vera að þarna sé einn 
angi af áhrifum loftslagshlýnunar að segja til 
sín, en það mun tíminn leiða í ljós. 

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr 
Landbótasjóði og til varna gegn landbroti 
síðvetrar ár hvert, í síðasta lagi 15. mars, en 
umsóknarfrestur í BGL er til 10. apríl. 

Nánari upplýsingar um starfsemi Land-
græðslunnar er að finna á heimasíðunni www.
land.is og hjá undirrituðum héraðsfulltrúum 
Landgræðslunnar. Héraðssetrið er staðsett að 
Hvanneyrargötu 3.

Björk Harðardóttir
bjork@land.is, s. 488-3047

Jóhannes B. Jónsson
 johannes@land.is, s. 488-3048

Myndin er tekin á Grjóthálsi við Hróðnýjarvatn,
Þverárhlíðarmegin og sýnir uppgræðslu í landi
Sigmundarstaða. 
Ljósmynd; Jóhannes B. Jónsson
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Fósturvísatalning er orðin fastur liður á mörg-
um sauðfjárbúum og samdóma álit bænda 
sem reynt hafa, að þarna sé leið sem stuðli að 
bættum rekstri búsins. Það byggist auðvitað 
á því að nýta sem best niðurstöðurnar, flokka 
ærnar/gimbrarnar eftir fjölda lamba, fóðra 
samkvæmt niðurstöðum fósturvísatalninga 
og nýta sér vitneskjuna um fjölda lamba á 
vorin þegar vinnuálagið er mikið. 

Heppilegur tími til að láta telja fósturvísa 
er 40-100 dögum eftir fangdag. 

Flokkun og fóðrun ánna fyrir burð
Mikill munur er á fóðurþörfum þrílembu, 
tvílembu og einlembu síðustu sex vikurnar 
fyrir burð. Flokkun ánna eftir fósturfjölda 
gerir bændum kleift að stuðlar að markviss-
ari fóðrun, jafnari stærð fæddara lamba og 
þar með minni vanhöldum. Einlembur eru 
þá síður að eiga alltof stór lömb og takist 
vel til með fóðrun á þrílembum eru þær að 
bera jafnari og stærri lömbum en ef þær væru 
fóðraðar með hinum ánum. Þannig verða 
meiri líkur á að þrílembingar, sem færðir eru 
á milli mæðra, dafni eðlilega með fóstursyst-
kini sínu og að það skili sér í jafnari vænleika 
að hausti. Einlembur dugar fyllilega að fóðra 
eingöngu á góðu heyi fram að burði. Þrílemb-
ur þurfa hinsvegar oftast að fá eitthvert kjarn-
fóður síðustu vikurnar til að komið sé betur á 
móts við fóðurþarfir þeirra. Þær eru að fæða 
þrjú fóstur en jafnframt takmarkast átgeta 
þeirra eftir því sem lömbin stækka og þrengja 
að meltingarfærunum. Mjög auðmelt og nær-
ingarríkt fóður síðustu vikur meðgöngu er 
því mikilvægast fyrir þrílembur. Takist fóðr-
un vel eru þrílemburnar í góðum holdum um 
burð en ekki búnar tapa talsverðum holdum á 
síðasta hluta meðgöngunnar. Séu ærnar bún-
ar að tapa holdum fyrir burð eru þær verr í 
stakk búnar til að mjólka tveimur lömbum en 
ella og kemur það niður á haustþunga lamb-

Fósturvísatalning - Hvernig má nýta niðurstöðurnar
Árni Brynjar Bragason, Búnaðarsamtökum Vesturlands

anna. Tvílembur eru væntanlega stærsti hóp-
urinn á hverju búi og æskilegast að fóðraða 
þær samkvæmt hefðbundnum ráðleggingum 
um fóðrun áa á síðustu vikum meðgöngu. 
Geldar ær eru sjaldnast það margar að taki 
því að setja þær í sérstaka deild, mætti hafa 
þær með einlembunum eða senda í sláturhús 
sé það mögulegt.

Ef fósturvísar eru taldir fyrir snoðrúning 
er möguleiki á að halda einhverri ull eftir á 
marglembum, því endurvöxtur ullar er tölu-
vert háður fjölda fóstra. Eldri marglembur 
eru oft ullarlitlar við burð og því sérstaklega 
viðkvæmar gagnvart hrakviðrum eftir að út 
er komið.

