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Nú er Smalinn að koma út í 13. sinn. Óhætt 
er að segja að hann hafi öðlast sinn sess hér 
í héraði og í raun út um allt land, efnistök 
blaðsins hafa vakið áhuga á meðal starfandi 
bænda og annarra áhugamanna um íslenska 
sauðfjárrækt og þau ánægjulegu viðbrögð 
sem við fáum ár hvert þegar Smalinn fer í 
dreifingu þykir okkur virkilega vænt um og 
er okkur hvatning um að halda útgáfunni 
áfram.

Á aðalfundi okkar í febrúar s.l þá mættu 
rétt um 60 manns, slík mæting hefur ekki sést 
í mörg ár, og vonandi er það merki um að 
við sem erum í forsvari séum að gera rétta 
hluti og ekki síður það að vitundavakning sé 
á meðal félagsmanna um að ýmis sóknarfæri 
séu í íslenskri sauðfjárrækt og íslenskum 
landbúnaði almennt. Möguleikar landbúnað-
arins eru miklir og tækifærin eru svo sannar-
lega framundan, við þurfum að bera gæfu til 
þess að nýta þessi tækifæri og gera íslenskan 
landbúnað sjálfbæran eins og frekast er unnt. 
Sjálfbær þróun byggist á sameiginlegri við-
leitni, og bændur geta ekki komið henni í 
framkvæmd einir, til þess þarf að hvetja til 
umræðna á milli hinna mörgu hagsmuna-
hópa. Við vitum að það eru mismunandi við-
horf til landnýtingar og víða ágreiningur á 
milli búfjáreigenda og þeirra sem vilja nýta 
landið með öðrum hætti, við sauðfjárbændur 
eigum ekki að líða það, að búgreinum sé att 
saman, t.d skógrækt á móti sauðfjárrækt.  Við 
þurfum að taka þátt í umræðunni á málefna-

legan hátt, við eigum að ganga á undan með 
góðu fordæmi. Við eigum að  vera tilbúin að 
nýta hvert tækifæri sem gefst til að tala máli 
greinarinnar og íslensks landbúnaðar í heild. 

Við bændur eigum að vera hvetjandi og 
hafa metnað til að stunda öflugan og fjöl-
breyttan  landbúnað. Við eigum að láta okkur 
varða umhverfi og ásýnd sveitabæjanna, 
þar fer jú grunnframleiðslan fram, umhirðu 
lands, aðbúnað dýra og fóðrun, það er ólíð-
andi að einstaka framleiðendur komist upp 
með slæma umhirðu og aðbúnað búfjár.  

Ein verðmætasta eign íslensks landbún-
aðar er gott orðspor. 

Það þarf að nýta krafta allrar bændastétt-
arinnar og halda áfram því framsækna starfi 
sem unnið er víða um land. Það er því afar 
ánægjulegt að sjá að konur eru í auknu mæli 
að skipa sér í framvarðasveit og verða virkari 
þátttakendur í félagskerfinu. Við konur eig-
um að vera óhræddar að taka þátt  og bjóða 
fram krafta okkar í félagsmálum bænda. Við 
eigum að þora að mæta á fundi og taka þátt í 
faglegri umræðu um málefni landbúnaðarins. 
Þetta er ekki lengur þannig að þetta séu bara 
einhverjir tugir karla sem  mæta og sitja með 
krosslagðar hendur á maganum og ræða trak-
tora, bíla, og félagsleg kerfi landbúnaðarins 
sem þeir sitja að meira eða minna einir. 

Tímarnir eru liðnir þar sem við konur 
syngjum einskonar bakraddir fyrir karlkyns 
bændur!
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Margir félagsmenn í Félagi sauðfjárbænda 
í Borgarfirði hafa áhyggjur af vaxandi van-
höldum lamba í sumarhögum og hafa margir 
viljað tengja aukin vanhöld við vaxandi fjölda 
refa á svæðinu. Leitaði stjórn félagsins því 
til Búnaðarsamtaka Vesturlands og bað um 
samantekt á vanhöldum lamba í sumarhögum 
á félagssvæðinu. Ráðist var í að taka saman 
vanhöld lamba í sumarhögum á félagssvæðinu 
árin 2007-2012, auk þess voru tekin saman  
vanhöld lamba að sumarlagi í Kolbeinsstaða-
hreppi þar sem það byggðarlag tilheyrir nú 
Borgarbyggð þó bændur þar séu í Félagi sauð-
fjárbænda á Snæfellsnesi.  Afföll lamba í sum-
arhögum voru eingöngu skoðuð á búum sem 
eru með fleiri en 100 ær og hafa verið í traustu 
skýrsluhaldi á þessu árabili.  Upplýsingarnar 
voru sóttar í skýrsluhaldsforritið Fjárvís.is, þar 
farið í svokallaða fjárleit og leitað að lömbum 
sem skráð eru með afdrifin, lamb vantar af 

fjalli, á viðkomandi framleiðsluári. Þessar nið-
urstöður byggja því alfarið á skráningu 80 búa 
á afdrifum lamba sinna þessi árin og eru það 
sömu búin sem notuð eru allt tímabilið.  Skoð-
aður var fjöldi ásettra áa og gimbra á hverju 
ári til að sjá hvort ám og þar með lömbum hafi 
fjölgað á tímabilinu. Á langflestum þessara 
búa hafa ekki orðið miklar breytingar á fjár-
fjölda á þessu árabili. Á örfáum búum hefur 
fé fjölgað umtalsvert og eitt bú hætti rekstri 
2011. Þegar fæddum lömbum fjölgar er eðli-
legt að eitthvað fleiri lömb vanti af fjalli og því 
er gerð tilraun til þess að meta hvort hlutfall 
lamba sem tapast í sumarhögum er að breytast 
með því að reikna hvað lömb sem vantar af 
fjalli eru mörg % af fjölda fæddra lamba ár 
hvert. Vanhöldin voru skoðuð í hverri sveit og 
þar að mestu fylgt gömlu hreppaskiptingunni 
nema hrepparnir sem nú tilheyra Hvalfjarðar-
sveit eru teknir sem ein heild.

Vanhöld lamba í sumarhögum í Borgarbyggð,
Skorradal og Hvalfjarðarsveit  2007-2012
Árni Brynjar Bragason,  Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins – RML

Tafla 1
% fæddra lamba sem hljóta örlögin, vantar af fjalli, árin 2007-2012

 Fjöldi búa 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hvalfjarðarsveit 8 3,76% 3,52% 3,11% 3,85% 3,25% 3,34%

Skorradalur 4 1,43% 2,39% 2,05% 2,35% 2,56% 0,99%

Andakíll og Bæjarsveit 4 2,28% 3,86% 2,31% 3,9% 3,53% 3,26%

Lundarreykjadalur 8 3,54% 2,19% 2,23% 4,07% 3,16% 3,8%

Reykholtsdalur og Hálsasveit 11 3,21% 3,6% 3,2% 2,8% 3,92% 4,66%

Hvítársíða 7 2,29% 2,81% 3,1% 2,43% 2,31% 3,49%

Þverárhlíð 5 2,45% 3,88% 4,6% 4,37% 4,05% 6,22%

Stafholtstungur 5 2,34% 2,95% 2,63% 3,65% 5,53% 6,21%

Norðurárdalur 5 2,79% 2,45% 2,5% 2,31% 2,02% 2,4%

Álftaneshreppur 5 3,4% 2,04% 1,48% 2,47% 5,85% 4,18%

Hraunhreppur 6 2,6% 2,1% 1,71% 2,88% 3,85% 3,09%

Kolbeinsstaðahreppur 12 3,7% 3,88% 3,24% 4,35% 4,46% 3,88%

Í töflu 1 má sjá að vanhöld lamba í sumar-
högum eru nokkuð breytileg milli sveita.  Í 
sumum sveitum er ekki að sjá miklar breyt-

ingar á þessu árabili en annarsstaðar má lesa 
út úr þessum tölum að vanhöld lamba í sumar-
högum hafa vaxið verulega allra síðustu ár. Má 
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nefna Reykholtsdal og Hálsasveit, Þverárhlíð, 
Stafholtstungur og Álftaneshrepp. Hversu 

mörg lömbin eru sem tapast á fjalli samkvæmt 
skýrsluhaldi þessara 80 búa, má sjá í töflu 2.

Tafla 2
Fjöldi lamba sem vantar af fjalli árin 2007-2012

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fjöldi búa

Hvalfjarðarsveit 203 197 170 221 193 189 8

Skorradalur 18 30 27 31 33 10 4

Andakíll og Bæjarsveit 40 71 41 71 70 65 4

Lundarreykjadalur 116 67 69 129 101 124 8

Reykholtsdalur og Hálsasveit 166 184 156 137 204 265 11

Hvítársíða 78 98 106 85 83 122 7

Þverárhlíð 66 96 145 140 132 195 5

Stafholtstungur 87 120 105 146 231 248 5

Norðurárdalur 50 45 46 42 37 42 5

Álftaneshreppur 56 39 27 47 121 81 5

Hraunhreppur 80 66 53 88 130 110 6

Kolbeinsstaðahreppur 335 348 296 426 445 387 12

Samtals 1295 1361 1241 1563 1780 1838 80

Í júnímánuði 2001 var veðráttan óhagstæð 
lambfé víða á þessu svæði og hefur það hugs-
anlega aukið vanhöldin. Hretið í fyrrihluta 

september 2012 hafa svo dálítil áhrif á van-
höld lamba hjá bændum sem áttu fé á Holta-
vörðuheiði, Tvídægru og Arnarvatnsheiði.

Tafla 3
Vanhöld lamba í sumarhögum í Hvalfjarðarsveit, Skorradal og Borgarbyggð árin 2007-2012

 Allt svæðið 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fjöldi fæddra lamba 42.242 43.470 42.963 44.224 45.901 43.947

Fjöldi lamba sem vantar af fjalli 1295 1361 1231 1563 1780 1806

% fæddra lamba sem vantar af fjalli 3,07 3,13 2,87 3,53 3,88 4,11

Þegar þessar tölur er dregnar saman í töflu 
3 kemur greinlega fram að vanhöld lamba í 
sumarhögum eru mun meiri síðustu þrjú árin 
miða við árin þrjú þar á undan. Árin 2007-2009 
tapast að meðaltali 1296 lömb árlega í sumar-
högum á þessu svæði. Árin 2010-2012 eru  að 
meðaltali 1716 lömb sem tapast árlega eða 420 
lömbum fleiri en árin þrjú á undan. Fædd lömb 
eru dálítið fleiri á seinna tímabilinu eins og sjá 
má í töflunni. Þar kemur bæði til ofurlítil fjölg-
un áa og heldur betri frjósemi. Það eitt dugir þó 
ekki til að skýra þessi vaxandi vanhöld lamba 
að sumarlagi eins og sjá má á prósentunni. 
Það er alls ekki hægt að fullyrða að þau auknu 

vanhöld lamba sem sjá má í þessari samantekt 
megi eingöngu rekja til stækkandi refastofns 
á svæðinu en e.t.v. er ákveðin fylgni þar á 
milli.  Aðrar orsakir aukinna vanhalda lamba 
í sumarhögum liggja ekki fyrir nema þá þær 
veðurfarslegu sem bent hefur verið á. Hugsan-
lega eru sjúkdómar eins og lambakregða og 
garnaeitrun (flosnýrnaveiki) að taka stærri toll 
en verið hefur. Hér þarf greinilega að skoða 
málin betur og fylgjast áfram með vanhöldum 
lamba í sumarhögum á svæðinu. Mjög mikil-
vægur þáttur í því er að bændur skrái van-
höld lamba sinni af eins mikilli nákvæmni 
og skýrsluhaldið býður upp á.
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Í ræktunarstarfi allra búgreina er unnið 
eftir fyrirfram skilgreindum ræktunar-
markmiðum. Í slíku starfi eiga kynbætur 
sér stað, þ.e. hlutfall æskilegra gena er aukið 
með úrvali kynbótagripa. Tilgangurinn er 
að fá betri gripi í hverri nýrri kynslóð og við 
færumst nær og nær settum markmiðum.

