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Í janúar næstkomandi þá á félag
sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði af-
mæli. Ætlunin er að Smalinn komi þá út
aftur, stærri og veglegri í tilefni afmæl-
isins. Viljum við því biðja félagsmenn
og aðra ef þeir eiga eitthvað í fórum sín-

um t.d. myndir úr réttum, fróðleik af
ýmsu tagi, vísur eða eittvað sem væri
gaman að hafa í þessu afmæliriti að hafa
það í huga og gjarnan hafa samaband
við nefndina.

Frá útgáfunefnd

Smalinn- fréttabréf Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði
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Öll él birtir upp um síðir, segir í mál-
tækinu og  það er óhætt að segja að
sauðfjárbændur geta farið að horfa fram
á betri tíð.  Fyrir tveimur árum var slíkt
ástand á kjötmarkaði að enginn ástæða
var til þess að vera bjartsýnn.  Staðan  í
dag er hins vegar orðin önnur og árið
2004 var aukning í sölu lambakjöts
13,5% frá fyrra ári þó svo að framleiðsla
hafi dregist saman um 2.7% á sama
tíma.  Skýringar á þessari söluaukningu
eru sjálfsagt margar en leiða má líkur að
því að hækkandi verð á hvíta-kjötinu og
mikil neysla þess á síðustu árum verði til
þess að fólk sæki aftur í að neyta lamba-
kjöts. Ennfremur hefur gott markaðs-
starf á vegum Markaðsráðs kindakjöts
og umræða um gæði og hollustu lamba-
kjöts í tengslum við útflutning eflaust
haft sitt að segja til aukinnar neyslu. Svo
er ekki ólíklegt að gæðastýring hafi sitt
að segja.

Í tengslum við gildistöku nýs sauð-
fjársamnings árið 2000 komu fram há-
værar raddir um að sá samningur væri
framleiðsluhvetjandi og var vilji þeirra
sem hæðst höfðu sá að taka upp samn-
inginn með það að markmiði að taka af
álagsgreiðslur vegna gæðastýringar og
þar með að slá hana af.  Raunin er hins-
vegar önnur.  Dilkakjötsframleiðsla
2000 var 8.326 tonn en árið 2004, 7.811
tonn,  framleiðsla dilkakjöts árið 2004 er
því 515 tonnum minni en var við upphaf
samnings. 

Landssamtök sauðfjárbænda settu á
fót sjö manna nefnd á síðast aðalfundi til
að leggja línurnar fyrir næsta sauðfjár-
samning.  Var nefndinni falið að skila af
sér hugmyndum fyrir aðalfund 2005.  Sá
fundur verður haldinn 7-8 apríl n.k.  Það
er sjálfsagt fyrir fulltrúa þess fundar að
takast á um hugmyndafræði nýs samn-
ings á fundinum. Það er hins vegar ljóst
að til þess að tekið verði mark á niður-
stöðu fundarins verða fundarmenn að
koma sér saman um eina sameiginlega
hugmyndafræði.  Þegar skoðanir eru
skiptar verður niðurstaðan oft á þann
veg að enginn er fullsáttur,  það er hins
vegar óásættanlegt ef ónægjuhópar ætla
sér að ná hugmyndum sínum fram með
öðrum og óhefðbundnari leiðum líkt og
reynt var að gera við breytingar á þeim
samning sem nú gildir.

Eins og landslagið er í greininni nú
liggur ljóst fyrir að sauðfjárbændur
munu í haust fá löngu tímabæra kjara-
bót.  Vegna mikillar eftirspurnar eftir
lambakjöti má leiða að því líkum að slát-
urleyfishafar geti hækkað smásöluverð
og útflutningsprósenta mun verða í
sögulegu lágmarki.  Allt þetta ásamt
hagræðingu við fækkun sláturhúsa
verður að skila bændum verulegri hækk-
un á innleggi  strax næsta haust.  Ef ekki,
þá á framleiðsla kindakjöts enn eftir að
dragast saman, sem gæti kallað á nýtt og
óþekkt vandamál,  sem er innflutningur
á lambakjöti svipað og hefur verið að
gerast í nautakjöti.

SSS

Fylgt úr hlaði
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Formaður setti fundinn, bauð fundar-
menn velkomna og tilnefndi Kristján
Axelsson sem fundarstjóra og Unni
Ólafsdóttur sem ritara það var sam-
þykkt. 

Innganga nýrra félaga: Guðrún Sig-
urjónsdóttir Glitstöðum, Guðrún Fjeld-
steð Ölvaldsstöðum, Svanur Pálsson
Álftártungu, Brynjar Sæmundsson
Borgum, Eyjólfur Gíslason Hofsstöð-
um, Kristín Ármannsdóttir Ytra Hólmi
og Einar Guðni Jónsson Steindórsstöð-
um.  Allir samþykktir inn.

Guðni Ágústsson landbúnaðarráð-
herra ávarpaði fundinn og kom inn á
ýmsa þætti sauðfjárræktarinnar.

Fyrirspurnir til Guðna:  
1. Jón Eyjólfsson spurði hvort farið

væri að undirbúa gerð næsta samnings
2. Sindri Sigurgeirsson kom inn á ull-

ariðnaðinn og spurði hver staða Ístex
væri gagnvart greiðslum til bænda

3. Sigurður Helgason talaði líka um
ullariðnaðinn og spurði svo hvort ekki
væri hægt að gefa út reglugerð um að
matsmenn í sláturhúsum ekki starfs-
menn sláturhúsanna og myndu færast á
milli húsa.  Hann kom líka inn á umsókn
sem er í landbúnaðarráðuneytinu varð-
andi „hangandi fláningu“.  Hann talaði
líka um mismunun á greiðslum til sauð-
fjárbænda.  Spurði líka um heimasölu

afurða sem hefur verið til umræðu und-
anfarið.

