
Smalinn

FRÉTTABRÉF FÉLAGS SAUÐFJÁRBÆNDA
Í BORGARFJARÐARHÉRAÐI

MARS 2012



Fylgt úr hlaði 
Þórhildur Þorsteinsdóttir

Formaður: Þórhildur Þorsteinsdóttir Brekku,  Varaformaður: Gísli Guðjónsson Lækjarbug. Gjaldkeri: 
Hannes Magnússon Eystri –Leirárgörðum. Ritari: Þórdís Sigurbjörnsdóttir Hrísum.
Meðstjórnandi: Jón Eiríkur Einarsson, Mófellsstaðakoti.

Smalinn- fréttabréf Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði. Útgefandi: Félag Sauðfjárbænda í 
Borgarfjarðarhéraði. Ritstjóri og ábm: Þórhildur Þorsteinsdóttir.
Uppsetning og prentun: Prentsmiðjan Oddi, umhverfisvottuð prentsmiðja Reykjavík.
Forsíðumynd: úr Reynisrétt.  Mynd/Lilja Guðrún Eyþórsdóttir
Smalinn er sendur á öll lögbýli í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.
Einnig dreift víðar – upplag 600 eintök.

Búskaparhættir breyst umtalsvert enda hefur 
orðið mikil tæknivæðing í landbúnaði þó ekki 
sé farið lengra aftur en 30-35 ár. Tæknivæð-
ingin hefur orðið til þess að búin hafa stækkað 
og jafnframt hefur þeim fækkað. Fjárbúin hafa 
stækkað og blönduðum búum hefur fækkað og 
tómstundabændum í nágrenni við þéttbýli hef-
ur fjölgað, einkum allra síðustu ár. Í Mýra-og 
Borgarfjarðarsýslu hefur nálægðin við höfuð-
borgarsvæðið án efa haft einhver áhrif á þróun 
á búsetu. Ferðaþjónustan á svæðinu hefur verið 
að vaxa og dafna og með bættum samgöngum 
eiga íbúar í dreifbýlinu meiri möguleika á því 
að sækja atvinnu að heiman. Á undanförnum 
áratugum hafa stórar sumarhúsabyggðir risið á 
svæðinu og er gróflega áætlaður fjöldi sumar-
húsa í Borgarbyggð um 3000 talsins. Nýting 
hlunninda er talsverð og má þar nefna hlunn-
indi af lax- og silungsveiði sem vegur þungt. 
Samhliða breyttum búskaparháttum hefur 
leiðbeiningarþjónustan í landbúnaði verið 
að þróast síðustu áratugina. Þrátt fyrir heil-
miklar tækniframfarir og breytingar á þjónustu 
er meginhlutverk hennar það sama og var og 
leikur enginn vafi á því að bæði rannsóknir 
og leiðbeiningar hafa skilað miklum árangri á 
undanförnum áratugum, en þó er full ástæða 
til að vera vakandi um sífellda endurskoðun 
kerfinu í heild og leita enn áhrifaríkari leiða. 
Bændasamtökin hafa nú hafið vinnu með það 
að markmiði að efla faglegan styrk og auka 
hagkvæmni leiðbeiningaþjónustunnar, með 
því að ráðgjafastarfsemi búnaðarsambandanna 
og Bændasamtaka Íslands verði sameinuð í 
eina rekstrareiningu. Markmið breytinganna 

er að tryggja bændum aðgang að sambærilegri 
ráðgjöf á sömu kjörum óháð búsetu, auka 
samstarf ráðunauta og nýtingu mannafla. Allt 
snýst þetta jú um peninga frá hinu opinbera og 
meginmálið er að það fjármagn sem við fáum 
nýtist sem best. Að sjálfsögðu eru ekki allir á 
eitt sáttir um þessar aðgerðir en það er nú svo 
að í öllum breytingum felast tækifæri.

Sóknarfærin í íslenskum landbúnaði eru 
mikil. Þrátt fyrir óvægna og oft á tíðum ómál-
efnalega umræðu, misvitrar og arfavitlausar 
blaðagreinar og staðhæfingar, sem birtust 
á seinnihluta árs 2011 um sauðfjárbændur, 
sauðfjárrækt og íslenska landbúnaðarkerfið 
þá vakti öll þessi hringavitleysa athygli á 
sauðfjárrækt, lambakjöti og íslenskum land-
búnaði. Stuðningur almennings er meiri en 
okkur grunar en höfum hugfast að við þurfum 
að nota hvert tækifæri sem okkur býðst til að 
tala máli greinarinnar og vera alltaf tilbúinn 
að kynna hana fyrir hverjum sem vill.

Við sem gefum okkur út í að vera virkir þátt-
takendur í félagskerfi bænda og gefum kost á 
okkur til að vera í forsvari á hvaða vettvangi 
sem er þá er það okkur nauðsynlegt að fá að 
heyra skoðanir ykkar, málefnaleg gagnrýni á 
okkar störf á alltaf að vera okkur hvatning til 
að gera betur, jafnframt er gott að heyra af því 
sem vel er gert. Til þess að við getum virkað 
vel þarf baklandið að virka. 

Smalinn lítur nú dagsins ljós í 12 sinn. Mikil 
vinna liggur að baki einu svona blaði en Sma-
linn hefur öðlast sinn sess hér í héraði sem og 
annars staðar og er vonandi komin til að vera. 
Vona að þið hafið gagn og gaman af lestrinum. 
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Notaðu minni áburð með Yara

Hjá þeim sem vilja ná hámarksárangri í búskap er áburðurinn eitt 
þeirra atriða sem skipta máli. Góð dreifing og nýting næringarefna 
getur skipt sköpum varðandi fóðrun og heilsufar gripa. Allur Yara 
áburður er einkorna gæðaáburður þar sem öll næringarefnin eru í 
hverju korni.
Dæmi um mikilvægt efni fyrir búfénað er snefilefnið selen og Yara 
býður m.a. selenbættan áburð fyrir tún og beitilönd. 

Leitið upplýsinga hjá sölufulltrúa Yara í heimahéraði
eða hjá aðalskrifstofu í síma 575-6000 og á vefnum yara.is.

Kjarni frá Þjóðólfshaga
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Tilraunaverkefni um repjurækt og nýt-
ingu repjuafurða

Í byrjun ársins 2008 hófst á Siglingastofnun 
Íslands rannsóknarverkefni sem laut að því 
að kanna notkun bíódísils (lífdísils) sem elds-
neytis á skipavél í Vélskóla Íslands. Megin-
markmið þessa verkefnis var að kanna áhrif 
þessa eldsneytis á skipavélar og leggja mat 
á það hvort bíódísill gæti komið í stað dísil-
olíu úr jarðolíu um borð í skipum. Fyrirtækið 
N1 lagði til bíódísilinn í þetta verkefni og var 
hann unninn úr erlendum repjufræjum.

Þessar tilraunir gáfu góðan árangur. Allar 
mælingar sýndu að unnt væri að nota bíódísil 
á skipavélar og fljótlega tók að kvikna áhugi 
á því að kanna hvort unnt væri að afla hrá-
efnis í slíkt eldsneyti innanlands.

Á vordögum 2008 hafði Knútur Óskars-
son, bóndi á Ósum í Húnaþingi vestra, 
samband við Siglingastofnun og viðraði hug-
myndir sínar um tilraunir til repjuræktunar. 
Lýsti Knútur sig reiðubúinn til að leggja 
fram land á bújörð sinni til slíkra tilrauna. 
Í framhaldi af málaleitan Knúts hafði Sigl-
ingastofnun samband við Landbúnaðarhá-
skóla Íslands um þátttöku í tilraunum með 
repjurækt sem Siglingastofnun bar kostnað 
af, enda féllu þessar tilraunir undir verkefni 
um umhverfisvæna orkugjafa sem stofnunin 
hefur sinnt á undanförnum árum.

Samstarf tókst með Landbúnaðarháskól-
anum og Siglingastofnun um framkvæmd 
tilraunanna. Jónatan Hermannsson tilrauna-
stjóri á Korpu og Þóroddur Sveinsson til-
raunastjóri á Möðruvöllum hafa annast þá 
hluta framkvæmdarinnar sem sneru að jarð-
vinnslu, sáningu og uppskeru af stakri prýði. 
Þá hefur Ólafur Eggertsson bóndi á Þorvalds-
eyri verið afar mikilvægur þátttakandi í verk-
efninu frá upphafi og lagt því lið með ýmsum 
hætti eins og nýtingu repjuafurða.

Árangurinn af repjuræktuninni fyrsta árið 
varð framar öllum vonum. Uppskeran varð 
góð og jafnvel meiri en yfirleitt gerist í Norð-
ur-Evrópu og olíuinnihald fræjanna jafnvel 
yfir 30%. Að meðaltali fengust yfir 3 tonn af 
fræjum af hverjum hektara, en meðaltalið á 
Norðurlöndunum er á bilinu 2,5–2,7 tonn.

Þegar niðurstöður fyrstu ræktunartilraunana 
lágu fyrir gaf Landbúnaðarháskólinn út grein-
argerð (Rit nr. 24) um þátt sinn í verkefninu. 
Þar er að finna staðfestingu á því að repjan vex 
til nytja á mörgum stöðum hér á landi, en jafn-
framt er ljóst að slæmt tíðarfar vor og haust 
hefur neikvæð áhrif á uppskeruna. Það sýndi 
sig þegar árið 2010 þegar umhleypingasamt 
veðurfar og eldfjallaaska urðu til þess að rýra 
repjuuppskeruna verulega. 

Í lok árs 2010 gaf Siglingastofnun út 
greinargerð um repjurannsóknarverkefnið 
þar sem farið var yfir alla þætti þess. Unnt 
er að nálgast greinargerðina á vef Siglinga-
stofnunar, www.sigling.is

Ræktun repju
Þær tilraunir sem gerðar hafa verið hingað til 
hafa einkum beinst að ræktun á vetrarrepju. 
Vaxtartímabil hennar er frá miðjum júlí fram 
til ágústloka á næsta ári og nær því yfir um 

Ræktun repju á Íslandi og nýting repjuafurða
Jón Bernódusson, verkfræðingur, Siglingastofnun

Vél sett í gang með bíódísil. Sjá má hvað reykurinn 
er hvítur.
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14 mánuði. Einnig hafa verið gerðar tilraunir 
með sumarrepju sem sáð er um miðjan mars 
eða í aprílbyrjun og hirt að hausti. Enn-
fremur hefur verið hugað að ræktun vetrar- 
og sumarnepju sem eru harðgerðari tegundir 
en repja en uppskeruminni þar sem fræ þeirra 
eru ekki eins olíurík.

Sú reynsla sem fengist hefur af repjurækt-
un hér á landi gefur til kynna að mikilvægt 
sé að vanda vel til jarðvinnslu og alls undir-
búnings akurlendisins. Þá gegnir sama máli 
um repju og annan jarðargróða að ekki er 
allt land jafn hentugt til ræktunar og verður 
það verkefni hvers og eins bónda að kanna 
það hvort land hans geti hentað til þessarar 
jarðyrkju. Áburðarþörf má svara með hús-
dýraáburði að miklu leyti. Má reikna með að 
15–20 tonn af vatnsþynntum húsdýraáburði 
þurfi á hvern hektra og er þá miðað við að 
áburðurinn innihaldi um 10% þurrefni en 
afgangurinn sé vökvi. Áburðarmagninu er 
dreift við sáningu og svo aftur þegar frost er 
farið úr jörðu vorið eftir. Ef ekki er völ á hús-
dýraáburði er notaður tilbúinn áburður af teg-
undinni „Græðir 5“ og eru 400–500 kg borin 
á hvern hektara eins og húsdýraáburðurinn.

Vetrarrepju er sáð um mitt sumar og lifnar 
fræið og smáplanta vex upp áður en vetrar-
dvali hefst með fyrstu frostum. Plantan vakn-
ar af vetrardvala um vorið og ber gul blóm 
um sumarið. Þegar þau falla myndar repjan 
fræ í belgjum utan á stönglunum. Að hausti 
springa þeir og plantan þeytir fræjunum frá 
sér. Má því hafa það til marks um að tíma-
bært sé að hirða af akrinum þegar fræbelg-
irnir byrja að springa.

Við uppskeruna eru notaðar þreskivélar 
líkt og við kornyrkju. Algengt er að það taki 
um hálfa klukkustund að hirða repju af einum 
hektara með slíkum vélum. Við þreskinguna 
eru stönglar og fræ skilin að og stönglarnir 
verða eftir á akrinum en fræin tekin í hús til 
þurrkunar og hreinsunar.

Repjuuppskera af einum hektara nemur um 
6 tonnum af lífmassa sem skiptist í stöngla 
og fræ nánast til helminga. Af hverjum hekt-

ara fást því um það bil 3 tonn af hvoru. Við 
pressun fræjanna fást um það bil 2 tonn af 
repjumjöli (hrati) og 1 tonn af olíu. Stönglana 
má nýta með ýmsum hætti, t.d. sem lífrænan 
áburð í ræktarlandið, í spæni undir hross á 
húsi, til gerjunar í metangas og til brennslu 
í ofnum, en 3 kg af stönglum samsvara um 
einum lítra af dísilolíu.

Verkun og nýting repjufræja
Þurrka þarf fræin að því marki að í þeim sé 
einungis um 8% raki og einnig þarf að hreinsa 
burt stöngla og kusk sem ávallt eru í fræj-
unum í einhverjum mæli eftir þreskinguna. 
Ýmsum aðferðum er beitt við þurrkun og 
hreinsun fræjanna en mikilvægt er að vanda 
til þessara verka því ella er hætta á að myglu-
sveppur komist í fræin og eyðileggi þau. Þeir 
bændur sem hafa aðgang að þurrkofnum fyrir 
korn nota þá gjarnan til að þurrka repjufræ og 
blása um leið stönglum og öðrum aðskota-
hlutum úr fræinu. Fullþurkað fræ geymist 
lengi án þess að tapa gæðum.