Flokkun og fóðrun gimbra fyrir burð
Margar gimbrar geta verið algeldar eða hafa 
látið fóstri snemma á meðgöngu. Fengur er 
að vita hverjar það eru og fóðra þær í sam-
ræmi við það. Fengna gemlinga þarf að fóðra 
talsvert betur og þær tvílembdu alveg sérstak-
lega vel. Lítil hætta er á að lömb tvílembdar 
gimbra verði svo stór að til vandræða komi 
við burð en þeim mun líklegra er að afföll 
verði á gemlingstvílembingum vegna smæð-
ar og vanþroska. Flestir bændur vilja ekki láta 
gemling mjólka tveimur lömbum og reyna að 
venja annað lambið undir aðra á. Auðveldara 
er að finna sæmilega stóru og frísku lambi 
heppilegt fóstur en veikbyggðu kríli sem 
tæplega getur deilt kjörum með mun stærra 
lambi. Markviss sérfóðrun á tvílembdum 
gimbrum skilar örugglega vænni og frískari 
lömbum en ef þær væru fóðraðar með 
gimbrahópnum. Það getur verið varasamt að 
fóðra einlembdar gimbrar mjög sterkt síðustu 
vikur fyrir burð því þá getur lambið orðið full 
stórt og burður erfiður. Einkum á þetta við 
ef gimbrarnar hafa ekki þyngst vel yfir vet-
urinn og eru tiltölulega smáar miða við stærð 
lambsins. Fósturvísatalning hjá gimbrum 
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og viðeigandi flokkun og fóðrun í kjölfarið, 
getur því stuðlað að betri lambahöldum og 
minnkað fóðurkostnað umtalsvert ef margar 
gimbrar eru lamblausar. Ástæðulaust er að 
fóðra geldar gimbrar meira en svo að þær séu 
í hægum vexti til vors. Þær ná oftast ágætum 
þroska í góðum sumarhögum og mjög mikil 
fóðrun á þeim seinnipart vetrar því ástæðu-
laus. 

Sauðburðarvinnan
Á sauðburði er til mikilla þæginda að vita 
hvaða ær eru einlembdar. Þá má vakta þær 
sérstaklega vel og venja undir þær annað 
lamb þegar þær eru að bera því þá er þægi-
legast að fá þær til að samþykkja fósturlamb-
ið. Vitneskja um væntanlegan fjölda lamba 
hjá hverri á gerir tilfærslur á milli mæðra 
mun markvissari en annars væri. Markviss-
ar undirvenjur leiða svo til jafnari vænleika 
og minna verður um smálömb sem þarf að 

ala fram eftir vetri. Tími fjárhirða á sauð-
burði nýtist líka talsvert betur ef væntanlegur 
lambafjöldi hjá hverri á er þekktur. Líklegt 
er einnig að þessi vitneskja minnki vanhöld á 
lömbum í kringum burðinn.

Kostnaður við fósturvísatalningu er ekki 
mikill. Gefum okkur að teknar séu 80 krón-
ur á kindina án virðisaukaskatts og fyrir 400 
kinda bú kostaði þetta þá 32.000 krónur. 
Lambavanhöld eru víða vandamál. Flokk-
un ánna og í framhaldi af því markvissari 
fóðrun stuðlar að minni vanhöldum, jafn-
framt er vitneskjan um lambafjölda mikils 
virði á sauðburði þegar vinnuálagið er mik-
ið. Lambahöld þurfa ekki að batna mikið til 
að borga talninguna, auk þess sem markviss 
fóðrun og flokkun ánna getur lækkað fóð-
urkostnaðinn. Fósturvísatalning og úrvinnsla 
í framhaldi af henni er því líklegri til að auka 
tekjur búsins en að verða íþyngjandi kostn-
aðarliður.

Ljósmynd: ATB
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Vísitala neysluverðs 65%
Vísitala launa 74%
Verð til bænda á R3 57%
Lambakjöt, nýtt og frosið 64%
Lambalæri 40%

Lambahryggur 60%
Súpukjöt 29%
Lærissneiðar 45%
Kótilettur 98%

Á þessari mynd má sjá samanburð 
á smásöluverði lambakjöts, vísitölu 
neysluverðs og verði til bænda á mats-
flokknum R3 (áður DIA).   Gögn um 
smásöluverð eru byggð á mælingum 
Hagstofu Íslands sem og gögn um vísi-
tölu neysluverðs.  Gögn um bænda-
verð eru frá LS.  Um hlutfallslegan 
samanburð er að ræða þ.e. allir þætt-
irnir eru settir á 100 árið 1992 og síðan 
reiknaðar breytingar frá þeim tíma.
Þrátt fyrir talsverðar innbyrðis 
sveiflur á þessum þáttum þá hefur 
hækkun þeirra verið svipuð í heild á 
þessu 16 ára tímabili.

Myndin sýnir yfirlit yfir innanlands-
sölu á kindakjöti og dilkakjöti á ár-
unum 2001-2008.  Einnig kemur 
fram yfirlit yfir útflutning og heild-
arafsetningu.  Árið 2008 var besta 
ár innanlandssölu á dilkakjöti síðan 
1993 eða tæp 6.700 tonn.  Kindakj-
ötssala hefur verið stöðug undanfar-
in ár eftir aukningu á árunum 2001-
2005.  Útflutningsskyldan var há 
sl. haust  og því hefur útflutningur 
vaxið en hagstætt gengi hefur þar 
einnig áhrif.  Mesta afsetningin var 
árið 2004, en þá var mikil sala og 
einnig mikill útflutningur vegna erf-
iðleika á kjötmarkaði árin á undan.

