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Eins og kom fram í síðasta fréttabré-
fi stóð til að opna heimasíðu fyrir Félag
sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði.
Ýmis vandkvæði komu upp á árinu
varðandi hýsingu á síðunni.  Það mál er
nú í föstum farvegi og verður
heimasíðan að öllum líkindum opnuð á
aðalfundi FSB þann 26. mars. 

Þar sem margir eru komnir með
tölvur og tölvupóst langar okkur til að
safna saman netföngum félagsmanna, til
að geta komið upplýsingum og fréttum
á framfæri.  Við biðjum félagsmenn að
senda tölvupóst á unnur@varmaland.is
og láta vita um tölvupóstfangið.

Heimasíða FSB 

Smalinn - fréttabréf Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði
Útgefandi: Félag Sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði

Ritstjórn: Útgáfunefnd FSB
Ábm: Unnur Ólafsdóttir
Efnistök og innsláttur: Baldvin Björnsson, 

Einar G. Örnólfsson, 
Unnur Ólafsdóttir,
Þórhildur Þorsteinsdóttir.

Stjórn FSB:
Formaður: Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson
Varaformaður: Brynjólfur Ottesen
Gjaldkeri: Árni B. Bragason
Ritari: Unnur Ólafsdóttir
Meðstjórnandi: Jón Eyjólfsson
Varamaður í stjórn: Einar Guðmann Örnólfsson

Uppsetning og prentun: Prentverk Akraness hf.
Forsíðumynd: Jón Eyjólfsson Fiskilæk

Smalinn er sendur öllum skráðum félögum í Félagi Sauðfjárbænda
í Borgarfjarðarhéraði. Einnig dreift víðar - upplag 300 eintök.

Allur áburður
frá Hydro er einkorna

gæðaáburður

Einkorna áburður:  Hvert
einstakt korn inniheldur öll
þau næringarefni sem eru í
viðkomandi áburðartegund.

Sindri Sigurgeirsson,
Bakkakoti 1
Sími 435-1332
GSM 897-9310
Netfang sindri@ss.is

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 - 110 Reykjavík
Sími 575 6000 Fax 575 6090
Netfang: aburdur@ss.is
www.ss.is og www.hydroagri.is

Sölufulltrúar okkar í Borgarfjarðarhéraði eru:

Brynjólfur Ottesen
Ytra-Hólmi
Sími 431-1338
GSM 898-1359
Netfang brilli@ss.is
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Nú þegar sól tekur að hækka á lofti
kemur Smalinn út eins og verið hefur
undanfarin ár. Í þessum pistli mun ég fara
yfir það sem stjórn hefur verið að gera frá
því að síðasta fréttabréf kom út. 

Fljótlega eftir aðalfund í mars 2003
lögðu félagsmenn upp í sína árlegu vor-
ferð, farið var um Suðurland í þetta sinn
og heppnaðist ferðin mjög vel eins og
vanalega. Fræðslufundur sem fyrirhugað-
ur var um lækkun rekstrarkostnaðar á
sauðfjárbúi var aldrei haldinn sökum þess
að engin hafði áhuga á því að taka þátt. 

Stjórnin skipaði á árinu 2003 tvær
starfsnefndir annars vegar Ferðanefnd
sem hafi það að markmiði að skipuleggja
og framkvæma vorferð félagsins, hins
vegar Útgáfunefnd sem sér um útgáfu á
Smalanum og að fylgja eftir opnun á
heimasíðu FSB. Í Ferðanefnd voru skip-
uð: Jón Eyjólfsson Kópareykjum formað-
ur, Hannes Magnússon Eystri-Leirárgörð-
um, Ingibjörg Daníelsdóttir Fróðastöðum
og Hálfdán Helgason Háhóli. Í Útgáfu-
nefnd eru Unnur Ólafsdóttir Kaðalsstöð-
um formaður, Baldvin Björnsson Skor-
holti, Þórhildur Þorsteinsdóttir Brekku og
Einar G. Örnólfsson Sigmundastöðum.

Þorkell Fjelsted í Ferjukoti og Jón Eyj-
ólfsson á Kópareykjum fóru ásamt for-
manni á aðalfund LS að Hrafnagili í Eyja-
fjarðarsveit daganna 24-25 júní sl. FSB
sendi eina tillögu til fundarins en hún vék
að breytingum á samþykktum samtak-
anna um fjölda fulltrúa hvers félags á að-
alfundinn. Var hugsunin sú að fækka full-
trúum á fundinum og gera hann skilvirk-
ari og ódýrari fyrir samtökin. Niðurstaðan

var sú að skipuð var nefnd til að fara yfir
samþykktirnar í heild sinni.

Í lok ársins 2003 fékk stjórnin bréf
fram LS þar sem svara átti því hvort fé-
lagið vildi láta taka upp sauðfjársamning-
inn og ef svo væri átti að fylgja því rök-
stuðningur. Stjórnin tók málið fyrir og
svaraði því neitandi, við töldum að ekki
væri skynsamlegt að fara að taka upp
málið nú þegar samningstíminn væri
hálfnaður. Við hvöttum jafnframt til þess
að tíminn yrði nýttur til að undirbúa sig
vel fyrir næsta samning sem tekur gildi
2007.

Framundan er ýmislegt hjá félaginu.
Aðalfundur verður föstudaginn 26. mars
kl 13.00 í matsal LBH. Guðni Ágústsson
landbúnaðarráðherra kemur á fundinn og
er það gott tækifæra fyrir félagsmenn að
heyra hvað hann hefur fram að færa og
spyrja hann spurninga.  Í lok mars verður
svo farið í hina árlegu vorferð félagsins.
Um miðjan apríl er svo áætlað að hafa
tölvunámskeið fyrir þá félagsmenn sem
eru að stíga sín fyrstu skref fyrir framan
tölvuna. Upplýsingatækni í dreifbýli mun
ásamt félaginu greiða námskeiðið niður.

Hér hefur verið tæpt á því helsta sem
gerðist í FSB á árinu. Vissulega er of
langt mál að telja allt upp. Félagsmenn
eru hvattir til að hafa samband við for-
mann eða stjórnarmenn um hvaðeina sem
þeim liggur á hjarta varðandi félagið og
málefni sauðfjárræktarinnar.

Með kveðju frá stjórn FSB.
S. Sindri Sigurgeirsson, 

Bakkakoti, formaður

Fylgt úr hlaði
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Formaður setti fundinn, bauð fundar-
menn velkomna og tilnefndi Brynjólf
Ottesen sem fundarstjóra, það var sam-
þykkt. 

Fundarstjóri tilnefndi Unni Ólafs-
dóttur sem ritara, það var samþykkt.

Innganga nýrra félaga: Helgi Björns-
son Snartarstöðum, hann var samþykkt-
ur.