Þegar að því kemur að skilja í sundur olíu 
og hrat er repjufræið pressað. Til þess eru 
notaðar sérstakar pressur sem kaupa verður 

Repjuolíupressa Ólafs á Þorvaldseyri
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Umlestrunarbúnaður sem breytir repjuolíu í bíó-
dísil

erlendis frá. Þær eru til af ýmsum mismun-
andi gerðum og í mismunandi útfærslum. Við 
höfum ávallt lagt það til við bændur að festa 
kaup á litlum pressum í upphafi sem þó má 
starfrækja í a.m.k. 20 klukkustundir á hverj-
um sólarhring. Síðan má bæta fleiri pressum 
við ef þörf verður á, en við teljum heppilegra 
að notast við fleiri smápressur en eina stóra 
því bili hún verður allt stopp á meðan á við-
gerð stendur.

Við pressun repjufræsins falla til tvær af-
urðir; repjuolía og repjuhrat. Nauðsynlegt er 
að sía olíuna sem kemur úr pressunni því í 
henni er yfirleitt eitthvað af smágerðu hrati. 
Til þess eru ýmist notaðir sérstaklega gerðar 
pokasíur eða loftdrifnar síur. Loftdrifnar síur 
eru afkastameiri og sía líka betur. Munu því 
flestir telja þær besta kostinn.

Repjuolía er tilvalið hráefni í ýmiss konar 
framleiðsluvörur. Hún er notuð í fljótandi 

eldsneyti - bíódísil - með góðum árangri og 
til margvíslegrar matvælaframleiðslu en þar 
sem repjuolía er afar auðug af fjölómettuðum 
ómega-fitusýrum þykir hún einkar vel fallin 
til manneldis. Er þessi olía notuð til steik-
ingar, sem íblöndunarefni í smjör og margt 
fleira. Þá þykir repjuolía góð nuddolía og til 
sjós hefur hún verið notuð sem rekkaolía á 
línubeitningarvélar.

Repjumjöl hefur einnig margvíslegt nota-
gildi. Upphaflega beindist athyglin einkum 
að notkun þess í dýrafóður enda gerir hið háa 
próteininnihald mjölsins það ákjósanlegt í 
fóður fyrir húsdýr og fiska. En repjumjöl get-
ur einnig nýst til manneldis, t.d. við brauð-
gerð. Reynir bakari í Kópavogi hefur þegar 
gert tilraunir með að nota repjuolíu og repj-
umjöl í brauð og nýta þannig hina æskilegu 
eiginleika repjunnar í þágu innlends mat-
vælaiðnaðar. Í rauninni má líta á repjumjölið 
sem aðalafurð úr ræktuninni en olíuna sem 
aukaafurð. Eru þó hvorttveggja verðmætar 
afurðir ef rétt er á haldið.

Ef nota á repjuolíuna í bíódísil þarf að 
minnka í henni seigjuna með svokallaðri 
„umestrun“. Það má gera á einfaldan hátt 
með því að hræra saman tréspíra og vítissóta 
og blanda honum í heita olíuna. Sú blanda 
þarf líka að hrærast og síðan að standa í dálít-
inn tíma. Við það fellur glyserólið frá og eftir 
stendur bíódísill. Algngt er einnig að nota 
úrgangssteikingarolíu í þetta ferli. Siglinga-
stofnun hefur látið smíða búnað til að fram-
leiða bíódísil.

Repjuakur í fullum blóma.



Betri þjónusta
í Vörðunni
Varðan er vildarþjónusta fyrir viðskiptavini Landsbankans. 

Markmið þjónustunnar er að veita yfirsýn yfir fjármálin, 

persónulega þjónustu og fríðindi fyrir heildarviðskipti. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Kynntu þér Vörðuna eða pantaðu Vörðuráðgjöf á landsbankinn.is, í næsta útibúi eða í síma 410 4000.
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Repjuakur í fullum blóma.
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Sauðfjárbændur og repjuræktun
Þar sem repjumjöl er ákjósanlegt fóður fyrir 
húsdýr má ætla að sauðfjárbændur gætu nýtt 
sér repjurækt til að stuðla að aukinni sjálf-
bærni búa sinna hvað fóðuröflun snertir. 
Fram til þessa hafa það einkum verið kúa-
bændur sem hafa spreytt sig á repjuræktun en 
svína- og alifuglabændur hafa einnig verið 
þar á vettvangi. Sauðfjárbændur hafa einnig 
þörf fyrir dýrafóður og eldsneyti í búrekstri 
sínum. Hví skyldu þeir þá ekki einnig nýta 
sér þá möguleika sem repjuræktun getur 
boðið uppá?

Þess er að geta að ekki er ráðlegt að fóðra 
sláturlömb á repjufóðri skömmu fyrir slátrun 
þar sem hin bragðsterka repja getur sett keim 
í kjötið sem neytendur eiga ekki að venjast. 
Hins vegar ætti repjumjöl að eiga fullt erindi 
í fóður fyrir sauðfé í vetrareldi og á sauðburði 
auk þess sem sauðfjárbændur, sem hafa yfir 

heppilegu ræktarlandi að ráða, ættu að geta 
styrkt rekstrargrundvöll búa sinna með repju-
ræktun.

Repjuafurðir ættu að geta orðið verð-
mætar landbúnaðarafurðir hérlendis í landi 
sem gefur takmarkaða möguleika á ræktun 
nytjajurta og á tímum síhækkandi verðs á 
hvers kyns jarðargróða. Ef vel tekst til ættu 
repjuafurðir að verða til þess að draga úr þörf 
fyrir innflutt dýrafóður og eldsneyti einnig. 
Repjuræktun stuðlar því bæði að fæðuöryggi 
og orkuöryggi. Þess er einnig að geta að hver 
hektari í repjuræktun bindur rúm 6 tonn af 
koltvísýringi árlega. Því felst kolefnisjöfnun 
í ræktuninni og getur það skipt verulegu máli 
þegar fram í sækir þar sem reikna má með 
frekari aðgerðum til að draga úr magni kol-
tvísýrings og annarra gróðurhúsalofttegunda 
í andrúmsloftinu en þegar hefur verið gripið 
til.
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Haustið 2011 voru gerðar upp styrkhæfar 
afkvæmarannsóknir á 9 búum í Mýra- og 
Borgarfjarðarsýslum.  Þetta eru 11 búum 
færra en árið 2010 eda hefur reglum um styrk 
til afkvæmarannsókna verið breytt og aðeins 
styrktar svokallaðar stærri rannsóknir (þar 
sem bornir eru saman 8 hrútar eða fleiri).  
Þrjú þessara búa eru sunnan Skarðsheiðar en 
hin sex í uppsveitum  Mýrasýslu. Mun fleiri 
bú á svæðinu hefðu  möguleika á að gera upp 

styrkhæfa afkvæmarannsókn ef fleiri gimbrar 
væru ómmældar og  stigaðar. 

Í töflunni má sjá þá hrúta sem náðu 111 eða 
meira í heildareinkunn. Heildareinkunn er 
meðaltal gæðaeinkunnar ( mælinga og mats 
á lifandi gimbrum) og kjötmatseinkunnar.  
Rétt er að vekja athygli á því að einkunnir 
byggjast á samanburði hrútanna innan bús og 
þetta því þeir hrútar sem sýndu mesta yfir-
burði á sínu heimabúi. 

Bær Hrútur Faðir Þunga- Fallþunga- Gæða- Kjötmats- Heild
einkunn einkunn einkunn einkunn

Skorholt Tímon 10-243 Raftur 05-966 98 87,7 160,8 112,5 136,7
Bakkakot Svali 09-123 Stjaki 08-230 98,5 102,8 150,4 119,1 134,8
Örnólfsdalur Keilir 08-467 Kroppur 05-993 99,4 97,3 130,7 135,6 133,2
Gilsbakki Smellur 09-387 Hvellur 05-969 95,6 100 140 123,5 131,8
Örnólfsdalur Náttfari 06-765 Spaði 05-751 99,3 100 146 113,6 129,8
Steinar 2 Fjölvís 08-163 Vís 07-218 106,5 116,6 135,9 116,3 126,1
Gilsbakki Snar 10-359 Neisti 06-822 100,2 107,5 124,4 119,3 121,9
Skorholt 07-252 Kveikur 05-965 97,8 94,3 121,8 121,2 121,5
Ytri-Hólmur Soffi 10-308 Guffi 08-869 105 111,6 142 97,4 119,7
Ytri-Hólmur Hansen 10-310 Hrekkur 09-260 97,9 88,4 129,9 104,7 117,3
Skorholt Viddi 10-241 Magi 09-262 103 99,2 127 103,6 115,3
Gilsbakki Svimi 10-361 Raftur 05-966 95,2 100 134,1 95,2 114,7
Gilsbakki Mars 10-355 At 06-806 99 104,1 130,4 98,5 114,5
Eystri-Leirárgarðar 06-167 Partur 99-914 101,5 96,3 135,1 93,7 114,4
Skorholt Smári 09-263 Kveikur 05-965 99,2 111,3 122,4 105,5 114
Sámsstaðir Nökkvi 09-270 Dökkvi 07-809 100,4 93,8 130,4 96,4 113,4
Bakkakot Veigar 09-118 Maríus 08-107 97,1 102,7 137 89,4 113,2
Eystri-Leirárgarðar Gottson 10-166 Gotti 05-804 99,6 100 128,9 97,5 113,2
Bakkakot Kanslari 10-137 Grábotni 06-833 101,4 92,6 124,6 98,9 111,8
Ytri-Hólmur Gosi 09-303 Ver 08-300 96,6 86,3 114,3 108,4 111,4
Eystri-Leirárgarðar Bjartur 09-167 Fannar 07-808 99,5 101,2 125,1 97,2 111,2

Hrútar með hæsta heildareinkunn út úr afkvæmarannsóknum í Borgarfirði haustið 2011

  
Afkvæmarannsóknir í Borgarfirði haustið 2011
Árni Brynjar Bragason ráðunautur, Búnaðarsamtökum Vesturlands

Þrír af þessum hrútum  komu fram í sambæri-
legri töflu hér í Smalanum í fyrra. Það eru 
þeir Smellur 09-387 á Gilsbakka, Fjölvís 08-
163 á Steinum  og  07-252 í Skorholti

Í Smalanum 2010 var gerð nokkur grein fyrir 

undirbúningi og framkvæmd afkvæmarann-
sóknar og eins má finna leiðbeiningar þar um 
inni á heimasíðu Búnaðarsamtaka Vesturlands 
undir Ráðgjöf/Sauðfjárrækt/Leiðbeiningar við 
vinnslu afkvæmarannsóknar inn á Fjárvís.is. 
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Reiknaður kjötþungi eftir:

Sauðfjárræktarfélag Fjöldi
býla

Fjöldi
áa

Meða-
fjöldi áa

Tví-
lembu

Ein-
lembu

Á m.
lambi

Hverja
á

Fædd 
lömb

Nytja-
lömb

Fall-
þungi

Gerð Fita

Suður-Borgarfjarðar 22 3654 166 31,8 17,5 27,8 25,3 1,74 1,58 15,63 8,42 6,39

Andakílshrepps 11 1611 146 32,7 17,8 29,8 27,7 1,85 1,69 16 9,22 6,45

Lunddæla 16 2448 153 30,7 17,5 27,3 25,5 1,8 1,63 15,33 8,62 6,54

Reykholtsdalshrepps 18 2603 145 33 17,8 29,4 27,5 1,81 1,65 16,31 9,25 6,97

Hvítsíðinga 8 2011 251 32,7 18,8 29,5 27,6 1,83 1,66 16,29 8,99 6,83

Stafholtstungna 30 6030 201 30,2 16,8 26,2 24 1,76 1,56 15,16 8,28 6,22

Álftaneshrepps 18 1550 86 31,6 17,1 27,6 25,4 1,82 1,6 15,54 8,42 6,68

Hraunhrepps 11 2235 203 30 16,8 26,3 24,5 1,78 1,59 15 8,26 6,06

Landið 314527 31,9 17,7 28,6 26,7 1,82 1,66 15,85 8,58 6,44

Niðurstöður fjárræktarfélaganna.
Afurðir eftir fullorðnar ær.  Borgarfjarðar og Mýrasýsla 2011 (Bráðabirgðartölur 7. mars 2012)   

Veturgamlar ær í Reykholtsdal og Hálsasveit 
virðast skila mestu afurðum þetta árið en fast 
á eftir fylgja veturgamlar ær sunnan Skarðs-
heiðar og í sauðfjárræktarfélagi Andakíls-
hrepps.  Hér blasir við hve mikill munur er á 
afurðum veturgamalla áa sunnan og norðan 
Hvítár.  Það liggur ugglaust fyrst og fremst 

Afurðir veturgömlu ánna í Borgarfirði árið 2011
í því að almennara er norðan árinnar að hafa 
gemlingana gelda.  Afurðir veturgamalla áa 
í Mýrasýslu eru þær næst minnstu á landinu 
þegar horft er á einstakar sýslur. Minnstu skila 
veturgamlar ær í Gullbringu- og Kjósarsýslu. 
Mestu skila veturgamlar ær í Strandasýslu og 
eru þær afurðartölur birtar hér til samanburðar.