4. Vigfús Pétursson flutti í bundnu
máli ferðalýsingar frá ferð félagsins á
Suðurlandið á síðasta ári.

Guðni Ágústsson þakkaði Vigfúsi
fyrir flutninginn og svaraði fundar-
mönnum:

1. Ekki er farið að huga að nýjum
samningi því enn er verið að rífast um
núverandi samning

2. Ráðherra er sammála um að Ístex
sé mikilvægt fyrirtæki fyrir bændur en
fyrirtækið stendur höllum fæti.  Ullar-
þvottastöðin býr við slæmar aðstæður
þar sem losun úrgangsefna frá henni
verður ekki leyfð eftir 1. apríl n.k.  en
ullarþvottastöðin er að flytja á Blöndu-
ós.

3. Hugsanlegt er að breyta því að
kjötmatsmenn séu ekki starfsmenn af-
urðastöðvanna þetta geti verið snúið
mál þegar kjötmatsmenn eru að meta
kjöt nágranna sinna.  Varðandi hangandi
fláningu þá er málið til umfjöllunar.
Varðandi heimasölu afurða þá er nefnd
að fjalla um málið.

Sveinn Finnsson talaði um sauðfjár-
ræktina sem deyjandi stétt, ráðherra var
ekki sammála honum hann segir þetta
stétt í þróun og vilji ríkisstjórnarinnar
sýni það með 17,5 miljörðum sem hún
leggi til samningsins.

Aðalfundur Félags
sauðfjárbænda

í Borgarfjarðarhéraði haldinn að Hvanneyri 26. mars 2004

Eyjólfur Örnólfsson spurði hvar
stæðu afurðastöðvarnar gagnvart gæða-
stýringunni, hvort þær kæmu til með að
einstaklingsmerkja kjötið næsta haust.
Guðni svaraði því til að frá haga í maga
væri æskilegast en ekki væru allir þættir
komnir í gang.

Guðni Ágústsson kvaddi og þakkaði
fyrir sig.

Kaffihlé

Formaður Félagsins Sindri Sigur-
geirsson flutti skýrslu stjórnar.  Fljótlega
eftir aðalfund í mars 2003 lögðu félags-
menn upp í sína árlegu vorferð, farið var
um Suðurland í þetta sinn og heppnaðist
ferðin mjög vel eins og vanalega.
Fræðslufundur sem fyrirhugaður 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 skipu-
leggja og framkvæma vorferð félagsins,
hins vegar Útgáfunefnd sem sér um út-
gáfu á Smalanum og að fylgja eftir opn-
un á heimasíðu FSB.  Smalinn er kom-
inn út og hefur verið sendur til félaga og
víðar.  Ferðanefndin er líka komin á
skrið og er að fara á morgun í ferð vest-
ur í Dali og Reykhólasveit

Þorkell Fjelsteð í Ferjukoti og Jón
Eyjólfsson á Kópareykjum fóru ásamt
formanni á aðalfund LS að Hrafnagili í
Eyjafjarðarsveit daganna 24-25 júní sl.
FSB sendi eina tillögu til fundarins en
hún vék að breytingum á samþykktum
samtakanna um fjölda fulltrúa hvers fé-
lags á aðalfundinn.  Var hugsunin sú að
fækka fulltrúum á fundinum og gera
hann skilvirkari og ódýrari fyrir samtök-
in.  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 sauðfjársamn-
inginn og ef svo væri átti að fylgja því
rökstuðningur.  Stjórnin tók málið fyrir

Guðni Ágústsson var gestur aðalfundar
FSB 2004.
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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 und-
irbúa sig vel fyrir næsta samning sem
tekur gildi 2007.

Framundan er ýmislegt hjá félaginu 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.  Upp-
lýsingatækni í dreifbýli mun ásamt fé-
laginu greiða námskeiðið niður.

Nýlega fór formaður á formannafund
LS þar komu fram uppl. um sölu á
greiðslumarki 2003,  95 seldu og 120
keyptu samtals 10 500 ærgildi.  1512
hafa sótt um að taka þátt í gæðastýring-
unni.  Birgðastaða kindakjöts er góð,
860 tonn voru óútflutt 1. febrúar.

Hann sagði einnig frá því að vefur fé-
lagsins er vistuð núna á www.rala.is/fsb
en vonandi eftir mánuð eða svo komist
hún á endanlega slóð sem verður
www.landbunadur.is/fsb

Hann sagði frá útboði á rúlluplasti í
samvinnu með Snæfellsnes- og Dala-
sýslu tekið er við pöntunum hjá Sigurði
í Hraunholtum og Guðrúnu á Dunki.

Skýrsla gjaldkera, - Árni B. Bragason
las og skýrði reikningana - Tekjur fé-
lagsins: 242.683.50 kr. og gjöld:
431.416.00 kr., hrein eign í árslok
655.081 kr.  

Engar fyrirspurnir komu um skýrslur
stjórnar, og reikningar samþykktir.

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

eins og verið hefur og árgjald aukafélaga
þ.e. þeirra sem eiga færri en 50 kindur
verði kr. 500.-  Samþykkt samhljóða.

Önnur mál - kosningar:
a) 1 maður í stjórn til þriggja ára:  Jón

Eyjólfsson endurkjörinn samkvæmt til-
lögu með lófataki.

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

c) 2 skoðunarmenn reikninga og einn
til vara: Þorkell Fjeldsteð Ferjukoti, Jó-
hann Oddsson Steinum og Ólafur Dav-
íðsson Hvítárvöllum til vara.

d) Fulltrúar á aðalfund L. 2 aðalmenn
og 3 til vara.  Kosið leynilegri kosningu
óbundinni.  Jón Eyjólfsson Kópareykj-
um 9 atkv. og Einar Guðmann Örnólfs-
son Sigmundarstöðum 3 atkv. og til
vara: Ólafur Guðmundsson Sámsstöð-
um, Árni B. Bragason Þorgautsstöðum
og Unnur Ólafsdóttir Kaðalsstöðum öll
með 2 atkv.

Eyjólfur K. Örnólfsson talaði um að
KS hefði í flestum tilfellum sett milli-
metramál á síðufitu á vigtarnótur, hann
vill hvetja afurðastöðvar til að setja
þessar mælingar á vigtarnótur og lagði
til að farið yrði með tillögu um þetta á
aðalfund LS.