Allir bændur hafa einhvern tíma í bú-
skap sínum valið einn grip fram yfir annan 
til ásetnings, viðkomandi gripur hefur þá 
verið betri en aðrir gripir í einum eða fleiri 
æskilegum eiginleikum sem valið er fyrir. 
Sérviska og hyggjuvit hvers bónda réði lengi 
vel því hvaða gripir voru valdir til fram-
ræktunar. Í dag er hins vegar skýrsluhald, 
þar sem safnað er tölum og mælingum fyrir 
skilgreinda eiginleika, forsenda kynbóta. Á 
grunni skýrsluhaldsins er reiknað kynbóta-
mat gripanna og það verður aldrei réttara en 
forsendurnar sem liggja að baki. Þeir bændur 
sem færa vandaðar skýrslur munu því alltaf 
njóta þess í markvissari kynbótaárangri.

Erfðafræðin er grunnurinn bak við kyn-
bætur og í flestum tilvikum eru erfðir lítill 
partur af mun stærri mynd, því umhverfið 
hefur mikil áhrif á flesta eiginleika. Svip-
gerð hvers einstaklings er það sem hægt er 
að sjá eða mæla á hverjum grip og líta má 
á svipgerðina sem summu af erfðum og um-
hverfisáhrifum (P = G + E). Kynbæturnar 
beinast að erfðaáhrifunum og miða að því að 
auka áhrif eftirsóknarverðra gena þannig að 
yngstu gripirnir standi að jafnaði framar en 
kynslóð foreldranna.

Í kynbótum er svo unnið með séða eigin-
leika og magnbundna eiginleika. Séðir eigin-
leikar stjórnast oftast af einföldum erfðum, 
þannig að einn eða fáeinir erfðavísar stjórna 
þeim og oft er hægt að geta sér til um arf-
gerð út frá svipgerð gripsins. Algengustu 
dæmi um séða eiginleika eru litir og horn. 

Hvað eru kynbætur? 
Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Ráðgjarfarmiðstöð landbúnaðarins - RML

Emma Eyþórsdóttir, Landbúnaðarháskóla Íslands

Magnbundnir eiginleikar stjórnast aftur á 
móti af mörgum erfðavísum og því erfitt að 
gera sér grein fyrir áhrifum hvers og eins. 
Við kynbætur á slíkum eiginleikum (vöxtur, 
frjósemi, mjólkurlagni) þarf að styðjast við 
upplýsingar úr skýrsluhaldinu því á grunni 
þeirra er reiknað kynbótamat með tölfræði-
legum aðferðum.

Leiðréttingar
Við undirbúning gagna fyrir útreikninga á 
kynbótamati er nauðsynlegt að gera ýmsar 
leiðréttingar á kerfisbundum umhverfis-
áhrifum í skýrslunum. Þetta er gert til þess 
að gripir séu bornir saman á jafnréttisgrunni. 
Við getum aldrei borið saman einlembing og 
tvílembing á jafnréttisgrunni eða þá lagt að 
jöfnu lömb sem slátrað er við 120 eða 180 
daga aldur. Sama máli gegnir um afurðir kúa 
sem bera að vori eða hausti.

Hins vegar getum við ekki tekið tillit til 
tilviljanakenndra umhverfisáhrifa, s.s. ef 
uppáhaldsærin gengur í túninu, veikinda 
gripa, misjafnra fóðurgæða, að ekki sé talað 
um áföll vegna hreta. Slík áhrif eru ætíð svo 
afmörkuð að þau er ekki hægt að yfirfæra á 
stærri heild þegar unnið er með stór gagna-
söfn.

Arfgengi og erfðafylgni
Arfgengi er hugtak sem skiptir miklu máli 
fyrir árangur ræktunarstarfsins. Arfgengi er 
hlutfallstala sem er metin fyrir hóp gripa fyrir 
ákveðinn eiginleika, mæld með tölugildinu 
0,00 til 1,00. Arfgengi segir til um hversu 
mikið breytileiki í einum eiginleika mótast 
af erfðum, ef það reiknast nærri núll stafar 
breytileiki nær allur af umhverfisáhrifum en 
eftir því sem talan hækkar eiga erfðir meiri 
þátt í þeim breytileika sem er á milli einstak-
linga. Ef arfgengi er hærra en 0,40 er talað 
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um hátt arfgengi en lágt ef það er undir 0,20. 
Eftir því sem arfgengi eiginleika er hærra 
því auðveldara er að ná árangri í kynbótum 
eiginleikans. Algengt er að arfgengi fram-
leiðslueiginleika í búfé sé á bilinu 0,15-0,30.

Erfðafylgni er annað hugtak sem nauð-
synlegt er að kunna skil á. Hún er mæld á 
bilinu -1,0 til +1,0 og segir til um hvernig 
einn eiginleiki tengist öðrum. Ef erfðafylgni 
er jákvæð milli tveggja eiginleika (+ tala) 
breytast þeir við úrval í sömu átt en ef fylgnin 

er neikvæð (-tala) breytast þeir við úrval í 
gagnstæðar áttir, þ.e. við getum séð framför í 
öðrum eiginleikanum en afturför í hinum. Sé 
hún 0 eru eiginleikarnir óháðir hver öðrum 
eða þá að erfðafylgnin er ekki þekkt.

Ýmis dæmi hafa komið upp í gegnum tíð-
ina þar sem val fyrir einum eiginleika hefur 
haft neikvæð áhrif á þróun í öðrum eigin-
leika. Samhliða því að velja fyrir styttri fram-
fótarlegg á lömbum sem fylgdu bættir holds-
öfnunareiginleikar fylgdi oft líka tilhneiging 

Ljósm.: Skessuhorn/MM
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til mikillar fitusöfnunar. Til að forðast það 
var samhliða valið fyrir minni fitusöfnun og 
þannig hefur tekist að minnka vægið á þess-
ari neikvæðu erfðafylgni. 

Úrvalsaðferðir
Ræktunaraðferðir til að ná árangri í kynbótum 
eru breytilegar eftir búfjárkynjum í hinum 
stóra heimi. Í kynbótum nautgripa, sauðfjár 
og hrossa á Íslandi er stunduð hreinrækt, þ.e. 
ræktunarmarkmiðið er hið sama fyrir alla gripi 
sem fæðast og þeir geta því mögulega allir 

komið til greina til framræktunar. Nokkrar 
aðferðir eru til sem byggja má úrval á. Sú 
fyrsta er einstaklingsúrval, þ.e. svipgerð ein-
staklings ræður því hvort gripur er valinn til 
framræktunar. Þá skal haft í huga að gripur 
ber aldrei utan á sér víkjandi erfðavísa sem 
hann getur búið yfir. Önnur aðferð er ætt-
ernisúrval, þá er horft til upplýsinga um föður, 
móður eða systkin þegar gripur er valinn til 
kynbóta. Þriðja aðferðin er afkvæmarann-
sókn, þá eru afkvæmahópar bornir saman og 
kynbótagripirnir valdir út frá frammistöðu 
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afkvæmanna. Allar þessar aðferðir eru not-
aðar í kynbótastarfinu hér á landi oft samhliða. 
Lambhrútar til ásetnings eru valdir út frá ætt-
erni og einstaklingsdómi en endanlegt val t.d. 
á hrútum á sæðingastöð er oftast á grundvelli 
afkvæmarannsókna. Í nautgriparæktinni er val 
kynbótanauta nær alfarið byggt á afkvæma-
rannsóknum. Hver aðferð hefur kosti og galla 
og líklegt er að bestur árangur náist með því 
að blanda þeim öllum saman. 

Kynbótamat
Kynbótamat gripa er reiknað út frá upplýs-
ingum úr skýrsluhaldi um afurðir og eigin-
leika gripanna og í því felst mat á kynbóta-
gildi gripanna þ.e. hverju þeir eru líklegir til 
að skila til afkvæma sinna.

Kynbótamat reiknað með BLUP aðferðum 
er almennt í notkun hér á landi og er viður-
kennd sem besta aðferðin við mat á kynbóta-
gildi. Kostir aðferðarinnar eru m.a. að hægt 
að meta erfða- og umhverfisþætti samtímis 
og tekið er tillit til upplýsinga um alla ætt-
ingja hvers grips sem skráðir eru í skýrslum. 
Þannig fæst mun öruggara mat á kynbóta-
gildi gripa sem notaðir eru á mörgum stöðum 
í stað þess að horfa á kynbótagildi þeirra í 
afmörkuðum hóp. 

Það er hins vegar nauðsynlegt að gera sér 
grein fyrir því að kynbótamat er aðeins reikn-
uð tala, raunverulegt kynbótagildi er það sem 
gripurinn fær frá foreldurum sínum og það 
verður aldrei hægt að reikna. Á 1. mynd má 
sjá samspil raunverulegs kynbótagildis og 
reiknaðs kynbótamats. Ef við vissum hið 
raunverulega gildi frá foreldrum þá væri 
reiknaða matið jafnt kynbótagildinu. Útkoma 
úr kynbótamati getur verið ýmist hærri eða 
lægri en hið raunverulega kynbótagildi. Eftir 
því sem upplýsingar um gripinn og ættingja 
hans eru meiri og betri, því minni óvissa 
fylgir reiknaða matinu og það verður örugg-
ara. Þessi öryggismörk verða þrengri eftir því 
sem magn upplýsinga eykst og ef þess er gætt 
að gæði upplýsinga séu sem best, þ.e.a.s. að 
skýrslur séu rétt og samviskusamlega færðar

.