Sauðfjárræktarfélag Fjöldi 
býla

Fjöldi 
áa

Tví-
lembu

Ein-
lembu

Á m. 
lambi

Hverja
á

Fædd
 lömb

Nytja-
lömb

Suður-Borgarfjarðar 22 928 29 15,4 17,2 10,9 0,88 0,72

Andakílshrepps 11 511 26,4 16 16,8 10,8 1,01 0,68

Lunddæla 16 602 28,8 15 16,5 8,7 0,79 0,59

Reykholtsdalshrepps 18 635 27,2 16,1 17,1 11,4 0,9 0,72

Hvítsíðinga 8 395 27,4 15,5 16,8 5,9 0,47 0,39

Stafholtstungna 30 1557 25,1 14,6 15,6 7,7 0,77 0,54

Álftaneshrepps 16 420 30,4 15,3 18,1 6,8 0,65 0,44

Hraunhrepps 11 654 25,6 14,5 14,8 9,3 0,9 0,65

Landið 72373 27,9 15,9 17,1 10,6 0,88 0,68

Strandasýsla-afurðahæsta sýslan 3412 28,1 17,2 18,2 14 1,08 0,84

      Reiknaður kjötþungi eftir:



www.buvis.is
V e r i ð  v e l k o m i n  á  v e f s í ð u  o k k a r

10/120   
• Hámarksflr‡stingur 135 bar
• Vinnuflr‡stingur 10-120 bar

• Vatnsmagn 10 l/min
• 220 volt, 2,5 kw

1150T
• Hámarksflr‡stingur 150 bar
• Vinnuflr‡stingur 10 -130 bar

• Vatnsmagn 10 l/min
• 220 volt, 2,8 kw

1000TST
• Hámarksflr‡stingur 250 bar
• Vinnuflr‡stingur 30-220 bar

• Vatnsmagn 15,5 l/min
• Vatnstankur 16 l
• 400 volt, 5,5 kw

PROFI T-195 TST
• Hámarksflr‡stingur 195 bar
• Vinnuflr‡stingur 10-170 bar

• Vatnsmagn 8 l/min
• 220 volt, 3,2 kw

HÁGÆÐA ÞÝSKAR
HÁÞRÝSTIDÆLUR



S M A L I N N  |  1 2  |  A P R Í L  2 0 1 2

Fyrir framleiðsluárið 2011 voru settar á vetur 
530 fullorðnar ær, 179 gimbrar og 25 hrútar, 
á Hesti. Í allt voru því 734 kindur á fóðrum, 
veturinn 2010-2011.

 
Frjósemi
Það fæddust 994 lömb eftir fullorðna á, eða 
1,88 lömb á vetrarfóðraða á. 20 ær voru geld-
ar, 3 létu lömbum fyrir burð, 66 ær voru ein-
lembdar, 388 tvílembdar, 48 þrílembdar og 2 
fjórlembdar. Frjósemin hefur verið á svipuðu 
róli síðustu ár. Á borna á reiknast frjósemin 
1,97 lömb á kind.

Afföll voru 104 lömb frá vori til hausts 
sem gerir 10,5 % miðað við 11,0 % árið áður. 
Dauðfædd lömb voru 20, 14 lömb drápust í 
fæðingu og 28 lömb drápust á sauðburði og 
fram að fjallrekstri. 16 lömb drápust í skurð-
um, afvelta og öðrum slysförum að hausti, 
eftir að þau voru komin heim á beit. 26 lömb 
vantaði af fjalli. 

Gimbrarnar báru 207 lömbum sem gerir 
1,16 lömb á vetrarfóðraða gimbur. 15 gimbr-
ar voru geldar eða höfðu látið fangi, eða 8,5 
% gimbranna. 113 gimbrar voru einlembdar 
og 47 tvílembdar. 

Afföll voru 49 lömb frá vori til hausts, eða 
23,7 %, miðað við 29,6 % árið áður. Þessi 
afföll eru mun minni en síðustu ár, þó þau séu 
enn of mikil. 7 lömb voru dauðfædd, 4 dóu í 
fæðingu, 24 drápust á sauðburði og til fjall-
reksturs. 4 lömb fórust í skurði og 10 vantaði 
af fjalli. 

Afkvæmarannsókn 2011
14 veturgamlir hrútar og einn á öðrum vetri 
voru í afkvæmarannsókninni á Hesti síðast-
liðið haust. Eldri hrúturinn heitir Atall, 
svartur hrútur undan At 06-806 frá Hafra-
fellstungu og Kveiksdóttur. Þessi hrútur er 
frá Hesti og var notaður í gemlinga árið áður. 
Niðurstöður hans þar gáfu tilefni til að prufa 

hann með veturgömlu hrútunum. Af vetur-
gömlu hrútunum fjórtán voru fimm undan 
hrútum sem voru á sæðingastöðvunum. Einn 
hrútur var undan Mána 09-849, einn undan 
Fannari 07-808, einn undan Grábotna 06-833 
og tveir undan Hriflon 07-837.

Aðeins er unnið með hrútlömb í afkvæma-
rannsókninni á Hesti og var þeim slátrað í 
einni slátrun þann 1. október. Slátrað var 
hjá SAH Afurðum ehf. á Blönduósi og var 
meðalfallþungi 238 hrúta 15,86 kg. Meðal-
einkunn fyrir gerð var 9,21 og 5,47 fyrir fitu. 
Hlutfallið milli gerðar og fitu var því 1,70. 
Öll lömb á Hesti eru ómmæld og var meðal-
ómvöðvi hrútlamba í afkvæmarannsókninni 
27,01 mm, ómfita var 2,50 mm að meðaltali 
og lögun 3,62. 

Að fengnum niðurstöðum var einn hrútur 
valinn til þess að fara á sæðingastöðvarnar 
og er það Snævar 10-875, undan Fannari 
07-808 frá Ytri-Skógum. Snævar skilaði 10 
lambhrútum til slátrunar og var meðal þungi 
þeirra á fæti 39,37 kg, meðalómvöðvinn 
28,05 mm, meðalfitan 2,39 mm og 3,79 í 
lögun. Þá var meðalfallþunginn 15,74 kg 
með 9,76 í gerð og 5,39 í fitu. 

Flokkun lamba
Alls voru 742 lömbum slátrað í haustslátrun-
um 2011. Inn í þessari tölu eru hrútlömbin úr 
afkvæmarannsókninni sem talað var um hér 
að ofan. Meðalfallið var 15,94 kg og meðal-
talstölur fyrir kjötmatið voru 9,43 fyrir gerð 
og 5,95 fyrir fitu. Skiptingu í einstaka flokka 
má sjá í töflu 1. Eins og sjá má, þá flokkast 
rúm 94 % lambanna í fituflokka 2 og 3 en 
innan við helmingur lambanna náði í E og U 
síðastliðið haust. Stærsti einstaki flokkurinn 
er R2 og því næst flokkarnir U2 og U3, en í 
þessa þrjá flokka fara 74,8% lambanna.

Greinilegur munur var á lömbunum síðast-
liðið haust frá árunum áður í vöðvafyllingu 

Frá Hesti – Niðurstöður skýrsluhaldsins 2011
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson – Landbúnaðarháskóla Íslands
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og sást sá munur bæði í ómmælingu og 
einnig á því að lærafylling og gerð í slátur-
húsi var ekki eins góð þrátt fyrir að fallþungi 
væri lítið minni. 

Ásetningur
Síðastliðið haust voru settir á 25 hyrndir 
lambhrútar. Synir hrúta á sæðingastöð eru 11. 
Einn er undan Snævari 10-875, einn undan 
Grábotna 06-833, einn undan Fálka 06-834, 
þrír undan Frosta 07-843, einn undan Lagði 
07-847, þrír undan Gosa 09-850 og einn 
undan Kosti 09-851. Meðalþungi ásetnings-
hrútanna var 49,2 kg og voru þeir með 31,4 
mm þykkan bakvöðva, 3,1 mm fitu og 4,3 í 
lögun að jafnaði, í ómmælingu.

Alls voru settar á vetur 174 gimbrar. 
Dætrahópar voru settir á undan Atal, Snævari 
og Vogi. 23 gimbranna eru undan gemlingum 
og úr sæðingum eru gimbrar til undan At 
06-806 (3), Grábotna 06-833 (4), Fálka 06-
834 (1), Frosta 07-843 (5), Laufa 08-848 
(5), Gosa 09-850 (8), Kosti 09-851 (2) og 
sitt hvor kollótta gimbrin undan Vöðva 06-
820 og Neista 06-822. Gimbrarnar voru að 
meðaltali 40,8 kg í september síðastliðinn. 

Meðaltal ómmælinga var 29,1 mm vöðvi, 3,0 
mm fita og 4,0 í lögun.

Frá Hesti voru seldir á fæti 12 lambhrútar, 
11 fullorðnir hrútar og 86 lífgimbrar.

Afurðir
Fullorðnu ærnar voru að skila að meðaltali 
28,7 kg af kjöti eftir hverja á haustið 2011. 
Einlemban skilaði 17,6 kg og tvílemban 32,7 
kg. Á með lambi skilaði 30,7 kg.

Veturgömlu ærnar skiluðu að meðaltali 
12,0 kg af kjöti eftir vetrarfóðraðan gemling. 
16,1 kg skiluðu veturgamlar ær með lömbum.

Fósturtalning 2012
Fósturtalning í ánum á Hesti fór fram þann 22. 
febrúar. Heildarfjöldi lamba sem vænta má í 
vor er 1274 lömb, 210 lömb úr gemlingum 
og 1064 lömb úr fullorðnu ánum. Frjósemin 
er í meðallagi og eru tveggja vetra ærnar með 
ágætis frjósemi, en í þeim voru talin 1,84 lömb 
á vetrarfóðraða á. Frjósemi á þriggja vetri og 
eldri á er 1,92 lömb á á. Á vetrarfóðraða á 
tveggja vetra og eldri er frjósemin 1,90.

Niðurstöður talningarinnar má sjá í eftir-
farandi töflu:

E U R O P Alls
1 0,40% 2,29% 0,81% 0,13% 3,63%
2 1,08% 20,75% 32,21% 2,56% 56,60%
3 2,34% 21,83% 12,40% 1,08% 37,65%
3+ 0,54% 1,21% 0,40% 2,15%
4   
5
Alls 3,96% 44,19% 47,30% 4,45% 0,13% 100,0 %

Tafla 1. Flokkun allra lamba á Hesti 2011.

Gemlingar (%) Ær á öðrum vetri Eldri ær
Geldar/dautt fóstur 15 (8,9 %)  4 (2,4 %)  11 (2,8%)
Einlembdar 98 (58,0 %)  20 (12,0 %)  57 (14,5%)
Tvílembdar 56 (33,1 %) 141 (84,4 %) 277 (70,5 %)
Þrílembdar  47 (12,0 %)
Fjórlembdar  1 (0,3 %)
Frjósemi 210/169 = 1,24 lömb 308/167 = 1,84 lömb 756/393 = 1,92 lömb
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Hefðbundinn landbúnaður hefur gengið 
í gegnum mikið breytingaskeið á Íslandi 
síðustu áratugina. Þrátt fyrir að gömlu 
hefðbundnu búgreinarnar, sauðfjárrækt og 
mjólkurframleiðsla, hafi átt undir högg að 
sækja, sérstaklega sauðfjárræktin, hefur 
samt á mörgum sveitabæjum orðið upp-
bygging seinni árin. Einn þessara bæja þar 
sem myndarlega hefur verið byggt upp er í 
Skorholti í Melasveit. Þar búa hjónin Bald-
vin Björnsson, sem á uppruna að rekja til 
Hafnarfjarðar, og Helga Rúna Þorleifsdóttir 
sem ólst upp á Litla Mel í Lambhagatorfunni 
og seinna á Akranesi. Þau hjón í Skorholti 
eru í hópi þeirra bænda á sínum slóðum sem 
eingöngu lifa af sínum búskap, en síðustu 
árin hefur það orðið æ algengara að bændur 

vinni með sínum búum, sérstaklega ef þétt-
býli er í grennd og vinnu þar að fá. 

„Mín skólaganga var í Hafnarfirði, þangað 
til ég fór í búfræðinám á Hvanneyri. Ég var í 
Lækjarskóla og síðar í Flensborg, varð stúd-
ent þaðan vorið 1985. Það var ágætt að alast 
upp í Hafnarfirði, en það besta við uppeldis-
árin var samt að ég var í sveit öll sumrin frá 
13 ára aldri. Bróðir minn hafði verið í sveit á 
Fiskilæk og ég fór þangað sumarið eftir ferm-
ingu. Eftir það var ég þar öll sumur, meira 
að segja sumarið eftir að ég varð stúdent,“ 
segir Baldvin. Hann segir að sveitastörfin 
hafi heillað sig svo að það var ekki nema í 
vikutíma eða svo sem hann vann í byggingar-
vinnu í Hafnarfirði. En fékk hann þá að keyra 
dráttarvélina strax fyrsta sumarið sem hann 
kom á Fiskilæk?

„Já það var þannig á þeim tíma, annars var 
ég ekkert mikið fyrir það að vera á vélum 
þannig að það var engin sérstök upplifun 
fyrir mér. Hinsvegar kann maður vel að meta 
þau þægindi og vinnusparnað sem fylgir vél-
unum.“

Kynntust í sláturhúsinu
Eftir að hafa unnið við heyskapinn og búið 
á Fiskilæk sumarið eftir stúdentsprófið fór 
Baldvin að vinna í sláturhúsinu við Laxá og 
þar kynntist hann Helgu Rúnu. En blaða-
manni leikur forvitni á að vita hvort það hafi 
verið algengt að ástin kviknaði við slík störf? 
„Já, það er ekki bara dauði í sláturhúsinu, það 
er líka líf,“ segir Baldvin og hlær. Hann var 
líka um þetta leyti að innritast í búfræðinám 
á Hvanneyri og sökum þess að hann var með 
stúdentspróf fór hann beint í verknám efir 
áramótin þennan vetur. Var í verknáminu á 
bænum Víðigerði innan við Akureyri. Haust-
ið eftir byrjaði hann svo í bóklega hluta bú-
fræðinámsins á Hvanneyri. 