Samanburðartölur frá
Landssamtökum Sauðfjárbænda
Sigurður Eyþórsson framkv.st LS
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Hækkanir skv. mælingu Hagstofu Íslands
Janúar 2001 - desember 2008

Í töflunni eru bornar saman verðhækkanir á nokkrum hlutum lambakjöts ásamt launavísitölu, bænda-
verði á matsflokknum R3 og neysluverðsvísitölunni.  Þarna er bara skoðað tímabilið frá janúar 2001 til 
desember 2008 og litið á beinar prósentuhækkanir. Hækkanir hafa verið svipaðar á neysluvísitölunni og 
smásöluverðinu í heild, en launavísitalan hefur hækkað meira og bændaverðið dregist afturúr.  Mikill 
munur er á breytingum á verði einstakra skrokkhluta sem er allt frá 29% upp í 98%.
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Litlar brynningarskálar (úr 
potti eða plasti) með 
nippilloka. Skálarnar henta 
vel fyrir hross, kálfa og 
sauðfé. Vatnsinntak er 1/2 “ 
karl

Vörunúmer: SMB-MWB-M
Verð: 4.590 með vsk.

Vörunúmer: SMB-MWB-P
Verð: 3.590 með vsk. 

Galvaniseruð flotskál með 
stillanlegri vatnshæð. Lok á 
lömum auðveldar aðgengi 
að flotholti. Vatnsinntak er 
½“ karl sem hægt er að taka 
út hægra eða vinstra megin. 
Þessi skál hentar vel fyrir 
hross, kálfa og sauðfé. 

Vörunúmer: SMB-S76
Verð: 6.990 með vsk.

Plastflotskál með 
stillanlegri vatnshæð. 
Vatnsinntak er ½“ karl 
sem hægt er að taka út 
hægra eða vinstra megin. 
Þessi skál hentar vel fyrir 
hross, kálfa og sauðfé. 

Vörunúmer: SMB-MA04
Verð: 5.990 með vsk.

Öflug brynningarskál (pottur 
eða plast) með nippilloka. Loki 
með flæðihraða 14 L/mín en er 
einnig fáanleg með 22L/mín 
loka. Vatnsinntak er 3/4“ 
kerling að ofan eða neðan. 
Þessi skál hentar vel fyrir hross 
eða nautgripi.

Vörunúmer: SMB-AU82C

Verð: 7.990 með vsk.

Vörunúmer: SMB-AU82P

Verð: 6.990 með vsk.

Öflug pottskál með tunguloka. 
Skálarnar henta vel fyrir hross 
eða nautgripi. Vatnsinntak er 
½ “ kerling að ofan eða 
neðan.

Vörunúmer: SMB-CB07
Verð: 5.990 með vsk.

Plastskál með nippilloka. 
Flæðihraði nippilloka er 14 
L/mín en skálin er einnig 
fáanleg með 22L/mín loka. 
Þessar skálarnar henta vel fyrir 
hross eða nautgripi. 
Vatnsinntak er ½ “ karl að ofan. 

Vörunúmer: SMB-PCB

Verð: 5.990 með vsk.

Flotholt til að setja á fötur 
eða í rennur. Flotholtið er 
auðvelt í uppsetningu en 
því fylgja bæði hankar og 
festiskrúfur. Vatnsinntak 
er ½ “ kerling að ofan. 

Vörunúmer: SMB-190-150

Verð: 2.990 með vsk.

Ryðfríir brynningarnipplar 
fyrir sauðfé og svín. 
Nipplarnir eru með ½” 
skrúfgangi en eru 
fáanlegir bæði með ½” 
og 3/8” drykkjarhaus. 
Flæðihraði er þrepstilltur 
fyrir uppsetningu. 

Vörunúmer: SMB-BND

Verð: 990 með vsk.

Vörunúmer: SMB-RCD

Verð: 990 með vsk.

SMB-BND

SMB-RCD

Nýtt!
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Slátrun gekk óvenjuvel hjá Sláturfélaginu 
liðið haust. Mjög góður mannskapur valdist í 
húsið og verkun og afköst voru með miklum 
ágætum. Sláturhúsið var sem fyrr með við-
urkenningu fyrir markaði Evrópusambands-
ins og Bandaríkjanna en aðeins þrjú sláturhús 
landsins hafa báðar þessar viðurkenningar.

Vel gekk að afla innleggs og jókst slátrun 
milli ára og var slátrað tæplega 107 þúsund 
fjár sem er það mesta sem nokkur sláturleyf-
ishafi tók á móti í einu sláturhúsi í fyrra.

Verðlagning haustsins kom seint og voru 
gerðar nokkrar breytingar til að svara því sem 
samkeppnisaðilar buðu. Það var áberandi að 
villandi málflutningi var beitt sem aldrei fyrr 
til að reyna að fá bændur til viðskipta. Sem 
betur fer sáu flestir í gegnum þetta.

Eftirfarandi er samanburður á meðalverði 
sláturleyfishafa byggt á verðskrá hvers aðila 
og flokkun í viðkomandi húsi. Í fullorðnu er 
miðað við flokkun landsins.

Skv. þessum tölum var meðalverð innlags 
kindakjöts hæst hjá SS í haust sem leið og er 
þá ekki tekið tillit til yfirborgana í nóvember 
sem SS bauð en aðrir ekki.

