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Þá er Smalinn að líta dagsins ljós
þetta árið. Í tilefni afmælisárs FSB þá
ákvað nefndin að Smalanum yrði dreift
á öll lögbýli í Mýra og Borgarfjarðar-
sýslu og  prentaður í lit. Mikil vinna
liggur í einu svona blaði þó það sé ekki
stærra en það er, og þurfa nefndarmenn
að leggjast á eitt til að vel takist til og
hefur þessi Smalanefnd gert það.
Ákveðin dagsetning er eitthvað sem
alltaf er gengið út frá  í upphafi þegar
farið er á stað að safna saman efni, en
því miður er það svo að efni skilar sér
mishratt inn og í sumum tilfellum alls
ekki, og viljum við sem berum ábyrgð á
blaðinu auðvitað vanda til verka, svo út-
gáfan verði sem glæsilegust og félaginu

til sóma þó svo að það kosti að útgáfan
dragist fram yfir umfram ákveðna dag-
setningu.

Vona ég að fréttabréf sem þetta ýti
undir að  þeir sauðfjárbændur í Borgar-
firði  sem ekki eru nú þegar í félaginu
sjái sér hag í því að ganga í félagið og
efla þannig gott félag sem stendur  vörð
um hag okkar bænda, jafnframt því að
vera góður félagsskapur.

Nú þegar þessi Smali lítur dagsins
ljós, sem er  jafnframt sá síðasti sem
kemur út undir minni stjórn, óska ég út-
gáfunefndinni velfarnaðar á komanadi
árum svo og einnig stjórn Félags sauð-
fjárbænda í Borgarfirði.

Þórhildur Þorsteinsdóttir.
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Í síðasta hefti Smalans var undirritað-
ur fullur bjartsýni og horfði út um glugg-
ann á vorblíðu sem þá var utandyra og
bjóst við betri tíð. Ekki var karlinn mjög
fjarri lagi því það má með sanni segja að
langt er síðan sauðfjárbændur hafa feng-
ið viðlíka jákvæða þróun og síðast liðið
ár. Viðmiðunarverð LS sem hefur verið
töluvert hærra en greitt verð undanfarin
ár varð allt í einu lægra en greitt verð
a.m.k. í sumum tilvikum. Þetta eru slík
tíðindi að þau blása ungum bónda og
bjartsýnum byr undir báða vængi og
voru sporin inn í nýtt framleiðsluár mun
léttari en áður. Það virðirst ef marka má
fréttir síðustu daga og mánaða sem af-
urðir okkar muni hækka aftur á komandi
hausti. Það tel ég vegna þeirra frétta að
þeir sláturleyfishafar sem eiga kjöt-
vinnslu og vinna sjálfir úr kjötinu halda
fast í sitt og selja sem minnst frá sér til
að eiga örugglega nóg þegar líður á sum-
arið. Allt hnígur nefnilega að því að
birgðir lambakjöts  muni verða í lág-
marki ef nokkrar í sumar og er það vel.
Það lýtur því út fyrir að við fáum ein-
hverja hækkun í haust en þrátt fyrir það
megum við ekki gleyma okkur í gleð-
inni. 

Það er nú einu sinni svo að þrátt fyrir
að fleiri krónur hafi komið inn á síðasta
hausti fyrir hvert kíló kjöts þá hafa að-
föng öll hækkað til muna. Þar nægir að
nefna hráolíu, rúlluplast og áburð svo
dæmi séu tekin. Hækkun aðfanga hefur
tekið megnið af hækkuninni sem við
fengum svo launaumslag okkar hefur að
litlu leyti þykknað ef nokkuð.

Hvað sláturmál varðar erum við
Borgfirðingar vel í sveit settir. Á kom-
andi hausti getum við valið að slátra hjá
KS, SS, KVH, KAH, Borgarneskjötvör-
um og líka Norðlenska í Búðardal. Í
sumar getum við því lagst yfir verðtöfl-
ur og lagt niður fyrir okkur hvar besta
verðið er og hver kostnaðurinn er að
koma lömbunum á staðinn og hversu
greiðlega getum við losnað við lömbin.
Ég er þess fullviss að þetta ýtir undir
verðhækkun til okkar því þessir sam-
starfsaðilar okkar í kjötmarkaðsmálum
þurfa að keppast um að fá lömbin til sín.
Við skulum því bíða eftir verðtöflum og
hugmyndum um greiðslutilhögun áður
en við veljum sláturleyfishafa. Þannig
getum við haft áhrif á innkomuna.

Á komandi mánuðum mun umræðan
við kaffiborð sauðfjárbænda fara að snú-
ast meira og meira um nýjan sauðfjár-
samning. Það er eðlilegt enda stórt hags-
munamál að okkur takist vel til við gerð
hans. Þar er nauðsynlegt að þjappa okk-
ur saman en þó með því að gefa öllum
ráðrúm til að aðlagast nýjum aðstæðum.
Í þessari samningagerð verður að hafa
að leiðarljósi hvernig WTO samningar
ganga og hvað kemur til með að koma út
úr þeim viðræðum. Við þurfum að halda
í grænar greiðslur  sem eru fyrir hendi
og megum ekki missa þær frá okkur. Við
þurfum að koma stuðningnum þannig
fyrir að við getum unað við okkar og
einnig þjóðin. Við megum ekki gleyma
því að það er þjóðin sem borðar lambið
og við þurfum að viðhalda þeirri trú sem
þjóðin hefur á lambakjötinu og því kerfi

Fylgt úr hlaði
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sem við notum til að framleiða hágæða
lambakjöt á góðu verði. Við þurfum á já-
kvæðum neytendum að halda en við
þurfum ekki síður á jákvæðum bændum
að halda. Við þurfum framar öðrum að
vera jákvæðir og trúa á það sem við
erum að gera og hafa viðleitni til að gera
enn betur hér eftir en hingað til. Með
slíku hugarfari eru okkur allir vegir fær-
ir og við fáum vart framleitt upp í þann
gríðarlega fjölda neytenda sem vilja
snæða hreint, bragðgott og safaríkt
lambakjöt.

Að mínu mati er allt á uppleið þessi
misserin og ég mæli með að við smælum
framan í heiminn því þá smælar heimur-
inn framan í oss.

Einar Guðmann.Vinir á góðri stund.
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Að morgni dags þann 2. apríl 2005
hélt hópur sauðfjárbænda úr Borgarfirði
af stað í hina árlegu vorferð.  Vestur
Húnavatnssýsla var áfangastaðurinn.
Við lögðum af stað í ágætis veðri en
þegar komið var norður fyrir Holta-
vörðuheiði fór að þyngjast í lofti.  Fyrsti
viðkomustaður okkar var Þóroddstaðir í
Hrútafirði.   Þar búa hjónin Gunnar og
Matthildur með um 400 fjár.  Næst var
farið í sláturhúsið á Hvammstanga  og
það skoðað .  Síðan var okkur boðið í
hádegismat þar og var vel veitt bæði í
mat og drykk auk þess sem kaupfélags-
stjórinn hélt yfir okkur tölu um rekstur
sláturhússins og heimamenn sögðu gam-
ansögur.

Eftir að allir höfðu fengið nægju sína
í mat og drykk var farið á stað aftur og
haldið út á Vatnsnes.  Heldur var veður
tekið að versna og komin snjókoma.
Næst lá leið okkar að Bergsstöðum þar
sem Hjálmar og Guðlaug bjuggu þá .
Eftir að búið var að stoppa á Bergsstöð-
um var haldið til baka aftur og síðasta
búið sem skoða átti í þessarri ferð skoð-
að.  Það var Sauðadalsá þar sem hjónin
Heimir og Þóra búa.  Öll þessi bú sem
við skoðuðum í þessarri ferð eru mjög
keimlík.  Stór hluti af heyinu er verkað-
ur í flatgryfjum og gefið á garða.  Þessi
bú hafa öll náð mjög miklum afurðum
eftir bústofn sinn og eru öll við eða á
toppnum á landsvísu.  Þessi bú eru ekki
mjög stór í fjölda vetrarfóðraðra kinda
en með miklum afurðum og því að halda
tilkostnaði í lágmarki hafa þessar fjöl-
skyldur getað haft sitt aðallifibrauð af

sauðfjárbúskapnum þrátt fyrir erfið ár
undanfarið.