„Ég útskrifaðist svo sem búfræðingur vorið 

Skorholt í Melasveit
Skessuhorn/ÞÁ og Þórhildur Þorsteinsdóttir.

Baldvin og Helga Rúna með viðurkenninguna. 
Ljósm: ÞÞ



Lynghálsi 3 Reykjavík / Lónsbakka Akureyri  / sími:  540 1100

Fóður fyrir sauðfé!
Ærblanda- Líf og Ærblanda H-prótein. 
 Prótein- og sterkjuríkt kjarnfóður fyrir sauðfé.

Himag - Bætiefnafata fyrir kindur.

  Rautt Tranol - 16% 
    Fljótandi selen og fjölvítamíngjafi. 

Saltsteinar fyrir sauðfé.

Inniheldur ríkulegt  magn af nauðsynlegurm stein- og
snefilefnum ásamt vítamínum.

FW steinefnasteinn með auknu joð og 
D - vítamín innihaldi. 
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eftir. Seinni hluta sumars byrjaði ég svo að 
vinna í Járnblendiverksmiðjunni og vann þar 
í 13 ár, þótt hugurinn hafi í sjálfu sér verið 
meira við sveitastörfin allan þann tíma.“

Aðspurð segist Helga Rúna alltaf haft 
mikinn áhuga fyrir búskap. „Móðir mín var 
frá Geldingaá og við vorum alltaf með kindur 
og hesta þegar ég ólst upp á Litla Mel. Þegar 
ég var um fermingaraldurinn lést svo móðir 
mín og þá fór ég í fóstur til systur hennar sem 
bjó á Akranesi. Þannig að unglingsárin átti ég 
heima á Skaganum.“

Bjuggu í tjaldi eitt sumar
Eftir að Baldvin byrjaði að starfa á Grundar-
tanga, sumarið 1987, fóru þau Helga Rúna 
að búa saman á Skaganum og voru þar fyrsta 
veturinn. „Ég undi mér ekki á Akranesi og 
við vorum búin að fá vilyrði hjá Skilmanna-
hreppi fyrir íbúð í Melahverfinu. Þegar til 
kom þurfti íbúðin á meiri lagfæringum að 
halda en áætlað var þannig að það dróst í 
nokkra mánuði að við fengjum íbúðina. Á 
þeim tíma bjuggum við í hústjaldi við Narfa-
staði skammt frá Fiskilæk í nokkra mánuði. 
Í minningunni var þessi tími í tjaldinu ekki 
slæmur, þótt þetta væri veðrasamt sumar og 
ekki gott að því leyti. Ég man t.d. eftir því 

að eina nóttina varð okkur ekki svefnsamt 
vegna hvassviðris. Þá fórum við á rúntinn og 
sáum heyið rúllast upp af túnunum í nágrenn-
inu og næsta dag voru bændur að hirða það 
upp úr skurðum. En það er nú samt þannig að 
eftir þetta sumar höfum við ekki sofið í tjaldi, 
hvors sem það hefur eitthvað með þessa 
reynslu að segja,“ segir Baldvin og hlær.

„Þetta sumar í tjaldinu var alveg yndislegt. 
Fólk kom meira að segja og kíkti í kaffi til 
okkar,“ segir Helga Rúna. 

Flutt í Skorholt
Það var árið 1989 sem draumur þeirra Bald-
vins og Helgu Rúnu rættist að eignast jörð 
út í sveit. „Það var eftir að Leirár- og Mela-
hreppur neytti forkaupsréttar og keypti Skor-
holt sem við fengum að kaupa jörðina með 
milligöngu hreppsins. Þá voru hér gömul 
og léleg hús á jörðinni. Við vorum að mála 
hérna í gamla húsinu um jólin og fluttum 
svo hingað í ársbyrjun 1990. Við byrjuðum 
búskap hérna með um 200 kindur og það var 
Helga Rúna sem sá aðallega um að hugsa 
um skepnurnar fyrstu árin meðan ég var 
ennþá að vinna í Járnblendiverksmiðjunni, 
en þar var ég að vinna til ársins 2000. Svo 
fórum við líka í barneignir á þessum árum,“ 

Ólafur Davíðsson
Hvítárvöllum- 311 Borgarnes • Sími 437-0007 • GSM 894-9770

Er umboðsmaður kjötafurðarstöðvar KS í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.
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Séð heim að Skorholti.
Ljósm:Skessuhorn/Þórhallur Ásmundsson

segir Baldvin, en þau Skorholtshjón eiga þrjá 
stráka. Sá elsti Þorleifur er 19 ára, Jón Rúnar 
er 17 ára og Ásbjörn 13 ára. „Við nutum þess 
ríkulega í búskapnum að ég hafði alveg frá 
því ég byrjaði í sveit hjá Jóni á Fiskilæk, 
hjálpað honum við heyskapinn og búskapinn 
þegar færi gafst. Við þurftum lítið að fjárfesta 
í vélum og tækjum til heyskapar fyrstu árin, 
það var aðallega hann sem fjárfesti í þeim og 
ég nýtti á báðum stöðum.“ 

Baldvin segir að Jón hafi líka látið þeim í 
té slægjur, en Fiskilækur er mun landstærri 
jörð en Skorholt. Tún eru um 60 hektarar á 
Fiskilæk en um 30 í Skorholti. Rétt um alda-
mótin keyptu þau Baldvin og Helga Rúna 
hluta lands á Fiskilæk og það fjárbú sem þar 
var. Eiga þau þann hlut í dag.

Náman nýttist við uppbyggingu
Þegar blaðamaður færir það í tal við þau 
Baldvin og Helgu Rúnu að þau séu bændur 
sem lifi nær eingöngu að búinu, segja þau að 
það sé ekki rétt nema að hluta til. Þá upp-
byggingu sem orðið hafi í húsakosti jarðar-
innar megi þakka af drjúgum hluta tekjum 
af malarnámu sem er í Skorholtslandi og 
Steypustöðin á Akranesi og forverar eininga-
fyrirtækisins Smellinn hafa sótt í. 

Aðspurð um uppbyggingu húsa í Skorholti, 
segja þau Baldvin og Helga Rúna, að byrjað 
hafi verið á því að taka ný fjárhús í notkun 
árið 1998, þá byggt yfir 280 fjár. Fjárstofninn 
á Fiskilæk sem bættist við um aldamótin, 
gekk þar við opið í nokkur ár. „Þannig finnst 
mér að eigi að búa að kindum, að þær hafi 
val á því að hafa frelsið, vera úti eða inni eftir 
því sem viðrar,“ segir Helga Rúna. Það var 
síðan á árinu 2003 sem forsvarsmenn Smell-

inn á Akranesi buðu þeim Skorholtshjónum 
nýtt íbúðarhús með góðum kjörum. „Það var 
lítið að gera hjá þeim en svo rétt upp úr þessu 
kom mikill kippur og það varð alveg brjálað 
að gera hjá þeim,“ bætir Helga Rúna við.

„Svo var það sumarið 2005 sem við rifum 
gamla bæinn og byggðum nýja skemmu og fjár-
hús til að geta flutt kindurnar heim frá Fiskilæk 
til að geta haft allt á sama stað,“ segir Baldvin.

Ekki sjálfgefið
Þau Skorholtshjón eru búin að byggja vel 
upp á jörðinni og skapa góða aðstöðu. 
Fjárstofninn hefur margfaldast frá því þau 
byrjuðu búskap fyrir um 20 árum og eru 
kindurnar hátt í átta hundruð auk nokkurra 
hrossa. Af áhuga, natni og markvissri ræktun 
hafa þau náð mjög góðum árangri í sauð-
fjárræktinni og veitti félag sauðfjárbænda í 
Borgarfjarðarhéraði þeim m.a viðurkenningu 
fyrir miklar framfarir í ræktunarstarfi síðustu 
ár. Aðstaðan bæði til heyskapar og gegninga 
er góð. Rennibraut í lofti um öll fjárhúsin 
til að ferja á hlaupaketti rúllubaggana sem 
gefið er úr í gjafagrindur. Baldvin segir að ef 
skuldsetning sé ekki mikil þá sé vel bærilegt 
að búa með sauðfé, en þar eins og í öðrum 
búskap gildi að aðstaðan sé góð.

„Án góðrar aðstöðu væri þetta þrældómur. 
Það er ekki forsvaranlegt að vera í búskap 
nema þannig sé.“ Helga Rúna segir að vissu-
lega séu þau ánægð með lífið í sveitinni og 
að draumurinn skuli hafa ræst á sínum tíma 
að eignast sína eigin jörð. „Það er gaman að 
vinna við það sem manni þykir skemmtilegt, 
það er ekkert sjálfgefið.“ Sem verða lokaorð 
þessa spjalls og er þeim hjónum óskað vel-
farnaðar í leik og starfi í framtíðinni.
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Rekstur SAH Afurða ehf. var í jafnvægi á 
árinu 2011. Velta félagsins nam um 1.420 
m.kr. sem er nokkur minnkun frá fyrra ári. 
Helgast það af því aðframan af árinu 2011 
var nokkur verkefnaskortur, þar sem lamba-
kjöt seldist mjög vel á haustmánuðum ársins 
2010 og einnig framan af vetri 2011. Sér-
staklega gekk sala á erlenda markaði vel 
haustið 2010, og var nokkuð sama hvar borið 
var niður, allir markaðir gátu tekið við meira 
kjöti heldur en í boði var. Hluti veltunnar 
færðist því í raun yfir á árið 2010. Afkoma 
ársins er samt viðunandi. Afkoma fyrir af-
skriftir var jákvæð um 77 m.kr.

Haustslátrun sauðfjár gekk  mjög vel, 
og hefur aldrei í sögu SAH Afurða ehf. né 
heldur í sögu Sölufélags Austur Húnvetninga 
verið slátrað jafn mörgu fé á einu hausti. 
Heildarslátrun fór í 106.840 fjár sem er langt-
um meira en var lengst af. Á mynd 1, má sjá 
þróun í sauðfjárslátrun hjá SAH síðustu árin.

Innvegið magn dilkakjöts var 1.562 tonn 

hefur ekki verið slátrað fleiri nautgripum á 
einu ári frá því fyrir aldamót. Innvegið magn 
nautgripakjöts var 295 tonn. 

Nokkur aukning varð í slátrun folalda 
og hrossa frá árinu á undan, og er innvegið 
hrossa og folaldakjöt samtals um 210 tonn. 

Samtals er því innvegið kjötmagn hjá SAH 
Afurðum á árinu 2011 um 2.280 tonn. 

Verð dilkakjöts hækkaði um ríflega 20% 
til bænda og verð fyrir kjöt af fullorðnu fé 
hækkaði um 100% á milli ára. Þetta er mjög 
stórt stökk, enda hefur reynst erfitt að ná 
þessari hækkun fram á kjötmarkaði. Ekki eru 
uppi áhöld um að bændur höfðu fulla þörf 
fyrir þessa hækkun. Lambakjöt er hinsvegar 
í harðri samkeppni á kjötmarkaði og því 
miður má búast við því í komandi framtíð að 
markaðshlutdeild þess á innanlandsmarkaði 
minnki. 

Folaldakjöt hækkaði einnig mikið í verði. 
Þar var einnig tekið mjög stórt stökk, tæplega 
50%, sem hefur gert sölu þess þyngri en verið 
hefur, og eru birgðir þess á landsvísu nokkuð 
meiri en æskilegt getur talist. 

Mikil aukning er enn í hirðingu aukaaf-
urða. Frá IMPRU fékkst styrkur til að þróa 
vinnslulínu fyrir lambahausa og lappir. 
Vinnslulínan sem nú er komin upp er sú 
fyrsta sinnar tegundar hér á landi og má því 
segja að SAH Afurðir leiði þróun á nýtingu 
þessara aukaafurða hér á landi.

Gerður hefur verið samningur um að 
lambamör sem ekki tekst að selja er fluttur 
yfir á Miðhraun á Snæfellsnesi, en þar er ver-
ið að þróa vinnslu á lífdísil úr þessu hráefni.

Helstu fjárfestingar ársins tengjast vinnslu 
aukaafurða, og mun svo einnig verða á 
árinu 2012. Það er hinsvegar slæmt hversu 
hringlandakennd stefnumótun hinna ýmsu 
opinberra aðila er á þessu sviði. Gerðar eru 
áætlanir út frá gildandi reglum hverju sinni, 
en svo er þeim reglum breytt með takmörk-

Húnavaka 2012
Sigurður Jóhannesson, framkvæmdastjóri SAH-Afurða ehf.

og 213 tonn af ærkjöti. Búið er að ganga 
frá samningum við kaupendur sem eiga að 
tryggja að þrátt fyrir þessa aukningu í slátrun 
og minni útflutning, þá gangi sala upp og 
birgðir á komandi hausti verði óverulegar.

Einnig varð aukning í slátrun nautgripa, og 
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uðum fyrirvara og allar áætlanir settar  í upp-
nám. Þarna eru sveitarfélög ekki undanskilin. 
Ljóst er að til að koma úrgangsmálum félags-
ins í viðunandi horf, nemur heildarfjárfest-
ing vegna þess einhverjum tugum milljóna 
króna. Verið er að stíga stórt skref nú á vor-
mánuðum með uppsetningu fituskilju sem 

skilur allt fast efni 
og fitu úr frárennsli 
sláturhússins. Næstu 
skref felast í því að 
setja upp hakkara 
sem hakkar það sem 
ekki er hægt að nýta, 
og svo í framhaldinu 
pressu til að pressa 
vatn úr úrganginum 
og létta hann þannig.