Kristján Axelsson talaði um fækkun
afurðastöðva eitthvað hefði mistekist
þar í hagræðingu, afurðaverð lækkaði og
sláturhúsin skili tapi.  Hann talaði líka
um að réttir við sláturhús of litlar og þau
gætu ekki tekið við öllu fé sem á að slá-
tra næsta dag.  Hann talaði líka um að
það þyrfti að rannsaka af hverju lamba-
kjöt væri stundum seigt.  Hann nefndi
líka að það þyrfti að hvetja afurðastöðv-
ar til að hafa opnar slátursölur a.m.k.
hluta af sláturtíðinni.

Eyjólfur K. Örnólfsson sagði að seigt
kjöt væri vegna of hás ph gildis [sýru-
stigs] í kjötinu, og farin væri af stað
rannsókn um allt það sem geti orsakað
það og hvað væri til ráða.

Þórhildur Þorsteinsdóttir talaði um
skýrsluhald í sauðfjárrækt og sagði ekki
uppbyggjandi að standa í þessu þegar
gögn bænda frá bændasamtökunum
væru oft með ýmis konar villum.

Árni B. Bragason talaði um flutning á
sláturfé að bílarnir væru alltaf að stækka
og þá þyrftu margir bændur að fara að
laga til hjá sér svo bílarnir kæmust að
húsunum.

Sindri Sigurgeirsson sagði að þessir
bílar væru löglegir og þeir yrðu áfram
svo bændur verði að laga til hjá sér í
kring um húsin svo þeir komist að.

Hann sagði frá tillögu frá stjórn FSB
til aðalfundar LS um að afurðastöðvar
lækki sláturkostnað á heimteknu kjöti.

Eyjólfur K. Örnólfsson var þessu
mikið sammála.

Vigfús Pétursson vill láta slátra aftur í
Borgarnesi.

Árni B. Bragason talaði um að full-
orðnu fé hefði fækkað mikið í sláturhús-
um og frá sumum býlum hefði ekki
komið fullorðin kind í nokkur ár, þarna
væri eftirlit með garnaveiki og fleiri
sjúkdómum, og því væri niðurstaðan
ekki rétt.

Vigfús Pétursson vildi alls ekki að
hrútaslátrun væri dregin langt fram eftir
haustinu.

Hluti stjórnar og fundarstjóri: Árni B. Bragason, Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson og
Kristján F. Axelsson. 
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Haraldur Benediktsson nýkjörinn for-
maður bændasamtakanna var á fundi
með forráðamönnum Ístex í morgun,
hann sagði frá því að Ístex hefði fengið
einhverskonar endurfjármögnun hjá
Landsbankanum og greiðslur kæmu
væntanlega fljótlega í næsta mánuði.
Eigið fé Ístex er búið og spurning um
hvað fyrirtækið gerir framtíðarsýn þess
er mjög ótrygg núna.  Ullarþvottastöðin
er að flytja á Blönduós og byrjar þar í
ágúst.  Sláturleyfishafar náðu samkomu-
lagi um að skipta á milli sín útflutnings-
markaðinum þannig að ekki séu allir að
slást um sama markaðinn.  

Hann sagði lambakjötið sigurvegara

kjötmarkaðarins á s.l. ári neysla hefur
verið að aukast.  Svínabændur ætli ekki
að auka framleiðslu  en kjúklingabændir
halda líklega áfram í sömu spennu á
markaðinum.

Jón Eyjólfsson talaði aðeins um ferð
FSB á morgun.

Sindri Sigurgeirsson þakkaði fjörleg-
ar umræður og sagði fundi slitið.

Kristján Axelsson var með tölfræðina
á hreinu og sagði að 23 hefðu tekið til
máls.

Unnur Ólafsdóttir

Blaðamaður Smalans hafði samband
við Hörð Hjartarson formann nefndar
sem er að vinna að undirbúningi tillagna
að nýum sauðfjársamningi .

Hörður sagði að starf nefndarinnar
væri langt komið en eftir væri að senda
niðurstöðurnar út til félaganna til kynn-
ingar fyrir aðalfundi þeirra.

Á fundum sem haldnir voru í haust
með stjórnum allra aðildarfélaga LS,
kom fram að bændur vildu númer eitt
tvö og þrjú sjá einfaldari samning ,engar
undanþágur frá útflutningi,og að stuðn-
ingurinn væri að skila sér til þeirra sem
eru að reyna að  lifa á sauðfjárbúskap.

Það var einig ljóst að sá samningur
sem nú er í gildi yrði notaður sem grunn-

ur að tillögum nefndarinar en ekki fund-
ið upp nýtt kerfi.

Með þetta í huga gerir  nefndin ráð
fyrir að liðir eins og “Niðurgreiðsla á ull
og  Þjónustu-og  þróunarkostnaður”
verði með svipurðu sniði og verið hefur
, þó  verði  notað fjármagn úr Þjónustu
og þróunnarlið til að verðbæta vegna
sumarslátrunnar .Það er gert til að nýta
betur slátrunarmöguleika í  ágúst og
fyrstu tvær vikur í september , þegar út-
flutningsprósenta er orðin sú sama allt
árið og allir taki jafnann þátt í útflutn-
ingi. Nendin leggur sem sagt til að 0,7
reglan verði aflögð og jöfnunargreiðsl-
um hætt í núverandi mynd. 

Þeir fjármunir sem eru greiddir út á
greiðslumark(70,2%) ,álagsgreiðsl-
ur(26,2) og jöfnunargreiðslur(3,6%) í
LOK núverandi samning, gerir nefndin
ráð fyrir að verði greitt út á greiðslumark
(65%), álagsgreiðslur (25%) og gripa-
greiðslur (10%) með öðrum orðum er
gengið lengra inn í andvirði greiðslu-
marks , álagsgreiðslur eru svipaðar og í
lok núverandi samnings, en teknar upp
gripagreiðslur sem nefndin hefur miðað
við að yrðu háðar gæðastýringu og gre-
itt út á lamb sem skilar sér í sláturhús og
líflambasölu á hreinum svæðum. Þetta
er gert meðal annars til að undirbúa
greinina vegna væntanlegra alþjóða-
samninga. (WTO) . En nefndin telur
einig  að með því að greiða 35% af
stuðningnum út á framleiðslu sé verið að
lækka verð á greiðslumarki og koma til
móts við nýliðun í greininni ,sem er orð-
in erfið í því umhverfi sem greinin býr
við í dag.