Eftir stoppið á Sauðadalsá buðu þessi
þrenn hjón okkur í kaffihlaðborð  í húsi
sem byggt hefur verið við Hamarsrétt en
þar hefur féagsskapur húsmæðra á
Vatnsnesi staðið fyrir ýmsum uppákom-
um.  Eftir að allir voru orðnir mettir var
haldið aftur af stað heim á leið.  Komið
var við á barnum á Hvammstanga enda
ferðalangar orðnir þyrstir eftir annasam-
an dag.  Á heimleiðinni sá svo Jón á
Kópareykjum um bjórsölu að vanda og
fórst það vel úr hendi, svo vel að ef vín-
búðirnar ákveða að opna útibú í Reyk-
holtsdal er verslunarstjórinn fundinn.
Heimferðin gekk mjög vel og voru allir
komnir heim á mjög kristilegum tíma.
Ég vil í lokin þakka ferðanefnd fyrir að
hafa skipulagt mjög skemmtilega ferð
og þeim sem tóku á móti okkur fyrir það
sem þeir gerðu.

Baldvin Björnsson, Skorholti

Ferðasaga 2005

Norðtunguhjón íbyggin á svip í Þverár-
rétt.

V E R K I N  T A L A

Gylfaflöt 24-30  •  112 Reykajavík  •  Sími 580 8200  •  Fax 580 8210  •  velfang@velfang.is

Staðreyndirnar tala sínu máli!
CLAAS er það sem koma skal

• er mest selda dráttarvélin í Frakklandi og hefur
verið það undanfarna áratugi með u.þ.b. 20 %
markaðshlutdeild

• jók markaðshlutdeild sína í Þýskalandi upp í 5,9 %
árið 2004 og þrefaldaði markaðshlutdeild sína m.v.
árið 2003

• seldi fleiri dráttarvélar en Massey Ferguson, New
Holland og Valtra stærri en 100 hö. í Þýskalandi
árið 2004 (aðeins Fendt, JD og DF seldu fleiri vélar)

• dráttarvélar eru með gírskiptingar frá GIMA sem
er í 50 % eigu MF og 50 % CLAAS

• framleiðir í verksmiðju sinni í Le Mans tannhjól og
öxla í GIMA skiptingar

• dráttarvélar eru með DPS (John Deere) mótora,
Carraro öxla og rafkerfi frá Bosh

• er stærsta fyrirtækið í heiminum í
einkaeigu sem framleiðir og hannar
tæki til notkunar í landbúnaði

• seldi árið 2004 tæki til notkunar í
landbúnaði fyrir 160 milljarða
íslenskra króna

• eyddi árið 2004 u.þ.b. 5,8
milljörðum íslenskra króna í hönnun
og þróun á tækjum fyrir kröfuharða
bændur um allan heim.

• framleiðir tæki fyrir bændur í 9
verksmiðjum í 5 þjóðlöndumum
allan heim

• trúir á bændur

CLAASCLAAS

CLAAS og Vélfang til liðs við íslenska bændur - til framtíðar

CLAAS og Vélfang ehf. Kynna nýja línu af CLAAS Ares dráttarvélum 90-151 hestöfl.

•   110-151 hestöfl(6 cyl)
•   Hexactiv-sjálfskipting 24/24
•   Fjaðrandi hús
•   Loftkæling

CLAAS ARES 600

•   90-124 hestöfl(4 cyl)
•   Hexactiv-sjálfskipting 24/24
•   Fjaðrandi hús
•   Loftkæling

CLAAS ARES 500
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Landbúnaðarháskóli Íslands hefur
þessa dagana mörg járn í eldinum þegar
kemur að rannsóknum í sauðfjárrækt.
Flestar tilraunirnar eru framkvæmdar á
kennslu- og rannsóknarbúi LBHÍ á
Hesti, en mikið samstarf er við aðrar
stofnanir og önnur sauðfjárbú. Hér á eft-
ir fer stutt yfirlit yfir hluta þeirra verk-
efna sem starfsmenn LBHÍ vinna að,
sem tengjast sauðfjárrækt.

Kennsluefni og þróun rekstrarlíkans
fyrir sauðfjárbú

Markmið þessa verkefnis er að gera
upp og ganga frá nokkrum tilraunum
undanfarinna ára með breytilegan slátur-
tíma og eldi sláturlamba. Ætlunin er að
tengja niðurstöður þessara tilrauna inn í
rekstrarlíkan. Tilraunir sem nefna má og
heyra undir þetta verkefni eru tilraunir
með sumarbeit, tilraunir með haustbötun
og eldi, tilraun með heykögglaeldi auk
gæðamats á kjöti úr öllum tilraunum.
Niðurstöðurnar verða svo dregnar sam-
an í kennsluefni til notkunar í leiðbein-
ingum og kennslu.

Ómmælingar og EUROP flokkun
Markmið þessa verkefnið er að gera

upp gögn frá Hesti og úr skýrsluhaldi
BÍ.  Tengja á saman ómmælingar lifandi
lamba og kjötmat í sláturhúsi. Reiknaðir
verða út erfðastuðlar fyrir þessa þætti

auk þess sem mat verður gert á umhverf-
isáhrifum (áramunur - húsamunur - slát-
urtími o.fl.).

Einstaklingsmerki fyrir sauðfé
Markmiðið er að athuga ísetningu,

álestur og endingu einstaklingsmerkja
fyrir sauðfé. 

Nú í vetur voru sett merki í ásetnings-
lömbin á Hesti frá Os husdyrmerkefa-
brikk í Noregi.  Í vor verða prufaðar
nokkrar tegundir merkja frá Os í Noregi
og einnig lambamerki frá Vélaborg. 

Greining riðuarfgerða
Tilefni þessa verkefnis er sú ákvörð-

un BÍ um að taka ekki inn sæðingahrúta
með áhættuarfgerð PrP erfðavísis. Verk-
efnið byggir á upplýsingum úr DNA
greiningu á öllu hyrndu fé á Hesti árið
2004 og verða öll ásetningslömb á Hesti
greind árin 2005-2007. Þá eru hrútar í
afkvæmaprófun greindir áður en endan-
legt val fer fram og stefnt á að útrýma
áhættusamsætunni VRQ úr hjörðinni á
Hesti.

Fitusýrur í lambakjöti 
Markmið rannsóknarinnar er að afla

upplýsinga um fitusýrusamsetningu
lambakjöts m.t.t. hollustu þess. Lömb í
þessu verkefni voru alin með mismun-
andi hætti og slátrað á mismunandi tím-

um haustið 2005. Viðmiðunarhóp var
slátrað beint af úthaga í september og
restin af lömbunum var skipt í tvær mis-
munandi meðferðir og slátrað samtímis í
nóvember. Sýni voru tekin af fitu og
vöðva og gerðar mælingar á fitusýru-
samsetningu.

Beitartilraun með hvítsmára
Markmið þessarar rannsóknar er að

þróa beitar- og sláttukerfi fyrir hvít-
smára en rannsóknin stendur til ársins
2008 og byggir á sáningu á hvítsmára og
vallarfoxgrass ásamt athugun á beitar-
þoli vor og haust ásamt slætti.

Prófun á veltigirðingum 
Rannsóknin tekur til prófunar á sk.

veltigirðingum sem þróaðar hafa verið á
sauðfjárbúinu að Lambeyrum. Verkefnið
byggir á því að rannsaka skipulega ör-
yggi girðinganna við reglubundna notk-
un og er unnið í tengslum við beitartil-
raunina með hvítsmárann.