Nýting sláturgetu fyrri hluta september 
var ekki nógu góð sem leiðir til hækkunar 

Sláturfélagið – Góðar niðurstöður síðasta haust
Steinþór Skúlason forstjóri SS

SKVH KS SS
Vegið meðalverð dilka á innanlandsmarkaði 438,63 436,99 437,33
Hlutfall dilka á innanlandsmarkað 72,00% 72,00% 72,00%
Útflutningsverð 306,00 306,00 305,00
Hlutfall dilka í útflutning 28,00% 28,00% 28,00%
Vegið meðalverð allra dilka 401,49 400,31 400,28
Hlutfall dilka 86,80% 86,80% 86,80%
Vegið meðalverð fullorðins 110,83 110,83 128,04
Hlutfall fullorðins 13,20% 13,20% 13,20%
Vegið meðalverð kindakjöts 363,12 362,10 364,34

á kostnaði sem með einum eða öðrum hætti 
hefir áhrif á verð til bænda að lokum. Það 
er áhyggjuefni að gæðastýringarálag, sem 
er orðinn töluverður hluti af tekjum bænda, 
er greitt á kg sem orsakar tregðu bænda til 
að fórna fallþyngd með því að slátra fyrr og 
hvetur til aukningar á fallþyngd sem er ekki 
endilega það sem markaðurinn vill. Þessu 
þarf að breyta og hyggjast samtök sláturleyf-
ishafa ræða við sauðfjárbændur um mögu-
leika á því.

Áfram þarf að hagræða. Það er verið að 
slátra sauðfé í of mörgum húsum í landinu 
sem hækkar sláturkostnað að óþörfu um tugi 
mkr. á ári. Það verða engir aðrir en bændur 
sem borga þetta óhagræði þegar upp verður 
staðið. 

Sláturfélagið er komið á fullt í innflutningi 
á kjarnfóðri frá Dlg í Danmörku. Í fyrstu er 
lögð áhersla á kúa- og nautafóður en síðar 
koma aðrar tegundir. Í boði er úrvals fóður 

á hagkvæmu verði. Við fengum óvænta aug-
lýsingu um daginn þegar einn samkeppn-
isaðili sakaði SS um að selja fóðrið frá Dlg 
of ódýrt.

Félagsmönnum og bændum á Vesturlandi 
eru þökkuð viðskiptin á liðnu hausti.
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Fjárhús til margra hluta nytsamleg
Myndlistasýning var haldin í fjárhúsunum 
á Brekku síðla sumars. en þar sýndi mynd-
listamaðurinn Þorsteinn Gíslason (Steini) 
málverk, skúlptúra og hljóðverk. Steini er 
fæddur og uppalinn á Hvassafelli í Norðurár-
dal. Hann sótti námskeið í Myndlistaskóla 
Reykjavíkur og í Opna listaháskólanum en 
síðan lá leiðin í fornámsdeild Myndlistaskól-
ans á Akureyri. Í framhaldi af því fór hann í 

nám við fagurlistadeild sama skóla með við-
komu í Lahti Polytechnic of Fine Art í Finn-
landi sem skiptinemi.

Steini útskrifaðist vorið 2006 og hefur síð-
an þá tekið þátt í fjölda samsýninga auk þess 
að halda nokkrar einkasýningar.

Á sýninguna komu um 100 manns sem 
stóð yfir í viku en eftirfarandi myndir tala 
sínu máli.

Ljósmynd: E.Ó.

Ljósmynd: E.Ó.
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Ljósmyndir: Þ.S.S.
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Pétur:
Ást og ljóð:

Einum lífið ástir gaf
öðrum ljóð á munni.
Báðir njóta ylsins af
endurminningunni.

Halldóra:
Vindur:

Mannaörlög margvísleg
myndað getur vindurinn:
Annar fór á Vindi um veg
vindur á setum bindur hinn.

Einar:
Úr mansöng (Smalavísa)

Fyrri alda anda sýrð
eldri sið og háttum.
Vorra áa athöfn skírð
er í stórum dráttum.

Sigríður:
Á Hellisheiði:

Veðrið sýndi viðbrögð ný
vakti bæði furðu og gaman.
Rigning, þoka, skin og ský
skemmtilega blandað saman.

Skrifað í gestabók:
Friði og tign í fjallasal 
fráleitt mun ég gleyma.
Inni í þessum unaðsdal
átti ég forðum heima.

Björg:
Í orðastað annarrar konu:
Mitt er andlit rúnum rist
rökkrið á það setur.
Ég hef Ásgeir einan kysst
í allan heila vetur.

Guðný:
Vetur:

Snjóar á fróni, snúast vindar
snarpann gerir hríðarbyl.
Frýs nú vatnið Litlulindar
leggst í klaka Stóragil.

Ingibjörg (þá 13 ára)
Nú er gaman að ganga
um grösug blómskrídd tún.
Yfir læki og fossandi flúðir
og fjallana háu brún.

Sveinbjörn:
Menningarfé:

Rúmann skerf að rembast við
reynist erfitt klúður.
Fyrir gerfi gáfnalið,
gráar kerfisbrúður.

Morgunsvipur:
Glyrnan týrir grá og súr
geyspi býr á vörum.
Nuddar stýrur augum úr,
ekki skýr í svörum.

Vísnaþáttur
Umsjón: Helgi Björnsson, Snartastöðum.