Sjálfbærar kynbætur
Hér að framan hefur verið stiklað á stóru í 
flestum þeim þáttum sem hafa áhrif á kyn-
bætur. Umhverfisáhrif skipta mjög miklu 
máli fyrir marga eiginleika og því getur 
vönduð meðferð s.s. rétt fóðrun gripa haft 

1. mynd. Samhengi kynbótamats og kynbótagildis. 
Punktalínur sýna öryggismörk kynbótamatsins.
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mikið að segja um hvort kynbætur skila sér 
í raun. Eins er mjög nauðsynlegt að hafa öll 
ræktunarmarkmið víðfeðm og vel skilgreind 
svo ekki séu ræktuð inn í stofna óæskileg 
hliðaráhrif s.s. vegna neikvæðrar erfðafylgni. 
Ótal dæmi eru þekkt erlendis um neikvæð 
áhrif kynbóta s.s. val fyrir auknu mjólkur-
magni hjá kúm hefur leitt til aukinnar tíðni 
júgurbólgu sem og lakari frjósemi.1 Á Ís-
landi hefur okkur borið gæfa til að stunda 
ræktunarstarf þannig að slík áhrif eru lítil 
sem engin. Fjölþætt ræktunarmarkmið sem 
taka til margra eiginleika er einnig forsenda 
þess að búféð haldist hraust og afurðasamt til 
lengri tíma.  Ef valið er einhliða eftir örfáum 
eiginleikum er bæði aukin hætta á skyld-
leikarækt og afturför í eiginleikum sem ekki 
er tekið tillit til.

Kynbótafræðin sem slík gengur út frá 
mörgum línulegum mælikvörðum þegar 
unnið er með gögn. Hins vegar er rétt að 
hafa í huga að líffræðin sem stýrir lífi hverrar 
skepnu er ekkert endilega línuleg. Þetta þarf 
líka að hafa í huga því allir hlutir hafa þol-
mörk, þ.e. hversu langt á að ganga í kynbótum 
á kostnað annarra þátta sem varða til dæmis 
velferð eða heilsufar gripanna. Kynbætur eru 
nefnilega ekkert annað en eitt af fjölmörgum 
verkfærum í verkfæratösku bóndans sem þarf 
að hafa þekkingu og skilning á til þess að bú-
skapurinn skili góðum árangri.

Heimildaskrá:
1) Rauw, W. M., Kanis, E., Noordhuizen-Stassen, 

E. N. and Grommers, F. J. (1998). Undesirable 
side effects of selection for high production 
efficiency in farm animals: a review. Livestock 
Production Science, 56 (1): 15-33.
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Eigandi Fjöldi Kg kjöt eftir 
ána

Fædd lömb Til nytja

Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 32 21,6 1,22 1,09

Auður Pétursdóttir, Ausu 19 19,2 1,63 1,32

Þorvaldur Jónsson, Innri-skeljabrekku 10 18,4 1,11 1

Jómundur G. Hjörleifsson, Heggsstöðum 14 17,3 1,14 0,93

Gunnar Þorkelsson, Tröðum 24 17 1,3 1

Þorsteinn G. Eggertsson, Kvíum 15 17 0,93 0,87

Brynjólfur Sæmundsson, Beitistöðum 15 16,6 1,21 0,93

Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 83 16,3 1,23 0,98

Haukur og Randi, Skáney 15 16,1 1,13 0,87

Harpa Reynisdóttir, Hæli 42 16 1,02 0,85

Hallgrímur Rögnvaldsson, Innra-Hólmi 23 15,8 1,09 1

Kristín Gunnarsdóttir, Lundi 13 15,8 1,08 0,85

Vigfús Pétusson, Hægindi 20 15,4 1 0,9

Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 73 14,4 1,21 0,86

Sveinn Þórólfsson, Ferjubakka 2 25 14,4 1,08 0,88

Sigurður Pétursson, Hellum 60 14,3 1,08 0,83

Torfi Hannesson, Gilstreymi 31 14,2 1,29 1,16

Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 80 14 1,21 0,81

Guðmundur Sigurjónsson, Bjarteyjarsandi 99 13,4 1,12 0,89

Tilraunabúið Hesti 169 13,4 1,23 0,82

Sigvaldi Jónsson, Hægindi 72 13,4 1,11 0,76

Ásbjörn Sigurgeirsson, Ásbjarnarstöðum 119 13,3 1,05 0,91

Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 36 13,3 1,06 0,89

Guðmundur Kristinsson, Grímsstöðum 69 13,2 0,96 0,84

Melur sf, Mel í Hraunhreppi 36 13,1 0,94 0,75

Borgfirsk býli þar sem veturgamlar ær eru 10 eða fleiri og hver þeirra skilar 13,0 kg af kjöti eða meira 
árið 2012

Ljósm.: LGE



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Gefðu sparnað 
í fermingargjöf

Fermingarkortið er gjöf sem leggur grunn að � árhag framtíðarinnar. 
Kortið kemur í fallegum gjafaumbúðum og fæst án endurgjalds í útibúum
Landsbankans.

Fermingarkortið er inneignarkort sem hentar þeim vel 

sem vilja gefa sparnað í fermingargjöf. Landsbankinn 

greiðir 5.000 króna mótframlag þegar fermingarbörn 

leggja 30.000 krónur eða meira inn á Framtíðargrunn. 
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Liðið ár var kjötframleiðendum hagstætt. 
Heildaraukning í sölu allra kjöttegunda 
innanlandsmarkaði var 7 % sem getur ekki 
annað en talist mjög góður árangur og má 
eflaust þakka það hægum viðsnúningi efn-
hagslífsins og auknum fjölda ferðamanna.

En sérstaka athygli og ánægju vekur sölu-
aukning kindakjöts innanlands sem var 
11,5% og sú kjötgrein sem jók sölu sína mest. 
Góð og batnandi ímynd lambakjöts sem úr-
valsvöru ræður örugglega miklu.

Á erlendum mörkuðum eru aðstæður mjög 
misjafnar. Sumir markaðir gefa vel en flestir 
markaðir í Evrópu eru hins vegar í mikilli 
niðursveiflu. Aðrir eins og Rússland og As-
íumarkaðir eru í uppbyggingu og lofa góðu 
fram á veginn.

Sauðfjárslátrun gekk vel á liðnu ári hjá SS 
og jók félagið hlutdeild sína í slátrun nokkuð 
og er sem fyrr stærsti sláturleyfishafi lands-
ins. Í undirbúningi eru miklar endurbætur 
á afurðastöð félagsins á Selfossi til að auka 
afköst og bæta aðstöðu til margra verkefna.

SS hefur kynnt afkomu liðins árs sem var 
með ágætum og sérstaklega ánægjulegt að 
SS fékk viðurkenningu frá CreditInfo sem 
fyrirmyndarfyrirtæki vegna góðs reksturs og 
efnahags. Innan við 1% fyrirtækja landsins 
uppfylla þær kröfur sem gerðar eru.

Sláturfélagið er samvinnufélag framleið-
enda og til að leggja áherslu á tilgang félags-
ins samþykkti stjórn félagsins 19. febrúar 

Sláturfélagið – Uppbótarstefna ákveðin
Steinþór Skúlason, forstjóri Sláturfélags Suðurlands

síðastliðinn uppbótarstefnu sem felur í sér 
að það verður haft sem viðmiðun að greiða 
þriðjung af hagnaði félagsins til eigenda og 
viðskiptamanna í formi arðs og vaxta á stofn-
sjóði og uppbótar á afurðaverð liðins árs. 
Skv. þessu hefur félagið nú þegar greitt 47 
mkr. auk vsk inn á bankareikninga félags-
mann vegna innleggs liðins árs sem jafngildir 
2,8% uppbót á allt innlegg ársins 2012.

Með þessum hætti er búið að tengja með 
skilgreindum hætti ávinning bænda af góðum 
rekstri félagsins sem þeir geta haft áhrif á 
með auknum viðskiptum við SS.

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 og sér-
staklega hlekkinn “Mínar síður” sem er á for-
síðu og inniheldur allar upplýsingar um við-
skipti bænda við félagið svo sem vigtarseðla, 
reikninga, reikningsyfirlit o.s.frv. Fá þarf 
lykilorð hjá SS til að nota sér þessa þjónustu.
Sjá nánar á www.ss.is. Á heimasíðunni má 
einnig sjá ítarlega greiningu á sauðfjárslátrun 
síðasta hausts eftir vikum svo sem flokkun, 
meðalverð á kg og á dilk. Holdfyllingu, fitu-
flokkun og margt fleira.

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

 

Ljósm.: JLJ.



 
 
 

 

—Cheyenne's leading office supply store for over 50 years— 
is proud to announce the acquisition of 

A. Datum Corporation, 
featuring the following: 

 
§ Imaging Systems 
§ Photocopiers 
§ Laser Printers 
§ Electric and Electronic Typewriters 
§ Desktop Computers 
§ Electronic Billing and Accounting 
§ Plus a thoroughly modern service department with factory-

trained technicians 
§  

FABRIKAM, 
INC. 

Bifreiðaþjónustan býður upp á alhliða dekkja 
og smurþjónustu líkt og undanfarna áratugi. 

 
Kappkostað er að útvega bændum síur, olíur, 

hjólbarða og slöngur á góðu verði. 
 

Boðið er upp á að taka dráttarvélar í öll 
olíuskipti og smurningu fyrir sumarið. 

 
Tökum að okkur bremsuviðgerðir. 

 
 

 
 

Dæmi um nýjar vörur: 
· Dráttarvéla-olíur frá Irving oil í 19 l. fötum. 
· Glussi frá Irving oil í 19 l. fötum.     Verð 13.000 kr.m.vsk 
· Unifarm olía í 20 l. brúsa                 Verð 15.000 kr.m.vsk 
· EP 2 koppafeiti        Verð     750 kr.m.vsk 

 

Bifreiðaþjónusta Harðar ehf. Borgarbraut 55 310 Borgarnes 
S:437-1192 og 847-8698 Netfang:midgardur@vesturland.is 

Bifreiðaþjónusta Harðar ehf. 
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Fyrir framleiðsluárið 2012 voru settar á vetur 
563 fullorðnar ær, 174 gimbrar og 27 hrútar, 
á Hesti. Í allt voru því 764 kindur á fóðrum, 
veturinn 2011-2012.

 
Frjósemi

Það fæddust 1058 lömb eftir fullorðna á, 
eða 1,90 lömb á vetrarfóðraða á. 15 ær voru 
geldar, 6 létu lömbum fyrir burð, 75 ær voru 
einlembdar, 398 tvílembdar, 61 þrílembd og 
1 fjórlembd. Frjósemin hefur verið á svipuðu 
róli síðustu ár. Á borna á reiknast frjósemin 
1,98 lömb á kind.

Afföll voru 105 lömb frá vori til hausts 
sem gerir 9,64 % miðað við 10,5 % árið áður. 
Dauðfædd lömb voru 29, 13 lömb drápust í 
fæðingu og 27 lömb drápust á sauðburði og 
fram að fjallrekstri. 12 lömb drápust í skurð-
um, afvelta og öðrum slysförum að hausti, 
eftir að þau voru komin heim á beit. 21 lamb 
vantaði af fjalli. 

Gimbrarnar báru 198 lömbum sem gerir 
1,17 lömb á vetrarfóðraða gimbur. 24 gimbr-
ar voru geldar eða höfðu látið fangi, eða 14,2 
% gimbranna. 93 gimbrar voru einlembdar, 
51 tvílembd og 1 þrílembd. 

Afföll voru 42 lömb frá vori til hausts, eða 
21,2 %, miðað við 23,7 % árið áður. Þessi 
afföll eru minni en síðustu ár, þó þau séu enn 
of mikil. 10 lömb voru dauðfædd, 11 dóu í 
fæðingu, 9 drápust á sauðburði og til fjall-
reksturs. 4 lömb fórust í skurði og af öðrum 
slysförum og 8 vantaði af fjalli. 