Arfgengi sýrustigs í lambakjöti 
Rannsóknin tekur til skoðunar á hátt í

3.000 skrokkum úr haustslátrun 2005 en
öll lömb tengdust afkvæmarannsóknum
fyrir sæðingastöðvarnar. Nú þegar hafa
komið fram vísbendingar um erfðaáhrif
út frá sýrustigsmælingum á Hesti árið
2004 á 773 lömbum og má vænta niður-
staðna fyrir árslok 2006.

Dreifing fjár á sumarbeit
Rannsóknin byggir á því að fylgjast

með atferli lambáa á beit í úthaga og að
kanna tengsl fjölskyldna á úthagabeit. Í
framhaldi af því að kanna möguleika á
því að stýra beitarálagi með úrvali.

Transeyði og snúnir fætur 
Markmið verkefnisins er að skil-

greina erfðareglur að baki þessa erfða-
galla og kanna tengsl við bógkreppu.
Rannsóknin fer þannig fram að ær eru
sæddar með sæði úr þekktum arfberum
erfðagallans og voru valdar í rannsókn-
ina ær sem hafa gefið vansköpuð lömb
eða eru náskyldar kindum sem hafa gef-
ið gallann.

Blendingsrækt - Hyrnt og kollótt 
Markmið þessa verkefnis er að kanna

hvort blendingsþróttur komi fram í
blendingum af hyrndu og kollóttu. Met-
inn verður vaxtarhraði og skrokkeigin-
leikar afkvæma þar sem hyrndar og koll-
óttar línur eru innan sama fjárbús. Verk-
efnið er skiplagt með sæðingum á 12
búum sem öll eru bæði með hyrnt og
kollótt fé og skoðaðir bæði blendings-
lömb og hreinræktuð lömb undan sömu
hrútum á hverju búi.

Landbúnaðarháskóli Íslands

Fjölmörg rannsóknar-
verkefni í gangi
í sauðfjárrækt

Dagbjartur á góðri stund.
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Formaður setti fundinn, bauð fundar-
menn velkomna og tilnefndi Jón Eyj-
ólfsson sem fundarstjóra og Unni Ólafs-
dóttur sem ritara það var samþykkt. 

Formaður félagsins, Sindri Sigur-
geirsson, flutti skýrslu stjórnar. 3 stjórn-
arfundir voru haldnir á árinu einnig fóru
sumir úr stjórn FSB á fund í Staðarskála
í Hrútafirði þar sem rætt var um hvaða
áherslur skyldi hafa að leiðarljósi þegar
samið yrði um næsta sauðfjársamning.
Námskeið í tölvum.  Samvinna við Gísla
Einarsson vegna Sauðamessu 2004.
Hann ræddi um heimasíðu FSB og til-
lögu útgáfunefndar að halda ekki úti
heimasíðu.  2 nefndir eru starfandi út-
gáfunefnd og ferðanefnd.  Árni B.
Bragason er í búgreinaráða Vesturlands
fyrir hönd FSB.  Í janúar 2006 verður fé-
lagið 20 ára þá er áætlað að komi út veg-
legur auka Smali .  Formaður, Jón Eyj-
ólfsson og Einar Örnólfsson fóru að Eið-
um á aðalfund LS.  Ekkert var auglýst í
útvarpi á s.l. ári en áformað að auglýsa
nú fyrir páska.  Formaður fór til USA s.l.
haust á vegum Áforms og sagði aðeins
frá þeirri ferð.  Kjötbirgðir að minnka í
landinu.  Brynjólfi þökkuð störf í stjórn
s.l. 6 ár.

Skýrsla gjaldkera, - Árni B. Bragason
las og skýrði reikningana - Tekjur fé-
lagsins: 541.372 kr. og gjöld:  500.022
kr., hrein eign í árslok 696.431 kr.  

Erindi gesta: Özur Lárusson sagði
frá markaðsstarfi lambakjöts og að tals-
verð aukning hefði orðið í sölu lamba-
kjöts og að lambakjöt væri í mikilli upp-
sveiflu miðað við annað kjöt.  Og miðað
við stöðuna í dag virðist verstríð að
mestu lokið á kjötmarkaði.  Árangur í
auglýsingaherferð 2003 og haldið áfram
með auglýsingum árið 2004 með mark-
hóp 16 - 50 ára.  Hann taldi að útflutn-
ingsskylda ætti ekki að verða meiri en
20% næsta haust.  Hann sagði aðeins frá
málum Ístex.  

Hörður Hjartarson var veðurtepptur
og komst ekki á fundinn eins og áætlað
var en Özur las upp áherslupunkta þá
sem nefnd um næstu sauðfjársamninga
ætlar að hafa að leiðarljósi.

Umræður um skýrslu stjórnar og
erindi gesta: Aðeins umræður um ár-
gjald.  Þorkell Fjeldsteð kom aðeins inn
á ullina ullarpokana hann telur útilokað
að bændur ættu að flokka ullina sjálfir.
Svo talaði hann um ýmislegt tengt sauð-
fjárbúskap og Sauðamessuna.  Sindri
form. skýrði frá hvernig árgjaldi FSB er
háttað það er í 2 flokkum  hann kom líka
aðeins inn á málefni Ístex.  Pétur Dav-
íðsson spurði hvort félagið væri með
kennitölu - þyrfti að vera.  Özur Lárus-
son sagði frá að pokar hjá Ístex hefðu
reynst illa og málið væri í athugun.
Hann sagði einnig frá að verslað hefði
verið með um 1 - 2% af greiðslumarki í
sauðfé.

Haraldur Benediktsson formaður
bændasamtakanna þakkaði erindi Özur-
ar um markaðsstarf og þakkar honum
störf sín þar.  Hann er ekki bjartsýnn á að
verð á lambakjöti hækki til bænda sam-
anber svínakjötsverð sem ekki hækkar
þrátt fyrir að skortur sé á því kjöti.  Hann
minntist á WTO  samninginn.  Varðandi
útflutningsprósentu næsta haust taldi
hann ekki ábyrgt að birta tölur núna.
Han kom inn á framtíð lánasjóðsins og
sagði hana heldur dekkri en hann bjóst
við,  vandi sjóðsins er að uppgreiðslur
séu miklar af lánum en útlán ekki í sam-
ræmi við þarfir sjóðsins.  Hann kom ein-
nig inn á raforkuverð sagði að orkufyrir-
tækin varu ekki búin að ákveða sinn
taxta.

Reikningar samþykktir. Gestum
fundarins þakkað fyrir.

Tillaga frá stjórn um að hækka ár-
gjald í kr. 1500 fyrir aðalfélaga og kr.
750  fyrir aukafélaga.  Tillaga kom á
móti frá Þorkeli Fjeldsteð um að árgjald
verði kr. 1500 fyrir alla félagsmenn og
var hún samþykkt samhljóða.

Tillaga frá stjórn: Aðalfundur félags
Sauðfjárbænda í Borgarfirði haldinn á
Hvanneyri 17. mars 2005 fer þess á leit
við landbúnaðarráðhetta að hann liðki
fyrir og leyfi slátrun á fé í stórgripaslát-
urhúsi Borgarnes - kjötvara.  Greinar-
gerð:  Aðstæður hafa breyst þannig að
vegna fjarlægðar við næstu sláturhús
hefur fullorðið fé ekki skilað sér eins og
skyldi til förgunar og heilbrigðisskoðun-
ar og einnig hafa bændur aukið heima-
slátrun í stað þess að nýta sér heimtöku-
rétt úr sláturhúsum.

Sindri talaði um úreldingarbætur og
nefnd sem hann starfaði í  og sagðist
ekki greiða tillögunni atkvæði með né á
móti.  Umræður.  Samþykkt samhljóða.

Tillaga frá Sindra Sigurgeirssyni:
Aðalfundur FSB haldinn að Hvanneyri
17. mars 2005 beinir því til stjórnar B.Í.
að í nýjum búnaðarlagasamning komi
styrkir til breytinga á fjárhúsum líkt og
gerist með fjósbyggingar. 