Rekstur SAH Af-
urða ehf. er í ágætu 
jafnvægi þessi miss-
erin. Mikilvægt er að 
innleggjendur og eig-
endur sýni félaginu 
skilning og geri ekki 

óraunhæfar kröfur til félagsins. Ekki hefur 
verið greiddur arður út úr félaginu til eig-
enda, og verður svo heldur ekki gert vegna 
ársins 2011. 

Að lokum vil ég þakka starfsmönnum, 
innleggjendum og stjórn félagsins fyrir gott 
samstarf á liðnu ári. 

Vélabær ehf. 
Bæ, Bæjarsveit. 

 
Alhliða viðgerðarþjónusta á bílum, dráttarvélum 

og vélum tengdum landbúnaði. 
 

Smur og hjólbarðaþjónusta. 
 
 

Vélabær ehf. 
Sími: 435-1252 

Netfang:velabaer@vesturland.is 
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Í Bakkakoti í Stafholtstungum býr Sigur-
geir Sindri Sigurgeirson, maður sem flestir 
þekkja. En erindið er ekki við hann að þessu 
sinni, heldur eiginkonuna Kristínu Kristjáns-
dóttur, sem fædd er og uppalin í Bakkakoti. 
Kristín hefur ekki áhuga á sviðsljósinu og 
verður stressuð fyrir hönd eiginmannsins 
þegar hann er að koma fram. Kvik í hreyfing-
um, lávaxin og brosandi kemur hún til dyra 
eftir að hafa látið tilleiðast að leyfa Smal-
anum að kíkja aðeins inn fyrir gættina. 

Brallað í bernskunni
Kristín Kristjánsdóttir er fædd og uppalin í 
Bakkakoti, segist bara hafa flutt þar á milli 
húsa en hún býr með eiginmanni sínum og 
börnum í gamla húsinu á bænum, ömmuhúsi. 
Hún segir það afar dýrmætt að hafa fengið 

að alast upp með aðra kynslóð á hlaðinu, 
nákvæmlega eins og hennar börn hafa fengið 
að upplifa. En eftir grunnskólanám í Varma-
landi skellti daman sér í Fjölbrautaskólann í 
Breiðholti hvaðan stúdentspróf var þreytt af 
sjúkraliðabraut. Á þessum tíma var manns-
efnið einnig komið til sögunnar því þau 
Sigurgeir Sindri kynntust í Tungunum þegar 
hann var vinnumaður í Arnarholti. „Ég bjó 
hjá vinkonu móður minnar á meðan ég var 
í skólanum en með annan fótinn í Árbænum 
þar sem tengdaforeldrar mínir bjuggu og 
skellti mér síðan í Hússtjórnarskólann á Hall-
ormsstað með vinkonu minni árið 1996,“ 
segir Kristín Kristjánsdóttir í Bakkakoti 
þegar byrjað er að rekja úr henni garnirnar. 
„Ég segi nú stundum að Sindri hafi verið 
sniðugur því ég var orðinn ófrísk af elsta 
barninu þegar ég fór svo hann slapp alveg við 
öll leiðindi sem oft fylgja fyrstu mánuðum 
meðgöngu. En frumburður okkar hjóna, Lilja 
Rannveig, fæddist síðan í september, sama ár.“ 

Alin upp við félagsmálavafstur
Í Bakkakoti höfðu áar Kristínar búið. Afi 
hennar og amma bjuggu þar, eins og fram hefur 
komið, og síðan foreldrar hennar, Kristján 

„Sumir trúa því varla að ég sé frá Bakkakoti“
Segir Kristín Kristjánsdóttir bóndi og skólaritari

Kristín Kristjánsdóttir Bakkakoti. Myndin er tekin 
í Þverárrétt, hvar annarsstaðar. 

Kristín með börnum sínum í gönguferð í frostinu 
í Kanada
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Axelsson og Katrín Júlíusdóttir. Þá var 
komið að því að velja ævistarfið. „Líklega er 
ég sú af mínum systrum sem helst vill búa,“ 
segir Kristín þegar rætt er um flutninginn í 
Bakkakot, „en við Sindri flytjum hingað árið 
1994 í hús ömmu og afa. Tókum þá í gegn 
neðri hæðina og bjuggum þar en fikruðum 
okkur upp á við, vorum að mestu búin að 
taka húsið í geng árið 1996. Við keyptum 
reksturinn af foreldrum mínum árið 1997 en 
þau eiga jörðina og byggingarnar. Þetta hefur 
gengið vonum framar en jafnframt er ljóst að 
við hefðum aldrei getað keypt allan pakkann. 
Fjárhagslegir burðir voru bara ekki til þess. 
En talandi um félagsmál eiginmannsins þá 
man ég það að fyrsta haustið með frumburð-
inn alveg nýjan þá var Sindri varla heima eitt 
einasta kvöld,“ segir Kristín brosandi. „Hann 
var að syngja í kirkjukórnum og karlakórnum 
og á fullu í björgunarsveitinni sem var að 
vinna í eigin húsnæðis- og tækjamálum. En 
kannski má segja að ég sé vön þessu. Pabbi 
var oft mikið að heiman, á alls kyns fundum. 
Þá var hér nú fjós og mamma með okkur 
systurnar allar litlar. Svo félagsmálavafstur 
er nokkuð sem ég þekki vel, þótt ég hafi ekki 
verið mikið í því sjálf.“

Ómetanleg aðstoð
Kristín segir að hún sé alls ekki ein í heimin-
um er kemur að búrekstrinum þótt eiginmað-
urinn sé að heiman í einhvern tíma. „Pabbi er 
hér og hefur reynst okkur gífurlega mikil stoð 
og stytta. Hann er lagtækur við flest og þótt 
hann vinni fulla vinnu utan búsins þá hefur 
ætíð verið hægt að leita til hans. Sama gildir 
um mömmu. Þegar mest hefur verið um 
að vera þá hefur hún eldað fyrir alla, verið 
með standandi mötuneyti í hinu húsinu. Þá 
hef ég getað sinnt útiverkunum. Svo höfum 
við einnig getað leitað til manns af næsta 
bæ. Það er gífurlega dýrmætt að eiga svona 
góða að.“ Yngra barn þeirra Kristínar og 
Sindra, Kristján Franklín fæðist árið 1999 en 
fljótlega eftir það tekur Kristín meiraprófið 
og þau hjón bjóða í skólaakstur í Varmaland. 

Þau fá úthlutað tveimur leiðum, Sindri keyrði 
á morgnanna en Kristín oft seinni ferðina, því 
þá var karlinn farinn á fund. „Þetta gekk alveg 
prýðilega,“ segir hún brosandi. „Þótt börnin 
væru ekki gömul þá voru alltaf einhver ráð 
með þau. Annað hvort voru þau á leikskól-
anum, fengu að fara með mér í ferðina eða 
mamma tók þau heim. Þetta var ekkert mál. 
En á þessum tíma áttum við einnig stóran 
fjárbíl, Motorola sem margir muna eftir. Þá 
fóru tengdafeðgarnir í fjárflutninga. Sindri 
keyrði en pabbi var ástöðumaður. Þann bíl 
seldum við síðan og keyptum annan minni 
og héldum útgerðinni áfram um tíma, ásamt 
því að gera út litla rútu, en nú er þessu lokið.“

Það má gera ekkert
Svo kom að því að skólaaksturinn var boðinn 
aftur út og aðrir komu að akstrinum. Þá var 
ákveðið að breyta til að nýju og húsbóndinn 
settist á skólabekk í Bifröst. Í tengslum við 
námið þar flutti fjölskyldan til Kanada í 
nokkra mánuði í byrjun árs 2008. Kristín 
segir þann tíma hafa verið afar skemmti-
legan. „Við fluttum í stóra blokk í Winnipeg 
með lyftu og allt,“ segir hún og hlær við. 
„Eins og þú getur ímyndað þér fannst krökk-
unum það gífurlega skemmtilegt. Sindri var 
í skóla og sama gilti einnig um börnin en 

Golsa var afmælisgjöf frá fjölskyldunni
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ég var sjálfboðaliði í skólanum þeirra. Það 
voru mikil viðbrigði að hafa ekkert að gera á 
kvöldin og um helgar. Við þurftum eiginlega 
að ná okkur niður og meðtaka að það mátti 
gera ekkert, að engin verk biðu. En dvölin 
var frábær fyrir fjölskylduna, þjappaði okkur 
saman þar sem miklum tíma var eytt í sam-
veru. Við vorum sem dæmi mjög dugleg að 
ferðast um á meðan við bjuggum ytra, sáum 
mikið af svæðinu. Og ekki er verra að þar var 
stofnað til góðra kynna og vináttu sem enn 
er viðhaldið. En þrátt fyrir allt, var samt gott 
að komast heim aftur. Þótt dvölin ytra væri 
ekki löng voru allir farnir að þrá að komast 
í sveitina.“

Engan áhuga á að koma fram
Kristín segist engan áhuga hafa á því að vera 
í sviðsljósinu og því sé enginn hætta á því 
að hún skyggi á húsbóndann á heimilinu en 
styðji hann sannarlega baksviðs. „Sindri hef-
ur oft verið beðinn um að vera veislustjóri og 
virðist ekkert hafa fyrir því. Hins vegar hefur 
mig aldrei sjálfa langað í neitt slíkt. Get varla 
hugsað mér að standa upp og halda ræðu, 
hvað þá meira. Ég held að það sé hræðslan 
við að mistakast eða verða mér til skammar 
sem þar er sterkasta aflið. Þegar hann er sem 
dæmi að segja eitthvað í veislum þá er ég svo 

Bakkakostssystur vel dúðaðar. Kristín er önnur frá 
vinstri

stressuð fyrir hans hönd að ég er búin að tæta 
servíettuna í búta eða hakka niður tannstöngl-
ana. En fyrir hann er þetta bara ekkert mál. Og 
ef hann segir einhverja vitleysu þá gerir hann 
bara grín að því sjálfur og allir hlægja. Það 
gæti ég aldrei gert. Myndi án efa lenda í ein-
hverjum ógöngum sem ég kæmist ekki út úr,“ 
og nú hlær daman frá Bakkakoti dátt. 

Svolítið í félagslífi
Það er þó ekki svo að Kristín sé algjörlega 
óvirk í félagslífinu. Hún hefur verið í stjórn 
Kvenfélags Stafholtstungna um nokkurt 
skeið og svo hittir hún sannarlega mann 
og annan. Margt af því er í gegnum eigin-
manninn og þar hafa góð vinabönd bundist 
en einnig er hún sjálf með áhugamál sem 
vaxið hefur að undanförnu. „Ég er aðeins í 
hestamennsku og finnst það gaman og það er 
reyndar svolítið fjölskyldusport hér. Einnig er 
ég svolítið að reyna að rækta geðgóða töltara, 
eða það er takmarkið, en hef nú ekki keypt 
dýrustu graðhestana á merarnar mínar, þrátt 
fyrir það. Svo byrjaði ég í fyrra á því sem 
kallað er Skessuæfingar. Það eru konur sem 
koma saman og eru að sýna hestana sína og 
skemmta sér þannig. Ég var einmitt að koma 
af þannig samfundi nú í kvöld. Við erum að 
æfa sýningarprógramm að gamni okkar og í 
raun skiptir ekki máli hvort við sýnum nokk-
urn tíman eða ekki. Það er félagsskapurinn 
sem skiptir mestu máli. En talandi um að búa 
í dreifbýlinu þá er það oft erfitt. Það kallar oft 
á mikla vinnu, meiri ferðalög og þar af leið-
andi útgjöld. Ég gæti kannski búið í kaupstað 
en þó ekki nema ég gæti tekið skepnurnar 
mínar með. Þannig að líklega er ég tölu-
verður bóndi í mér. Enda kom það fljótlega 
í ljós að ef einhver tæki við búsforráðum hér 
í Bakkakoti, yrði það ég. Í því samhengi er 
gaman að segja frá því að margir virðast eiga 
erfitt með að trúa því að konan hans Sindra 
sé frá Bakkakoti en hann bara úr Árbænum, 
en þannig er nú málið vaxið,“ segir Kristín 
Kristjánsdóttir brosandi að lokum. 

Birna G. Konráðsdóttir
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Inngangur
Þó að íslensk sauðfjárrækt byggi að verulegu 
leyti á þeirri auðlind sem úthaginn er, þá er 
beit sauðfjár á ræktað land mikilvæg bæði 
vor og haust. Henni þarf að reikna með í 
ræktunar- og fóðuröflunarskipulagi búsins. 
Hér á eftir verður fjallað um nokkra mikil-
væga þætti er beitina varða.