Formaður Félagsins Sindri Sigur-
geirsson flutti skýrslu stjórnar. Hann
greindi frá þeim fundum sem haldnir
hafa verið á vegum félagsins og efni
þeirra. Hann sagði frá útgáfu fréttabréfs-
ins Smalans. Ferð sem var farin í Skaga-
fjörð. Árshátíðarnefnd sem í samráði
við stjórn er í bið. Nefnd um endurskoð-
un á lögum félagsins. Útboði á rúllu-
plasti. Heimasíðu fyrir F.S.B.  Aðal-
fundi L.S. Formannafundi í mars s.l.
Væntanlegar auglýsingar í útvarpi um
páska um að skynsamlegra sé að borða
lambakjöt heldur en annað kjöt. Hvað
væri framundan í starfi F.S.B. s.s.
stjórnmálafundur í Borgarnesi, ferð á
Suðurland og fræðslufundur á Hvann-
eyri. Formaður sagði sauðfjárbændur
verða að gera upp við sig hvort þeir ætla
bara að framleiða á innanlandsmarkað
eða horfa á útflutning, hann taldi út-
flutning jákvæðari nú en verið hefur og
hvetur ekki til samdráttar í framleiðslu.

Að lokum þakkaði hann fráfarandi

stjórnarmanni Ármanni Bjarnasyni
stjórnarsetuna s.l. 6 ár.

Skýrsla gjaldkera, - Ármann Bjarna-
son las og skýrði reikningana - Tekjur
félagsins: 362.033.02 kr. og gjöld:
293.644.20 kr., hrein eign í árslok
843.814.42 kr. 

Engar fyrirspurnir komu um skýrslur
stjórnar, og reikningar samþykktir.

Tillaga um breytingar á lögum fé-
lagsins Finnbogi Leifsson, einn af
nefndarmönnum, fór yfir og skýrði til-
lögur að breytingum. Ein orðalags
breyting var gerð á breytingartillögunni

Tillögur að lagabreytingum bornar
upp og samþykktar.

Ávörp gesta!
Aðalsteinn Jónsson formaður L.S.

tók til máls og sagði F.S.B. eitt öflugasta
félagið innan L.S. Þakkaði fordæmi
F.S.B. að taka ekki við styrk frá L.S. og
það vekti upp umræður um hvernig
samskipti L.S. og aðildarfélaganna
verði í framtíðinni. Hann sagði hag
sauðfjárbænda slakan. Hann ræddi
sauðfjársamning beingreiðslur og álags-
greiðslur. Ullarviðskipti heldur skán-
andi. Söluaukning á kindakjöti s.l. 3
mánuði. Hann sagði að birgðastaða á

Aðalfundur Félags
sauðfjárbænda

í Borgarfjarðarhéraði haldinn að Hvanneyri 18. mars 2003

kindakjöti yrði slæm næsta haust. Hag-
stæðara verð á útflutningskjöti á s.l. ári.
Hann taldi að endurskoða þyrfti búnað-
argjaldið eða þann hluta þess sem geng-
ur til lánasjóðs landbúnaðarins. Hann
sagði í umræðum núna alheimsviðskipti
með búvörur, sem líklega hefði minnst
áhrif á sauðfjárrækt en mest á mjólkur-
framleiðslu, engin niðurstaða er komin
ennþá, en ljóst er að einhver áhrif kemur
þetta til með að hafa. Talaði um hagræð-
ingarmál í sláturhúsum og spurning um
að úrelda þau hús sem ekki hefðu út-
flutningsleyfi. Hann talaði um leiðbein-
ingarþjónustu og vildi hafa eina öfluga
leiðbeiningarstarfsemi á landinu og
staðsetja hana t.d. á Hesti.

Brynjólfur þakkaði Aðalsteini ávarp-
ið.

Kaffihlé.

Umræður um ávörp gesta.
Þorkell Fjeldsteð kom upp og hrósaði

fréttabréfi F.S.B. og vitnaði í grein eftir
framkvæmdastjórann Özur Lárusson um

nýjungar í sölu á kindakjöti, og að
bændur hafi engin ráð til að gera þetta
sjálfir. Einnig minntist hann á sláturhús-
ið í Borgarnesi og hvert framhaldið yrði
þar. Hann trúir því ekki að slátrun legg-
ist af í Borgarnesi þar sem mörg heimili
hafi af því nokkrar tekjur að vinna þar.
Hann taldi einnig að skriffinnskan í
kringum gæðastýringuna algert bull og
vitleysa. 

Kristján Axelsson kom með fyrir-
spurn til sláturhúsanefndar um úreldingu
sláturhúsa, hvaðan fjármagn fengist og
hvað mikið fé þyrfti til þessarar úreld-
ingar ef af yrði. Og einnig hvort hugsað
hefði fyrir einhverskonar jöfnunarkostn-
aði vegna lengri flutninga á sláturfé.

Finnbogi Leifsson talaði um afkomu-
möguleika sauðfjárbúskaps, þar væri
orðið nokkuð naumt í búi víða. Honum
fannst að félag eins og F.S.B. ætti að
geta full mannað fulltrúa á landsþing
L.S.. Hann vildi meina að sláturhús yrði
að vera í Borgarnesi, og líka yrði að
horfa í hvar á landinu er mest fram-
leiðsla á kjöti og reka sláturhús á þeim
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svæðum en ekki taka út þau sláturhús
sem nú þegar hafa útflutningsleyfi, hann
sagði líka að gæta þyrfti að hvað yrði um
úreldingarféð, hvernig því yrði ráðstaf-
að. Honum fannst að gæðastýringar-
framkvæmdin hefði skotið yfir markið.

Þorkell Fjeldsteð spurði hvort reikn-
að hefði verið út hagræði af fækkun slát-
urhúsa gagnvart mannskap sem vinna
þyrfti verkin.

Aðalsteinn Jónsson svarar: Hann
sagðist hafa heimsótt verslanir í Reykja-
vík nýlega og fannst kjötborðið í Nóa-
túni til fyrirmyndar, kindakjöt hefði haft
þar um 2/3 hluta kjötborðsins. Einnig
benti hann fundarmönnum á að skoða í
kjötborð í verslunum og láta fréttast til
L.S. hvað væri ábótavant eða gott. Hann
talaði um grundvöll fyrir áframhaldandi
rekstri lélegri sláturhúsanna, ódýrara
verði að nýta betri húsin betur. Hann tal-
aði einnig um mönnun sláturhúsa og
taldi jafnvel að þau yrðu að hluta til
mönnuð með erlendu vinnuafli. Hann
sagði að það sem Finnbogi sagði um úr-
eldingarféð væri umhugsunarvert, og
gott að umræða skyldi fara af stað um
það. Úreldingarfé er ekki búið að fá ör-
uggt, enda málið ekki endanlega afgreitt

frá viðkomandi nefnd. Flutningsjöfnun á
sláturfé verður einhver en ekki er endan-
lega lokið umræðum um málið í nefnd-
inni en skýrsla væntanleg líklega í byrj-
un apríl. Þar sem hann lýkur kjörtímabili
sínu á þessu ári, þakkaði hann samstarf
og óskaði félaginu góðs gengis.