Haraldur Benediktsson ræddi málið
og benti á aðrar leiðir sem sauðfjár-
bændur gætu leitað með styrki.

Sindri dró tillöguna til baka.

Tillaga frá Pétri Davíðssyni: Aðal-
fundur FSB haldinn að Hvanneyri 17/3
2005 beinir því till aðalfundar Ls varð-
andi tillögu nefndar um gerð væntanlegs
samnings að það verði hámark í ásetn-
ingi fjár miðað við greiðslumark eins og
er með lágmark í tillögum.  T.d. 110% -
120%.  Allt umfram það er ekki greitt
með stuðningi ríkisins.

Greinargerð: Ef sé ekki hámark, þá
getur farið af stað offramleiðsla og þá
minnkar í raun styrkurinn. 

Umræður.  Tillagan felld.

Einar Örnólfsson flutti tillögu frá
útgáfunefnd FSB: Aðalfundur félags
sauðfjárbænda í Borgarfirði, haldinn að
Hvanneyri 17. mars 2005 fer þess á leit
við stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda
að hún beiti sér fyrir því að samtökin
haldi úti vefsvæði fyri þau að aðildarfé-
lög þeirra.

Greinargerð: Þar sem aðildarfélög
samtakanna hafa illa tök á því að halda
útir kostnaðarsömum heimasíðum sem
erfitt getur reynst að halda lifandi.  Aft-

Aðalfundur Félags
sauðfjárbænda

í Borgarfjarðarhéraði, haldinn að Hvanneyri 17. mars 2005
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ur á móti geti sameiginlegur vefur orðið
lifandi og góður kostur til að sýna bænd-
um og öðrum landsmönnum hvað er á
döfinni. 

Umræður: Özur Lárusson vildi
heldur vegna fjámrmagnsleysis nýta bet-
ur vefsetur bændasamtakanna.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Kosningar: 2. menn í stjórn til þrig-
gja ára:  Tillaga: Unnur Ólafsdóttir Kað-
alsstöðum áfram í stjórn og Einar G.
Örnólfsson Sigmundarstöðum í stað
Brynjólfs Ottesen.  Samþykkt

1. varamaður í stjórn: Tillaga: Bald-
vin Björnsson Skorholti.  Samþykkt

Skoðunarmenn reikninga og einn til
vara: Tillaga um Þorkel Fjeldsteð og Jó-
hann Oddsson og Ólaf Davíðsson til
vara.  Samþykkt.

2. fulltrúa á aðalfund LS og 3. til
vara: Flest atkvæði fengu Einar G. Örn-
ólfsson og Jón Eyjólfsson, til vara eru:
Baldvin Björnsson, Brynjólfur Ottesen
og Pétur Davíðsson

Önnur mál: Jón Eyjólfsson sagði
aðeins frá fyrirhugaðri ferð FSB þann 2.
apríl í Húnavatnssýslu.

Brynjólfur Ottesen þakkaði samstarf í
stjórn sl. 6 ár og óskaði félaginu velfarn-
aðar.

Sindri þakkaði Brynjólfi Ottesen fyr-
ir gott samstarf í stjórn FSB. einnig
þakkaði hann gestum, starfsmönnum
fundarins og fundarmönnum fyrir kom-
una á fundinn.

Fundarritari,
Unnur Ólafsdóttir

Fé og menn á leið til réttar.
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Á Staðarhrauni búa Guðbrandur Guð-
brandsson og kona hans Jóna Jónsdóttir.
Þau búa þar með um 400 fjár og 11
mjólkurkýr, ásamt nokkrum geldneyt-
um, og fullt af hrossum.

Guðbrandur og Jóna byrjuðu sinn bú-
skap á Mel í sömu sveit árið 1972, en
árið 1979 fluttu þau að Staðarhrauni sem
er næsta jörð við Mel. Kirkja hefur ver-
ið á Staðarhrauni um aldir og prestsetur
var þar til 1970 en þá fór jörðin í eyði og
var þannig ástatt fyrir henni þegar þau
koma þangað. 

Land Staðarhrauns er fjölbreytilegt
að gerð og jörðin er talinn vera góð fjár-
jörð.

Með því að byggja jörðina upp, hafa
þau átt og komið upp 8 krökkum sem nú
eru öll farinn að heiman en  yngstu
strákarnir tveir eru nokkuð duglegir að

koma heim og hjálpa til. Sá næst yngsti
er reyndar á landbúnaðarháskólanum á
Hvanneyri.

Ásamt búskapnum eru þau með
skólakeyrslu og keyra börn úr sveitinni í
Borgarnes.

Fjárhúsin sjálf taka um 360 fjár og
eru grindarfjárhús með vélgengnum
kjallara en í hlöðunni eru einnig kindur í
einni af flatgryfjunum, þar eru þeim
gefnar rúllur í gjafagrind og hafa það
bara býsna gott. Sambyggt fjárhúsunum
er fjósið sem upphaflega var teiknað
sem geldneytahús en Guðbrandur sagð-
ist ekki hafa „tímt að hætta með beljurn-
ar“ þannig að þar eru básar fyrir 11 kýr.

Aðspurð um leitir og göngur þá er
farið í leitir á föstudagskvöldi og gist í
Fjallhúsi, smalað á laugardegi og komið
niður í Hítardalsrétt á sunnudegi, og svo

er réttað á mánudegi. Fer Jóna, ásamt
öðrum á föstudagskvöldið og tekur á
móti gangnamönnum þegar þeir koma í
hús og eldar fyrir þá yfir  helgina. Og
svo er farið aftur eftir hálfan mánuð í
leitir.

Á sumrin fara tömdu hrossin í leigu
að Stóra Kálfalæk, en þar er rekin hesta-
leiga og farið í hestaferðir, þannig að
hrossin koma í toppformi til baka á
haustinn beint í leitirnar.

Guðbrandur og Jóna eru í gæðastýr-
ingunni og á eldhúsborðinu lá blað þar
sem búið var að skrifa niður helstu tölur
um bústærð og heyfeng, svo það væri til
þegar forðagæslumaðurinn kæmi í
heimsókn. Aðspurður um sæðingar segir
Guðbrandur alltaf nota þær tölvert og
hafi gengið vel, en fjárhóp-
urinn geymir flest alla liti en
ærnar eru flest allar hindar,
„þær koma betur út heldur
en þær kollóttu“ segir Guð-
brandur.

Guðbrandur segist ekki
hafa farið í það að láta són-
arskoða ærnar „ nei, ég tel
lömbin bara þegar þau fæð-
ast“ segir hann og hlær.

Á haustinn er féð rúið og
svo aftur seinnipart vetrar
og einmitt þegar Smala-
menn báru að garði þá var
tengdasonur og afabarn að
hamast við að rýja féð.

Aðspurður um sauðburð
þá byrja ærnar að bera um
10.maí en gemlingar og
sæðisærnar bera yfir leitt að-
eins fyrr.

Fóðurbætir er gefinn

bæði um fengitímann og einnig um
sauðburð. Síðustu 2 ár hefur allt verið
heyjað í rúllur, en hann heyjaði áður í
vothey, enda eru þrjár votheysgrifjur við
fjárhúsin.

Guðbrandur segist sleppa blessunar-
lega við það að þurfa að keyra féð á fjall
á vorin, „þær ákveða það nú nánast sjálf-
ar hvenær þær fara“ enda er allt ógirt
með múlunum. Svo uppúr miðjum ágúst
fara þær að tínast heim ein og ein.

Síðan að hætt var að slátra í Borgar-
nesi þá hafa þau slátrað á Hvammstanga
og í fyrra fór einn bíll í Búðardal. Að-
spurður um sumarslátrun sagði Guð-
brandur hafa stundum slátrað í Borgar-
nesi nokkrum lömbum á meðan þar var
sláturhús í fullum rekstri. 

Staðarhraun

Guðbrandur og Þórður.