Upphaf beitar að vori
Í flestum sveitum hérlendis hagar þannig til að 
þörf er á að nýta túnbeit að vori til að brúa bilið 
þar til úthagi er tilbúinn til beitar. Á þessu eru 
auðvitað undantekningar, en mjög algengt er 
að lambám sé beitt á tún í 2-4 vikur að vorinu. 
Þessi tími er mjög mikilvægur þar sem þarna á 
ærin að vera að auka nyt sína í takt við vaxandi 
þarfir lambanna fyrir næringu. Tímasetning 
sauðburðar á mörgum búum miðast við að í 
meðalári sé hægt að setja lambfé út á beit eftir 
u.þ.b. viku innistöðu eftir burð. Enda vitum 
við að næringarþörfum ánna er best sinnt með 
nýgræðingnum. Oft þurfa þó þær ær sem fyrst 
bera (fyrirmáls- og sæðisær) að bíða eitthvað 
lengur eftir grængresinu, auk þess sem ekki er 
alltaf hægt að reikna með að sé meðalár eða 
betra! Því er mjög mikilvægt að hafa ríflegt 
pláss, ef ekki á húsi þá nálægt húsum í skjól-
góðum útihólfum þar sem hægt er að gefa fé 
fulla gjöf. Slík hólf geta gegnt lykilhlutverki 
í að stilla af nýtingu túnbeitar til fullrar hag-
kvæmni. Að setja féð of snemma á túnin getur 
leitt til þess að túnin ná sér ekki nægilega vel 
á stað til þess að hafa við beitinni. Það hefur 
neikvæð áhrif á afköst túnsins bæði gagnvart 

vorbeit og uppskeru síðar um sumarið. Jafn-
framt getur það leitt til þess að ærnar hafa ekki 
nóg í sig af nýgræðingnum en stundum er erf-
itt að fá þær til að éta nægilega mikið af heyi 
með beitinni. Það hey sem gefið er með beit 
þarf umfram allt að vera mjög lystugt.

Grastegundirnar í túnunum eru misfljótar 
til á vorin. Dæmi um grastegund sem er mjög 
fljót til og þolir vel beit er háliðagras. Það gæti 
verið sterkur leikur að hafa það í smærri tún- 
eða beitarhólfum sem beitt eru snemma á vor-
in meðan restin af túnunum er ekki tilbúin til 
beitar. Þessum hólfum mætti svo gefa stutt frí 
frá beit (1-2 vikur) þegar aðaltúnin eru tekin 
við, en nýta þau svo aftur seinni hluta sauð-
burðar fyrir það fé sem þarf að halda lengur 
heima við (síðbærur, þrílembur, o.s.frv.).

Vallarfoxgras, sem að jafnaði er lystugasta 
og uppskerumesta túngrasið er mjög gott til 
vorbeitar. Af tilraunaniðurstöðum og reynslu 
bænda víða um land virðist mega draga þann 
lærdóm að vallarfoxgrasið þoli vorbeit ágæt-
lega ef næst að stýra beitinni þannig að það fái 
nokkuð forskot; spretti upp í ca. 10 cm hæð 
áður en fé er sleppt á það, og beitarálagi sé svo 
stýrt þannig að það sé í sem bestum takti við 
sprettu túnsins. Því fleiri sem túnhólfin eru, 
þeim mun auðveldara er að stýra beitarálaginu. 
Lítill nýræktarblettur í stórri túngirðingu með 
öðrum ólystugri grastegundum er líklegur til 
að verða fyrir full miklu álagi. Sumir bændur 
nota þá aðferð að bera búfjáráburð á slíkar 
spildur til að halda aftur af beit á þær í byrjun 
beitartímans, til að hjálpa þeim að ná því for-
skoti sem þörf er á. Áburðargjöf yfirhöfuð 

Hugleiðingar um beit sauðfjár
á ræktað land vor og haust
Jóhannes Sveinbjörnsson, Landbúnaðarháskóla Íslands
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skiptir miklu máli í þessu sambandi, tún sem 
eru snemma til og líkleg til að verða uppskeru-
mikil, hafa mesta þörf fyrir að á þau fari a.m.k. 
hluti áburðarskammtsins sem fyrst að vorinu. 

Hópaskipting á vorbeit
Æskilegt er að skipta fénu upp í hópa (girð-
ingar) á vorbeitinni. Þörfin fyrir slíka skipt-
ingu er meiri eftir því sem búin eru stærri. 
Þetta kemur ekki hvað síst í ljós þegar á að 
fara að reka fé út af túnum eða keyra á fjall. 
Þá eru smærri og einsleitari hópar viðráðan-
legri. Eðlilegast er að skipta fénu annars 
vegar eftir frjósemi (einlembur/tvílembur) 
og hins vegar eftir aldri lambanna. Það er 
mikill munur á 2ja og 5 vikna lömbum þegar 
kemur að því að reka út af túnum/keyra á 
fjall. Yngri lömbunum er hættara við að vill-
ast undan mæðrum sínum og þau hafa minni 
möguleika á að verjast dýrbítum þar sem sú 
hætta er fyrir hendi þegar féð fer upp á fjöll 
og heiðar. Hópaskipting af þessu tagi krefst 
auðvitað fjárfestingar í girðingum, hver og 
einn bóndi verður að vega og meta hversu 
langt er þörf á að ganga í þeim efnum.

Lok vorbeitar á ræktað land
Engin ein formúla er til fyrir því hvenær 
rétt er að friða túnin og reka/keyra féð á 
fjall, þar verður reynsla og hyggjuvit að 
ráða för. Ræktaða landið þarf að geta gefið 
þann sveigjanleika sem nauðsynlegur er til 
að breytilegt árferði hafi ekki of mikil áhrif 
á afurðirnar. Fénu kemur best að fara ekki 
af túnunum fyrr en tryggt er að það hafi það 
gott á úthaganum. Til þess að svo megi verða 
þarf stærð ræktaðs lands að vera nokkuð rúm, 
þannig að það leyfi að sláttur dragist nokkuð 
í erfiðum árum. Þar af leiðandi er það kostur 
fyrir sauðfjárbændur að hafa það rúma stærð 
ræktaðs lands að ekki þurfi að stóla um of 
á tvíslátt. Góðu sprettuárin þarf að nýta til 
að bæta aðeins í heybirgðirnar, t.d. með tví-
slætti, þannig að í lélegum sprettuárum komi 
vandinn við að ná í næg hey ekki allur niður á 
vor- og haustbeitinni, það er ávísun á skertar 
afurðir. 

Haustbeit á tún og grænfóður
Á haustbeit þarf að gera ráð fyrir öllum 
hópum: líflömbum, sláturlömbum, hrútum, 
veturgömlum ám, fullorðnum ám. Þessir 
hópar gera mismunandi kröfur til beitarinnar. 

Sláturlömb, sé ætlunin að bata einhvern 
hluta þeirra eftir að þau koma af fjalli, þurfa 
próteinríka úrvalsbeit, sem þarf að endast 
þeim út beitartímann. Fjölbreytni og fersk-
leiki eru tvö lykilorð í því sambandi. Þó svo 
að grænfóður spili oftast stóra rullu í bötun 
sláturlamba, getur mikilvægur þáttur í að 
tryggja árangur af bötuninni verið aðgangur 
að háarbeit af sem bestum gæðum. Hún skiptir 
sérstaklega miklu máli í upphafi beitartímans, 
á meðan lömbin eru að venjast grænfóðrinu, en 
einnig getur hún verið mikilvæg síðar, t.d. ef 
koma frostakaflar sem trufla beit á grænfóðrið. 

Vetrarrepja er sú tegund grænfóðurs sem 
mest er notuð fyrir sláturlömb hérlendis, eink-
um fyrir þær sakir að hún er uppskerumikil, 
næringarrík og tiltölulega einföld í ræktun í 
öllu venjulegu árferði. Helsti gallinn við repj-
una er að ef beitarskipulagið er ekki þeim mun 
betra er viss hætta á að seinni hluta beitartím-
ans sé farið að ganga mjög á blöðin og uppi-
staðan í beitinni séu stönglar sem ekki eru jafn 
næringarríkir og blöðin. Þó að vel megi mæla 
með að hafa vetrarrepju sem meginuppistöðu 
í grænfóðurræktinni getur verið klókt að hafa 
aðrar tegundir einnig, og vil ég þá sérstak-
lega nefna vetrarrýgresi og grænfóðurnæpu. 
Rýgresið hefur sama eiginleika og há á túni 
hvað það varðar að brúa bilið yfir frostakafla, 
sbr. hér að framan. Gagnstætt hánni heldur 
hins vegar rýgresið fóðurgildi sínu langt fram 
eftir hausti og getur jafnvel haldið áfram að 
spretta mjög lengi ef tíðarfar er hagstætt. Ef 
rýgresi er sáð á annað borð er skynsamlegt að 
sá því snemma og slá það einu sinni og nota 
svo endurvöxtinn til beitar. Votverkað rýgresi 
getur ef vel tekst til verið prýðisgott vorfóður 
fyrir lambféð, með öðru gróffóðri og/eða beit. 

Grænfóðurnæpa er uppskerumikil jurt, 
kálið af henni nýtist á sama hátt og kál af 
repju til beitar, þó að það sé líklega ekki al-
veg eins lystugt. Næpan sjálf er kolvetnafóð-
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Að hlúa að sparnaði
fyrir þig og þína
Byrjum að hlúa að sparnaði fyrir stóru stundirnar í lífinu. Það er nóg að byrja með lága 
upphæð á mánuði, fyrstu skrefin þurfa ekki að vera stór til að þú sjáir árangurinn.

Hvernig vilt þú leggja fyrir? Viltu leggja inn á sparnaðarreikning, kaupa í ríkis
tryggðum sjóðum eða öðrum sjóðum?

Byrjaðu að hlúa að sparnaðinum þínum.

Hafðu samband eða komdu við í næsta útibúi.
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ur (kaloríubomba!) sem lömbin þurfa að læra 
á að naga, en fái þau tækifæri til þess getur 
næpan hjálpað mjög til með að bæta gæði 
beitarinnar í lok beitartímans. Skilji slátur-
lömbin eitthvað eftir af næpunni er kjörið að 
nýta það t.d. fyrir veturgömlu ærnar eða aðra 
beitarhópa sem gagn geta haft af henni.

Það er ótvíræður kostur ef landið sem slátur-
lömbin eru bötuð á er ekki allt í sömu girðing-
unni, heldur í 2-3 hólfum, með sem fjölbreyttast 
tegundaval í hverju hólfi, sbr. að framan. Ein-
hver úthagi þarf einnig að vera í hverju hólfi til 
að auka á fjölbreytnina. Eitt hólf er beitt í einu 
og svo skipt yfir í nýtt hólf með ferskri beit. 
Allra minnstu lömbin getur verið skynsamlegt 
að hafa í sér hólfi, sérstaklega til að byrja með, 
þar sem þau virðast vilja verða út undan á beit-
inni innan um önnur lömb. En hér á það sama 
við og áður, að hólfaskipting kostar auðvitað 
peningaútlát í girðingar, þannig að hver bóndi 
verður að finna skynsamlegt jafnvægi í þessum 
efnum fyrir sitt bú. Mikilvægt er að setja skýr 
langtímamarkmið varðandi girðingaskipulag, 
og vinna svo að framkvæmd þess eftir því sem 
efni og tími gefa möguleika á.

Ásetningslömb þurfa mjög góða beit að 
haustinu, uppistaðan í því getur verið góð 

há. Sama gildir um veturgömlu ærnar, þær 
þurfa líkt og ásetningslömbin að hafa mögu-
leika til að vaxa á þessum tíma því hafi þær 
gengið með lömb er ekki hægt að reikna með 
að sumarið hafi nýst þeim mikið til vaxtar. 
Hversu lengi fram á haustið þessum hópum 
er beitt þarf fyrst og fremst að taka mið af 
gæðum beitar og tíðarfari. Fullþroskaðar ær 
á besta aldri er sá hópur sem á að nota til að 
klára beitartímabilið, nýta upp það sem eftir 
er á túnunum en ekkert fram yfir það.

Að lokum
Í þessum pistli hefur verið farið yfir ýmis 
atriði er varða beit sauðfjár á ræktað land vor 
og haust. Ekkert hefur verið minnst á fyrir-
byggjandi aðgerðir gegn sjúkdómum enda 
er slíkt ekki á mínu sérsviði. Hins vegar skal 
minnt á að afurðir geta verið mjög skertar ef 
fé fer ormaveikt inn á beitilandið eða smitast 
af ormum þar. Slíkt veldur ekki einungis 
skaða af völdum ormanna heldur líka aukinni 
hættu á hníslasótt og fleiri kvillum. Því er 
mikilvægt að rjúfa mögulega hringrás orm-
asýkinga með skynsamlegri ormalyfjagjöf á 
réttum tímum ársins. Það er efni í annan pistil 
skrifaðan af öðrum en mér. 

JÁRNSMÍÐAR  
SMÍÐUM FLEST SEM 

YKKUR DETTUR Í HUG

Búhagur ehf 
Skarði Lundarreykjadal
skard@vesturland.is
Sími: 435-1391, 892-1391 Árni
         691-7036 Valdi
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Miðað við tölur um landsframleiðslu og 
innanlandssölu kindakjöts á síðasta almanna-
ksári þá selst um 63% af framleiðslunni 
innanlands en mismuninn um 37% þarf að 
flytja út. Búast má við að framleiðsla aukist á 
næstu árum og einnig, hvort sem okkur líkar 
betur eða verr, að hægur samdráttur verði í 
innanlandssölu. Það er því fyrirséð að flytja 
þarf 40-45% af heildar framleiðslunni út 
innan fárra ára.

Þetta er staða sem blasir við öllum og brýnt 
er að undirbúa sig fyrir jafnt í búskapnum 
sem sláturiðnaðinum. Í því skyni að mæta 
þessari þróun er SS að gera breytingar sem 
miða að því að flytja meira út bæði af kjöti 
og einnig af bestu vinnsluvörum SS svo sem 
pylsum og ákveðnum vinnsluvörum. 

Jafnframt verða gerðar breytingar til að 
tryggja enn betur gæði lambakjötsins með 
því að stýra betur kælingu og taka upp raf-
magnsörvun svo fátt eitt sé nefnt. Íslenskt 
lambakjöt er markaðssett á grundvelli gæða 
og sérstöðu og verður alltaf að standa undir 
nafni. Slík nálgun er að skila frábærum ár-
angri í að koma lambakjöti inn á bestu veit-
ingarstaði Moskvuborgar.