Vísurnar í þessu blaði verða tíndar saman úr ýmsum áttum. Þær fyrstu eru eftir systkinin 
frá Grafardal þau Pétur, Halldóru, Einar, Sigríði, Björgu, Guðnýju, Ingibjörgu og Sveinbjörn 
Beinteinsbörn.
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Að endingu koma nokkrar vísur úr Skaga-
firði:

Gunnar Oddsson í Flatatungu
Auðnuskálar skenkgir á
skaparinn sem öllu ræður.
Mig hann lét af mildi fá
marga góða drykkjubræður.

Hermann Jónasson
fyrrum forsætisráðherra

Ýmsir fara illa á því
og skal þar að vikið,
Kvennafar og fyllerí
flestir spara of mikið

Hólmfríður Jónasdóttir frá Fremri Kotum
orti undir útfararræðu:

Ill voru jafnan örlög hans
enda löngum snauður.
Þarna komst hann þó til manns
þegar hann var dauður.

Jón Jónsson Gilsbakka
lýsir búháttum búfræðinga svo:

Búfræðinga breytni nýt
bjargar, eyðir grandi.
Yfir frónið ausa skít
Útþynntum í hlandi.

Rétt þykir að endan þennan þátt á
ritdómi eftir Sigurjón J. Gíslason:

Lesið er og léttvægt fundið
litla kverið.
Gat það ekki verra verið.

Með kveðju og þökk fyrir lesturinn
Helgi Björnsson.

Hrútasýning á Steinum 2008. Jóhann á Steinum, Jóhannes á Stafholtsveggjum, Guðmundur á Hóli, Sindri 
í Bakkakoti og Kristján í Bakkakoti. Mynd: Þórh.Þorst.
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Fyrir framleiðsluárið 2008 voru settar á vetur 
512 fullorðnar ær, 138 gimbrar og 24 hrútar, 
á Hesti. Alls voru því 674 kindur á fóðrum, 
veturinn 2007-2008.

 
Frjósemi
Alls fæddust 957 lömb eftir fullorðna á, eða 
1,87 lömb á vetrarfóðraða á. 12 ær voru geld-
ar, 6 létu lömbum fyrir burð, 74 ær voru ein-
lembdar, 366 tvílembdar, 49 þrílembdar og 1 
fjórlembd. Þetta er frjósemi í meðallagi mið-
að við síðustu ár.

Afföll voru 117 lömb frá vori til hausts 
sem gerir 12,2 % miðað við 10,0 % árið áður. 
Þessi afföll eru of mikil og er verið að skoða 
hvernig hægt er að minnka þau. Dauðfædd 
lömb voru 27, 9 lömb drápust í fæðingu og 
28 lömb drápust á sauðburði og fram að fjall-
rekstri. 19 lömb drápust í skurðum, afvelta og 
öðrum slysförum að hausti, eftir að þau voru 
komin heim á beit. 34 lömb vantaði af fjalli, 
sem er óvenju mikið. 

Gimbrarnar báru 159 lömbum sem gerir 
1,16 lömb á vetrarfóðraða gimbur. 13 gimbr-
ar voru geldar eða höfðu látið fangi, 79 voru 
einlembdar og 40 tvílembdar. 6 gimbrar 
drápust um veturinn.

Afföll voru 37 lömb frá vori til hausts, eða 
23,3 %, miðað við 29,9 % árið áður. Þrátt 
fyrir minni afföll en síðastliðið ár er þetta 
ekki ásættanlegt og verið að fara yfir þetta 
líkt og hjá ánum. 2 lömb voru dauðfædd, 4 
dóu í fæðingu, 19 drápust á sauðburði og til 
fjallreksturs. 1 lamb fórst í skurði og 11 vant-
aði af fjalli. 

Afkvæmarannsókn 2008
13 veturgamlir hrútar voru í afkvæmarann-
sókninni á Hesti síðastliðið haust. Af þessum 
13 hrútum voru 6 undan hrútum sem voru á 
sæðingastöðvunum. Einn hrútur var undan 
Bifri 06-994, tveir undan Bjálka 06-995, tveir 

Frá  Hesti – Niðurstöður skýrsluhaldsins 2008
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson – Landbúnaðarháskóla Íslands

undan Þræði 06-996 og einn undan Fróða 04-
963, frá Hagalandi.

Aðeins er unnið með hrútlömb í afkvæma-
rannsókninni á Hesti og var þeim slátrað í 
einni slátrun þann 3. október. Slátrað var 
hjá SAH Afurðum ehf. á Blönduósi og var 
meðalfallþungi 230 hrúta 15,88 kg. Með-
aleinkunn fyrir gerð var 9,96 og 5,60 fyrir 
fitu. Hlutfallið milli gerðar og fitu var því 
1,78. Öll lömb á Hesti eru ómmæld og var 
meðalómvöðvi hrútlamba í afkvæmarann-
sókninni 26,27 mm, ómfita var 2,29 mm að 
meðaltali og lögun 3,49. Að fengnum nið-
urstöðum voru fjórir hrútar valdir til þess að 
fara á sæðingastöðvarnar.