Horft heim að Staðarhrauni.
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Í fjáhópnum leynast nokkrar forystu-
ær, aðspurður um hvort þær sinntu sínu
hlutverki þá sagði Guðbrandur „að þær
færu alltaf á undan hópnum en það væri
nú reyndar misjafnt hvort þær færu með
hann þangað sem hópurinn ætti að fara“. 

Að lokum var Guðbrandur spurður
um hvort ekki kæmi til greina að stækka,
þar sem hann væri hættur að heyja í flat-
gryfjurnar, þá sagði hann að það væri

alltaf verið að spá og spekúlera með þá
hluti.

Eftir skemmtilegt spjall bæði yfir
kaffibolla inn í húsi og skoðunarferð í
fjárhúsin þá er greinilegt að á Staðar-
hrauni er búið af miklum myndarskap
og áhugi á því að gera vel.

Smalar þakka þeim hjónum fyrir mót-
tökurnar og óskum þeim áframhaldandi
góðs gengis.

Þ.Þ.

• Stofnfundur Landsamtaka sauðfjár-
bænda var haldinn að Hvanneyri 17
og 18 ágúst 1985.

• Sú trú var til að ef jörð væri hvít um
fengitímann yrðu flest lömbin hvít en
mislit ef jörð var flekkótt. Þá urðu
hrútlömb fleiri ef norðanátt var um
fengitímann en gimbrarlömb ef sunn-
anátt var.

• Til eðlilegs viðhalds fjárstofni þarf að
setja á 12-18% lambgimbra en á
mæðiveikiárunum þurfti frá 25% upp
í 40% til að halda stofninum við.

• Fjárskiptin hófust árið 1941 en fóru
mestmegnis fram á 10 árum frá 1944-
1954.

• Talið er að háttí 300.000 kindum hafi
verið lógað vegna fjárskiptanna.

• Fjárskipin voru mikið áfall fyrir kyn-
bótastarfið í landinu. Ýmsum vel
ræktuðum stofnum var útrýmt með
öllu og fjárræktarmenn urðu að byrja
frá grunni.

• Hrútshorn voru notuð í hagldir og
móttök á reipi sem voru mikilsverð
þegar þurfti að binda hey og allan
varning sem fluttur var á klyfjahest-
um úr og í kaupstað.

• Kjálkar voru kýr, leggir reiðhestar og
horn kindur í leik barnanna áður fyrr.

• Brennd hrútshorn voru notuð til að
fæla  burt drauga.

• Tilraunabúið á Hesti hóf þar starfsemi
sína árið 1943 að frumkvæði Halldórs
Pálssonar sem þá var sauðfjárræktar-
ráðunautur Búnaðarfélags Íslands.

• Árið 1934 var meðalfallþungi á öllu
landinu 12,46 kg.

• Í árslok 1959 var sauðfé á landinu
öllu 794.933.

• Árið 2005 var meðalfallþungi á öllu
landinu 15,56 kg

• Árið 2003 var sauðfé á landinu öllu
452.448.

• Dilkakjöt eftir vetrarfóðraða á í fjár-
ræktarfélögum var árið 1987 24,2 kg
en var árið 2003 28,6 kg.

• Kindakjötssala var á íbúa árið 1985
41,5 kg en var árið 2003 21,9 kg.

• Framkvæmdarstjóri Bændasamtaka
Íslands er Sigurgeir Þorgeirsson.

• Framkvæmdastjóri Landssamtaka
Sauðfjárbænda er Özur Lárusson.

• Formaður Bændasamtaka Íslands er
Haraldur Benediktsson.

Vissir þú að . . . 

Vaskir smalamenn. Guðmundur Guðmundsson, Gunnar Þorsteinsson, Guðmundur
Finnson og Sigurður Ólafsson.
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Hæll er einn þriggja fremstu bæjanna
í Flókadal sem eru í nær beinni línu frá
norðri til suðurs. Land jarðarinnar er um
9 km á lengd og um 2 km þar sem það er
breiðast. Árið 1991 koma að Hæl þau
Harpa Reynisdóttir og Jóhann Pjétur
Jónsson, ásamt dóttur sinni Hugrúnu
Lilju. Jörðin er kjörin til sauðfjárræktar,
og er árangur þeirra Hörpu og Jóhanns  í
sauðfjárræktinni eftirtektarverður þó að
búskapur þeirra teljist kannski ekki stór
á nútíma mælikvarða, en sauðféð er um
220 alls. Á skýrslu árið 2005 var meðal-
fallþungi dilka 17,7 kg og einkunn fyrir
gerð var 8,22 og fitu 7,71.

Á Hæl eru kindurnar allar kollóttar
fyrir utan 8 kindur og eru nokkrar af
þeim ferhyrndar en þegar þau kaupa
jörðina keyptu þau 117 ær með sem all-
ar voru hyrndar. Féð gengur  á taði og
hálmi. Féð er allt rúið á haustin um leið
og það er tekið á hús en snoðið ekki tek-
ið af ánum á veturnar. Þau gefa fénu inni
framyfir fengitíma, þá fara þau að gefa
þeim úti. Þau gefa korn bæði um fengi-
tímann og um sauðburð og oft er gefið
líka fiskimjöl en gegmlingunum er gefið
bygg allann veturinn og hleypt til þeirra
núna, en fyrstu árin á meðan þeir voru
hyrndir hleyptu þau ekki til þeirra. Ærn-
ar hafa aðgang að saltsteinum og einnig
að steinefnastömpum mest allan vetur-
inn. Þau segjast hafa verið mjög heppin
með það að ekki hafi komið upp neinir

sjúkdómar nema eitt árið þá bar svolítið
á slefsýki.

Í nokkur ár hafa þau látið sónarskoða
gemlingana, þá eru geldu gemlingarnir
teknir úr og hundarnir æfðir á þeim.

Sæðingar hafa verið notaðar tölvert,
enn meira eftir að Harpa fór á námskeið
í sauðfjársæðingum, þá er allt sætt sem
er að ganga í ca 10 daga. Sauðburður
hefst frekar snemma eða um 20 apríl.
Lambærnar eru hafðar inni í nokkra
daga, fer reyndar eftir veðri hve snemma
þeim er hleypt út. 

„Við keyrum ekki féð upp á Arna-
vatsheiði heldur búum við þann lúxus að
geta opnað hliðið þá er féð komið upp á
okkar heiðarland“ segir Harpa og svo er
smalað á skyldudögum. Þau hafa einu
sinni farið með  nokkrar rollur upp á
Arnavatnsheiði sem voru erfiðar heima
„ en það fór nú ekki vel það enduðu 2 af
þeim norður í Húnavatnssýslu og komu
aldrei heim aftur“ segir Harpa. Sumar-
slátrun hefur alltaf verið svolítið hjá
þeim, þau fara og taka það sem komið er
heimundir tún og slátra því í kringum 20
ágúst. 

En sauðféð er ekki eini bústofninn,
einnig eru þau með um 20 holdagripi
sem eru til kjötframleiðslu og svo eru á
bænum 24 hundar, allt hreinræktaðir
Border Collie. 

Þessi hundaræktun byrjaði fljótlega
eftir að þau komu að Hæl, árið 1992
fékk Jóhann sinn fyrsta hund „Skarða“

og fór á námskeið hjá Gunnari á Daða-
stöðum, árið 1994 kaupir svo Harpa tík-
ina „Snerpu“ og þá var hundaræktunin
komin á fullt skrið.

Hafa þau í gegnum árin selt tölvert af
hundum og eru margir smalahundar sem
bændur eiga ættaðir frá Hæl.

Það er aðallega hrossakjöt sem hund-
unum er gefið, þau eru búinn að grisja
mikið úr stóðinu hjá sér og einnig hafa
þau keypt hross af fólki sem vill losna
við hross, einn skrokkur dugar í um
mánuð handa hundunum.