Özur Lárusson svaraði fyrirspurn
Þorkels um framsetningu á lambakjöti,
og nefndi ýmsa rétt sem nýlega hefðu
komið á markað og hentuðu því neyslu-
mynstri sem er í dag. Farið hefur verið á
nýjan vettvang með auglýsingar s.s í
bíóhúsin, í strætisvagnaskýlin og víðar,
og fengið þekkt fólk til að vera í þeim.
[Séð og heyrt fólk]

Sindri Sigurgeirsson þakkaði Aðal-
steini góð orð og talaði um markaðsmál
kindakjöts og sláturhúsamálin. Að lok-
um þakkaði Sindri Aðalsteini góð störf í
þágu landssamtakanna og óskaði honum
velfarnaðar í því sem hann tæki sér fyrir
hendur.

Lögð fram tillaga frá stjórn
Tillaga um að árgjald verði kr. 1000.-

eins og verið hefur. - Samþykkt sam-
hljóða.

Sauðfjárbændur
nýtið ykkur námskeið á næstunni

Námskeið á vegum Landbúnaðarháskólans á
Hvanneyri í samstarfi við Bútæknideild RALA,
Bændasamtök Íslands og Landgræðslu ríkisins.

Betra bú – landnýtingaráætlun  λ   Hvanneyri, 16. mars & 15.apríl (2ja d)
Yfirgripsmikið námskeið sem eykur yfirsýn yfir nýtingarmöguleika jarðarinnar.  Þjálfun
í að gera markvissa landnýtingaráætlun, s.s. gera landbótaáætlun og skipuleggja
beitarnýtingu vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt.  Unnið með loftmyndir af jörðum.
Þetta er námskeið sem hver ábyrgur landeigandi ætti að skoða nánar.
-

Rafgirðingar  λ   Hvanneyri, 19. mars
fræðilega og verklega þjálfun í uppsetningu rafgirðinga.
Undirstöðunámskeið fyrir hvern þann sem ætlar að setja upp rafgirðingu.
-

Kynbætur sauðfjár λ   Hvanneyri, 23.-24. mars
Fjallað ítarlega um erfðir og kynbætur sauðfjár, úrval, kynbótamat og ræktunarstarf.
Nýtt námskeið fyrir alla ræktendur sem vilja ná meiri árangri í sinni ræktun.
-

Meira fyrir búvélarnar  λ   Hvanneyri, 30. mars
Greining á vélaþörf og mat á vélakostnaði. Farið er yfir grundvallaratriði
vélasamvinnu og verktakastarfs.  Leiðir til að lækka búvélakostnaðinn.
Bændur !  Þetta er námskeið sem gæti borgað sig að kíkja á.
-

Fjárhúsbyggingar – vinnuhagræðing  λ   Hvanneyri, 31. mars
Fjallað um skipulag, tækni og vinnuhagræðingu í fjárhúsum.
Tilvalið fyrir þá sem eru að hugsa um breytingar á innréttingum eða vilja bara
létta sér vinnuna.
-

Nánari upplýsingar og skráning í síma 4337000 eða á heimasíðu www.hvanneyri.is

Önnur mál - kosningar
a) 2. menn í stjórn til þriggja ára: Sigur-

geir Sindri Sigurgeirsson Bakkakoti,
Árni Bragason Þorgautsstöðum, voru
kjörnir samkvæmt tillögu með lófa-
taki.

b) 1. varamaður í stjórn: Einar Guð-
mann Örnólfsson Sigmundastöðum.

c) 2. endurskoðendur og einn til vara:
Vigfús Pétursson Hægindi, Þorkell
Fjeldsteð Ferjukoti, og Jóhann Odds-
son til vara.

d) Fulltrúar á aðalfund L.S. 2. aðalmenn
og 5. til vara. Kosið leynilegri kosn-
ingu óbundinni. Árni Bragason 6
atkv. Jón Eyjólfsson 5 atkv. og til
vara: Brynjólfur Ottesen, Þorkell
Fjeldsteð, Finnbogi Leifsson, Einar
Örnólfsson og Unnur Ólafsdóttir.

Sindri Sigurgeirsson þakkaði fundar-
mönnum setuna og sagði fundi slitið.

Unnur Ólafsdóttir
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BÆNDATRYGGING

AÐ ÞÍNUM

ÞÖRFUM

Jón J. Haraldsson
Borgarnesi
s: 437 1040

26. mars Aðalfundur FSB
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í

Borgarfjarðarhéraði.
Haldinn í matsal Landbúnaðarháskól-

ans á Hvanneyri, föstudaginn 26. mars
kl 13.00

Guðni Ágústsson landbúnaðarráð-
herra mætir á fundinn.

Vorferð Félags sauðfjárbænda
Vorferð FSB 27. mars 2004.  Farið

verður um Bröttubrekku vestur í Dali,
komið við í Búðardal og Króksfjarðar-
nesi, einnig verða heimsótt fjárbúin að
Dunki, Stað, Lambeyrum og e.t.v víðar.
Matur verður í kring um hádegisbil og
heimferð sennilega í myrkri.

Brottför frá Laxá kl. 10.00,  úr Hyrn-
unni kl. 10.30 og frá Baulunni kl. 11.00.

Kostnaður er 1500 kr. fyrir félags-
menn en 2500 kr. fyrir aðra.  

Þátttaka og upplýsingar hjá Halla í
Háhól sími: 437 1907 / 894 1187 og Jóni
á Kópareykjum sími: 435 1137 / 893
6538 í síðasta lagi 23. mars.  Ferða-
nefndin.

15. apríl Tölvunámskeið
FSB heldur tölvunámskeið fyrir byrj-

endur fimmtudaginn 15 apríl. Kennt
verður í nýju tölvuveri LBH á Hvann-
eyri( sama húsi og Búnaðarsamtök Vest-
urlands eru í)  Leiðbeinandi verður Þor-
valdur T. Jónsson Hjarðarholti

Námskeiðið stendur frá kl 10.00 og
lýkur kl. 17.00.  Markmið námskeiðsins
er að leiðbeina þeim sem ekki eru vanir
að nota tölvu. Kennd verður notkun á
Windows-stýrikerfi, Word-ritvinnslu,
Exel-töflureikni og notkun Internetsins
og tölvupósts. Ath. Ekki er þörf á því að
koma með tölvu með sér

Verð á mann: Aðeins 3000 kr. ( há-
degisverður og kaffi innifalið.)  Upplýs-
ingatækni í dreifbýli styrkir námskeiðið
og FSB greiðir það niður að hluta. Verð-
ið gildir fyrir skuldlausa félagsmenn og
þeirra maka

Þáttaka tilkynnist til: Sindra: bakka-
kot1@simnet.is , sími 435 1332  eða
Brynjólfs: brilli@simnet.is, 431 1338
fyrir 8. apríl.

Á döfinni hjá FSB
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Mikil umræða hefur verið að undan-
förnu um kjör sauðfjárbænda og stöðu
þeirra í samfélaginu. Það er að vísu eng-
in nýlunda að svo sé, en trúlega hefur
þessi umræða þó verið háværari og af
meiri þunga en menn eiga að venjast að
öðru jöfnu og skal engan undra. Þetta
segir manni a.m.k. tvennt. Annars vegar
það að enn eru sauðfjárbændur ekki svo
illa komnir og niðurbarðir að þeir þori
ekki að hafa skoðanir og láta þær í ljós.
Hins vegar að þessi atvinnugrein hefur
enn þá sterk ítök í þjóðarsálinni og
margir jafnt lærðir sem leikir tilbúnir að
tjá sig þegar hana ber á góma. Sem bet-
ur fer virðast einnig margir af ráða-
mönnum Þjóðarinnar ekki enn svo
rótslitnir að þeir skynja vel veigamikinn
þátt sauðfjárræktarinnar í atvinnulífi
landsmanna og mikilvægi hennar til að
viðhalda byggð í strjálbýli á Íslandi. 