Dökkvi (07-809), Bifurssonur, skilaði 20 lamb-
hrútum til slátrunar og var meðal þungi þeirra á 
fæti 39,56 kg, meðalómvöðvinn 27,15 mm, með-
alfitan 2,44 mm og 3,62 í lögun. Þá var meðalfall-
þunginn 15,87 kg og flokkunin, 10,11 í gerð og 
5,32 í fitu. Dökkvi er sammæðra Kveik 05-965 
og er með verndandi arfgerð gagnvart riðusmiti. 
Mjöður (07-811), Bjórssonur, skilaði 17 
lambhrútum til slátrunar og var meðal þungi 
þeirra á fæti 40,49 kg, meðalómvöðvinn 
26,66 mm, meðalfitan 2,28 mm og 3,62 í 
lögun. Þá var meðalfallþunginn 16,23 kg 
með 10,81 í gerð og 5,50 í fitu. Mjöður er 
með verndandi arfgerð gagnvart riðusmiti. 
Prjónn (07-812), Þráðarsonur, skilaði 19 lamb-
hrútum til slátrunar og var meðal þungi þeirra 
á fæti 40,18 kg, meðalómvöðvinn 25,55 mm, 
meðalfitan 1,88 mm og 3,54 í lögun. Þá var 
meðalfallþunginn 15,75 með 10,90 í gerð og 
5,73 í fitu.

Freyðir (07-810), Flúðarssonur, skilaði 
17 lambhrútum til slátrunar og var meðal 
þungi þeirra á fæti 39,01 kg, meðalómvöð-
vinn 26,70 mm, meðalfitan 2,49 mm og 3,57 
í lögun. Þá var meðalfallþunginn 15,70 með 
10,57 í gerð og 5,17 í fitu. Freyðir er sam-
mæðra Rafti 05-966
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Flokkun lamba
Alls voru 773 lömbum slátrað í haustslátr-
unum 2008. Inn í þessari tölu eru hrútlömbin 
úr afkvæmarannsókninni sem talað var um 
hér að ofan. Meðalfallið var 15,93 kg og 
meðaltalstölur fyrir kjötmatið voru 10,03 fyr-
ir gerð og 5,87 fyrir fitu. Skiptingu í einstaka 
flokka má sjá í töflu 1. Eins og sjá má, þá 
flokkast tæp 95 % lambanna í fituflokka 2 og 
3 og tæpir tveir þriðju fara í E og U. Stærsti 
einstaki flokkurinn er U2 og því næst flokk-
arnir R2 og U3.

Ásetningur
Síðastliðið haust voru settir á 19 lambhrút-
ar og 153 gimbrar. Af þessum 19 hrútum 
eru tveir undan Dökkva, þrír undan Prjóni 
og einn undan Kroppi frá Hagalandi. Einn 
af þessum 19 hrútum er svartur, ferhyrndur 
undan Hyrni frá Meiri-Tungu. Meðalþungi 
ásetningshrútanna var 44,4 kg og voru þeir 

með 31,2 mm þykkan bakvöðva, 2,8 mm fitu 
og 4,3 í lögun að jafnaði, í ómmælingu.

Dætrahópar voru settir á undan Dökkva, 
Miði, Prjóni og Freyði, en einnig er stór hóp-
ur til undan Tindi. 15 gimbranna eru undan 
gemlingum og úr sæðingum eru gimbrar til 
undan Grána 03-957 (1), Papa 04-964 (5), 
Kroppi 05-993 (1), Dropa 06-998 (2), Gera 
03-986 (2), Örvari 04-983 (1) og Svani 05-
984 (1). Gimbrarnar voru að meðaltali 40,6 
kg í september síðastliðinn. Meðaltal óm-
mælinga var 29,5 mm vöðvi, 2,6 mm fita og 
4,1 í lögun.

Afurðir
Fullorðnu ærnar voru að skila að meðaltali 
27,5 kg af kjöti eftir hverja á haustið 2008. 
Einlemban skilaði 17,6 kg og tvílemban 31,9 
kg. Á með lambi skilaði 29,7 kg.

Veturgömlu ærnar skiluðu að meðaltali 13,1 
kg af kjöti eftir vetrarfóðraðan gemling. 16,5 
kg skiluðu veturgamlar ær með lömbum.

Tafla 1. Flokkun allra lamba á Hesti 2006.

1 2 3 3+ 4 5 Alls
E   2,45 %   3,68 % 0,54 %   6,67 %
U 0,95 % 32,29 % 20,03 % 1,91 % 55,18 %
R 1,63 % 26,98 %   8,72 % 0,27 % 37,60 %
O 0,14 %   0,41 %   0,55 %
P
Alls 2,72 % 62,13 % 32,43 % 2,72 % 100,0 %
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Bú Fjöldi Reiknað kjöt Fædd lömb Lömb til nytja

áa eftir hverja á e. 100 ær eftir 100 ær

Hlynur Klemenzson, Dýrastöðum 149 30,3 188 171

Guðmundur Friðjónsson, Hóli 121 30,1 203 188

Sigurður Oddur Ragnarsson, Oddsstöðum 173 30 197 186

Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 380 30 192 171

Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 273 29,8 185 176

Baldvin Björnsson, Skorholti 565 29,2 187 173

Grétar Þór Reynisson, Höll 322 28,6 180 161

Einar G. Örnólfsson, Sigmundarstöðum 331 28,5 180 171

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 138 28,1 198 1,8

Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 514 28,1 178 162

Sigurður Jóhannsson, Stóra-Kálfalæk 163 28 181 171

Jón og Fjóla Mófellsstaðakoti 160 27,8 184 173

Hálfdán Helgason, Háhóli 151 27,8 199 179

Tilraunabúið Hesti 513 27,5 191 168

Ingunn Ingvarsdóttir, Hofsstöðum, Staf. 123 27,3 183 165

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakkakoti 704 27,2 190 171

Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum, Hálsasv. 191 27,1 186 164