Afkvæmarannsókn 2012
18 veturgamlir hrútar voru í afkvæmarann-
sókninni á Hesti síðastliðið haust. Af þeim 
voru átta undan hrútum sem voru á sæðinga-
stöðvunum. Þrír hrútar voru undan Frosta 07-
843, tveir undan Gosa 09-850 og einn undan 
Lagði 07-847, Kosti 09-851 og Snævari 10-
875.

Frá  Hesti – Niðurstöður skýrsluhaldsins 2012
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson – Landbúnaðarháskóla Íslands

Aðeins er unnið með hrútlömb í afkvæma-
rannsókninni á Hesti og var þeim slátrað í 
einni slátrun þann 29. September 2012. Slátr-
að var hjá SAH Afurðum ehf. á Blönduósi 
og var meðalfallþungi 286 hrúta 15,52 kg. 
Meðaleinkunn fyrir gerð var 9,53 og 5,95 
fyrir fitu. Hlutfallið milli gerðar og fitu var 
því 1,60. Öll lömb á Hesti eru ómmæld og 
var meðalómvöðvi hrútlamba í afkvæma-
rannsókninni 27,51 mm, ómfita var 2,48 mm 
að meðaltali og lögun 3,60. 

Að fengnum niðurstöðum var einn hrútur 
valinn til þess að fara á sæðingastöðvarnar og 
er það Drífandi 11-895, undan Atal 09-618 
frá Hesti og dóttur Grána 03-957. Atall var 
undan AT 06-906 og Kveiksdóttur. Drífandi 
skilaði 19 lambhrútum til slátrunar og var 
meðalþungi þeirra á fæti 36,87 kg, meðalóm-
vöðvinn 28,03 mm, meðalfitan 2,31 mm og 
3,63 í lögun. Þá var meðal fallþunginn 15,40 
kg með 10,11 í gerð og 6,32 í fitu. 

Skænir 11-660, undan Frosta 07-843 var 
með áberandi góðar niðurstöður, en heilsu-
far hans hæfði ekki hrútum á sæðingastöð 
(snúnir framfætur). Niðurstöður Skænis fyrir 
18 hrútlömb voru eftirfarandi: Meðalþungi á 
fæti 38,97 kg, meðalómvöðvinn 29,08 mm, 
meðalfitan 2,67 mm og 3,80 í lögun. Þá var 
meðal fallþunginn 16,22 kg með 11,16 í gerð 
og 5,90 í fitu.

Flokkun lamba
Alls voru 840 lömbum slátrað í haustslátrun-
um 2012. Inn í þessari tölu eru hrútlömbin úr 
afkvæmarannsókninni sem talað var um hér 
að ofan. Meðalfallið var 15,40 kg og meðal-
talstölur fyrir kjötmatið voru 9,27 fyrir gerð 
og 5,96 fyrir fitu. Skiptingu í einstaka flokka 
má sjá í töflu 1. Eins og sjá má, þá flokkast 
tæp 94 % lambanna í fituflokka 2 og 3 en 
innan við fjörutíu prósent lambanna náði í E 
og U síðastliðið haust. Langstærsti einstaki 
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flokkurinn er R2 (40,60%) og því næst flokk-
arnir U3, R3 og U2, en í þessa fjóra flokka 
fara 90,72% lambanna.

Greinilegur munur var á lömbunum síðast-
liðið haust frá árinu áður í vöðvafyllingu og 
sást sá munur sérstaklega á því að lærafylling 
og gerð í sláturhúsi var ekki eins góð enda 
hálfu kílói minni fallþungi. Hins vegar var 
ómmæling með ágætum og skýrist það af því 
að þroski lambanna var fínn fram að fjall-
rekstri, en grundvöllur góðrar vöðvasöfnunar 
er góður vöxtur fyrri part sumars. Það sem 
gerðist svo er að það hægði verulega á vexti 
lambanna á afréttinum síðastliðið sumar, 
mun meira en vant er, sem veldur því að 
lömbin voru léttari en oft áður og náðu því 
ekki sömu gerð og verið hefur. 

Ásetningur
Síðastliðið haust voru settir á 20 lambhrútar, 
19 hyrndir og einn forystuhrútur. Synir hrúta 
á sæðingastöð eru 4. Einn er undan Drífanda 
11-895, einn undan Grábotna 06-833, einn 
undan Púka 06-807 og einn undan Kvisti 
07-866. Meðalþungi ásetningshrútanna var 
44,1 kg og voru þeir með 32,5 mm þykkan 
bakvöðva, 2,8 mm fitu og 4,3 í lögun að jafn-
aði, í ómmælingu.

Alls voru settar á vetur 180 gimbrar. 
Dætrahópar voru settir á undan Drífanda 
sem fór á sæðingastöð og svo Skæni og 
Skefli Frostasonum. 22 gimbrar eru undan 
gemlingum og úr sæðingum eru gimbrar til 
undan Púka 06-807 (2), Grábotna 06-833 (3), 

Kvisti 07-866 (3), Guffa 08-869 (4), Hergli 
08-870 (3), Þrótti 08-871 (1), Tenór 08-873 
(6) og Seið 09-874 (1).  Sitt hvor kollótta 
gimbrin var sett á undan Sigurfara 09-860 
og Svala 10-862 og ein forystugimbur er til 
undan Karli Philip 05-827. Gimbrarnar voru 
að meðaltali 39,7 kg í september síðastliðinn. 
Meðaltal ómmælinga var 30,5 mm vöðvi, 3,1 
mm fita og 4,0  í lögun.

Frá Hesti voru seldir á fæti 5 lambhrútar, 
12 fullorðnir hrútar og 50 lífgimbrar.

Afurðir
Fullorðnu ærnar voru að skila að meðaltali 
27,9 kg af kjöti eftir hverja á haustið 2012. 
Einlemban skilaði 17,1 kg og tvílemban 31,3 
kg. Á með lambi skilaði 29,6 kg.

Veturgömlu ærnar skiluðu að meðaltali 
13,4 kg af kjöti eftir vetrarfóðraðan gemling. 
17,6 kg skiluðu veturgamlar ær með lömbum.

Fósturtalning 2013
Fósturtalning í ánum á Hesti fór fram þann 
21. febrúar. Heildarfjöldi lamba sem vænta 
má í vor er 1302 lömb, 186 lömb úr geml-
ingum og 1116 lömb úr fullorðnu ánum. 
Frjósemin er með betra móti í fullorðna fénu 
en lambalát að einhverju marki er í gemling-
unum. Frjósemi áa á öðrum vetri er 0,01 
lambi hærra á kind nú en vorið 2011 og er 
það vel yfir meðallagi síðustu ára, en í þeim 
voru talin 1,85 lömb á vetrarfóðraða á. Mestu 
munar um að það eru einungis 2 geldar í 

Tafla 1. Flokkun allra lamba á Hesti 2012.

E U R O P Alls
1 0,83% 2,38% 0,12% 3,33%
2 0,95% 15,83% 40,60% 57,38%
3 2,26% 17,86% 16,43% 36,55%
3+ 0,12% 1,90% 0,71% 2,74%
4     
5
Alls 3,33% 36,43% 60,12% 0,00 0,12% 100,0 %



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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þeim árgangi og reyndar eru einnig mjög fáar 
geldar eldri ær miðað við síðustu ár. Frjósemi 
á þriggja vetri og eldri á er 1,99 lömb á á. Á 

vetrarfóðraða á tveggja vetra og eldri er frjó-
semin 1,95, sem er með hæsta móti á Hesti.

Niðurstöður talningarinnar má sjá í eftir-
farandi töflu:

Gemlingar  (%) Ær á öðrum vetri Eldri ær
Geldar/dautt fóstur 37  (20,7 %)     2   (1,3 %)    5   (1,2 %)
Einlembdar 98 (54,7 %)   25 (16,6 %)   43 (10,2 %)
Tvílembdar 44 (24,6 %) 118 (78,1 %) 322 (76,7 %)
Þrílembdar     6   (4,0 %)   50 (11,9 %)
Fjórlembdar         (0,0 %)
Frjósemi 186/179 = 1,04 lömb 279/151 = 1,85 lömb 837/420 = 1,99 lömb

Dalvegi 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500 • www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Láttu Weidemann smávélar
létta þér verkin.

Fjöldi stærða í boði.
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Svipmyndir úr Vorferð félagsins á Suðurland 2012

Myndir í eigu félagsins.
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Afkvæmarannsóknir í Borgarfirði haustið 2012
Árni Brynjar Bragason, ráðanautur hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins - RML

Haustið 2012 voru gerðar upp afkvæmarann-
sóknir á 15 búum í Mýra- og Borgarfjarðar-
sýslu. Þar af voru átta þeirra styrkhæfar, þ.e. 
þar voru bornir saman átta hrútar eða fleiri en 
í hinum fjórum voru bornir saman 5-7 hrútar. 
Fimm þessara búa eru sunnan Skarðsheiðar, 
eitt í Borgarfjarðarsýslu norðan Skarðs-
heiðar, átta í uppsveitum Mýrasýslu og eitt á 
Mýrum. Í töflunni má sjá þá hrúta sem náðu 
120 eða meira í heildareinkunn. Heildarein-
kunn er meðaltal gæðaeinkunnar (mælinga 
og mats á lifandi gimbrum) og kjötmataein-
kunnar. Rétt er að vekja athygli á því að 
einkunnirnar byggast á samanburði hrútanna 
innan bús og þetta því þeir hrútar sem sýna 
mesta yfirburði á sínu heimabúi. 

Freyr 11-181 á Þorgautsstöðum 2 var í 
minni afkvæmarannsókn ásamt sex öðrum 
hrútum. Dæmdar dætur hans voru í meðal-
lagi vænar en bakvöðvi þeirra mældist 2 mm 
þykkri en hjá dætrum þess hrúts sem næstur 
kom í rannsókninni. Þessar gimbrar mældust 
jafnframt með minnsta fitu á baki og lögun 
bakvöðvans var afgerandi best. Þessi dætra-
hópur stigast síðan mun betur en aðrir hópar. 
Þessir yfirburðir koma síðan skýrt fram í 
kjötmati sláturlamba. 

Þorsti 11-366 er frá Múlakoti í Lundar-

reykjadal en var notaður á Kjalvararstöðum 
og Kópareykjum síðastliðinn vetur. Gerð var 
upp minni afkvæmarannsókn á Kjalvarar-
stöðum þar sem Þorsti sýndi mikla yfirburði 
í samkeppni við öfluga hrúta. Dæmdar dætur 
hans voru í meðallagi vænar með afgerandi 
þykkastan bakvöðva sem jafnframt var lang 
best lagaður. Stigun fyrir frampart og læri var 
síðan afgerandi best hjá þessum systrahópi. 
Þessir yfirburðir koma jafnframt skýrt fram í 
kjötmati sláturlamba.