Þau segjast ekki geta ekki hugsa sér
að búa með sauðfé án þess að eiga góða
smalahunda, og þau skilja ekki í hvernig
menn nenni að búa með kindur og eiga
ekki nothæfan hund, því þeir hjálpa svo
mikið til og eru oft  á við marga menn.

Fjölskyldan er að þjálfa 3 hunda í
Björgunarhundasveit Íslands, og finnst
það mjög lærdómsríkt og skemmtilegt.

En aðalstarf þeirra Hælshjóna síðast-
liðinn 10 ár er að þau eru vistforeldrar.
Þau taka bæði íslensk og þýsk börn í
vist, nú í seinni tíð aðallega í styrkt fóst-
ur á vegum barnaverndarstofu, þetta er
krefjandi og erfitt starf sem þau hafa
hugsað sér að leggja á hilluna á næst-
unni, en þetta hefur þó  gert það að verk-
um að þau hafa getað verið heima og
ekki verið með stærri búskap.

„ en það má nú segja að þetta skuli
hafa potast svona jafnt og þétt upp,
sauðfjárræktin er nú mikið honum Jonna
í Giljahlíð að þakka og svo fjárræktarf-
ríkinni á Vatnsenda, sem hafa verið okk-
ar ráðunautar í gegnum tíðina“ segir Jó-
hann. 

Smalar þakka þeim Hörpu og Jóhanni
gott og skemmtilegt spjall og við óskum
þeim áframhaldandi góðs gengis.

Þ.Þ.

Húsvitjun að Hæl
í Flókadal

Jóhann og Harpa með nokkrum af hundunum sínum.
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Hestbúið er kennslu- og tilraunabú
Landbúnaðarháskóla Íslands í sauðfjár-
rækt. Kynbætur hafa verið stundaðar frá
upphafi á Hesti og eru enn mikilvægur
hluti starfseminnar. Hér verður gerð
grein fyrir helstu áherslum og breyting-
um á kynbótastarfinu á Hesti í gegnum
árin og stöðunni í dag. 

Í upphafi
Hestbúið var stofnað 1943 fyrir frum-

kvæði dr Halldórs Pálssonar með þann
tilgang að vera alhliða tilraunabú í sauð-
fjárrækt. Á búinu var markmiðið meðal
annars að stunda kynbætur sauðfjár til
hagsbóta fyrir sauðfjárrækt landsmanna.

Fyrstu ár kynbótastarfsins á Hesti eft-
ir fjárskipti einkenndust af því að bata
lömb fyrir slátrun með því að beita þeim
á grænfóður. Ýmsar grænfóður tegundir
voru notaðar og rannsakaði Halldór

áhrif bötunarinnar á vaxtarlag og vefja-
þroska lambanna með útvortis- og þver-
skurðarmálum á skrokkunum.

Kynbæturnar urðu svo markvissari
með tilkomu afkvæmarannsókna 1957.
Þá hófust kerfisbundnar rannsóknir fyrir
þeim eiginleikum sem Halldór Pálsson
mældi og afurðasemi fjárins að auki.
Þessar rannsóknir hafa vakið hvað mest-
an áhuga sauðfjárbænda á starfsemi bús-
ins, þó svo aðrar rannsóknir hafi vakið
verðskulda athygli og komið að góðum
notum fyrir sauðfjárræktina í landinu.

Markmið afkvæmarannsóknanna 
Meginmarkmiðið er að rannsaka áhrif

einstakra hrúta á vaxtarlag, vaxtargetu
og kjötgæði dilka sem og að meta af-
urðahæfni dætra þeirra hrúta, sem best
koma út ár hvert. 

Í upphafi voru afkvæmarannsóknirn-
ar skipulagðar af þeim Halldóri Pálssyni

og Stefáni Aðalsteinssyni og voru fram-
kvæmdar viðamiklar mælingar á
lömbunum. Í sláturhúsi voru mæld og
skráð 7 útvortismál, sem lýsa vaxtarlagi
og lögun beinagrindar og 8 þverskurðar-
mál milli 12. og 13. rifs, sem sýna
vöðva- og fituþroska. Auk þess voru
lærahold metin með stigagjöf og vinstri
framfótarleggur veginn og mældur. Með
tímanum hefur þessum málum fækkað
og áherslur lítillega breyst í kynbóta-
starfinu. 

Fram til 1980 var markmiðið að bæta
vaxtarlag og holdaþykkt fjárins með því
að stytta legglengdina, án þess að þó að
minnka lífþungann. Úrvalið beindist því
að þungum einstaklingum miðað við
stærð, jafnvöxnum og holdmiklum á
baki, mölum og lærum. 

Um 1980 fara raddir að verða hávær-
ar um óhollustu dýrafitu og kröfur neyt-
enda endurspegla þær umræður. Í kjöl-
farið var kynbótamarkmiðinu breytt og
höfuðáhersla lögð á að minnka fitusöfn-
un og auka vöðvavöxtinn. Valið beinist
því að lágfættum þungum einstaklingum
með litla fitusöfnunareiginleika til að
framleiða vöðvaþykka dilka með hóf-
lega fitu. Fyrsti hrúturinn sem sameinaði
þessa kosti kom í afkvæmarannsókn
1984, en það var hrúturinn Strammi 83-
833. Strammi var með ótvíræða yfir-
burði í miklum vöðvavexti og lítilli fitu-
söfnun hjá lömbum sínum og olli hann
tímamótum í ræktun fjárins á Hesti og
víðar. Hrútar frá Hesti á sæðingastöð
hafa verið margir í gegnum tíðina og nú
í dag eru 8 hrútar frá Hesti á sæðinga-
stöðvunum. Einkennandi fyrir flesta
hrútana frá Hestir er að þeir skila vöðva-
miklum, velbyggðum lömbum sem jafn-
framt eru fitulítil.

Erfðaframfarir
Árið 2002 voru afkvæmarannsóknir

19 ára tímabils (1978-1996) gerðar upp
og reiknaðar út erfðaframfarir tímabils-
ins og kynbótaeinkunn hrútanna sem
voru í prufun þessi árin. Niðurstöðurnar
sýna að úrvalið hefur skilað árangri, sem
fer hratt vaxandi eftir 1990. Á tímabilinu
1978-1996, hefur fituþykkt á síðu
minnkað um 1,42 mm, eða 15% minnk-
un á tímabilinu. Flatarmál bakvöðvans
hefur aukist um 1,19 cm2 eða 9% á
tímabilinu. Erfðaframför í fallþunga er
minni, eða um 200 g aukning á tímabil-
inu, sem gera 1.3%.  

Einstakir hrútar
Kynbótaeinkunn hrútanna var breyti-

leg fyrir eiginleikana þrjá sem áður voru
nefndir. Hrútar sem voru með 110 í kyn-
bótaeinkunn fyrir flatarmál bakvöðva og
fitu á síðu voru 24 talsins. 11 þessara
hrúta voru seldir á sæðingastöðvarnar.
Ef skoðað er ætterni hrútanna eru 22 af
24 komnir út af Stramma 83-833. Efstur
þessara hrúta með 142 fyrir fitu á síðu,
135 fyrir flatarmál bakvöðva og 107 fyr-
ir fallþunga er Hörvi 92-972. Aðrir hrút-
ar sem eru með gott mat fyrir þessa þrjá
eiginleika eru t.d. Sörvi albróðir Hörva,
Sónn 95-842, Kúnni 94-008, Mölur 95-
812, Gosi 91-945, Húnn 92-809, Bári
95-022, Stubbur 85-869 og Bjálfi 95-
802.