Greiðslumark verði framseljanlegt og
heimilt  verði að flytja það milli allt árið. 

Ásetninssilda( háð ákvörðun fram-
kvæmdanefndar búvörusamninga)  verði
hækkuð í áföngum á samningstímanum
upp í 0,9 .Þar verði gefin aðlögun vegna
þeira sem hafa verið í 0,7reglunni.Þetta

er hugsað til að ekki verði um greiðslu-
markssöfnun að ræða hjá einstaka aðil-
um án þess að þeir eiga bústofn nema að
litlu leiti.

Ekki verði greitt út á minna en 50 ær-
gildi greiðslumarks eigi viðkomandi 50
kindur eða færri, en gert ráð fyrir að all-
ir sem  eru í gæðastýringu geti fengið
álags og gripagreiðslur svo framarlega
að viðkomandi skili lömbum í sláturhús
.

Nefndinni er ljóst að þessar tillögu
koma misjafnlega niður á þeim aðilum
sem fá greiðslur eftir gildandi sauðfjár-
samningi.Þar má nefna þá sem búa við
0,7 regluna, jöfnunnargreiðsluhafa og þá
sem stunda sumarslátrun.Nefndin mun
því beina því til væntanlegrar sauðfjár-
saminganefndar að sjá svo um að þessir
aðilar fái leiðréttingu og eða aðlögun
innan þess greiðsluramma sem nefndin
leggur til.

Að lokum má geta þess að á nýaf-
stöðnu  búnaðarþingi var samþykkt að
fara út í greiðslur út á ræktun , svo sem
korn ,endurræktun túna og grænfóður-
rækt. Þeir fjármunir sem í þetta fara
veða varla sóttir í aðra staði en úr mjólk-
ur og sauðfjársamningum ,svo að búast
má við að eithvað verði settir í þennan
farveg.

Nýr sauðfjár-
samningur
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Á Kópareykjum ræður ríkjum maður
nokkur Jón Eyjólfsson að nafni iðkar
hann sauðabúskap þar af kappi með lið-
sinni konunnar Sigríðar Harðardóttur og
föður síns Eyjólfs Sigurjónssonar sem
áður bjó að Kópareykjum. Smalamenn
skruppu í kaffi kvöldstund eina og tóku
Jón bónda tali til að reyna að varpa ljósi
á það hvernig hann hefur náð þeim ár-
angri er skýrsluhaldsupplýsingar B.Í.
gefa  okkur.

Á skýrslu árið 2004 var Jón með 313
ær. Þær fæddu 189 lömb og skiluðu 177
lömbum til nytja hvert hundrað. Að
hausti loknu kemur í ljós að meðalfall-
þungi dilka reynist vera 16,2 kg einkunn
fyrir gerð 8,72 og fitu 7,3. Meðal afurð-
ir eftir á með lambi voru 31,8 kg sem
telst vel við unandi.

Féð er á þremur stöðum, gemlingar
eru á taði í fjósi austur af íbúðarhúsinu
180 ær eru í gömlum taðhúsum í
brekkunni ofan við íbúðarhúsið og rest-
in er í fjósinu sem stendur næst veginum
þar hefur Jón 60 ær á hálmi í hlöðunni
en hinar á grindum sem hann hefur útbú-
ið frammi í fjósinu.

„Það er nú draumurinn að byggja hér
góða skemmu sem rúmaði allt féð og
gefa því í gjafagrindur í henni og dreifa
hálmi undir því ánum líður greinilega
mjög vel á hálminum. En þetta er spurn-
ing um fjárhaginn og samspil aukinnar
skuldastöðu fjarveru frá búskap vegna
aukinnar vinnu utan við búið til að borga

drauminn og er þá spurning hvenær
jafnvægið raskast þ.e. bú eða auka-
vinna“

Hver er skýring mikillar frjósemi
(4,8% fleirlembur) og lítilla vanhalda í
lambastofninum? „Jú það eimir nú enn-
þá eitthvað eftir af Þokukyninu hérna
hjá mér og svo hef ég alltaf gefið ánum
út á haustin frá byrjun nóvember, fram
að og framyfir fengitíma há og gott hey
þannig að þær hafi alltaf nóg ég held að
fóðrunin skipti miklu máli þegar kemur
að frjósemi og afkomu að öðru leyti geri
ég ekkert sérstakt í sambandi við fengi-
eldi. Lítil vanhöld held ég að séu tilkom-
in af hraustum stofni og svo töluverðri
hreyfingu ánna við brynningu daglega
og svo hleypi ég ánum mikið út yfir vet-
urinn ef veður er gott“

Þegar talið berst að einkunn fyrir gerð
og fitu þá er bóndinn ekki alveg sáttur
því hann hefur örlítið lækkað frá fyrra
ári. En hann þakkar sæðingum þær
framfarir sem hann hefur náð. Þegar
sæðingastöðin var rekin hér annað hvert
ár þá skrapp Jón í samstarfi við Hauk
Engilbertsson á Vatnsenda suður og sótti
sæði að Ármóti. Þá keypti Jón einnig
hrúta af Hauk. Nýliðin ár hefur Jón svo
notað sæðingar í miklum mæli enda
þjónustan aukist. Þá hefur hann einnig
fengið lánaða hrúta frá Hesti eftir að
Hestur fékk leyfi til að láta frá sér skepn-
ur á fæti. „Þetta hefur skilað mér mjög
hratt áfram í ræktuninni og komið mér

Húsvitjun að
Kópareykjum

upp í einkunn fyrir gerð og ekki síst
haldið fitunni í skefjum sem er ekki síð-
ur mikilvægt“

Jón skiptir sauðburði og lætur
sæðisær og nokkurn hóp til viðbótar
bera fyrst og svo líða nokkrir dagar þar
til sauðburður byrjar af alvöru. „Með
þessu móti losna ég við þessar fyrstu ær
út og græði þar með pláss fyrir mesta
atið.“ Lítið þarf að hjálpa ánum og þakk-
ar Jón það hreyfingu ánna yfir veturinn
lítið er um krankleika í lömbunum en þó
hefur aðeins örlað á slefsýki en þó ein-
ungis líltillega. Féð ber allt inni en er lát-
ið út svo fljótt sem auðið er. Úti hafa
ærnar svo skjól og þeim er gefið eins og
þær vilja á meðan þær aðlagast beitinni.