Dropi Kúld 11-392 á Þaravöllum er að-
keyptur frá Þorsteini Kúld í Stykkishólmi. 
Faðir hann Njörður 09-692 er frá Mýrum í 
Eyrarsveit og er undan Púka 06-807. Dæmd-
ar dætur Dropa Kúld mælast með tæpum 1 
mm þykkri bakvöðva en dætur næsta hrúts í 
rannsókninni og lögun bakvöðvans sú besta. 
Fita á baki mælist sú minnsta. Þessar gimbrar 
stigast jafnframt vel og flokkun slátulamba er 
ein sú hagstæðasta.

Of langt mál er að rekja kosti fleiri hrúta á 
þessum lista en þeir eru greinilega allir öfl-
ugir kynbótahrútar þó forsendur heildarein-
kunnar sé nokkuð mismunandi . Sjö hrútar á 
þessum topplista eru undan hrútum frá Hest-
búinu og mæður níu þeirra eru undan hrútum 
frá Hesti. 

Ljósm.: JLJ
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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 
 
 

 
 

Hrútar sem ná 110 eða meira í heildareinkunn í afkvæmarannsóknum í Borgarfirði haustið 2012
Bær Hrútur Faðir Móðurfaðir Þunga-

eink.
Fall-

þunga-
eink.

Fall-
þungi

Gerð Fita Gæða-
eink

Kjöt-
mat-
seink

Heild

Þorgautsstaðir 2* Freyr 11-181 Fannar 07-808 Grábotni 06-833 99,4 100,9 15,5 9,4 5,8 181 129 155

Kjalvararstaðir* Þorsti 11-366 Frosti 07-843 Mímir 04-951 100 106,7 17,8 10,3 7,3 154,2 127,3 140,8

Þaravellir Dropi Kúld 11-392 Njörður 09-692 Kveikur 05-965 104,5 101 16,3 9,4 6,8 144,9 126,9 135,9

Ytri-Hólmur Vöttur 11-304 Þykki 10-108 Gjafar 06-106 101,9 106 15,6 8,5 5,8 154,1 115,2 134,7

Skorholt Hrannar 11-253 Fannar 07-808 Dökkvi 07-809 98 94,6 16,6 9,7 7,4 163 103 133

Ytri-Hólmur Héli 11-310 Frosti 07-843 Hylur 01-883 99,7 109,3 15,9 8 5,6 152,8 112,8 132,8

Staðarhraun Goði 08-628 Þráður 06-996 Dagur 04-601 102,3 109,7 16,9 9,7 5,9 128,7 134 131,4

Örnólfsdalur Rambó 08-461 Raftur 05-966 Goði 05-474 100,6 94,5 15,1 8,5 5,4 126,7 131,7 129,2

Skorholt 07-252 Kveikur 05-965 Túli 98-858 103,3 106,8 17,6 9,4 6,9 131,8 118,6 125,2

Skorholt Tímon 10-243 Raftur 05-966 06-249 97 90,5 16,4 9,6 7 134,6 114,4 124,5

Sámsstaðir Hnöttur 11-286 Máni 09-849 Þorgarður 07-261 93,3 89,1 14,7 8,9 5,9 140,3 107,7 124

Ytri-Hólmur Díll 11-307 Gosi 09-850 Kveikur 05-965 99 103,2 15,3 7,8 5,6 140,6 106,9 123,8

Gilsbakki Boði 11-370 Borði 08-838 Lóði 00-871 93,8 99 17,1 10,1 7,3 132,9 113,9 123,4

Bakkakot* Eyfi 09-010 Hnallur 08-237 Köstur 05-171 102,6 100 16 9 6,4 150,6 95,3 123

Bjarteyjarsandur Frami 11-522 Fannar 07-808 Hylur 01-883 99,8 92,5 15,2 7,6 5,4 144 99,5 121,8

Bjarnastaðir Mökkur 10-325 Grábotni 06-833 Tjaldur 05-765 103,2 104,4 16,7 10,1 6,6 116,9 125,6 121,3

Örnólfsdalur Fannar 08-008 Papi 04-964 Hylur 01-883 98,1 106,6 16 9,5 6,9 133,3 107,7 120,5

Staðarhraun Loki 11-608 Laufi 08-848 Moli 00-882 100,5 105,3 16,9 10 6,2 120,6 119,3 120

* = Hrúturinn var í óstyrkhæfri afkvæmarannsókn, 5-7 hrútar í samanburði
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Þó að fátt gott megi segja um bankahrunið og 
gengisfall krónunnar 2008, þá er er það eftir 
sem áður þannig útflutningur á íslenskum 
framleiðsluvörum varð í kjölfarið mun hag-
stæðari en áður.

Sauðfjárafurðir eru þar engin undan-
tekning. Eins og sjá má á línuritinu hér að 
neðan þá óx útflutningur verulega strax 2008 
og endaði með algjöru metári 2010 þegar 
flutt voru út nær 3.600 tonn af kjöti. Það olli 
nokkru uppnámi á innanlandsmarkaði sum-
arið 2011 eins og menn muna. Segja má að 
allar frystigeymslur hafi verið tómar þegar 
að sláturtíð 2011 hófst, þó umræðan um skort 
hafi líka verið byggð á því að verð á markaði 
hækkaði vegna minna framboðs. Talsvert 
dró úr útflutningi strax árið eftir, enda hafa 
bændur og afurðastöðvar alltaf tekið mjög 
alvarlega þá skyldu að sinna innanlands-
markaðnum vel. Áfram dró úr útflutningi 
í fyrra og verð lækkuðu á mörkuðum sem 
ekki hefur gerst undanfarin ár. Á móti kom 
að innanlandsmarkaðurinn tók vel við sér 
og söluaukning varð yfir 10% þar á milli 
áranna 2011 og 2012. Kindakjöt er nú traust 
í sessi sem annað vinsælast kjöt í landinu en 
alifuglakjötið trónir á toppnum eins og það 
hefur gert frá 2007.

Útflutningsverðmæti (FOB) alls sam-
kvæmt gögnum Hagstofu Íslands var tæpur 
3.1 milljarður króna í fyrra sem er um 200 
milljónum minna en árið 2011. Tveir þriðju 
verðmætisins voru vegna kjöts og kjötafurða, 
rúm 20% eru gærur og afgangurinn ull og 
ullarvörur. Mikilvægasta markaðssvæðið eru 
sem fyrr Evrópulönd utan ESB þ.e Noregur, 
Færeyjar, Rússland, Tyrkland og Sviss.

Hvað varðar einstök lönd þá er Noregur 
verðmætastur. Þangað voru fluttar út afurðir 
fyrir 620 milljónir króna, þá Bretland með 
460 milljónir og svo Bandaríkin með 290 
milljónir. Næstu lönd eru síðan Færeyjar 

Útflutningur sauðfjárafurða 2012
Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda

og Tyrkland. Þessi 5 lönd skiluðu 1.9 millj-
örðum af 3.1 milljarða tekjum í heild. Nor-
egur, Bretland og Færeyjar eru allt mjög 
mikilvægir markaðir eins og um langa hríð. 
Bandaríkin hafa vaxið verulega undanfarin 
ár og salan þangað hefur aldrei verið betri. 
Tyrkland er síðan mikilvægur gærumarkaður.

Erfitt er að bera útflutningsverðið saman 
við verðið hér innanlands. Bændur frá greitt 
fyrir sitt innlegg með skv. kílóverði í heilum 
skrokkum. Meðalverð til þeirra var 539 kr/kg 
í fyrra fyrir lambakjöt og 252 kr. fyrir annað 
kjöt. Gögn Hagstofunnar miðast við tollskrá 
og ef allar kjötafurðir eru skoðaðar þá var 
meðalútflutningsverð á þeim í fyrra 635 kr/
kg (FOB). 

Tafla 1 – Hlutfall útflutnings sauðfjárafurða eftir 
markaðssvæðum árið 2012. Heimild: Hagstofa Íslands.

Svæði Verðmæti 
kjötafurðir

Verðmæti 
alls

Evrópa utan ESB 53% 44%
ESB 17% 34%
Asía 16% 11%
N-Ameríka 14% 11%

Ef við skoðum hinsvegar aðeins FOB 
verð á frystu lambakjöti í heilum eða hálfum 
skrokkum þá er meðalverð þeirra 975 kr/
kg. Það er svipað og íslenskum neytendum 
bauðst í slátutíðinni sl. haust þegar stór-
markaðirnri auglýstu heila eða hálfa skrokka 
á tilboði. Smásöluverð hérlendis er auðvitað 
ekki sambærilegt við útflutningsverð, þar 
sem eftir er að greiða flutningskostnað og 
bæði heild- og smásala erlendis eiga eftir að 
leggja á vöruna. Þetta sýnir einfaldlega hvað 
íslenska verðið er hagstætt. Það er svo önnur 
umræða hvort hlutur bóndans er nægilega 
stór í ofangreindu dæmi.
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Afurðastöðvar sjá um útflutning á einstaka 
markaði en Landssamtök sauðfjárbænda 
hafa markað þá stefnu að styrkja beri áfram 
stoðir útflutningsins og einkum að auka það 
að kjötið sé markaðssett sem íslensk fram-
leiðsla. Það skiptir verulegu máli. Markaðs-

Mynd 1
Innanlandssala og útflutningur á kindakjöti 2001-2012.  Tölur eru í tonnum. Heimild: Bændasamtök Íslands.

ráð kindakjöts á vörumerkið Iceland Lamb 
sem hvatt er til að sem flestir noti við sitt er-
lenda markaðsstarf. Jafnframt er starfræktur 
vefurinn icelandlamb.is sem hefur að geyma 
upplýsingar um framleiðsluhætti hérlendis 
og þá sérstöðu sem við bjóðum. 

 

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

Er umboðsmaður kjötafurðarstöðvar KS í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.
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Mikil umsvif voru í rekstri SAH Afurða á liðnu ári
Sigurður Jóhannesson, framkvæmdastjóri SAH-Afurða ehf.

Innlagt kjötmagn allra kjöttegunda er um 
2.400 tonn sem er meira en það hefur nokkru 
sinni áður verið. Hjá SAH Afurðum eru um 
60 ársverk og fyrirtækið því mikilvægur at-
vinnurekandi á svæðinu. Velta SAH Afurða 
ehf. nam um 1.950 m.kr. sem er umtalsverð 
aukning frá árinu 2011 þegar veltan nam um 
1.421 m.kr.

Slátrun sauðfjár fór vel yfir 103.000 fjár í 
annað skipti í sögu félagsins. Slátrunin gekk 
mjög vel, þrátt fyrir leiðinlegt  tíðarfar og 
mikið hret sem gerði í upphafi september-
mánaðar. Bændur sýndu mikla samkennd 
og voru duglegir að hliðra til sláturdögum, 

svo unt væri að leysa slátrun fyrir þá bændur 
sem voru á snjóþyngstu svæðunum, hratt og 
örugglega. 

Sala afurða er í ágætu samræmi við sölu-
áætlun félagsins og eiga birgðir dilkakjöts að 
ganga upp þegar ný sláturtíð gengur í garð í 
september. Innanlandssala er heldur vaxandi, 
en vegna kreppunnar í Evrópu hefur útflutn-
ingur þangað dregist mikið saman. Því hefur 
verið mætt með því að leggja aukna áherslu á 
Rússlandsmarkað og Asíumarkað.