Staðan í dag
Afkvæmarannsóknin í dag er unnin út

frá sömu grundvallarreglum og í upp-
hafi, en mælingar hafa breyst. Nú eru öll
lömb ómmæld að hausti og skrokkmál-
um í sláturhúsi hefur fækkað mikið. Það
sýndi sig í tilraunum að samhengi milli

Kynbótastarfið
á Hesti

Eyjólfur Kristinn Örnólfsson og Sigvaldi Jónsson

Borgarbraut 58 - 310 Borgarnesi - Sími 437 0001
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ómmælingar á lifandi lömbum og þver-
skurðarmálum í sláturhúsi var það mikið
að hætt var að skera skrokka í sundur í
sláturhúsi og mæla. Að auki er verið að
vinna með lifandi lömb í ómmælingu og
þess vegna hægt að velja lömb sem mæl-
ast vel, til ásetnings. Ómsjáin er því
mjög hentugt tæki til að flýta fyrir fram-
förum á kjötgæðum í íslenska fjárstofn-
inum.

Flokkun lamba haustið 2005
Afkvæmarannsóknirnar á Hesti eru

gerðar upp út frá hrútlömbum eingöngu
og komu 229 hrútar til slátrunar sl.
haust. Heildarniðurstöður eftir hrútum
birtast síðar en hér verður birt flokkun
hrútlambanna. 

Meðalfallið var 16,83 kíló sem er
með mesta móti á Hesti. Gerðareinkunn

var 9,94 og fita 6,35. Skiptingu í hvern
flokk fyrir sig má sjá í töflu 1, en þar má
sjá að ríflega helmingur lambanna fer í
vöðvaflokk U og fituflokk 2. Til viðmið-
unar má líta á töflu 2 sem sýnir flokkun
allra lambanna sem komu til slátrunar
haustið 2005. 

Meðalfall allra lamba á Hesti haustið
2005 var 16,22 kg með gerð upp á 9,69
og fitu 6,51. Langstærstu einstöku
flokkarnir eru R2 og U3 með ríflega
helming lambanna innan þessara tvegg-
ja flokka. Aðeins 1 lamb fer í fituflokk 4
og aðeins 3 í vöðvaflokk O.

Líflömbin haustið 2005
Val á lífhrútum á Hesti er byggt á óm-

mælingum, þunga, ætterni og riðugrein-
ingu. Allir mögulegir ásetningshrútar
eru þuklaðir og metnir saman og fækkað

 

Tafla 1. Flokkun hrútlamba í afkvæmarannsókn á Hesti, hausti  2005. 
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Tafla 2. Flokkun allra lamba á Hesti, hausti  2005. 
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niður í 15-18 hrúta. Haustið 2005 voru
settir á 18 hyrndir lambhrútar sem vógu
að meðaltali 46,5 kg í september. Með-
altal ómmælinga var eftirfarandi; Vöðvi
31,9 mm, fita 2,8 mm og lögun 4,4. Af
þessum 18 hrútum eru 5 fæddir þrí-
lembingar og tveir einlembingar. Annar
einlembingurinn er tilkominn með sæð-
ingu og hinn er gemlingslamb. 

Ríflega þriðjungur lífgimbranna er í
dætrahópum sem eru lítt valdir, en settar
eru á allflestar gimbrarnar undan 3-4
þeim hrútum sem taldir eru skara fram-
úr. Þetta er gert m.a. til að fá upplýsing-
ar um frjósemi og afurðir dætra bestu
hrútanna eins fljótt og auðið er. Í ár voru
settir á dætrahópar undan Mími 04-951,
Bramla 04-952, Kjalvar 02-943 og
Brimli 04-153. Auk þess voru margar
settar á undan Gaddi 04-950. 

Restin af lífgimbrunum eru valdar

m.t.t. ómmælingar, þunga, lærastigs og
ætternis. Haustið 2005 voru settar á 147
hyrndar gimbrar, 2 kollóttar og 1 for-
ystugimbur. Forystugimbrinni er sleppt í
meðaltölum. Gimbrarnar 149 vógu að
meðaltali 40,4 kg í september. Meðaltal
ómmælinga var eftirfarandi; Vöðvi 29,7
mm, fita 3,1 mm og lögun 4,1. 9 gimbr-
ar eru einlembingar, 24 þrílembingar og
5 fjórlembingar. 

Heimildir
Fyrri hluti greinarinnar er unninn að

hluta upp úr grein eftir Stefán Sch. Thor-
steinsson sem birtist í riti Ráðunauta-
fundar 2002.

Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002.
Rannsóknir og kynbætur sauðfjár fyrir
bættu vaxtarlagi og betri kjötgæðum.
Ráðunautafundur 2002, 149-167.



2726

Samanburður
Bú með yfir 100 dilka árið 2004 með skráð kjötmat 

og meðaltal fyrir gerð 8 eða meira

Bú Fjöldi Fall/kg Gerð Fita

Ragnheiður og Klemenz Dýrastöðum 207 17,2 9,55 8,10
Haukur Engilbertsson Vatnsenda 416 17.0 9,15 7,74
Ármann Bjarnason Kjalvararstöðum 467 15,6 9,01 7,15
Auður Pétursdóttir Ausu 113 16,6 8,85 7,77
Sigurður Halldórsson Gullberastöðum 314 15,5 8,82 6,72
Einar Guðmann Örnólfsson Sigmundarst. 397 16,6 8,73 7,01
Jón Eyjólfsson Kópareykjum 511 16,2 8,72 7,30
Guðmundur og Unnur Kaðalstöðum 294 17,4 8,71 8,24
Ólafur,Þorseinn og fl. Gilsbakka 658 16,7 8,71 8,01
Jóhann Oddsson Steinum 604 16,4 8,70 7,38
Tilraunabúið Hesti 780 15,8 8,68 6,46
Ásdís Sigurðardóttir Brúsholti 106 18,1 8,65 8,71
Harpa Reynisdóttir Hæli 205 17,9 8,54 7,94
Búhagur ehf Brúarlandi 145 16,6 8,39 8,39
Vigfús Pétursson Hægindi 159 16,3 8,36 7,22
Elvar Ólason Klettstíu 384 16,8 8,27 7,28
Einar Guðni Jónsson Steindórsstöðum 386 16,4 8,26 7,83
Sigurður Jóhannsson ST-Kálfalæk II 251 15,9 8,24 6,92
Sverrir Guðmundsson Hvammi 323 16,9 8,23 8,24
Grétar Reynisson Höll 465 16,4 8,22 7,68
Þórdís Sigurbjörnsdóttir Hrísum 334 15,8 8,20 7,69
Pétur Jónsson Hellum 118 15,7 8,18 7,53
Þórir Finnsson Hóli 238 16,0 8,13 7,60
Guðmundur og Edda Giljahlíð 157 15,7 8,11 6,55
Eyjólfur Gíslason Hofstöðum 382 15,0 8,09 6,76
Guðbrandur Guðbrandsson Staðarhrauni 424 15,2 8,08 6,91
Halldór Sigurðsson Þorvaldsstöðum 311 16,6 8,01 8,05
Guðrún og Ingólfur Lundum 638 15,3 8,00 7,09

Bú með yfir 100 skýrslufærðar ær árið 2004 og 27 kg af dilkakjöti
eða meira eftir ánna.

Reiknað
Bú Fjöldi áa kjöt eftir Lömb eftir 100 ær

hverja á fædd til nytja

Ragnheiður og Klemenz Dýrastöðum, 128 31,6 190 182
Harpa Reynisdóttir Hæli, 140 30,4 181 166
Jón Eyjólfsson Kópareykjum, 313 29,5 189 177
Ólafur, Þorsteinn og fl.  Gilsbakka, 461 29,2 184 170
Haukur Engilbertsson Vatnsenda, 275 28,9 183 167
Anna Björg og Ásgeir Þorgautsstöðum, 134 28,5 193 176
Baldvin Björnsson Skorholti, 540 28,1 181 163
Tilraunabúið Hesti, 484 28,1 193 176
Guðmundur og Unnur Kaðalsstöðum, 210 28,1 181 159
Hilmar Sigurðsson Langárfossi, 492 27,8 194 187
Sigurður Jóhannsson Stóra-Kálfalæk II, 177 27,6 186 173
Jóhann Oddsson Steinum 398 27,4 183 165
Elvar Ólason  Klettstíu,  272 27,3 177 163
Ingunn S. Ingvarsdóttir  Hofstöðum, 110 27,2 186 165
Sindri Sigurgeirsson Bakkakoti, 589 27,1 183 163
Hannes og Daníela  Eystri-Leirárgörðum 304 27,1 188 168
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Vísnaþátturinn verður að þessu sinni
helgaður ljótari vísum en almennt eru hafð-
ar í svona þáttum.  Þessar vísr eru flestar
eftir ókunna höfunda og oft á tíðum hefur
ekki verið gefið upp um hvern var ort.