Í skammtímanum er erfið staða á hluta út-
flutningsmarkaða og gildir það öðru fremur 
um Evrópu þar sem veruleg verðlækkun 
er orðin og magnsamdráttur vegna fjár-
málakreppu innan EB. En til lengri tíma eru 
horfur góðar og hægt að mæla með hóflegri 
aukningu á framleiðslu sem nýti betur núver-
andi fjárfestingar. En við blasir að skilaverð 
mun í vaxandi mæli fylgja verðþróun á kjöti 
erlendis og gengisþróun.

Það er mikilvægt að allir nýti tíma sinn 
í gagnlega hluti og sói honum ekki. Einn 
er sá þáttur sem er orsök mikillar sóunar á 
tíma margra til margra ára án þess að skapa 
nokkur verðmæti. Þetta er umræða um 
kjötmat sem flestir eru búnir að fá meira 

en nóg af og alls ekki unað lengur við nú-
verandi kerfi. Það verður að vinna hratt að 
því að koma á rafrænu kjötmati sem yrði 
með sama hætti í öllum sláturhúsum og ætti 
að tryggja að bændur fengju sanngjarnt mat 
hvar svo sem þeir velja að eiga sín innleggs-
viðskipti. Reikna má með að það geti tekið 
3-4 ár að koma á rafrænu kjötmati. Þangað til 
er nauðsynlegt að fá erlenda matsmenn til að 
gera úttekt á innlenda matinu á hverju hausti 
og er Sláturfélagið tilbúið að bera eðlilegan 
kostnað við að þetta sé gert.

Aðrar kjöttegundir eru í nokkuð góðu 
jafnvægi og að seljast að fullu innanlands. 
Undantekning er kjöt af fullorðnum hrossum 
en stærstur hluti þess er seldur úr landi. Átak 
hefur verið gert undanfarnar vikur að slátra 
þeim hrossum sem hafa beðið slátrunar.

Hinn 28. janúar síðastliðinn átti Slátur-
félagið 105 ára afmæli. Af því tilefni var 
ákveðið að endurprenta 25 og 50 ára af-
mælisrit félagsins sem fæstir hafa séð. Ritin 
geyma skemmtilegar heimildir og lýsingu 
á aðstæðum í byrjun 20. aldra og rekstri 
SS fram til ársins 1957. Þessi endurprentun 
verður tilbúin í lok mars og verður gefin til 
bænda á Suður- og Vesturlandi.

Í formála er Pétur Ottesen alþingismaður 
og stjórnarformaður Sláturfélagsins ritaði að 
50 ára afmælisritinu, sem gefið var út árið 
1957, sagði hann meðal annars :

„Stjórnendum Sláturfélags Suðurlands 
hefur jafnan verið það ljóst, að styrkur félags-
ins liggur í því fyrst og fremst, að það nýtur 
trausts neytendanna. Því betur sem félaginu 
tekst að gegna þessu hlutverki, því traustari 
verður aðstaða þess til þess að standa vörð 
um hagsmuni bændanna sem það vinnur 
fyrir. Innan félagsins er fyrir hendi fullur 
skilningur á því, að þetta hvorttveggja er í 
órofa sambandi hvort við annað.“

Orð Péturs lýsa stefnu og markaðs-

Sláturfélagið – Horfur til lengri & skemmri tíma
Steinþór Skúlason, forstjóri Sláturfélags Suðurlands





S M A L I N N  |  3 2  |  A P R Í L  2 0 1 2

Ágætu lesendur.
Ég ætla að þessu sinni að hefja þáttinn á 
vísum þar sem önnum er líkt við skepnur 
og byrja á einni sem ég lærði ungur og veit 
ekki um höfund að:

 Illt er að kanna eðlisrætur,
 allt er nagað vanans tönnum.
 En eitt er víst að fjórir fætur
 færu betur sumum mönnum.

Næsta er upprunnin á Patreksfirði um 
1930, um fólkið sem við sögu kemur veit 
ég það eitt að stúlka nokkur Rannveig að 
nafni lýsti því yfir að karlmenn væru svín 
og fékk þessa vísu í staðinn:

 Ástum tryllta auðarlín
 orðin stilltu betur þín.
 Ef við piltar erum svín
 ert þú gylta Veiga mín.
 

Næst kemur lýsing Símonar Dalaskálds á 
hjónum nokkrum:

 Héðan burt ég held á rás
 hér býr leiður fauti.
 Konan líkust belju á bás
 en bóndinn mýldu nauti

Algengt hefur verið að segja sem svo, 
karlsauðurinn, stúlkukindin eða stelpu- 
tryppið, fress og hundar hafa einnig verið 

Vísnaþáttur
Umsjón: Helgi Björnsson, Snartastöðum

nefndir. Ég ætla að nota aðstöðu mína og 
koma vísu eftir sjálfan mig að, en hún varð 
til þegar kona kynnti sig fyrir mér sem 
Skagfirskt tryppi:

 Það er ekki opinbert
 að ég teljist skálkur.
 Skagfirskt tryppi ef þú ert
 er ég gamall jálkur.

Nóg um þetta. Næst koma tvær nýlegar vísur 
eftir Helgu Guðnýju Kristjánsdóttur í Botni 
í Súgandafirði og er tilefni þeirra að tvær 
konur töldu fóstrin í ánum þar á bænum:

 Í sónar voru settar ær í dag
 og svakalega létt af okkur pressu.
 Hrútar unnu hraustlega sitt fag
 en hausafjölda verður ekki breytt úr þessu.

 Heiðurnar hér komu í kuldatíð
 og kíktu í vorsins pakka.
 Eftir daginn höfum við um hríð
 heilmargt fram til þess að hlakka.

Þá kemur ein úr eigin smiðju sem til varð 
á sauðburði fyrir nokkrum árum og hafði 
fósturtalning ekki verið gerð:

 Ef einhver maður um mig spyr
 annar svarað getur:
 Hann er að sjá hvað hrútarnir
 hafa gert í vetur.

hugsun sem félagið hefur fylgt alla tíð og 
gerir enn.

Sífellt er unnið að því að bæta þjónustu sem 
snýr að bændum. Heimasíða félagsins hefur 
verið endurgerð og hefur að geyma miklar 

upplýsingar sem bændum nýtast og eru þeir 
hvattir til að notfæra sér hana, sjá : www.ss.is.

Að lokum vil ég þakka viðskipti liðins árs 
og vonast eftir áframhaldandi farsælum við-
skiptum.



Gott að eiga fyrir sauðburð 

Egilsholti 1, 310 Borgarnesi , 
Afgreiðsla, sími 430 5500 
Opið alla virka daga 8-18 
www.kb.is, verslun@kb.is 

Selen, E-,A– og D-vítamín 
á  fljótandi formi, til inngjafar 
fyrir lömb, kálfa og kiðlinga 

Bólusetninga– og inngjafabyssa 
fyrir sauðfé, tvö verkfæri í einu 

Frábær fyrir ormalyf, 
AB-mjólk og Selen.  

1/2 líters plastflaska passar á 
byssuna 

-Mjög hátt hlut-fall af vítamínum og  seleni 
-Tilvalið í lömb sem hafa verið lengi inni 
-Gefið um munn - engar nálastungur- 
  Minnkar því hættu á liðabólgu 
-Eykur kyngiviðbragðið 
-Fyrirbyggir stíuskjögur 
-Gefur aukið ónæmi 
-Flýtir fyrir þroska 
-Hraðar efnaskiftum í vöðvum   
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Best að ein fylgi um veðrið á sauðburði eitt 
vorið eftir sama höfund:

 Virðist gállinn veðri á
 vera einna skárstur
 þegar napur næðir hjá
 norðan kuldablástur.

Guðbrandur Sverrisson á Bassastöðum 
við Steingrímsfjörð bar bláan lit á lömb 
sl vor sem frægt varð, undirrituðum varð 
þetta að yrkisefni:

 Má á Ströndum sitthvað sjá
 sérstakt nú á dögum.
 Bassastaða Brandi hjá
 blátt er fé í högum.

Síðustu vísurnar að þessu sinni verða af 
allt öðrum toga og tengjast ekki búfé á 

neinn hátt, frekar mætti finna tengingu 
við ýmsar umræður sem átt hafa sér stað 
í þjóðfélaginu ég held að þær hafi báðar 
verið ortar til kaupmanna:

 Sú fyrri er eftir Einar Andrésson í Bólu:

 Auðs þótt beinan arkir veg
 ævin treinist meðan.
 Þú ferð á einum eins og ég,
 allra seinast héðan. 

Lokavísan er eftir Stefán Vagnsson á 
Hjaltastöðum:

 Þótt þú berir fegri flík
 og fleiri í vösum lykla,
 okkar verður lestin lík
 á lokadaginn mikla. 

Með þökk fyrir lesturinn og kveðju. 

Sjóvá Borgarnesi

Sími 440-2390
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Vinnuhagræðing í sauðfjárrækt, markmið.
Þegar talað er um vinnuhagræðingu í sauð-
fjárrækt er mismunandi hvaða merkingu 
menn leggja í hugtakið. Nokkuð hefur verið 
ritað og fjallað um hugtakið síðasta áratug og 
má benda á skrif eftir t.d. Jóhannes Svein-
björnssson, Magnús Sigsteinsson og Ásmund 
Einar Daðason. Þessi skrif má finna á netinu 
sé leitað að greinum eftir þessa menn. 

Í mínum huga má skipta markmiðinu með 
vinnuhagræðingu upp í fjögur atriði:

Léttari vinna
Minna vinnuframlag, mælt sem klst/ kind
Hentugri vinnutími. 
Ódýrari aðferðir. 

Léttari vinna 
Fóðrun og dagleg umhirða fjárins á innistöðu 
er stærsti vinnuþátturinn á fjárbúi og þar er 
markmiðið að létta vinnuna. Það er sjálfsögð 
krafa að dagleg umhirða á sauðfé sé ekki 
erfiðara verk en svo að allt heilbrigt fólk á 
starfsaldri, 18-67 ára, geti stundað starfið. 
Það eru til tæknilausnir sem hægt er að koma 
fyrir í öllum fjárhúsum sem geta gert hey-
gjöfina það létta að hún hætti að teljast til 
erfiðisvinnu. Þó svo að erfiðisvinna sé góð 
og gild sem slík þá hefur hún hlotið þann sess 

í vinnulöggjöfum og vinnuvernd að hún eigi 
að fara fram á afmörkuðum tíma dagsins, 5 
daga vikunar og starfsmaðurinn á ekki að 
stunda hana ef hann á við veikindi eða meiðsl 
að stríða. Fjármaðurinn býr ekki við þannig 
aðstæður, innistaðan er yfirleitt um 6 mán-
uðir á ári og vinnulotan við gjafir eru að jafn-
aði ekki styttri en 180 dagar og oft á bóndinn 
ekki kost á afleysingu þó svo smávægileg 
flensa eða meiðsl komi upp á. Ef hirðingin 
er erfiðisvinna getur það dregið verulega úr 
batahorfum að geta ekki tekið sér frí frá störf-
unum til að hljóta bata. 

Minna vinnuframlag
Það er full ástæða til að árétta að þegar rætt 
er um að gjafir eða almenn hirðing taki minni 
tíma þá dregur það í engu úr þeirri skyldu 
bóndans að hafa eftirlit með fénu og því sé 
sinnt fullkomlega öllum stundum. En það er 
staðreynd sem óþarfi er að forðast að ræða 
eða leysa að margir eða flestir sauðfjárbænd-
ur stunda einnig önnur störf en sauðfjárrækt. 
Þau störf geta verið svo ólík sem mjólkur-
framleiðsla, byggingarvinna, tamningar eða 
bókhaldsþjónusta. Þá er klárlega ávinningur 
af því að það fari minni tími í hirðingu eða 
gjafir. Það þarf líka að skapa rými fyrir 
félagsstarfssemi, fjölskyldu og annað sem 

Vinnuhagræðing í Sauðfjárrækt 
Sigurður Þór Guðmundsson, Búgarði.

Hvað skildi þetta litla gat i garðanum vera búið að 
spara mikið labb síðustu 30 ár.

Léttur vagn sem tekur við heyi úr afrúllara. Enginn 
burður, enginn mokstur, ekkert erfiði.
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skiptir marga miklu máli. Einnig vilja margir 
stækka sitt bú en hræðast þá auknu vinnu sem 
því fylgir. Það eru til tæknilausnir sem taka 
á þessu. 

Hentugri vinnutími
Það að gjafatíminn sé ekki bundinn innan 
dagsins eða vikunnar gefur mörgum tækifæri 
á að sækja aðra vinnu, hvort sem er innan bús 
eða utan. Töluverð vinnuhagræðing getur 
falist í þvi að hægt sé að velja á hvaða dögum 
eigi að verja meiri eða minni tíma í fjárhirð-
inguna. Það eru til tæknilausnir sem gefa færi 
á þessu. Aftur er áréttað að slíkt fyrirkomulag 
dregur í engu úr þeirri skyldu bóndans til að 
hafa eftirlit með sínum búpening. 

Ódýrari aðferðir
Það getur verið hagkvæmni í þvi að taka upp 
ódýrari aðferðir við hirðingu á sauðfé. Á 

tímum þegar olía og vélarekstur verður stöð-
ugt dýrari þá verður að horfa til þess hvernig 
hægt sé að nota minna af slíku. Það gæti 
komið upp sú staða að ódýrara sé að nota 
frekar rafmagnsverkfæri til að koma heyi af 
geymslustað á gjafastað. Þá getur verið hag-
kvæmni að notast við fóðrunaraðferðir sem 
taka minna húspláss. 