Að vori er ánum svo sleppt upp í
Hálsinn þá málar Jón horn þeirra hvít,
framanvert á hægra horn og aftanvert á
vinstra það er svona til þess að vita hvort

þær eru að koma eða fara segir bóndinn
og hlær við. „Þetta hefur einnig gert ná-
grönnum auðveldara fyrir að sjá hver á
óboðna gesti og svo auðveldar þetta
drátt í réttum.“ Svo í lok júní smalar Jón
þeim ám sem hann nær og keyrir þær
fram á Arnarvatnsheiði hvar þær ganga
sumarlangt. Þær sem ekki nást ganga
vítt og breitt um Hálsinn og koma svo
heimundir þegar líður á sumar. Undan-
farin haust hefur Jón notað sumarslátrun
og þá smalað heim þeim ám sem hann
nær og slátrað undan þeim. Síðasta sum-
ar náði hann t.d. 70 lömbum sem lögðu
sig á rúm 15 kg í lok ágúst og flokkuð-
ust mjög vel. „Ég hef slátrað mínum
lömbum hjá KS, ætli það sé ekki í og
með útaf því að ég gerðist deildarstjóri
hjá þeim, þeir borga allt fyrir áramót og
svo fer misjöfnum sögum af mati hinna
sláturhúsanna.“ 
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Nú þegar talið er komið að slátrun
leikur smalamanni forvitni á að fá skýr-
ingu á þeim fallþunga sem birtist í
skýrsluhaldsniðurstöðum þegar ljóst er
að 70 lömb eru ekki nema rúm 15 kg og
meðalfall er 16.2. Vænleikinn kemur til
af tveimur ástæðum helstum þ.e. að á
vorin er ánum gefið svo lengi sem þær
vilja éta hey með beitinni og svo hefur
Jón sett á fyrir vænleika þ.e. einungis
undan ám sem hafa gefið væn lömb eða
eiga ætterni til vænleika. „Svo má nú
ekki gleyma að það er nú alltaf að verða
rýmra á þeim í sumarhögunum blessuð-
um.“

Aðspurður um göngur og réttir  segir
Jón að göngur á Arnarvatnsheiði séu í
tvo til fjóra daga og það gangi vel að
manna göngur og komist færri að en
vilja. „Aftur á móti sýnist mér að í fram-
tíðinni með fámennari sveitum munu
smalamennskur verða okkur fjárbænd-
um erfiðari þar sem mér finnst þróunin
vera þannig að við komum til með að
þurfa að smala fé okkar hvort sem er
heima eða t.d. á fjárlausum jörðum.“ Á
bænum eru nokkrar forystuær svona til
að létta alla rekstra milli húsa og smala-
mennskur heimafyrir og telur bóndinn

mikið gagn af þeim. En ekki megi þær
verða of margar því þá fari allt í hnút.

„Ég er í gæðastýringunni og finnst
hún góð þó svo að eftirlitsaðilinn virðist
alltaf hafa lag á að koma á slæmum tíma
hvað varðar útfyllingu Gæðahandbókar-
innar“. (segir bóndinn og hlær) . Það er
nú samt svo að það eru forréttindi að fá
að búa í sveit með öllum þeim kostum
sem því fylgja og ég er virkilega bjart-
sýnn á framtíðina því ég held að það sé
að birta til hjá okkur sauðfjárbændum.“

Jón bóndi er félagsmálafrík og er í
stjórn FSB, spilar brids af ákafa og er
gamall tamningamaður með áhuga á
hestamennsku og öllu sem henni fylgir.
Þar að auki heldur hann að hann sé góð-
ur rúningsmaður og slátrari. Þegar öllu
þessu er sinnt er mikið um fjarvistir frá
búi og nýtur Jón þá aðstoðar Sigríðar
sambýliskonu sinnar og einnig dyggrar
aðstoðar gamalreynds bústólpa Eyjólfs
föður síns sem er ómæld hjálparhella á
sauðburði sem og öðrum árstímum.

Smalar þakka Jóni gott spjall og vel-
gjörðir um leið og við óskum honum
áframhaldandi góðs gengis. 

EGÖ

Hestavöruverslun, Borgarbraut 59, 310 Borgarnes, sími 437 0001

Allt sem þú þarft fyrir hest og knapa!
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Bílasala Vesturlands
Söluumboð Heklu
Sími: 437 2100

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/
852 3552

Flytjandi-VV flutningar
Sími: 895 1414

Meindýraeyðing 
Magnúsar Agnarssonar
Sími: 434 1551 / 862 3051

Loftorka
Borgarnesi - Sími: 433 9000

Dýralæknaþjónusta
Vesturlands ehf.

Sími: 437 2200

Sæmundur
Sigmundsson ehf.

Sími: 437 1333 / 437 1373

Vélabær ehf.
Bíla og búvélaverkstæði - Sími:

435 1252

Dýralæknaþjónusta
Margrétar

Sími: 437 2055 / 896 2055

Kristín Silja 
Guðlaugsdóttir 

Dýralæknir
Sími: 437-0096/849 4496

Eftirtaldir hafa styrkt útgáfu Smalans
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Vorferð Borgfirska
sauðfjárbænda

Hin árlega vorferð sauðfjárbænda í
Borgarfirði var farinn vestur í dali laug-
ardaginn 27.mars 2004. Lagt var af stað
úr Borgarnesi kl 10 og farið um Bröttu-
brekku vestur.