Í nýlegri Gallupkönnun, þar sem
spurt var um viðhorf fólks til lamba-
kjötsins, kom fram að 95,2% aðspurðra
höfðu jákvæða afstöðu til þess og 89,6%
töldu að um hollustuvöru væri að ræða.
Vissulega er slík niðurstaða ánægjuleg
staðfesting á því, sem við sauðfjárbænd-
ur vitum þó manna best, að lambakjötið

okkar er einstaklega holl, ljúffeng og
góð neysluvara. En eins og allir vita eru
glæstar vonir og fögur fyrirheit afar létt
í maga ein og sér fylgi ekki orð og efnd-
ir. 

Sú hraklega afkoma sem var af sauð-
fjárræktinni á sl. ári stenst ekki og mun
leiða til hruns hennar sem atvinnuvegar
verði ekki við snúið. Í þeim efnum verða
bændur og sláturleyfishafar að ná hönd-
um saman um að ná fram einhverri vit-
rænni verðlagningu á innanlandsmark-
aði og meiri sátt að nást um þann sauð-
fjársamning sem unnið er eftir. Um út-
flutninginn mætti hafa mörg orð og
skoðanir afar skiptar. Í þeirri umræðu
allri er þó gjörsamlega óviðunandi fyrir
sauðfjárbændur hve velflestar upplýs-
ingar um verðmyndun og skilaverð eru
misvísandi og þokukenndar. Því má
velta fyrir sér hvort ekki sé þarft að láta
gera hlutlausa úttekt á raunverulegu
skilaverði einstakra útflutningsmarkaða
til sláturleyfishafa og áfram til bænda.
Að lokum sendi ég bændum í Borgar-
firði baráttukveðjur með ósk um góð
skepnuhöld og aukna hagsæld með
hækkandi sól.

Kjör
sauðfjárbænda

Jóhannes Sigfússon, formaður L.S.

Bílasala Vesturlands
Söluumboð Heklu 
Sími: 437 2100

Dagleið ehf. 
Bakkakoti

Sími: 435 1332 / 897 9310

Gámaþjónusta Vesturlands
Sími: 435 0000

Meindýravarnir Ella
Sími: 437 1938 / 847 0827

Ólafur Davíðsson
Sími: 894 9770

Uppbygging
Sjúkranuddstofa Borgum

Sími: 435 1509

Glitnir ehf.
Rafvélaverkstæði 
Sími: 437 1372

Edda Þórarinsdóttir
dýralæknir

Sími: 435 1454 / 892 3552

Meindýraeyðing 
Magnúsar Agnarssonar,
Sími: 434 1551 / 862 3051

Loftorka
Borgarnesi - Sími: 433 9000

Dýralæknaþjónusta 
Vesturlands ehf.

Sími: 437 2200

Flytjandi
Sími: 437 2030

Sæmundur
Sigmundsson ehf.

Sími: 437 1333 / 437 1373 

Vélabær ehf.
Bíla og búvélaverkstæði - Sími:

435 1252

Dýralæknaþjónusta 
Margrétar

Sími: 437 2055 / 896 2055

Eftirtaldir hafa styrkt útgáfu Smalans
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Hjónin Þuríður Guðmundsdóttir og
Ólafur Guðmundsson búa á Sámsstöð-
um í Hvítársíðu þar sem Ólafur er fædd-
ur og uppalinn.  Þau eiga 5 börn, Guð-
mund, Þorgerði, Daníel og tvíburana
Ómar og Árna, öll komin í skóla á
Varmalandi

Fjárhúsin voru upphaflega byggð árið
1975 en 1999 voru þau stækkuð. Þau eru
með steyptum vélgengnum kjallara en

að öðru leyti úr timbri og járni. Eldri
hlutinn er hefðbundinn með 4. görðum
og göngum meðfram hlöðuvegg og öðr-
um fyrir framan krær og er sá gangur
notaður við innrekstur og fjárrag. Í nýja
hlutanum er 3 metra breiður vélgengur
gangur og gjafagrindur, tvær frá Vírnet
og tvær trégrindur fastar. Rúllur eru
keyrðar inn á ganginn og settar fyrir
framan gjafagrindurnar. Vírnets grind-
urnar eru opnaðar í endann og rúllunum
ýtt þar inn með handafli. Við setjum
rúllu á ganginn mitt á milli trégrindanna
og hendum síðan inn í þær eftir þörfum.
Í eldri hlutanum er gefið á garðana með
vagni sem er keyrður inn í hlöðu meðan
sett er í hann síðan keyrt fram garðana.
Vatnsrör eru í hverri kró og er látið renna
í rörin úr krana sem er við hvert rör, í
nýja hlutanum eru brynningarskálar sem
ærnar fylla í sjálfar. 

Aðstaðan í nýja hlutanum hefur létt
mjög verkin í kringum féð þó svo að að-
staða við að koma rúllunum inn í grind-
urnar mætti vera betri. Einnig er stór
kostur að hafa allt féð undir einu þaki en
þurfa ekki að að hlaupa á milli húsa og
gefa á fleiri en einum stað. Við erum
með 50-60 ær við hverja grind og er vel
rúmt á þeim og yfirleitt myndast enginn
troðningur við grindurnar þegar gefið er
sem er á 2-3 daga fresti. 

Fjárfjöldi er 440 vetrarfóðraðar kind-
ur og hefur fénu heldur fjölgað síðan
byggt var við. Áður var hluti kindanna í

gömlum steyptum taðhúsum sem enn
eru notuð í sauðburðinum á vorin. Í
sauðburðinum höfum við fengið góða
hjálp frá Guðmundi (föður húsfreyju)
einnig kemur dóttir Ólafs sem býr í
Reykjavík og hennar maður eins oft og
þau geta. Allur sauðburður fer fram inn-
an dyra og höfum við ærnar inni í um
það bil viku eftir burð. 

Í smalamennskur er farið ríðandi en
heimalandið hér er að mestu leyti fjall-
lendi. Þessar smalamennskur byggjast
nú orðið á fjölskyldunni og börnin fara
að smala um leið og þau geta fylgt okk-
ur eftir. Afréttur okkar er á Kjarardal
göngur taka tvo daga. 

Sæðingar eru notaðar nokkuð en ekki
hefur þó gengið nógu vel að fá ærnar til
að halda og hefur útkoman  verið hálf lé-
leg sum árin en þetta gefur þó blöndun í
stofninn því ekki höfum við verið að
kaupa svo marga hrúta síðustu ár. Ráð-
nautur er fenginn til að ómmæla hrút-
lömb og gimbrarlömb á haustin og er
það af hinu góða. 