Bú sem höfðu 27 kg eða meira eftir ána árið 2008.
Skýrslufærðar ær yfir 100

Þuklað og þreifað
á hrútasýningu í Skorholti 2008.
Mynd; Arnheiður Hjörleifsdóttir.
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Bú Fjöldi Reiknað kjöt Fædd lömb Lömb til nytja

áa eftir hverja á e. 100 ær eftir 100 ær

Haukur Engilbertsson, Vatnsenda 192 30,5 186 182

Hlynur Klemenzson, Dýrastöðum 142 29,4 197 176

Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 222 29 196 178

Viðar Guðmundsson, Kaðalsstöðum 178 29 188 175

Sigurður Jóhannsson, Stóra-Kálfalæk 2 176 28,8 193 181

Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 307 28,6 192 179

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 130 28,3 183 172

Sigurður Oddur Ragnarsson, Oddsstöðum 177 28 185 172

Guðmundur Friðjónsson, Hóli 128 27,9 187 170

Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 300 27,8 185 169

Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 496 27,6 178 164

Halldór Sigurðsson, Þorvaldsstöðum 230 27,4 186 168

Grétar Þór Reynisson, Höll 316 27,4 177 165

Baldvin Björnsson, Skorholti 569 27,3 183 163

Tilraunabúið Hesti 499 27 191 175

Bú sem höfðu 27 kg eða meira eftir ána árið 2007.
Skýrslufærðar ær yfir 100

Guðmundur Kristinsson fjallkóngur í Heiðarleit 
ríður fyrir hópnum að vanda þegar safnið kemur 
af Arnarvatnsheiði. Ljósm. Skessuhorn/mm
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Kappátskeppni á Sauðamessu, 
Sveinbjörn Eyjólfsson stjórnaði. 
Ljósm. Skessuhorn/mm

Bú Fjöldi áa Meðalfall Meðal Meðal
kg gerð fita

Sigurður Einarsson, Hellubæ 16 21,02 10 8,54

Auður Pétursdóttir, Ausu 59 16,85 9,85 7,65

Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 64 17,89 9,84 7,07

Bogi Helgason, Brúarfossi 33 18,22 9,7 8,64

Guðmundur og Unnur, Kaðalsstöðum 26 17,81 9,53 8,53

Davíð Sigurðsson, Miðgarði 8 17,44 9,5 7,5

Kolbeinn Magnússon, Stóra-Ási 73 16,26 9,41 8,01

Guðmundur og Edda, Giljahlíð 87 16,81 9,37 7,21

Þórarinn og Guðfinna, Steindórsstöðum 29 17,36 9,19 7,81

Þorvaldur og Ólöf, Brekkukoti 41 16,37 8,96 8,32

Ásdís Sigurðardóttir, Brúsholti 61 16,91 8,93 8,03

Kristín og Jóhannes, Stafholtsveggjum 31 16,62 8,91 7,38

Julio Cesar Gutierrez, Hávarsstöðum 22 16,14 8,87 7,76

Vatnshamrabúið - Vatnshömrum 29 15,95 8,87 6,45

Valgerður Sveinbjörnsdóttir, Vogabraut 36 31 18,64 8,86 7,86

Félagsbúið Mel 60 15,6 8,76 6,2

Sigurður Pétursson, Hellum 81 15,39 8,61 6,89

Þorvaldur Jónsson, Innri-Skeljabrekku 6 20,17 8,55 6,09

Búvangur, Brúarlandi 96 16,42 8,55 6,92

Sæunn Oddsdóttir, Steinum 1 15 17,11 8,52 6,97

Bú sem náðu 8,5 í meðalflokkun fyrir gerð og skýrslufærðar ær undir 100
Árið 2007



S M A L I N N  |  3 3  |  A P R Í L  � 0 0 9

Bú Fjöldi áa Meðalfall Meðal Meðal
kg gerð fita

Ragna Sigurðardóttir, Lundum 19 18,38 10,4 8,87

Ásdís Sigurðardóttir, Brúsholti 62 17,9 9,76 7,8

Sigurður Einarsson, Hellubæ 13 19,1 9,75 8,21

Félagsbúið Mel 67 16,82 9,73 7,42

Auður Pétursdóttir, Ausu 59 16,66 9,64 6,92

Guðmundur og Edda, Giljahlíð 78 16,37 9,47 7,28

Davíð Sigurðsson, Miðgarði 13 19,77 9,4 7,6

Valgerður Sveinbjörnsdóttir, Vogabraut 36 31 19,06 9,28 7,64

Vatnshamrabúið - Vatnshömrum 26 17,44 9,24 6,73

Þorvaldur og Ólöf, Brekkukoti 40 16,18 9,21 7,74

Guðrún og Sigurbjörn, Leirulæk 92 16,08 9,2 7,27

Þórarinn og Guðfinna, Steindórsstöðum 40 18 9,13 7,91

Unnsteinn Snorri Snorrason, Syðstu-Fossum 91 16,81 8,83 7,4

Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 64 16,46 8,83 7,43

Kristín og Jóhannes, Stafholtsveggjum 37 16,7 8,76 7,14

Þorvaldur Jónsson, Innri-Skeljabrekku 10 17,71 8,75 6,13

Kristín Gunnarsdóttir, Lundi 33 15,8 8,73 6,56

Vigfús Pétursson, Hægindi 85 15,6 8,6 7,01

Bú sem náðu 8,5 í meðalflokkun fyrir gerð og skýrslufærðar ær undir 100
Árið 2008