Fyrsti viðkomustaður var Dunkur í
Hörðudal en þar búa hjónin Kjartan og
Guðrún. Sýndu þau komumönnum fjár-
hús sín og bústofn, og að því búnu buðu
þau upp á höfðinglegar veitingar sem
bornar voru fram í viðbyggingu sem var
í smíðum við fjárhúsin. Næsti viðkomu-
staður var sláturhúsið í Búðardal, og eft-
ir skoðunarferð um húsið þá bauð sveit-
arstjórn Dalabyggðar til glæsileg hádeg-
isverðar þar sem sveitarstjóri Dala-
byggðar, Haraldur Líndal hélt ræðu
ásamt því að veita vel í mat og drykk.

Fóru því allir vel saddir úr Búðardal
áleiðis að Lambeyrum í Laxárdal að
heimsækja Daða stórbónda sem er með
um 1200 fjár á fóðrum. Þar á bæ hefur
verið þróuð mikil tækni til að spara
vinnu við fóðrun og hirðingu yfir vetur-
inn, einnig er aðstaða á sauðburði ein sú
besta sem menn höfðu séð. Frá Lamb-
eyrum var stefnan tekin á Króksfjarðar-
nes en þar er rekið lítið sláturhús sem
gengur vel og kom fram hjá ráðamönn-
um þar að sláturhús í landinu ættu að
vera 30 - 40 alls en ekki 4 - 6 eins og nú
væri stefnt að. Féll þessi umræða vel að
hugmyndum flestra Borgfirðinga en
ekki kannski allra eins og gengur. Boðið
var upp á glæsilegar veitingar í flánings-
sal sláturhússins, hákarl og brennivín

Guðrún og Kjartan á Dunki.
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ásamt bjór og konfekti eins og hver
vildi. Eftir þessar góðu móttökur héldu
ferðalangarnir glaðbeittir upp í rútuna
og var stefnan tekinn á síðasta bæinn í
þessari ferð sem var Staður í Reykhóla-

sveit, þar sem búskapur er til mikillar
fyrirmyndar bæði fóðrun og umgegni öll
jafnt úti sem inni, og þar var einnig
hópnum boðið upp á höfðinglegar veit-
ingar í fjárhúsunum og að þeim loknum

Góðar veitingar í Sláturhúsinu í Króksfjarðarnesi. 

Ferðahópurinn á Lambeyrum.
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Bú með yfir 100 skýrslufærðar ær árið 2003 og 27 kg af dilkakjöti eða meira eftir ána.
Bú Ær Kjöt/kg Lömb eftir hverja á
Ragheiður og Klemens Dýrastöðum 129 30,9 1,78
Jón Eyjólfsson Kópareykjum 313 30,6 1,77
Fjárbúið Eystri-Leirárgörðum 293 29,5 1,76
Haukur Engilbertsson Vatnsenda 340 29,3 1,68
Harpa Reynisdóttir Hæli 131 29,3 1,63
Tilraunabúið Hesti 480 29,2 1,70
Ármann Bjarnason Kjalvararstöðum 295 28,8 1,73
Ólafur,Þorsteinn o.fl. Gilsbakka 457 28,6 1,70
Jón Björnsson Deildartungu 111 28,5 1,70
Vigfús Pétursson Hægindi 104 28,2 1,72
Bryndís Jónsdóttir Kalmannstungu 2 129 28,1 1,65
Sigurður og Guðbjörg Oddsstöðum 186 27,6 1,71
Sindri Sigurgeirsson Bakkakoti 516 27,6 1,68
Guðjón Gíslason Lækjarbug 376 27,5 1,73
Einar G. Örnólfsson Sigmundarstöðum 253 27,4 1,60
Búhagur Ehf Brúarlandi 103 27,3 1,56
Baldvin Björnsson Skorholti 548 27,2 1,64
Grétar Þór Reynisson Höll 337 27,1 1,61
Guðbrandur Guðbrandsson Staðarhrauni 281 27,1 1,70
Anna Björg og Ásgeir Þorgautsstöðum 137 27,0 1,73

Samanburður

Bú með yfir 100 dilka árið 2003 með skráð kjötmat og meðaltal fyrir gerð 8 eða hærra
Bú Fjöldi Fall/kg Gerð Fita
Haukur Engilbertsson Vatnsenda 503 17,2 9,67 8,41
Ragnheiður og Klemens Dýrastöðum 232 17,1 9,36 7,77
Jón Eyjólfsson Kópareykjum 513 16,9 9,01 8,03
Ármann Bjarnason Kjalvararstöðum 475 16,4 8,95 7,96
Ólafur, Þorsteinn o.fl. Gilsbakka 670 16,5 8,92 8,12
Auður Pétursdóttir Ausu 104 18,0 8,75 8,45
Þórdís Sigurbjörnsdóttir Hrísum 407 16,0 8,54 8,05
Vigfús Pétursson Hægindi 169 16,3 8,53 7,92
Þorbjörn og Jóhanna Háafelli 241 16,4 8,51 8,05
Jón Björnsson Deildartungu 176 16,6 8,49 7,41
Einar Guðni Jónsson Steindórsstöðum 124 15,8 8,39 7,07
Sindri Sigurgeirsson Bakkakoti 795 16,4 8,38 7,77
Sigurður Halldórsson Gullberastöðum 355 15,1 8,36 6,71
Guðbrandur Guðbrandsson Staðarhrauni 433 15,7 8,33 7,29
Jóhann Oddsson Steinum 543 15,6 8,33 7,11
Sigurður Jóhannsson Stóra-Kálfalæk II 327 15,6 8,32 7,10
Þórhallur Teitsson Grímarstöðum 188 15,3 8,32 7,24
Þórir Finnsson Hóli 220 15,8 8,26 7,78
Sigurður og Guðbjörg Oddsstöðum 305 15,9 8,25 7,22
Friðjón Gíslason Helgastöðum 199 15,9 8,24 7,36
Grétar Þór Reynisson Höll 447 17,1 8,16 7,85
Guðjón Gíslason Lækjarbug 631 15,6 8,14 7,34
Guðmundur og Edda Giljahlíð 132 16,6 8,11 7,98
Dagbjartur Dagbjartsson Refsstöðum 294 15,0 8,10 7,13
Kolbeinn Magnússon Stóra-Ási 125 16,0 8,07 7,26
Ásdís Sigurðardóttir Brúsholti 108 17,2 8,00 8,27
Búhagur Ehf Brúarlandi 147 17,3 8,00 8,29