Um horfur í sauðfjárbúskap er best að
segja sem minnst en ástandið er þannig
núna að ekki er margt sem gefur tilefni
til bjartsýni en við verðum að reyna að
horfa á björtu hliðarnar þær hljóta að
finnast einhvertíman. Margt hefur breyst
á örfáum árum. Lömbin eru keyrð lang-
ar leiðir í sláturhús og bændur keyra
jafnvel á eftir til að framvísa, það er svo
sem kostur við það að við hjónin þekkj-
um leiðina austur á Selfoss orðið nokk-
uð vel og göturnar  þar.  Smalamennsk-
ur eru orðnar sumum ansi erfiðar mikið
land þarf að fara yfir og girðingar víða
lélegar. 

Hér á bæ þurfum við ekki að hafa
áhyggjur af smalamennskum næstu árin
ef börnin nenna að fylgja okkur eftir.
Eina lausnin fyrir sauðfjárbændur er því
annað hvort er að eiga góða hunda til að
smala eða mörg börn við höfum valið
síðar nefnda kostinn og sjáum svo
hvernig fer. 

U.Ó.

Sámsstaðir
Rætt við hjónin Þuríður Guðmundsdóttir og 

Ólafur Guðmundsson



Innflutningur á Ewe babe merkjum
hófst ekki fyrr en 2002 og var ekki hægt
að nota þau það vor. Merkjagerðunum
var skipt þannig að hundrað númer af
hverri gerð komu í röð þannig að allar
gerðir voru í fyrstu 400 lömbunum og
komu svo aftur fyrir í næstu 400. Þannig
var komið í veg fyrir að ein gerðin væri
í elstu lömbunum og önnur í þeim
yngstu. Þessar sömu 5 gerðir verða not-
aðar í lömbin nú í vor.

Í töflu 2 eru upplýsingar um merkja-
gerðir sem settar voru í fullorðið fé. Í
febrúar 2002 voru sett 30 merki af hver-
ri gerð í fullorðnar ær. Hópnum var skipt

þannig að helmingur væri kollóttur og
helmingur hyrndur. Mini tag blöðkur frá
Ritchey hafa verið notaðar í mörg ár á
Hesti og eru í hægra eyra. Hinar gerðirn-
ar eru settar í það vinstra. Í febrúar 2003
var svo bætt við 10 merkjum af hverri
gerð auk þess sem að Ewe babe merkin
komu ný inn og voru sett í gimbrar á
fyrsta vetri. Í febrúar 2004 verða svo sett
10 merki í viðbót af hverri gerð í geml-
inga.

Niðurstöður og umræður
Þegar verið er að velja merkjagerð til

að nota skiptir miklu máli fyrir bóndann
að númerin haldist í lömbunum fram á
haust og í fullorðnu ánum til æviloka.

Hins vegar skiptir einnig máli hversu
auðvelt er að setja merkin í eyrun, hvort
þau séu auðveld álestrar og hver kostn-
aðurinn er.

Það má segja sammerkt öllum þess-
um gerðum sem notaðar voru í lömbin
að það er einfalt að setja merkin í eyru
lambanna. Ewe babe merkin eru frekar
stór og er nauðsynlegt að setja þau frek-
ar innarlega í eyrað á lömbunum. Ef það
er ekki gert hanga eyrun undan þunga
merkjanna fyrstu dagana en þau jafna
sig á því þegar líða tekur á sumarið. Ewe
babe merkin henta betur sem fullorðins-
merki en lamba merki að því leyti hve

stór þau eru en ótvíræður kostur þeirra er
hve auðvelt er að lesa á þau.

Stafir merkjanna eru mismunandi.
Bjargsmerkin og Rototag(dalton) merk-
in eru með prentuðum númerum fylltum
með bleki sem á það til að losna upp úr
stöfunum. Dalesman-mini og Snapp tag
eru lazerprentuð með gráum stöfum sem
mættu vera dekkri. Ewe babe merkin eru
með svörtum stórum stöfum sem eru
mjög vel læsilegir.

Fylgst var með endingu merkja við
fjallrekstur í lok júní og aftur við haust-
vigtun bæði árin.

Í töflu 3 má sjá fjölda merkja sem
vantaði af hverri gerð hvort ár fyrir sig.

Sumarið 2002 töpuðu 5 lömb Rototag
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Inngangur
Eyrnamörk og brennimörk hafa lengi

tíðkast til að skera úr um eignarrétt á
sauðfé. Einstaklingsmerking er hins
vegar nauðsynleg þegar taka á þátt í
skýrsluhaldi. Auknar kröfur um einstak-
lingsmerkingar búfjár og reglur um
gæðastýrða sauðfjárframleiðslu ýta enn
undir það að bóndi geti treyst á endingu
merkja sem notuð eru. 

Megin markmið þessa verkefnis er að
kanna áreiðanleika og endingu mismun-
andi eyrnamerkja í lömbum og fullorðn-
um ám.

Efni og aðferðir
Tilraunin hófst í febrúar 2002 með

merkingu á fullorðnum ám á tilraunabú-
inu á Hesti og hélt áfram að vori með

lambamerkingum. Valdar voru nokkrar
gerðir eyrnamerkja sem eru vel flestar
nokkuð algengar. Merkin koma frá 4 að-
ilum en þeir eru: Plastiðjan Bjarg, Þór
hf., Ásta F. Flosadóttir og Vélar og þjón-
usta. Þess ber að geta að fleiri gerðir eru
til en þær sem notaðar eru hér.

Vorið 2002 var verið að nota gömul
Bjargsmerki í hægra eyra lambanna og
settar 3 mismunandi gerðir í það vinstra.
Bjargsmerkin voru vegna þessa ekki tek-
in inn 2002. Í töflu 1 má sjá upplýsingar
um þær merkjagerðir sem notaðar eru í
lömb. Þar má sjá framleiðanda,  innflytj-
anda og verð auk þess sem fjöldi merkja
sem notaður var síðustu tvö vor er til-
greindur. Öll verð eru með virðisauka-
skatti. 

Ending merkjaí
sauðfé

Eyjólfur Kristinn Örnólfsson og Sigvaldi Jónsson
Rannsóknastofnun landbúnaðarins og 
Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri

1. Tafla. Merkjagerðir sem notaðar voru í lömb.

Gerð Framleiðandi Innflytjandi Verð jan.
2004 2002 2003

Bjargsmerki Bjarg,
Iðjulundur

Íslensk
framleiðsla 32 kr/stk 0 400 stk

Rototag(dalton) Dalton group
Ltd Þór hf. 46 kr/stk 200 stk 200 stk

Snapp tag Ritchey Vélar og þjónusta 32 kr/stk 200 stk 200 stk

Dalesman-mini Ritchey Vélar og þjónusta 42 kr/stk 200 stk 200 stk

Ewe babe Roxan iD Ásta F. Flosadóttir 48 kr/stk 200 stk

2. Tafla. Merkjagerðir í fullorðið fé.

Gerð Framleiðandi Innflytjandi Verð
jan. 2004

Feb.
2002

Feb.
2003

Rototag(dalton) Dalton group Ltd Þór hf. 46 kr/stk 30 stk 10 stk

Dalesman small Ritchey V & Þ 93 kr/stk 30 stk 10 stk

Mini tag Ritchey V & Þ 87 kr/stk 30 stk 10 stk

Ewe babe Roxan iD Ásta F. 48 kr/stk 0 24 stk
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(dalton) merki og 2 lömb töpuðu
Dalesman-mini merki sem voru í til-
raunahólfinu. Líklegasta skýringin á því
að lömbin týna merkjunum heimavið er
sú að þau troða hausnum í gegnum girð-
ingamöskva og rífa merkin úr. Þetta ger-
ist síður hjá merkjum sem eru hringur en
þeim sem eru opin. Ókosturinn við
hringina er aftur á móti sá að þeir geta
snúist í eyranu og skemmt enda þeirra.
Þetta getur verið slæmt þar sem er yfir-
mark eins og heilrifað eða sneiðrifað svo
dæmi séu nefnd. 