Stórgripaslátrun sló öll fyrri met. Mikil 
aukning hefur orðið í slátrun nautgripa, sem 
að stærstum hluta til, kemur til vegna fjölg-

Ljósm.: Skessuhorn/MM
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unar bænda sem kjósa að eiga viðskipti við 
félagið. Sala þessara afurða hefur gengið vel, 
enda frekar verið skortur á nautgripakjöti á 
liðnum mánuðum, og ljóst að sá skortur á 
aðeins eftir að aukast. Ákaflega brýnt er að 
auka framleiðslu nautgripakjöts, svo unt sé 
að fullnægja þörfum innanlandsmarkaðar. 
Nýlega skipaði Atvinnuvega-og nýsköpunar-
ráðuneytinu svo starfshóp til að koma fram 
með hugmyndir að aðgerðum til að auka 
nautakjötsframleiðsluna, þannig að segja má 
að vinna í þá átt sé hafin.

Hvað hrossaslátrun varðar, var einnig stór-
aukning í henni. Greinilegt er að bændur eru 
að grisja hrossastofninn, enda heyfengur víða 
í minna lagi. Hrossakjötið er að stærstum 
hluta selt til Rússlands, en lundir, fille og 
innralæri fara þó á innlendan markað. Í ljósi 
þessarar miklu hrossaslátrunar, má búast við 

5 túttu 8 L

Lambapeli
1 líter

“Klaufa”
klippur

Burðarslím

Lambatúttufötur
6 túttu 8 L

Innihald:
Prótein 23,50%
Fita 20,50%
Aska 7,00%
Trefjar 0,04%
PH + 6,00

Viðbætt pr/kg:
Vitamín A 50.000 IU
Vitamín D3 4.000 IU
Vítamín C 300 mg
Vítamín E 300 mg

Sametning:
Undanrennuduft, mysuduft, kókos fita, 
pálma olía, prótein þykkni

10 kg.Lambaduft

Merkilitir sprey
500 ml.
Litir: Blár - Rauður - 

Grænn

Litir: Blár-Fjólublár-
Orange-Rauður-
Svartur

Merkilitir (stick)

Gunnbjarnarholti
801 Selfoss
480 5600
landstolpi.is

Egilsstöðum
471 1901

að nokkur samdráttur verði í framboði og 
slátrun folalda á árinu 2013.

Framleiðsla aukaafurða hefur aldrei verið 
meiri, en sem dæmi má nefna að allir lamba-
hausar eru afháraðir og fluttir á erlendan 
markað, svo og allar afturlappir af sauðfé. 
Þarna er beitt vinnsluaðferð sem ekki hefur 
verið notuð annarsstaðar hér á landi. Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands styrkti þróunarverkefni 
sem SAH Afurðir stóðu fyrir til að auka 
nýtingu aukafurða, og afrakstur þess verk-
efnis er að búið er að þróa vinnsluferli til að 
afhárunnar fjölmargra aukaafurða.

Nefna má að nautgripa- lappir,- eyru, 
-halar, -fés, auk alls innmatar úr sauðfé og 
nautgripum, er safnað og gerð úr því verð-
mæti. Þrátt fyrir verulega aukningu í slátrun, 
minnkaði úrgangslosun félagsins um 20%  
frá fyrra ári, sem verður að teljast umtals-
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verður árangur. Urðun sláturúrgangs er nú 
heimil í landi Sölvabakka en miklu máli 
skiptir að lágmarka það sem í urðun fer, og 
markvisst er unnið að því að afla markaða 
fyrir fleiri aukaafurðir sem í dag er hent, sem 
dæmi má nefna horn af sauðfé og hófa af 
öllum sláturdýrum.

Í gangi er þróunarverkefni þar sem verið 
er að kanna hvort hægt sé að breyta görnum 
og vömbum úr hrossum í loðdýrafóður. Það 
verkefni er styrkt af Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands. Tilgangur þess er í raun tvíþættur, 
annars vegar að draga úr urðun, og hinsvegar 
að styrkja innlenda fóðuröflun fyrir loðdýr.

Í upphafi árs 2013 var tekin í notkun fitu-
skilja á frárennsli félagsins. Búið er að tengja 
nokkra vinnslusali inná skiljuna og unnið er 
að því að tengja fleiri vinnslusvæði þar inn. 
Fyrst er frárennsli grófsíað, og svo er fitan 

skilin frá vatninu með þrýstilofti. Er þetta 
liður í því að minnka neikvæð umhverfisáhrif 
starfseminnar.

Viðburðarríkt ár er að baki. Ekkert fyrir-
tæki er betra en fólkið sem þar starfar. Hjá 
SAH Afurðum starfar samhent lið starfs-
manna sem hafa það að markmiði að veita 
bestu þjónustu sem völ er á og bjóða við-
skiptavinum félagsins ætíð samkeppnishæf 
kjör. Samkeppni og samanburður við fyrir-
tæki sem að stórum hluta til byggja afkomu 
sína á alls óskyldri starfsemi er þó erfið og 
ljóst að til að ná að mæta henni þurfa allir að 
leggjast á eitt um að vinna saman að fram-
gangi og vexti félagsins. Stjórn og starfs-
menn SAH Afurða þakka viðskiptavinum 
félagsins nær og fjær gott samstarf á liðnu 
ári, og hlakka til að þjónusta bændur og aðra 
viðskiptavini á komandi árum.

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 rSAMASZ  SLÁTTUVÉLAR

SAMASZ - 
SAMEINAR 
VERÐ OG 

GÆÐI

• Samasz hefur framleitt ýmsar gerðir af sláttuvélum í yf ir 25 ár
   og selt yf ir 50 þúsund sláttuvélar í Evrópu.
• Sláttuvélar í stærðum frá 1,35 m til 9,4 m.
• Traust og góð varahlutaþjónusta.
• Tveggja ára ábyrgð á diskasláttuvélum.

KDT hliðtengdar sláttuvélar

KDTC miðjuhangandi
sláttuvélar

Haf ið samband og kynnið ykkur verðin.
Skoðið úrvalið á www.buvis.is
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Norðanmegin Hvítár sem skiptir sýslum, er 
falleg sveit með einfaldri bæjarröð og er um 
það bil 37 kílómetrar frá neðsta bæ til þess 
fremsta, þetta er Hvítársíða. Þar hafa býlin 
að mestu haldist í byggð til þessa, í hefð-
bundnum landbúnaði og ferðaþjónustu.

Jörðin Bjarnastaðir er innarlega í Hvítár-
síðu og er land jarðarinnar talið vera um 640 
ha. Þar búa hjónin Arndís Guðmundsdóttir 
sem uppalin er á bænum og Sigurður Rúnar 
Gunnarsson, fæddur og uppalinn í Búðardal. 
Sigurður var ekki alveg ókunnur sauðfé þar 

sem faðir hans var „hobbýbóndi“ í Búðardal, 
alltaf með kindur í bakgarðinum! Þau hjón 
eru í hópi þeirra bænda sem stunda vinnu 
með búskapnum en Arndís er innheimtu-
fulltrúi á skrifstofu Borgarbyggðar í Reyk-
holti og Sigurður stundar smíðavinnu hjá 
Kolbeini Magnússyni í Stóra-Ási. 

Þau kynnstust á heimavist Fjölbrautar-
skólans á Akranesi. Að lokinni skólagöngu 
bjuggu þau í Reykjavík og einn vetur í 
Búðardal. Árið 1993 flutti Arndís svo Sigga 
sinn heim á Bjarnastaði og tóku þau við búi 

Bjarnastaðir í Hvítársíðu
Þórhildur Þorsteinsdóttir

Arndís Guðmundsdóttir og Sigurður Rúnar Gunnarsson, Bjarnastöðum, Hvítársíðu. Ljósm.: EÓ.
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JÁRNSMÍÐAR  
SMÍÐUM FLEST SEM 

YKKUR DETTUR Í HUG

Búhagur ehf 
Skarði Lundarreykjadal
skard@vesturland.is
Sími: 435-1391, 892-1391 Árni
         691-7036 Valdi

foreldra hennar tveimur árum síðar. Þau eiga 
þrjá syni, þá Guðmund Aron nema í Fjöl-
brautarskóla Vesturlands og Stefán Má og 
Sigurð Arnar sem báðir eru grunnskólanemar 
á Varmalandi.

Á Bjarnastöðum var rekin fjölbreytt ferða-
þjónusta með hestaleigu, handverksmarkaði, 
tjaldstæði og sölu veiðileyfa. Hestaleigan var 
starfrækt frá því um 1972 og var líklega með 
elstu hestaleigum landsins þegar þau hættu 
rekstri hennar árið 2007. Þá hafa verið skipu-
lagðar töluvert margar sumarhúsalóðir í landi 
Bjarnastaða og búið er að byggja nokkuð 
marga bústaði. 

Hestar hafa alltaf verið stór þáttur í dag-
legu lífi á Bjarnastöðum bæði til vinnu og 
ánægju. Arndís er mikil hestakona í sér enda 
hún og systur hennar nánast aldar upp á hest-
um. Þeim þótti skemmtilegast á sínum yngri 
árum ef náðist að hrekkja einhverjn t.d. með 
því að losa taum eða setja grein undir stert 
á hesti. „Tekið skal fram að ferðamennirnir 
voru látnir í friði“. Sigurður var hins vegar 
enginn hestamaður þegar þau kynntust „það 
var kvíðvænlegt að þurfa að fara í leitir, kall-
arnir fóru áfram á harða stökki en ég átti fullt 

í fangi með að halda mér á baki á feti, en það 
hefur nú lagast”. 

Þau hjón eru með um 450 vetrarfóðraðar 
kindur og á aðalfundi félags sauðfjárbænda 
í Borgarfirði í febrúar síðastliðinn veitti fé-
lagið þeim viðurkenningu fyrir mikla fram-
för í ræktunarstarfi síðustu ár. Viðurkenn-
inguna, sem veitt er árlega, fengu þau fyrir 
góða framför almennt í fjárrækt þar sem fer 
saman afurðasemi fjárins, bætt vaxtarlag og 
ekki síst bætt frjósemi eins og niðurstöður 
skýrsluhalds sýna. þessu hafa þau m.a. náð 
með miklum og markvissum sæðingum ár 
hvert, lambamælingum og afkvæmarann-
sóknum. Fallþungi árið 2012 var 16,25 kg, 
gerð 9,13 og fita 6,91.

Þau segjast eiga Árna B. Bragasyni sveit-
unga sínum og ráðunaut, mikið að þakka en 
hann hefur ómmælt lömb hjá þeim undan-
farin ár og leiðbeint þeim áfram í ræktunar-
starfinu. “Eins á hann Lárus líka einhvern 
þátt í þessu, það koma stundum aukastrá í 
sæðingabrúsanum og þau hafa stundum gefið 
vel” segir Sigurður. „Nágranni minn á Gils-
bakka vildi líka meina að þessar framfarir 
væru að þakka hrút sem við höfðum keypt frá 
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Gilsbakka en hann var nú felldur fljótlega“.
Sæðingar hafa verið miklar undanfarin ár 

og þetta 70 til 100 ær verið sæddar á ári. Að-
spurð hvaða hrútar hafi komið vel út þá segja 
þau að hrútarnir sem komi úr Þingeyjarsýslu 
blandist Bjarnastaðafénu best.