Málin rædd. Hannes á Leir-
árgörðum, Stefán í Skipanesi, 
Sigurgeir á Hagamel og Helgi 
í Súlunesi. Mynd; Arnheiður 
Hjörleifsdóttir.
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Bú Fjöldi áa Meðalfall Meðal Meðal
kg gerð fita

Hlynur Klemenzson, Dýrastöðum 142 16,56 10,39 7,65

Haukur Engilbertsson, Vatnsenda 192 16,51 9,87 7,66

Tilraunabúið Hesti 499 15,45 9,85 5,94

Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 496 16,38 9,69 7,48

Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 307 15,65 9,5 6,95

Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 222 16,16 9,33 7

Harpa Reynisdóttir, Hæli 177 16,44 9,15 7,32

Sigurður Oddur Ragnarsson, Oddsstöðum 177 15,94 9,03 6,22

Einar Guðni Jónsson, Giljum 295 15,91 9,01 7,16

Sverrir Guðmundsson, Hvammi 212 17,34 8,99 8,42

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 130 15,89 8,99 6,43

Sigurður Jóhannsson, Stóra-Kálfalæk 2 176 15,75 8,87 6,8

Stefán G. Ármannsson, Skipanesi 163 15,58 8,87 6,74

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakkakoti 519 14,97 8,79 7,02

Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 271 14,47 8,79 6,43

Halldór Sigurðsson, Þorvaldsstöðum 230 16,14 8,73 7,96

Sigurður Halldórsson, Gullberastöðum 218 14,99 8,71 6,69

Grétar Þór Reynisson, Höll 316 16,38 8,65 7,46

Baldvin Björnsson, Skorholti 569 16,59 8,64 6,84

Viðar Guðmundsson, Kaðalsstöðum, 178 15,96 8,6 7,76

Guðbrandur Guðbrandsson, Staðarhrauni 321 15 8,53 7,19

Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 300 16,32 8,53 7,01

Jóhann Oddsson, Steinum 2 409 15,1 8,51 6,62

Bú sem náðu 8,5 í meðalflokkun fyrir gerð og skýrslufærðar ær fleiri en 100
Árið 2007

Skessuhorn/MM.
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Bú Fjöldi áa Meðalfall Meðal Meðal
kg gerð fita

Hlynur Klemenzson, Dýrastöðum 149 17,59 10,17 6,98

Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 273 16,47 10,04 7,19

Tilraunabúið Hesti 513 15,93 10,03 5,87

Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 514 16,9 9,48 7,66

Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 257 15,9 9,46 7,03

Haukur Engilsbertsson, Vatnsenda 160 16,59 9,46 7,42

Sigurður Oddur Ragnarsson, Oddsstöðum 173 16,03 9,35 6,7

Guðbrandur Guðbrandsson, Staðarhrauni 350 16,15 9,27 6,78

Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 191 16,51 9,25 7,36

Grétar Þór Reynisson, Höll 322 17,34 9,19 7,69

Halldór Sigurðsson, Þorvaldsstöðum 230 16,54 9,19 8,02

Einar Guðmann Örnólfsson, Sigmundarstöðum 331 16,6 9,06 7,27

Sverrir Guðmundsson, Hvammi 248 17,13 8,99 8,09

Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 380 16,89 8,97 7,52

Ágústa og Árni, Skarði 1 192 15,18 8,95 6,78

Sigurður Jóhannsson, Stóra-Kálfalæk2 163 15,96 8,94 6,26

Gísli Friðjónsson, Helgastöðum 144 15,74 8,91 6,47

Einar Guðni Jónsson, Giljum 308 15,91 8,91 7,41

Guðmundur Sigurjónsson, Bjarteyjarsandi 434 15,88 8,89 6,71

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakkakoti 704 15,85 8,83 6,91

Sigurður Halldórsson, Gullberastöðum 229 14,72 8,82 6,42

Baldvin Björnsson, Skorholti 565 16,49 8,79 7,01

Búvangur, Brúarlandi 102 16,39 8,74 7,01

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 138 15,52 8,73 6,45

Arndís og Sigurður, Bjarnastöðum 341 15,22 8,7 7,02

Þórir Ólafsson, Bæheimum 148 14,92 8,67 6,43

Þórdís og Dagbjartur, Hrísum 423 14,41 8,65 6,55

Harpa Reynisdóttir, Hæli 226 16,19 8,64 7,51

Sigurður Pétursson, Hellum 112 16,56 8,62 7,17

Gylfi Jónsson, Miðhúsum 211 16,7 8,52 7,73

Bú sem náðu 8,5 í meðalflokkun fyrir gerð og skýrslufærðar ær fleiri en 100
 Árið 2008
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