Þegar fullorðinsmerki eru sett í er
hægt að setja Dalesman small og Ewe
babe merkin í sama gat og lambamerkið
var í. Einnig er hægt að setja Ro-
totag(dalton) merkin í þau ef gatið er
ekki of stórt. Fyrir Mini tag blöðkuna

sem sett er í með nál er
stungið nýtt gat(rifa). 

Í fullorðnu ánum er fylgst
með endingu merkjanna við
vigtun ánna frá hausti til
vors. Í janúar 2004 höfðu 5

ær tapað Rototag (dalton) merki og ein
Mini tag blaðka er glötuð. Öll önnur
merki eru enn í ánum. Fylgst verður með
þeim áfram þar sem tvö ár er ekki nægi-
lega langur tími til að skera úr um end-
ingu allra merkjagerða.  Þó má segja að
Rototag(dalton) merkin henti ekki vel í
fullorðnar ær. Þau virðast ekki hafa
næga endingu og svo er erfiðara að lesa
á þau sökum smæðar. Auðvelt er að lesa
á hinar gerðirnar ef staðið er nærri
ánum, t.d. við vigtun.

Þess ber að geta að allar ærnar
sem hafa týnt merki sínu eru kollóttar.
Helsta skýringin á því er að hornin skýla
eyrunum þannig að minni hætta er á að
merkin krækist í og rifni úr eyranu.

Framkvæmdanefnd  búvörusamninga
fær þakkir fyrir veittan styrk.

Gerð 2002 2003
Bjargsmerki Ekki með 0 eða 0,0 %
Rototag (dalton) 11 eða 5,5 % 3 eða 1,5 %
Snapp tag 4 eða 2,0 % 1 eða 0,5 %
Dalesman-mini 4 eða 2,0 % 1 eða 0,5 %
Ewe babe Ekki með 2 eða 1,0 %

Umsóknarfrestur
um landbúnaðarnám

Umsóknarfrestur um nám við Landbúnaðarháskólann á Hvann-
eyri næsta haust er til 10. júní fyrir þá sem ætla í nám á einni
af háskólanámsbrautum skólans og 30. júní fyrir þá sem ætla í

búnaðarnám á framhaldsskólastigi (Bændadeild).

Ný námsbraut verður sett á fót í haust, það er þriggja ára B.S.
nám í skógrækt, en fyrir eru slíkar námsbrautir í búvísindum,

landnýtingu og umhverfisskipulagi.

Bú með yfir 100 dilka árið 2002 með skráð kjötmat og meðaltal fyrir gerð 8 eða
hærra.
Bú Fjöldi Fall Gerð Fita

Ragnheiður og Klemens Dýrastöðum 194 16,9 9,65 7,79
Guðmundur og Edda Giljahlíð 126 16,6 9,36 7,71
Ármann Bjarnason Kjalvarastöðum 450 15,7 9,09 7,35
Jón Eyjólfsson Kópareykjum 500 16,1 9,06 6,95
Ólafur,Þorsteinn og fl. Gilsbakka 631 16,8 9,01 7,81
Vigfús Pétursson Hægindi 172 16,1 8,78 6,55
Guðbrandur Guðbrandsson Staðarhraun 386 15,4 8,75 6,99
Haukur Engilbertsson Vatnsenda 495 16,8 8,65 7,59
Dagbjartur Dagbjartsson Refsstöðum 275 14,8 8,62 6,68
Sigurður Halldórsson Gullberastöðum 323 15,4 8,58 6,78
Sindri Sigurgeirsson Bakkakoti 710 16,2 8,55 7,12
Tilraunabúið Hesti 804 16,1 8,43 6,58
Jón og Fjóla Mófellsstaðakoti 140 15,3 8,24 6,46
Pétur Jónsson Hellum 133 15,1 8,2 6,83
Harpa Reynisdóttir Hæli 140 17,2 8,15 6,92
Jóhann Oddsson Steinum 569 15,4 8,03 6,59
Sigurður Jóhannesson  Stóra Kálfalæk 279 15,1 8,02 7

Bú með yfir 100 skýrslufærðar ær 2002 og 26 kg af dilkakjöti eða meira eftir ána.
Bú Ær Kjöt/kg Til nytja

Haukur Engilbertsson, Vatnsenda  325 30,1 175
Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 301 29,8 180
Ragnheiður og Kle,enz, Dýrastöðum 127 29,2 169
Ólafur og Þorsteinn o.fl. Gilsbakka 451 28,5 166
Vigfús Pétursson, Hægindi 110 27,7 165
Fjárbúið Eystri-Leirárgörðum 276 27,2 168
Bryndís Jónsdóttir, Kalmannstungu 2 127 27,1 162
Tilraunabúið Hesti 500 27,1 169
Anna Björg og Ásgeir, Þorgautsstöðum 126 26,9 174
Elvar Ólason, Klettsíu 258 26,6 163
Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 289 26,4 164
Einar Guðmann Örnólfsson, Sigundarstöðum 235 26,4 166
Ágústa og Árni, Skarði I 173 26,2 169
Sigurður Jóhannsson, Stóra-Kálfalæk II  180 26,2 170
Sigurjón Guðmundsson, Bjarteyjarsandi 400 26 163

Samanburður
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Í lok mars 2003 fór hópur borgfirskra
sauðfjárbænda í kynnis- og skemmtiferð
um Suðurland.  Þetta var dagsferð og
fékk hópurinn ágætt ferðaveður.

Lagt var snemma af stað og þegar
komið var austur á Kambabrún tilkynnti
formaður félagsins að óvænt heimboð
hefði borist hópnum. Var það frá fyrrum
mjólkureftirlitsmanni á Selfossi og konu
hans. Nokkru síðar var rennt upp að
glæsilegu húsi sem stendur norðan við
Ölfusárbrú. Á hlaðinu stóð húsbóndinn í
fallegri lopapeysu og reyndist þetta vera
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra.
Hann og kona hans Margrét Hauksdóttir
buðu ferðalanga velkomna og buðu
þeim að koma og þiggja veitingar á ver-
öndinni sunnan við húsið. Þar var boðið

upp á ýmisskonar drykkjarföng og harð-
fisk. Guðni hélt stutta tölu og bauð hóp-
inn velkominn á Suðurland. Síðan var
spjallað góða stund og sumir fóru að
skoða húsið í fylgd Margrétar. Hlýlegar
móttökur hjá þeim hjónum og stigu
ferðalangar glaðbeittir upp í rútuna og
hjónin veifuðu í kveðjuskyni.