 Eftir skemmtilegt spjall yfir kaffibolla er 
tekið hús á fénu. Fjárhúsin eru rétt að verða 
tvítug, byggð árið 1993 og búið er að innrétta 
hluta hlöðunnar fyrir fé sem er á gjafagrind-
um en í húsunum sjálfum eru jötur. Flestar 
ærnar eru hyrndar en örfáar kollóttar er að 
finna innanum og alla helstu liti. 

Talið berst fljótlega að girðingamálum en á 
milli Bjarnastaða og Gilsbakka, sem er næsti 
bær, er girðing sem var sauðfjárveikivarna-

girðing en MAST skilaði bændum ónýtri 
þegar línan var lögð niður. Sömu sögu má að 
segja um fjallgirðinguna á milli Gilsbakka 
og afréttarins en hún var einnig var sauðfjár-
veikivarnargirðing.

„Þess vegna hefur appelsínugulum merkj-
um fjölgað örlítið í hjörð Gilsbakkabóndans 
en vonandi stendur það nú til bóta.“

“Ólafur á Gilsbakka þarf að fá þakkir fyrir 
árangurinn hjá okkur, ég var búinn að lofa 
honum því” segir Sigurður og hlær. „Ólafur 
er góður smali“. 

Látum það verða lokaorð þessa spjalls og 
Smalinn óskar þeim hjónum velfarnaðar í 
leik og starfi.

BúAðföng

Bændur, hjá okkur fáið þið allt 
það helsta sem ykkur vantar 
til búreksturs:

Áburð
Sáðvörur
Fóðurvörur
Rúlluplast
Girðingarefni 
og margt fleira

Bu.is ehf.
Stórólfsvöllur · 861 Hvolsvöllur
Sími 487 8888 · Fax 487 8889

bu@bu.is

3
3
3
3
3
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Sauðfjárræktarfélag Fjöldi 
býla

Fjöldi 
áa

Meðal-
fjöldi 

áa

Tví-
lembu

Ein-
lembu

Á m. 
lambi

Hverja 
á

Fædd 
lömb

Nytja-
lömb

Fall-
þungi

Gerð Fita

Suður-Borgarfjarðar 22 3755 171 32,5 17,4 28,2 26,1 1,74 1,59 16,1 8,42 6,56

Andakílshrepps 11 1451 132 32,9 18,8 30,2 28,2 1,85 1,69 16,34 9,26 6,53

Lunddæla 16 2506 157 31,5 17,5 27,8 26,5 1,83 1,66 15,74 8,79 6,62

Reykholtsdalshrepps 21 3263 155 33,5 18,4 29,7 27,9 1,83 1,65 16,5 9,11 7,03

Hvítsíðinga 8 1985 248 33,2 18,7 29,8 27,9 1,83 1,67 16,44 8,94 6,95

Stafholtstungna 28 6504 232 30,8 17,1 26,1 24 1,72 1,52 15,47 8,26 6,18

Álftaneshrepps 22 1713 79 33,5 18,4 29,7 27,3 1,8 1,62 16,4 8,48 6,77

Hraunhrepps 12 2326 194 31,2 17,4 27,3 25,7 1,77 1,61 15,67 8,23 6,22

Landið 341749 32,8 18,1 29,2 27,3 1,8 1,64 16,31 8,63 6,59

Niðurstöður fjárræktarfélaganna (Bráðabirgðartölur 11. mars 2012)

Afurðir eftir fullorðnar ær.  Borgarfjarðar- og Mýrasýsla 2012

TAMNING  ÞJÁLFUN JÁRNINGAR! 

 
Tek að mér hross í tamningu og þjálfun einnig járningar. 

Geri tilboð í hóp af hrossum í tamningu eða þjálfun. 

Staðsettur í Borgarnesi 

 

 

 
Upplýsingar gefur: 
 
Ingvar Þór Jóhannsson   
FT félagi 
S: 843-9156 
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VÁTRYGGINGAR 
SNIÐNAR AÐ 
ÞÍNUM ÞÖRFUM

Sjóvá leggur metnað sinn í að veita 
bændum trausta ráðgjöf og vátrygginga- 
vernd sniðna að þörfum búsins.

Nánari upplýsingar fást hjá útibúum 
og umboðsmönnum Sjóvár um allt 
land, í síma 440 2000 og á sjova.is. 
Við finnum lausnina sem hentar þér.
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ÞESS VEGNA ERTU HJÁ SJÓVÁ

Ágætu lesendur. 
Fyrsta vísan að þessu sinni er eftir Þor-
stein Guðmundsson á Skálpastöðum.

Ég mun ugglaust til þín tifa
tám úr skugganum
en verði mugga láttu lifa
ljós í glugganum.

Næstu tvær vísur eru eftir Valgeir Run-
ólfsson frá Gröf í Skilmannahreppi.

Nú er hart í haganum
hríðarmugga á Draganum.
Mér er illt í maganum
mestu vömb á Skaganum.

Vísnaþáttur
Umsjón:Helgi Björnsson, Snartarstöðum.

Næsta vísa Valgeirs fjallar um það er 
stúlka nokkur Hulda að nafni varð barns-
hafandi.

Margt sem við á huldu höldum
hefur komið víða að notum,
en Huldu auki af Valda völdum
veldur mönnum heilabrotum.

Næst koma tvær eftir Jakob á Varmalæk 
ortar við jarðarför.

Ég heyrði í fjarska kliðinn
af inntntómu tali
um trú og von og kærleik
og Drottins gullnu sali.



S M A L I N N  |  3 5  |  A P R Í L  2 0 1 3

����������������������������������
		������������������
	�	�		���������
����	
����������������

�����������������������

���������� ��������

Einhvern veginn fannst mér
það væru þörfust verkin
að vekja upp þann dauða
en moka yfir klerkinn.

Næst kemur vísa eftir Sigurð Helgason á 
Fitjum er hann týndi tóbaksbauk sínum 
og heimti hann aftur.

Ég vil flasa á fundinn þinn
feginn masið spinna
sértu í vasa velkominn
vinur nasa þinna.

Lokavísan er eftir Eyjólf Jóhannesson

Kvikna glæður kærleikans,
krefjast mæðustundir,
biðlar æða um byggðir lands
brosa klæðahrundir.

Með  kveðju og þökk fyrir lesturinn.
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Svipmyndir af aðalfundi félagsins 2013

Myndir í eigu félagsins.



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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Eigandi Fjöldi 
veturg.

Fjöldi 
áa

Kg e. 
Ána

Fædd 
lömb

Til 
nytja

Fall-
þungi

Gerð Fita

Guðrún og Sigurbjörn, Leirulæk 33 131 35,5 210 183 18,49 9,61 7,63
Anja og Hlynur, Dýrastöðum 30 150 32,9 190 174 18,66 10,2 7,09
Sigurður Pétursson, Hellum 60 145 31,1 195 175 17,59 9,79 6,74
Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 73 282 31 186 174 17,27 10,2 7,32
Guðbjörg og Sigurður Oddur, Oddsstöðum 46 179 30,9 206 179 17,06 9,77 6,69
Ingibjörg Daníelsdóttir, Fróðastöðum 23 110 30,7 189 176 17,1 8,46 7,01
Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 80 277 30,6 190 171 17,32 9,78 7,45
Sigvaldi Jónsson, Hægindi 72 258 30,5 195 185 16,17 9,58 6,56
Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 83 326 30,5 190 179 16,96 9,07 7,18
Anna Björg og Ásgeir, Þorgautsstöðum 28 164 30,2 198 179 16,83 8,48 6,71
Baldvin Björnsson, Skorholti 149 640 29,9 181 169 17,11 9,27 7,34
Harpa Reynisdóttir, Hæli 42 158 29,9 187 168 17,54 9,18 7,41
Hálfdán Helgason, Háhóli 85 247 29,8 181 170 17,08 9,02 6,43
Melur sf, Mel í Hraunhreppi 36 146 29,6 183 165 17,58 9,21 7,69
Jón og Fjóla, Mófellsstaðakoti 37 166 29,5 189 179 16,33 8,9 6,85
Þórir Ólafsson, Bæheimum 34 149 28,9 189 171 16,72 9,49 7,21
Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 106 513 28,8 180 164 17,2 9,74 7,51
Þórður Einarsson, Gunnlaugsstöðum 27 114 28,7 182 175 15,71 8,18 6,27
Guðmundur Friðjónsson, Hóli, Svínadal 8 101 28,6 178 165 17,03 8,04 7,01
Félagsbúið Deildartungu 66 221 28,6 202 171 16,11 8,77 6,4
Gunnar Þorkelsson, Tröðum 24 146 28,6 190 173 16,23 9,16 6,76
Grétar Þór Reynisson, Höll 74 341 28,2 184 168 16,54 9,3 6,5
Arndís og Sigurður, Bjarnastöðum 72 356 28,2 181 170 16,25 9,13 6,91
Sigurður Halldórsson, Gullberastöðum 54 234 28,1 187 173 16,03 9,06 6,79
Gylfi Jónsson, Miðhúsum 20 146 28,1 192 173 16,14 8,44 7,34
Tilraunabúið Hesti 169 562 27,9 192 177 15,37 9,29 5,97
Búvangur ehf, Brúarlandi 36 126 27,8 190 169 16,28 8,85 6,33
Unnur Sigurðardóttir, Stóra-Kálfalæk 1 12 171 27,8 183 168 16,14 8,45 6,26
Guðmundur Sigurjónsson, Bjarteyjarsandi 99 474 27,6 193 175 15,84 8,45 6,08
Guðmundur Kristinsson, Grímsstöðum 69 323 27,6 191 171 15,68 8,06 6,77
Ólafur Guðmundsson, Sámsstöðum 77 335 27,6 185 167 16,23 8,7 6,52
Þórir og Guðmundur, Hóli, Norðurárdal 25 154 27,5 177 167 16,52 8,62 7,36
Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 36 143 27,4 198 175 15,25 8,26 6,2
Bogi og Unnur, Stóra-Kálfalæk 2 54 179 27,4 184 170 15,67 8,23 5,98
Guðjón Kjartansson, Síðumúlaveggjum 32 146 27,3 194 178 14,96 8,24 6,35
Guðjón Gíslason, Lækjarbug 119 426 27,3 185 177 15,13 7,91 5,83
Ágústa og Árni, Skarði 1 39 183 27,1 183 163 16,18 9,61 6,88
Torfi Hannesson, Gilstreymi 31 171 27,1 182 173 14,93 8,16 5,85
Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakkakoti 107 525 27,1 196 170 15,63 8,63 6,07
Þórdís og Dagbjartur, Hrísum 91 421 27 184 169 15,7 8,79 6,41

Afurðahæstu búin í Borgarfirði árið 2012
Bú sem höfðu 27 kg eða meira eftir á og skýrslufærðar ær fleiri en 100
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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
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Kjötmat 2012
Borgfirsk býli með 100 sláturlömb  eða fleiri og mat fyrir gerð 8,5 eða hærra