Tæknilausnin
Að lokum er það markmiðið sem sett er til 
vinnuhagræðingar, sem ræður vali á tækni-
lausninni. Hér verða bara gefin upp nokkur 
lykilorð sem oft koma upp í umræðunni og 
umföllun um þær má finna á öðrum vett-
vangi:

Slétt gólf 
Fóðurvagn / heyvagn
Gjafagrindur
Rúningspallur
Gjafagangur
Klaufsnyrtistóll
Sjálfbrynning
Afrúllari 
Raggangur
Hlaupaköttur
Örmerki
Lýsing
Sauðburðargrindur

Gjafagrind fækkar skiptunum sem gefið er. 

Refastútar geta hentað víða sem brynning. 

Gjafagangur bíður upp á aðra möguleika en gjafa-
grind.
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Hjá SAH Afurðum ehf. 
er lögð áhersla á trausta 

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

Getum bætt við okkur slátrun 
í öllum tegundum

Þökkum farsæl viðskipti

SAH Afurðir ehf.    Húnabraut 39    540 Blönduós   

Sími 455 2200    Fax 455 2201    Netfang sah@sahun.is     www.sahun.is

Eigandi Fjöldi 
veturg.

Fjöldi 
áa

Kg e. 
Ána

Fædd
lömb

Til 
nytja

Fall-
þungi

Gerð Fita

Anja og Hlynur, Dýrastöðum 36 149 33,3 1,93 1,78 18,54 10,89 7,29

Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 69 277 31,7 1,92 1,81 16,85 10,31 7,18

Guðrún og Sigurbjörn, Leirulæk 36 127 31,2 2,1 1,86 16,33 9,68 6,95

Guðbjörg og Sigurður Oddur, Oddsstöðum 48 187 30,9 1,99 1,79 17 10,21 7,01

Agnar Þór og Birna, Staðarhúsum 46 111 30,9 1,94 1,87 15,92 8,59 6,42

Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 24 110 30,7 1,94 1,76 17,22 9,96 7,08

Harpa Reynisdóttir, Hæli 55 133 30,3 1,9 1,68 17,83 9,96 8,04

Gylfi Jónsson, Miðhúsum 0 165 29,9 1,95 1,77 16,59 9,24 7,97

Anna Björg og Ásgeir, Þorgautsstöðum 32 165 29,4 1,94 1,76 16,34 8,21 6,44

Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 83 329 29,3 1,86 1,73 16,75 9,4 7,21

Ingibjörg Daníelsdóttir, Fróðastöðum 10 112 29,3 1,93 1,71 17 8,38 7,29

Sigvaldi Jónsson, Vatnsenda 133 228 29,3 1,98 1,84 15,36 9,13 6,47

Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 66 291 28,9 1,82 1,69 16,63 10,14 7,16

Tilraunabúið, Hesti 177 532 28,7 1,89 1,75 15,94 9,43 5,95

Hofsstaðabúið ehf 16 121 28,7 1,88 1,78 16 8,26 7,34

Búvangur ehf, Brúarlandi 29 122 28,3 1,86 1,68 16,54 9,01 6,51

Unnur og Bogi, Stóra-Kálfalæk 2 57 165 28,3 1,95 1,71 15,98 8,95 6,42

Melur s/f 52 123 27,9 1,83 1,63 16,03 8,63 6,17

Ólafur Guðmundsson, Sámsstöðum 76 334 27,9 1,89 1,73 15,83 8,63 6,44

Baldvin Björnsson, Skorholti 156 627 27,8 1,79 1,67 16,31 9,38 7,23

Sigurður Halldórsson, Gullberastöðum 38 217 27,7 1,88 1,7 15,89 8,81 6,56

Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 101 517 27,7 1,79 1,63 16,64 9,75 6,94

Benóný Halldórsson, Eystri-Reyni 47 168 27,6 1,73 1,59 17,27 8,75 7,64

Jón og Fjóla, Mófellsstaðakoti 35 171 27,6 1,92 1,8 15,22 8,6 6,44

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 34 144 27,5 2,01 1,77 14,99 8,14 6,14

Guðmundur Friðjónsson, Hóli 9 114 27,4 1,82 1,61 16,95 8 6,74

Þórir Ólafsson, Bæheimum 36 147 27,4 1,88 1,7 15,89 9,08 6,64

Sigurður Pétursson, Hellum 56 134 27,2 1,83 1,6 17,25 9,81 6,51

Afurðahæstu búin í Borgarfirði árið 2011 (Bráðabirgðartölur 7. mars 2012)
Bú sem höfðu 27 kg eða meira eftir á og skýrslufærðar ær fleiri en 100   

Ljósm.: LGE.
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er lögð áhersla á trausta 
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við slátrun sauðfjár, hrossa, 
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Getum bætt við okkur slátrun 
í öllum tegundum

Þökkum farsæl viðskipti

SAH Afurðir ehf.    Húnabraut 39    540 Blönduós   

Sími 455 2200    Fax 455 2201    Netfang sah@sahun.is     www.sahun.is
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Býli Sláturlömb Fallþungi Gerð Fita

Anja og Hlynur, Dýrastöðum 256 18,54 10,89 7,29

Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 151 19,65 10,74 8,22

Guðmundur og Edda, Giljahlíð 105 16,66 10,51 6,71

Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 412 16,85 10,31 7,18

Guðbjörg og Sigurður Oddur, Oddsstöðum 303 16,92 10,17 6,97

Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 429 16,63 10,14 7,16

Harpa Reynisdóttir, Hæli 208 17,83 9,96 8,04

Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 158 17,22 9,96 7,08

Sigurður Pétursson, Hellum 154 17,25 9,81 6,51

Vigfús Pétursson, Hægindi 122 17,42 9,8 7,3

Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 722 16,64 9,75 6,94

Guðrún og Sigurbjörn, Leirulæk 225 16,33 9,68 6,95

Halldór Sigurðsson, Þorvaldsstöðum 295 17,23 9,46 8,06

Unnsteinn S. Snorrason, Syðstu-Fossum 108 17,21 9,44 7,39

Tilraunabúið, Hesti 727 15,94 9,43 5,95

Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 531 16,75 9,4 7,21

Baldvin Björnsson, Skorholti 920 16,31 9,38 7,23

Einar Guðni Jónsson, Giljum 448 16,57 9,26 7,29

Gunnar Þorkelsson, Tröðum 218 15,5 9,25 6,16

Arndís og Sigurður, Bjarnastöðum 504 16,28 9,24 6,7

Gylfi Jónsson, Miðhúsum 250 16,59 9,24 7,97

Guðbrandur Guðbrandsson, Staðarhrauni 551 15,41 9,23 6,1

Grétar Þór Reynisson, Höll 497 16,33 9,21 6,66

Sigvaldi Jónsson, Vatnsenda 394 15,36 9,13 6,47

Ágústa og Árni, Skarði 1 286 15,34 9,11 6,26

Kolbeinn Magnússon, Stóra-Ási 138 16,9 9,1 7,2

Þórir Ólafsson, Bæheimum 225 15,89 9,08 6,64

Stafholtsey ehf, Stafholtsey 128 16,73 9,05 7,59

Búvangur ehf, Brúarlandi 179 16,54 9,01 6,51

Trausti Magnússon, Hamraendum 335 15,58 9 6,97

Sverrir Guðmundsson, Hvammi 259 16,55 8,98 7,41

Þverfell ehf 288 15,76 8,96 7,17

Bogi og Unnur, Stóra-Kálfalæk 2 278 15,98 8,95 6,42

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakkakoti 803 15,19 8,91 6,38

Þórir og Guðmundur, Hóli 225 16,21 8,89 7,23

Sigurður Halldórsson, Gullberastöðum 335 15,89 8,81 6,56

Benóný Halldórsson, Eystri-Reyni 299 17,27 8,75 7,64

Hálfdán Helgason, Háhóli 287 16 8,67 6,38

Kjötmat 2011 (Bráðabirgðaruppgjör 7. mars 2012)
Borgfirsk býli með 100 sláturlömb  eða fleiri og mat fyrir gerð 8,5 eða hærra   
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Ólafur Guðmundsson, Sámsstöðum 523 15,83 8,63 6,44

Melur sf, Hraunhrepp 201 16,03 8,63 6,17

Jón og Fjóla Mófellsstaðakoti 277 15,22 8,6 6,44

Agnar Þór og Birna, Staðarhúsum 184 15,92 8,59 6,42

Félagsbúið Deildartungu 353 15,02 8,58 5,92

Þórdís og Dagbjartur, Hrísum 632 15,05 8,53 6,38

Elvar Ólason, Brekku 482 15,33 8,52 6,29

Borgfirsk býli með 10-99 sláturlömb og mat fyrir gerð 8,5 eða hærra
(Bráðabirgðartölur frá 7. mars 2012)

Býli Sláturlömb Fallþungi Gerð Fita

Baldur Árni Björnsson, Múlakoti 12 17,82 12 9

Þorvaldur Jónsson, Innri-Skeljabrekku 31 18,89 11,10 7,61

Valgerður Sveinbjörnsdóttir, Vogabraut 36 44 18,5 10,59 7,8

Sigurgeir Þórðarson, Hagamel 10 14 17,32 10,57 4,93

Auður Pétursdóttir, Ausu 96 16,8 10,5 6,9

Vatnshamrabúið 22 19,71 10,05 7,86

Þórarinn og Guðfinna, Steindórsstöðum 72 17,84 9,92 7,74

Sigurður Einarsson, Hellubæ 22 21,73 9,91 8,86

Ásdís Sigurðardóttir, Brúsholti 75 18,54 9,84 8,6

Kristín Gunnarsdóttir, Lundi 50 17,01 9,8 7,16

Hafsteinn Óðinn Þórisson, Brennistöðum 83 18,1 9,77 7,87

Ingveldur H. Ingibergsdóttir, Rauðanesi 3 17 21,36 9,76 8,29

Jómundur Geir Hjörleifsson, Heggsstöðum 34 18,3 9,68 7,15

Sveinn Finnsson, Eskiholti 93 18,05 9,65 8,08

Haukur og Randi, Skáney 30 18,2 9,5 8,17

Edda Björk Hauksdóttir, Leirulækjarseli 25 18,04 9,44 8,12

Björn Sveinsson, Reykjum 12 15,24 9 6,75

Þorvaldur og Ólöf, Brekkukoti 64 16,18 8,98 7,2

Hundastapi ehf 29 17,93 8,93 7,66

Ingimundur Ingimundarson, Tungulæk 32 15,37 8,66 5,84

Rósa Viggósdóttir, Rauðanesi 1 90 16,77 8,53 7,63

Elva Björk Jónmundsdóttir, Arnþórsholti 91 16,53 8,53 7,1

Svanhildur Björk Svansdóttir, Álftártungulandi 24 14,39 8,5 5,13
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Ingveldur H. Ingibergsdóttir, Rauðanesi 3 5 17 39,8 2 1,76 21,36 9,76 8,29

Bjarki B. Magnússon, Kjalardal 13 6 38 1,67 1,5 x x x

Þorvaldur Jónsson, Innri-Skeljabrekku 17 18 36,7 2,17 1,78 18,89 11,1 7,61

Sigurður Einarsson, Hellubæ 2 14 36,2 2 1,57 21,73 9,91 8,86

Haukur og Randi, Skáney 27 40 35,6 1,92 1,87 18,2 9,5 8,17

Rúnar Ragnarsson, Skúlagötu 7 8 34,7 2,25 2,13 16,89 9 6,33

Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 29 91 34 1,88 1,69 19,65 10,74 8,22

Þórarinn og Guðfinna, Steindórsstöðum 16 42 33,9 1,93 1,81 17,84 9,92 7,74

Sveinn Finnsson, Eskiholti 44 89 33,7 1,86 1,72 18,05 9,65 8,08

Grétar Jónsson, Hávarsstöðum 2 4 32,9 2,33 1,67 17,57 9 6

Valgerður Sveinbjörnsdóttir, Vogabraut 36 8 31 32,2 1,84 1,68 18,5 10,59 7,8

Auður Pétursdóttir, Ausu 15 63 31,5 1,95 1,79 16,77 10,47 6,85

Rósa Viggósdóttir, Rauðanesi 1 17 55 31,4 1,89 1,85 16,77 8,53 7,63

Vatnshamrabúið 6 19 31,2 2 1,53 19,71 10,05 7,86

Friðjón Guðmundsson, Hóli 11 56 30,9 1,89 1,77 16,97 7,81 6,73

Vigfús Pétusson, Hægindi 21 76 30,7 1,83 1,72 17,42 9,8 7,3

Unnsteinn S. Snorrason, Syðstu-Fossum 17 60 30,6 1,93 1,75 17,21 9,44 7,39

Ragna Sigurðardóttir, Lundum 6 18 30,2 1,89 1,83 16,28 8,1 6,43

Atli V. Halldórsson, Viðjuskógum 2 23 33 30,1 1,88 1,82 15,97 8 6,93

Ingimundur Ingimundarson, Tungulæk 10 16 30,1 1,88 1,81 15,37 8,66 5,84

Jóhannes V. Oddsson, Grenjum 13 15 30,1 1,6 1,6 16,88 8,43 7

Afurðahæðstu búin í Borgarfirði árið 2011
(Bráðabirgðaruppgjör 7. mars 2012)
Bú sem höfðu 30 kg eða meira eftir ána og skýrslufærðar ær færri en 100

  

Ljósm.: JLJ.





Steinefnastampar 

KB í Borgarnesi 
sími 430 5500

og önnur bætiefni
í miklu úrvali fyrir íslenskt búfé