Páll Lýðsson í Litlu-Sandvík í Flóa
hafði nú bæst í hópinn og var hann leið-
sögumaður okkar austur að Þjórsárbrú.
Þar tók við Magnús Finnbogason fv.
bóndi á Lágafelli í Austur-Landeyjum.
Ekið var austur Holt og Rangárvelli og
ekki stoppað fyrr en í Kjötvinnslu Slát-
urfélags Suðurlands á Hvolsvelli. Þar
tók á móti hópnum Guðmundur Svav-
arsson, framleiðslustjóri. Sýndi hann

ferðalöngum fyrirtækið, sem er gríðar-
lega afkastamikið í vinnslu hverskonar
kjötvöru. Að lokinn skoðunarferð var
boðið til dýrindismáltíðar og þar var
lambakjötið að sjálfsögðu í aðalhlut-
verki. 

Saddir og sælir héldu sauðfjárbændur
nú austur í Fljótshlíð. Magnús Finn-
bogason þuldi allskyns fróðleik um
menn og málefni á svæðinu, bæði að
fornu og nýju. Hlíðin var fögur sem
forðum, en landbúnaður virðist vera þar
á talsverður undanhaldi. Mörgum þótti
athyglisvert hve margar jarðir í Fljóts-
hlíð eru komnar í eigu háttsettra manna í
þjóðfélaginu og þar með er þar engin bú-
rekstur. Víða eru þó vel búið enn, sem
betur fer.  Ferðinni var heitið að því
forna höfuðbóli Teigi. Þar tóku á móti
okkur Jens Jóhannsson, kona hans Auð-
ur Ágústsdóttir og synir þeirra þrír. Þess
má geta að Auður er systir landbúnaðar-
ráðherra, enda fannst mörgum þeir sjá
„kunnuglegt fjárbragð úr Flóanum“  frá
því í fyrr um daginn. Í Teigi er nokkuð
stórt sauðfjárbú. Fjárhúsin voru afburða

snyrtileg, aðstaða góð og féð fallegt.
Mikil áhugi á fjárrækt er hjá þessari fjöl-
skyldu og bar hjörðin þess glöggt merki.
Teigsbændur buðu upp á drykkjarföng
til hressingar. 

Þá var haldið til baka og nú ekið að
Oddgeirshólum í Hraungerðishrepp. Þar
er fallegt heim að líta og setja klettarnir
ofan við bæinn mikinn svip á bæjarstæð-
ið.  Þar tók á móti hópnum Magnús
Guðmundsson bóndi. Oddgeirshólaféð
er landsþekkt og þaðan hafa komið
margir hrútar inn á sauðfjársæðingar-
stöðvarnar í gegnum árin.  Má þar nefna
Stubb 95-815, Stapa 98-866 og Dreitill
00-891. Fyrir margt löngu var í notkun
um árabil, hrúturinn Gámur, sem hafði
mikil áhrif á sínum tíma. Féð reyndist
líka afburðafallegt, krærnar fullar af
glæsilegum hyrndum ám, hver annarri
fallegri. Leitun er að jafn samstæðri
hjörð og þarna blasi við augum. 

Nú var tekið að líða á daginn og mál
að halda á næsta áfangastað, sem var
Heiðarbær í Þingvallasveit. Þar voru sótt
heim hjónin Jóhannes Sveinbjörnsson

Borgfirskir sauðfjárbændur:

Heimsækja sunn-
lenskar byggðir
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Fyrir okkur á vonandi öllum að liggja
að verða gömul. Því fylgja ýmis vand-
kvæði svo sem kunnugt er.

Valgeir Runólfsson á Akranesi lýsti
þeim svo:

Illt er að verða aldurhniginn,
ósköp hvað stirðna fæturnar.
Eymsli í baki, ístran sigin,
andvaka heilu næturnar.
Náttúran hreint á núlli er
náttúrulega, guð hjálpi mér.

Theodór Einarsson frá Eystri-Leirár-
görðum lýsti sjálfum sér svo, skömmu
fyrir andlát sitt:

Hér áður fyrr gat alloft ort
eins og best ég vildi.
Nú er ég eins og kreditkort
sem komið er úr gildi.

Kristbjörn Benjamínsson frá Kata-
stöðum í N.-þing. tekur í sama streng:

Að mér sækir ellin grá,
ótal þrauta kenni.
Ég er eins og allir sjá,
orðinn gamalmenni.

Þingeyskur bóndi lýsti ástandi sínu
svo, að hann væri orðinn slæmur í fót-
um, en kæmist enn á hestbak.

Egill Jónasson á Húsavík frétti af
þessu og orti:

Næstum sýnist bóndinn búinn,
blómaskeið á enda liðið,
Segist vera fótafúinn,
en finnst hann ennþá geta riðið.

Mörg vandamál er hægt að leysa með
einhverjum ráðum, samanber vísu Pét-

urs Björgvins Jónssonar um stúlku sem
var hávaxnari en hann.:

Hermína er hávaxin píka,
hún er metri ofan við krika.
Ég þyrfti að standa á kopp eða kassa,
ef kyssutauið ætti að passa.

Næst kemur mannlýsing eftir Kristján
Árnason frá Kistufelli í Lundarreykja-
dal:

Það gengur lítið að læra að skrimta,
af lífsins daglega gerningi.
Hann er að reyna að hanna fimmta 
hornið á sínum ferningi.

Sami höfundur yrkir um mislukkaða
veðurspá:

Slyddan bylur búknum á,
blómin hylur krapa.
Varstu í spilin væni að spá
veðri til að skapa.

Senn líður að vori, þá koma fuglarnir
öllum til gleði. Hannes Sigurðsson á Ak-
ureyri segir:

Lítill fugl með fögur hljóð,
flögrar upp í himininn.
Daglangt syngur dýrðaróð,
og drullar svo á þvottinn minn.

Ég ætla að enda þennan þátt á vísu
eftir sama höfund og hann hófst á, Val-
geir Runólfsson:

Elt hef ég stóð og fögur fljóð,
en fáan gróða hlotið.
Ort hef ég ljóð en aldrei góð,
og ekki hróðurs notið.

Helgi Björnsson, Snartarstöðum.

Vísnaþáttur

og Ólöf Björg Einarsdóttir. Þau reka
stórt sauðfjárbú og hafa lagt mikla áher-
slu á að útbúa góða gjafaaðstöðu í fjár-
húsunum sínum. Hér hefur tekist vel að
skapa góða vinnuaðstöðu í eldri fjárhús-
um. Þarna var stoppað góða stund og
veitingum sem voru frambornar í hlöð-
unni, gerð góð skil.
Skeggrætt var einkum
um ýmislegt sem létt
getur störfin hjá sauð-
fjárbændum.  Þar hafa
þau hjónin miklu að
miðla. Fallegt er út-
sýnið frá Heiðarbæ,
yfir Þingvallavatnið
og upp til þjóðkunnra
fjalla eins og Skjald-
breiðar, Ármannsfells
og Hrafnabjarga.   