voru allir orðnir hressir og kátir og tóku
stefnuna heim á leið með viðkomu í
Búðardal á veitingarhúsinu Bjargi. Þar
léttu menn á sér og borðuðu hamborgara
sem heita Dalaborgarar og drukku til-
heyrandi mjöð með. Bjórsala gekk mjög
vel á heimleiðinni enda vanir menn við
sölu. Á leiðinni heim var mikið sungið
við harmonikuleik Guðjóns í Rauðanesi.
Ferð þessi var til mikillar fyrirmyndar
bæði góð fararstjórn og frábærar mót-
tökur og veitingar sem við þáðum hjá
þeim Dalamönnum. 

Hafi allir þökk fyrir.
Þ.F.Kristján Axelsson að skoða hrúta á Stað. 
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Fjárhúsgólf
- Samanburður gólfgerða -

Sigurður Þór Guðmundsson, Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri

Efni og aðferðir
Rannsóknin fór fram í fjárhúsunum

að Hesti og hófst haustið 2002. Eftirfar-
andi gólfefni voru borin saman:
- Epoxy: Bangkirairimlar 25x70 mm

með tveggja þátta sandbornu
epoxyefni, rifa 20 mm.

- Fura: Fururimlar 32x100 mm, rifa 20
mm.

- Harðviður: Bangkirairimlar 25x70
mm, rifa 20 mm.

- Hálmur: Hálmur var lagður ofan á
troðið malargólf.

- Málmristar: Strekkmetalmottur
90x183 cm með 60-70% opnun.

- Steypa: Steyptir rimlar með 80 mm
breiðum rimlum, rifa 20 mm.

Hvert gólfefni var sett í eina kró.
Hálmstían var í hlöðunni. Á hverju gólfi
voru hafðar 23-29 ær fæddar 1997 til
2001.

Slitmælingar og ending
Fururimlar slitna mest (6,97 mm2),

kemur það líklega fáum á óvart, þá
koma epoxy (2,61 mm2) og harðviður
(2,08 mm2). Minnst slit mældist á stey-
pu (0,71 mm2). Miðju fururimillinn
slitnar meira en hinir rimlarnir. 

Ending gólfefna var metin með heim-
sóknum til bænda. Þar sem fjárhúsgólf-
um var gefin einkunn eftir ástandi (5
best og 1 lélegast). Niðurstöður ástands-
skoðunar má sjá í töflu 2. Það eru tekin
fyrir gólfefnin fura og málmristar.
Einnig er sett fram ástand zinkhúðar á
málmristum. 

Afurðir og heilbrigði
Enginn munur var milli hópa á heil-

brigði, frjósemi, fæðingarþunga lamba,
ullarmagni eða þyngingu ánna. 

Hreinleiki, ullarmat
Ær á hálmgólfi voru hreinastar og ær

á epoxy voru óhreinastar. Ær á harðviði
og steypu voru lítillega hreinni en á
epoxy, þá ær á furu og málmristum. Við
ullarmat kom ekki fram neinn munur á
milli gólfgerða. Í hreinleikaröðun ullar-
matsmanna var snoð af ám á harðvið,
furu, hálmi og málmristum jafnhreint.
Snoð af ám á steypu var eilítið óhreinna,
snoð af ám á epoxy var óhreinast.

Klaufaslit
Klaufavöxtur var mældur sem leng-

ing afturklaufar frá desember til maí.
Minnsti klaufavöxturinn var á epoxy (3
mm) en mestur á furu (18 mm). Hin
gólfin röðuðu sér þar á milli, steypa (7
mm), málmristar (8 mm), hálmur (13
mm) og harðviður (16 mm).

Kostnaður
Til að meta byggingarkostnað mis-

munandi gólfa er annarsvegar settur
fram efniskostnaður og hinsvegar vinnu-
kostnaður við uppsetningu á gólfum. Öll
verð miðast við innkaup á efni í 400-500
m2 fjárhús, staðgreiðslu og eru án VSK.

Ódýrasta gólfið er úr furu 32x100 mm
(1.900 kr/kind) og dýrasta gólfið er úr
epoxy með kvartssandi (4.900 k/kind)
og munurinn meira en tvöfaldur.

Árlegur kostnaður
Breytilegur kostnaður er vinnulaun

við þrif, klaufasnyrtingu og hálmdreif-
ingu auk vélakostnaðar og kaupa á
hálmi. Vinnulaun eru sett á 1.360 kr/klst.
Við hálmdreifingu er gert ráð fyrir véla-
vinnu á 1.200 kr/klst auk vinnulauna.
Hálmurinn er reiknaður á 4 kr/kg. Fastur
kostnaður er tilkomin annarsvegar
vegna efniskostnaðar og hinsvegar
vegna vinnulauna við smíði. Það þykir
rétt að greina þar á milli því annars veg-
ar getur verið um að ræða útlögð gjöld
og hinsvegar eigin vinnu sem krefst ekki
útlagðra fjármuna. Fasti kostnaðurinn
sem hér er settur fram er fjármagns-
kostnaður, en vegna mismikillar bind-
ingar fjármagns í gólfunum þykir rétt að
taka tillit til lágmarksávöxtunar (5%) á
fjármagni miðað við endingu gólfsins. Á
mynd 6 má því sjá að árlegur kostnaður
er mestur á 3 mm málmristagólfi en
lægstur á 38x100 mm fururimlum.