Býli Sláturlömb Fallþungi Gerð Fita
Guðmundur og Edda, Giljahlíð 101 18,26 10,52 7,45
Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 170 19,62 10,22 8,18
Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 1 439 17,27 10,2 7,32
Anja og Hlynur, Dýrastöðum 225 18,66 10,2 7,09
Hafsteinn Ó Þórisson, Brennistöðum 113 18,34 9,94 7,8
Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 160 18,34 9,84 7,79
Sigurður Pétursson, Hellum 206 17,59 9,79 6,74
Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 428 17,31 9,78 7,45
Guðbjörg og Sigurður Oddur, Oddsstöðum 241 17,06 9,77 6,69
Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 717 17,2 9,74 7,51
Ágústa og Árni, Skarði 1 266 16,18 9,61 6,88
Guðrún og Sigurbjörn, Leirulæk 190 18,49 9,61 7,63
Ásdís Sigurðardóttir, Brúsholti 103 18,62 9,6 8,18
Auður Pétursdóttir, Ausu 104 16,73 9,59 5,82
Sigvaldi Jónsson, Hægindi 447 16,17 9,58 6,56
Vigfús Pétursson, Hægindi 125 17,04 9,58 7,2
Þórir Ólafsson, Bæheimum 238 16,72 9,49 7,21
Einar Guðni Jónsson, Giljum 444 16,51 9,33 7,13
Grund ehf, Grund í Skorradal 232 17,83 9,33 7,82
Grétar Þór Reynisson, Höll 523 16,54 9,3 6,5
Tilraunabúið Hesti 840 15,37 9,29 5,97
Baldvin Björnsson, Skorholti 928 17,11 9,27 7,34
Stafholtsey ehf, Stafholtsey 125 17,97 9,22 7,99
Melur sf. Mel í Hraunhreppi 211 17,58 9,21 7,69
Harpa Reynisdóttir, Hæli 240 17,54 9,18 7,41
Gunnar Þorkelsson, Tröðum 236 16,23 9,16 6,76
Arndís og Sigurður, Bjarnastöðum 551 16,25 9,13 6,91
Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 564 16,96 9,07 7,18
Sigurður Halldórsson, Gullberastöðum 369 16,03 9,06 6,79
Þverfell ehf, Þverfelli 281 16,3 9,02 7,17
Hálfdán Helgason, Háhóli 356 17,08 9,02 6,43
Guðbrandur Guðbrandsson, Staðarhrauni 611 16,07 8,93 6,22
Guðmundur og Sveinn, Brennistöðum 125 17,14 8,91 7,46
Jón og Fjóla, Mófellsstaðakoti 269 16,33 8,9 6,85
Ólafur Sigurgeirsson, Þaravöllum 384 16,07 8,88 7,45
Búvangur ehf, Brúarlandi 183 16,28 8,85 6,33
Þórdís og Dagbjartur, Hrísum 645 15,7 8,79 6,41
Félagsbúið Deildartungu 346 16,11 8,77 6,4
Snorri og Jóhanna, Augastöðum 309 15,66 8,75 7,08
Halldór Sigurðsson, Þorvaldsstöðum 248 16,66 8,7 7,73
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Ólafur Guðmundsson, Sámsstöðum 494 16,23 8,7 6,52
Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakkakoti 813 15,63 8,63 6,07
Kolbeinn Magnússon, Stóra-Ási 130 16,26 8,62 7,45
Þórir og Guðmundur, Hóli, Norðurárdal 236 16,52 8,62 7,36
Sverrir Guðmundsson, Hvammi 291 17,31 8,59 7,64
Trausti Magnússon, Hamraendum 362 14,6 8,58 6,1
Sveinn Finnsson, Eskiholti 1 126 17,61 8,55 7,6
Guðrún og Eiður, Glitstöðum 161 16,03 8,54 6,76
Kristín og Jóhannes, Stafholtsveggjum 307 15,02 8,53 6,2
Ásgerður Pálsdóttir, Arnarstapa 222 15,17 8,5 6,17

Borgfirsk býli með 10-99 sláturlömb og mat fyrir gerð 8,5 eða hærra

Býli Sláturlömb Fallþungi Gerð Fita
Ingveldur H. Ingibergsdóttir, Rauðanesi 3 20 22,33 11,15 8,3
Þorvaldur Jónsson, Innri-Skeljabrekku 39 18,86 11,08 7,36
Haukur Engilbertsson, Vatnsenda 10 22,74 11 8,8
Baldur Árni Björnsson, Múlakoti 14 18,54 11 7,71
Sigurgeir Þórðarson, Hagamel 10 17 21,44 10,47 9,41
Sigurður Einarsson, Hellubæ 23 21,39 10,35 8,52
Unnsteinn S. Snorrason, Syðstu-Fossum 85 18,31 9,98 7,82
Valgerður Sveinbjörnsdóttir, Vogabraut 36 51 18,65 9,82 8,14
Jómundur G. Hjörleifsson, Heggsstöðum 27 17,37 9,67 6,63
Haukur og Randi, Skáney 40 18,32 9,65 7,85
Magnús Þór Eggertsson, Litla-Kroppi 18 17,62 9,5 7,22
Kristín Gunnarsdóttir, Lundi 52 16,98 9,44 6,77
Edda Björk Hauksdóttir, Leirulækjarseli 28 18 9,39 7,61
Davíð Sigurðsson, Miðgarði 84 16,44 9,36 5,73
Jóhannes V. Oddsson, Grenjum 37 17,71 9,3 8,11
Þórarinn og Guðfinna, Steindórsstöðum 68 16,92 9,28 7,62
Þorvaldur og Ólöf, Brekkukoti 71 16,25 9,27 7,94
Guðríður Guðjónsdóttir, Lindarholti 32 16,63 9,22 6,66
Guðni Haraldsson, Grímsstöðum 18 16,99 9,17 7,28
Sveinn Þórólfsson, Ferjubakka 2 59 17,34 9,07 6,63
Ragna Sigurðardóttir, Lundum 31 17,36 8,97 7,1
Ingimundur Ingimundarson, Tungulæk 35 17,55 8,94 7,09
Julio Cesar Gutierrez, Hávarsstöðum 20 17,47 8,9 7,2
Bjarki Borgdal Magnússon, Kjalardal 17 18,92 8,88 7,82
Svanhildur B. Svansdóttir, Álftártungulandi 12 18,88 8,75 6
Elínborg Sturludóttir, Stafholti 13 15,46 8,69 5,69
Brynjólfur Sæmundsson, Beitistöðum 36 17,5 8,58 6,25
Sæunn Oddsdóttir , Steinum 36 19,48 8,58 7,67
Atli Viðar Halldórsson, Viðjuskógum 2 62 16,1 8,58 6,1
Björn Sveinsson, Reykjum 12 14,85 8,5 6,5
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Afurðahæstu búin í Borgarfirði árið 2012
Bú sem höfðu 30 kg eða meira eftir á og skýrslufærðar ær færri en 100

Eigandi Fjöldi 
veturg.

Fjöldi 
áa

Kg e. 
Ána

Fædd 
lömb

Til 
nytja

Fall-
þungi

Gerð Fita

Ingveldur H. Ingibergsdóttir, Rauðanesi 3 5 21 42,6 2 1,8 22,33 11,15 8,3

Sigurður Einarsson, Hellubæ 1 15 40,8 2,13 1,87 21,39 10,35 8,52

Sigurgeir Þórðarson, Hagamel 10 5 11 38,8 1,82 1,82 21,44 10,47 9,41

Þorvaldur Jónsson, Innri-skeljabrekku 9 31 37,2 2 1,84 18,86 11,08 7,36

Sæunn Oddsdóttir, Steinum 1 8 24 35,7 1,96 1,79 19,48 8,58 7,67

Rúnar Ragnarsson, Skúlagötu 7 8 6 35,5 2,17 2 14,96 9,29 6,29

Ferjubakki 3 ehf, Ferjubakka 3 -Efstibær 11 32 34,9 1,81 1,59

Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 32 98 34,5 1,94 1,72 19,62 10,22 8,18

Baldur Árni Björnsson, Múlakoti 7 11 34,3 2 1,8 18,54 11 7,71

Rósa Viggósdóttir, Rauðanesi 1 12 62 34,2 2,03 1,92 17,8 8,28 7,66

Bjarki Borgdal Magnússon, Kjalardal 17 17 34,2 1,88 1,76 18,92 8,88 7,82

Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 41 98 34,1 2,01 1,8 18,34 9,84 7,79

Haukur og Randi, Skáney 15 52 33,7 2 1,88 18,32 9,65 7,85

Brynjólfur Sæmundsson, Beitistöðum 15 20 33,3 1,95 1,85 17,5 8,58 6,25

Valgerður Sveinbjörnsdóttir, Vogabraut 36 8 33 32,9 2,03 1,73 18,65 9,82 8,14

Edda Björk Hauksdóttir, Leirulækjarseli 8 34 32,8 2,1 1,77 18 9,39 7,61

Sveinn Finnsson, Eskiholti 1 21 94 31,8 2 1,75 17,61 8,55 7,6

Ásdís Sigurðardóttir, Brúsholti 15 72 31,6 1,88 1,68 18,62 9,6 8,18

Kristín Gunnarsdóttir, Lundi 13 33 31,1 2 1,78 16,98 9,44 6,77

Hafsteinn Ó Þórisson, Brennistöðum 6 90 31 1,89 1,67 18,34 9,94 7,8

Björn Sveinsson, Reykjum 0 7 31 1,83 1,63 14,85 8,5 6,5

Ragna Sigurðardóttir, Lundum 5 21 30,8 1,76 1,71 17,36 8,97 7,1

Guðbjartur A. Björgvinsson,Svignaskarði 7 8 30,4 1,88 1,63 19,45 8 8,33

Friðjón Guðmundsson, Hóli 8 67 30,1 1,81 1,64 18,07 7,96 6,68

Einar Óskarsson, Borgarbraut 50A 4 10 30,1 1,9 1,7

Ljósm.: JLJ





Rétt fóðrun fyrir burð 
gefur betri árangur 

– í héraði hjá þér –

Hafðu samband & 570 9800
www.fodur.is

Fóðurblandan hf   Korngörðum 12   Reykjavík   
Sími 570 9800   Fax 570 9809    www.fodur.is

Bústólpi, Akureyri  & 460 3350  
KB, Borgarnesi  & 430 5500  :
KS Verslunin Eyri, Sauðárkróki  & 455 4610

•	 Eykur	gæði	broddmjólkurinnar.
•	 Bætir	stöðu	vítamína	og	steinefna.

•	 Eykur	líkur	á	auðveldum	burði,	líflegri																
lömbum	og	færri	dauðsföllum.
•	 Færri	efnaskiptavandamál.

•	 Góð	reynsla	hjá	bændum	hérlendis.
•	 Hefjið	gjöf	4	til	6	vikum	fyrir	burð.

Fæst	í	öllum	verslunum	Fóðurblöndunnar	
og	hjá	samstarfsaðilum	um	land	allt.

LÍFLÍNA fyrir lömb og ær
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