Dagur var að kvel-
di kominn og haldið
var vestur yfir Mos-

fellsheiði og ekið að veitingarstaðnum
Áslák í Mosfellsbæ. Þar var snæddur
ljúffengur lambapottréttur, dreypt á öli
og spjallað, áður en haldið var heim í
Borgarfjörðinn.  

ÁBB
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Fangskoðun hefur verið stunduð í
mörg ár á hryssum og kúm en ekki í
sauðfé hér á landi. Ein af ástæðunum er
sú að það er ekki mikill tilgangur í því
að vita það eitt hvort ærin sé með fangi
eða ekki, þar sem í flestum tilfellum eru
ekki margar ær geldar á hverjum bæ.
Hins vegar þegar komin er tækni og
þekking þannig að hægt er að telja fjöl-
da fósturvísa í ánum þá er grundvöllur-
inn allt annar fyrir að láta fangskoða
ærnar. 

Hestbúinu bauðst í mars 2002 að láta
telja fósturvísa í ánum þegar Norðmað-
urinn John Edvin Johansen kom til
landsins til að kynna þessa tækni. Hann
taldi fósturvísa í flestum ánum og var
hann mjög snöggur að athafna sig. Svo
snöggur að það sem réði því hve hratt
gekk hjá honum var ekki talningin held-
ur hve vel ærnar runnu inn í talningar-
básinn. Eftir þessa fyrstu skoðun var því
ljóst að það er lágmark að þrír aðilar að-
stoði talningarmanninn. Einn er upptek-
inn við að merkja með lit fjölda lamba í
ánum. Annar þarf að sjá til þess að ærn-
ar renni vel inn í talningarbásinn. Þriðji
maðurinn sér til þess að nóg framboð sé
af ám á leið í básinn sem og að færa í
burtu þær sem búið er að skoða. Ef allt
gengur vel er hægt að skoða um 180 ær
á klukkutíma.

Til að reyna að átta sig á notagildi

þessarar talningar þarf að velta fyrir sér
hvað sparast og/eða breytist við það að
vita um fjölda lamba fyrirfram í ánum.
Á Hesti var fangskoðað aftur vorið 2003
og nýttust upplýsingarnar enn betur það
vor.

Fyrst og fremst er að flokka ærnar
eftir lambafjölda helst samdægurs eða
daginn eftir. Annars er hætta á að ærnar
séu búnar að smita lit á aðrar ær. Geldar
ær og gemlingar eru þá teknir úr og
verða ekki fyrir á sauðburði auk þess
sem þessi hópur þarf ekki úrvalshey fyr-
ir burð. Einlembur þurfa hins vegar úr-
valshey eins og aðrar ær með lambi.
Fleirlembur eru einnig teknar sér, haft
aðeins rýmra á þeim ef það er hægt og
þeim gefið kjarnfóður til að ærin hafi
næga orku og næringarefni til að þroska
öll fóstrin. Þá er hugsanlegt að það fæð-
ist fleiri lifandi fleirlembingar og jafnari
að stærð. Það sparast þannig ekki mikið
í krónum í fóðrinu þó talið sé í ánum.
Hins vegar er hægt að fóðra ærnar þan-
nig að fóðrunin henti eins vel og kostur
er hverjum hópi fyrir sig.

Mesti kostur þessarar talningar hlýtur
samt að vera á sauðburðinum sjálfum
með vinnuhagræðingu. Þar ber helst að
nefna að allt eftirlit á sauðburði er ein-
faldara. Ekki þarf að bíða eftir því að
einlemban beri öðru lambi og eins það
að þó tvö lömb séu komin þá kemur eitt

Fósturvísatalning
í ám á Hesti

Eyjólfur Kristinn Örnólfsson og Sigvaldi Jónsson,
Tilraunabúinu á Hesti

enn hjá þrílembunni. Það eru ófá skrefin
sem tekin eru á sauðburði að burðarstí-
um til að athuga hvort seinna lambið sé
komið sem í sumum tilfellum kemur svo
aldrei. Þetta þarf ekki að gera ef vitað er
að ærin er aðeins með einu. Eins er betra
eftirlit með fleirlembum. Þegar tvö lömb
eru komin hjá kind þá er hún oftast sett í
stíu og jafnvel hætt að fylgjast með
henni ef ekki er vitað um fjölda lamba.
Ef vitað er að þriðja lambið er á leiðinni
er fylgst með ánni þangað til að það er
komið í heiminn áður en ærin er sett í
minni einstaklingsstíu.

Flestir bændur reyna að taka undan
þrílembum og tvílembdum gemlingum
og venja undir einlemburnar. Þegar ekki
er vitað um fjölda lamba hjá ánum líður
oft hálftími frá því að einlembingur
kemur í heiminn þangað til að bóndinn
hugar að því að venja undir. Þá er það í
mörgum tilfellum of seint og í sumum

tilfellum er það of seint þó aðeins hafi
liðið 5-10 mínútur frá burði. Ærin tekur
ekki lambið og þá hefst mikil barátta.
Ilmvatn, tunna, sprauta með móðurást,
hundur og fleira hefur verið reynt til að
láta ærnar taka lömb sem þær eiga ekki.
Það þarf líka í mörgum tilfellum að láta
lambið sem var vanið undir sjúga oft á
dag. Þetta kostar mikla vinnu og pláss
því ær sem vanið er undir er oft geymd
nokkrum dögum lengur inni til að vera
viss um að það hafi tekist. 

Á síðasta sauðburði notuðum við að-
ferð sem klikkaði aldrei. Vegna þess að
við vissum um fjölda lamba þá vöndum
við undir einlemburnar áður en þær báru
sínu eigin lambi. Ærnar eru stíaðar af
þegar burður hefst. Þegar lambið er
komið aftur í grind og klaufir og snoppa
sjást vel er náð í lamb sem á að venja
undir. Það er bleytt með volgu vatni og
það svo baðað upp úr legvatni sem við
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söfnum í ílát með því að sprengja belgi.
Ef þrílemba eða tvílembdur gemlingur
er að bera um leið og einlemban er ein-
nig hægt að færa lambið beint á milli og
þarf það þá enga meðhöndlun. Til að
gera enn betur þá er gott að maka lamb-
inu sem vanið er undir og einlembingn-
um saman um leið og hann kemur í
heiminn. Með því að gera þetta svona
losnuðum við við allt vesen með undir-
venjur og þær fóru í fjölbýli eftir svipað-
an tíma og aðrar tvílembur. Til þess að
þetta virki sem best verður að treysta á
að talningin sé rétt. Öryggið á talning-
unni hjá Norðmanninum var yfir 99%
sem er frábær árangur og þess vegna
getum við vanið undir áður en einlemb-
an ber. 

Til að bændur út um allt land geti nýtt
sér þessa tækni þarf að fá aðila hér á
landi til að læra að telja fósturvísa. John
kom að Hesti í janúar síðastliðinn og var
með námskeið sem 4 aðilar sóttu þannig
að þekkingin er komin til landsins auk
þess sem tvö tæki voru keypt. Vonandi
líður ekki á löngu þangað til að allir þeir
bændur sem vilja nýta sér þessa tækni
geti það.

Augl.???