Tafla 2. Me altal og sta alfrávik (gildi)  á aldri gólfefna eftir ástandsflokkum  

Málmristar 
Fura 

Zinkhú  Styrkur mottu 
Ástand, 
flokkur 

Aldur, ár fjöldi Aldur, ár fjöldi Aldur, ár fjöldi 

1 24,0 (12;36) 2 11,9 ± 5,2 9 17,3 ± 5,5 3 

2 11,2 ± 7,6 9 7,0 ± 3,0 6 10,0 ± 1,0 5 

3 7,5 ± 5,0 11 5,1 ± 2,1 9 6,8 ± 3,1 6 

4 6,1 ± 7,0 14 3,9 ± 2,3 11 4,4 ± 2,1 18 

5 5,5 (5; 6) 2 0,0  2 3,0 ± 1,7 5 
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Mynd 6. Árlegur kostna ur mismunandi gólfa. 
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Ályktanir
Hér hefur verið sýnt fram á að raun-

verulegur kostnaður við fjárhúsgólf end-
urspeglast ekki beint í stofnkostnaði
þeirra heldur miklu fremur endingu þeir-
ra og þeirri vinnu sem þarf að leggja til
vegna þrifa á þeim. Klaufaslit á
epoxyrimlum er ekki síðra en á málm-
ristum. Það er ekki munur á því hvaða
tekjum mismunandi gólf skila í formi af-
urða.

Framhald
Verkefnið er enn í gangi og stefnt er

að því að ljúka því sumarið 2005. Núna
er í gangi samanburður 7 gólfgerða þar

af er framhaldsathugun á 5 gólfgerðum
sem hér hefur verið fjallað um. Einnig
verða framkvæmdar atferlisathuganir áa
á mismunandi gólfum.   

Þakkir
Framkvæmdarnefnd búvörusamnings.

Sigvaldi Jónsson, bústjóri að Hesti
ásamt hans starfsfólki.

Eyjólfur Kr. Örnólfsson, 
rannsóknarmaður Hesti.

Starfsmenn bútæknisviðs Rannsóknar-
stofnunar landbúnaðarins.

Starfsmenn rannsóknarstofu 
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri.

Eins og alkunna er hefur veðráttan áhrif á
flestar athafnir manna sbr. Landskunna vísu
þeirra Odds Sveinssonar og Ólafs Kristjáns-
sonar á Akranesi:

Nú er úti norðanvindur
Nú er hvítur Esjutindur. 
Ef ég ætti úti kindur
Mundi ég láta þær allar inn
Elsku besti vinurinn.

Fyrir daga veðurstofu og veðurfræðinga
reyndi fólk að spá fyrir veðri eftir bestu getu.
Hér kemur vísa sem enginn veit höfund að:

Veltandi í honum veðrin stinn
Veiga mælti skorðan.
Kominn er þefur í koppinn minn
Kemur hann senn að norðan.

Margir hafa fengist við að yrkja um veðr-
ið og árstíðirnar, einkum haust og vor. Hér
kemur veðurlýsing eftir Jónas Hallgrímsson:

Veðrið er hvorki vont né gott
Varla kalt og ekki heitt.
Það er hvorki þurrt né vott
Það er svo sem ekki neitt.

Næsta vísa er eftir Kristján Jónsson;
Allt fram streymir endalaust 
Ár og dagar líða
Nú er komið hrímkalt haust
Horfinn sumarblíða.

Í fyrri tíð valt það á veðráttunni að vetrin-
um hvort fénaður lifði eða dó, eftir því hvort
hægt var að beita eða ekki.  Í verstu aftökum
urðu menn að skera af fóðrum sem kallað
var. Í gamalli vísu sem ég veit ekki höfund að
stendur:

Hvað er að frétta? Harðindin.
Hvað er starfað? Skorið
Hvað er dýrast? Heybjörgin
Hvað um bætir Vorið.

Þar sem vorið er á næsta leiti, og að sögn
bjartsýnustu manna, nú þegar komið til að
vera þykir rétt að setja á blað nokkrar vísur
því tengdar enda hefur það orðið mörgum
yrkisefni.

Júlíus Jónsson á Mosfelli orti á sumardag-
inn fyrsta eftir harðan vetur:

Suðrið víger sumartak,
Sólblik skýjin vefur,
Vorsins hlýja vængjatak
Vonir nýjar gefur.

Magnús Finnson í Stapaseli komst svona
að orði:

Vetri hallar,vorsins blær
Vermir hjalla og rinda.
Geislar falla,grundir hlær
Glóir á fjallatinda.

Ég ætla að enda þennan þátt á þremur vís-
um eftir Höskuld Einarsson frá Vatnshorni;

Verndi drottin freðin fræ
Fram til innstu dala
Láttu sól og blíðan blæ blómin vekja af

dvala.

Vertu þeirra vernd og hlíf
Verði kaldar nætur
Þegar nýfætt lítið líf
Langar að rísa á fætur.

Glóeyjar við geisla brá
Grænki skógarrunninn
Líka vakni lítil strá
Og lambagras í munninn.

Vísnaþáttur
Umsjón: Helgi Björnsson, Snartarstöðum.

Höfum til sölu rúllubaggaplast og garn 
Eigum á lager rekstrarvörur fyrir flestar 

heyvinnuvélar og dráttarvélar 

Bændur ath!
Önnumst alla viðgerðaþjónustu
fyrir búvélar og dráttarvélar

Smíðum allt mögulegt
úr járni, áli og ryðfríu s.s. flórristar 
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HOLDFYLLINGARMAT
Flokkur:

K.S S.S

E 0,34% 0,58%
U 15,52% 12,67%
R 64,03% 56,91%
O 19,43% 28,92%
P 0,68% 0,92%

100,00% 100,00%

Fitumat
Flokkur:

K.S S.S

1 1,20% 1,68%
2 34,41% 27,00%
3 50,12% 44,33%
3+ 12,79% 20,92%
4 1,42% 5,29%
5 0,06% 0,78%

100,00% 100,00%
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Holdfyllingarmat

K.S
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Samanburður
milli sláturhúsa

Ekki fengust niðurstöður úr fleiri sláturhúsum. Einnig verður að taka mið að töl-
urnar frá S.S eru frá 1.9 til 31.12 en tölurnar frá K.S eru frá 1.9 til 31.10. 

BÆNDATRYGGING

AÐ ÞÍNUM

ÞÖRFUM

Jón J. Haraldsson
Borgarnesi
s: 440 2390