Fyrsta vísan er þó vitað að er eftir Hösk-
uld Einarsson frá Vatnshorni:

Þjáður ótta um eigin hag
Andans flóttamaður.
Bæði nótt og nýtan dag
nirfilssótt  þvingaður.

Næstu vísur eru án þekkts höfundar:
Öll hans loforð eru svik
Allt hans tal er þvaður.
Honum verður hægra um vik
Að heita en vera maður

Lundin hans er fólskufull
og framkvæmdin að vonum.
Andskotinn er eins og gull
hjá upplaginu í honum.

Verra útlit enginn bar
allt var grátt og rotið.
Kræðan burtu kroppuð var
kringum tóftarbrotið.

Hér koma tvær vísur sem margir kunna
og fleiri en ein saga er sögð um hverjir ort
hafi:

Vini alla einskis mat
yfir fjallið strekkti.
Meira gallað mannrassgat
maður varla þekkti.

Svipar örmum ei til manns
er af görmum bitinn.
Út úr þörmum Andskotans
er sú hörmung slitin.

Næstu tvær vísur eru eftir Birgi Hart-
mannsson:

Atburð margan orðum jók
og uppskar spaug.
Staðhæfði sem staf á bók
þá stærst hann laug.

Fjárorð afla illa dugði
enda slóði,
en í grannans garði hugði
gilda sjóði

Næsta vísa er skagfirsk:
Hann á ekki samlegð með sauðum
því sauðirnir iðka ekki prett.
Það gengi af djöflinum dauðum
dragist þeir saman í rétt.

Sú næsta hefur verið eignuð mörgum:
Hans var lundin heldur treg
til hjálpar smælingjonum.
Gekk hann aldrei glæpaveg
en götuna meðfram honum.

Þær síðustu eru eftir Jakob Jónsson á
Varmalæk:

Púkann fita í ræðu og riti
með rexi og þjarki.
Sálin er skitin og svört á litin
með satans marki.

Og sú sem marga langar að vita um
hvern er:

Leitt er mjög en samt er satt
að sumir geta bara
vakið yndi og aðra glatt
er þeir kveðja og fara.

Ekki fleiri ljótar vísur að þessu sinni.

Vísnaþáttur
Umsjón: Helgi Björnsson, Snartarstöðum.
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Fitumat miðað við fjölda sláturlamba

Borgarnes Allt 
Flokkur Dalalamb S.S KVH SAH kjötv K.S landið

1 2,38% 3,03% 3,27% 7,48% 3,30% 2,30% 4,35%
2 33,85% 33,74% 33,69% 44,29% 40,46% 38,92% 39,75%
3 45,37% 42,86% 42,56% 37,98% 46,34% 45,68% 41,06%
3+ 14,42% 16,02% 16,80% 9,55% 9,61% 11,15% 12,43%
4 3,71% 3,89% 3,48% 0,69% 0,29% 1,85% 2,24%
5 0,28% 0,46% 0,21% 0,01% 0,00% 0,09% 0,16%

Holdfyllingarmat miðaða við fjölda sláturlamba

Borgarnes Allt 
Flokkur Dalalamb S.S KVH SAH kjötv K.S landið

E 0,78% 0,79% 2,86% 1,08% 1,65% 0,53% 0,99%
U 14,87% 11,08% 31,05% 13,50% 23,46% 15,93% 16,49%
R 58,53% 53,84% 49,85% 53,38% 39,89% 65,66% 58,05%
O 24,58% 33,03% 14,24% 30,61% 33,79% 17,25% 23,26%
P 1,24% 1,26% 2,00% 1,42% 1,22% 0,63% 1,21%

Unnið úr gögnum Landssamtaka sláturleyfishafa, slátrun tímabilið 01/09 til 31/10/2005

Unnið úr gögnum Landssamtaka sláturleyfishafa, slátrun tímabilið 01/09 til 31/10/2005
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Bílasala Vesturlands sf
Söluumboð Heklu

Sími 437 2100

Gámaþjónusta 
Vesturlands ehf

Sími 435 0000

Meindýravarnir 
Erlends

Sími 437 1938 / 847 0827

Ólafur Davíðsson
Sími 894 9770
Uppbyggin

Sjúkranuddstofa Borgum
Sími 435 1509

Glitnir ehf
Rafvélaverkstæði
Sími 437 1372

Edda Þórarinsdóttir
Dýralæknir

Sími 435 1454 / 892 3552
852 3552

Meindýraeyðing 
Magnúsar Agnarssonar

Sími 435 1549

Loftorka ehf
Sími 433 90000

Dýralæknaþjónusta

Vesturlands ehf
Sími 437 2200 / 892 3230

Sæmundur 
Sigmundsson ehf

Sími 437 1333 / 437 1373

Vélabær ehf
Bíla og búvélaverkstæði

Sími 435 1252

Dýralæknaþjónusta 
Margrétar ehf

Sími 437 2055 / 896 2055

Eftirtaldir hafa styrkt útgáfu Smalans

Almennt um betri bú
Betri bú - markmiðstengdar búrek-

straráætlanir, er verkefni sem hefur það
að meginmarkmiði að bæta afkomu í
landbúnaði með aðstoð rekstrar-
greiningar og áætlanagerðar.
Bændasamtök Íslands og búnaðarsam-
böndin vinna saman að þessu verkefni
en það nýtur fjárstuðnings úr ríkissjóði
samkvæmt búnaðarlagasamningi. 

Markmiðið með styrkveitingum til
verkefnisins er að hvetja bændur- með
aðstoð ráðunauta sinna- til að rýna
aðeins nánar ofan í rekstur búsins, átta
sig á styrkleikum og veikleikum í rek-
strinum og leita leiða til að nýta
styrkleikana sem best og draga úr veik-
leikum. 

Þetta er gert með því að vinna rek-
strargreiningu úr bókhaldsgögnum og
bera ákveðnar lykiltölur úr henni saman
við úrtak sauðfjárbúa á landsvísu annars
vegar og hins vegar við rek-
strarniðurstöður ársins á undan ef þau
gögn eru til staðar. Út frá þessu er metið
hvaða þætti sé vænlegast að leggja áher-
slu á að bæta og setur bóndinn sér þá
ákveðin markmið til að stefna að.
Ráðunautar Búnaðarsamtakanna aðs-
toða svo við að finna leiðir til að ná
þessu tiltekna markmiði og aðstoða bón-
dann við að fylgja þeim eftir því sem
þörf er á. Á hverju ári er  gerð ný rek-
strargreining, metið hvernig gengið hafi
að ná markmiðunum sem sett voru árið á
undan og þau endurskoðuð eða sett ný,

allt eftir því hvernig til hefur tekist.  
Eins og fyrr segir er greiddur styrkur

til Búnaðarsambanda út á verkefnið úr
ríkissjóði. Fyrsta árið sem bóndi tekur
tekur þátt í verkefninu er styrkurinn
90.000 krónur á bú, 55.000 krónur á
öðru ári, á því þriðja 45000 krónur og
35000 krónur á ári næstu tvö ár en eftir
það er hætt að greiða styrk út á
verkefnið.

Hjá Búnaðarsamtökum Vesturlands
hefur verið farin sú leið að ráðunautar
skrifa alla tíma sem þeir vinna fyrir
bændur og er sú vinna innheimt með
virðisaukaskatti í árslok. Sem greiðsla
fyrir þessa vinnu kemur svo styrkurinn,
án virðisaukaskatts. Það veltur því á því
hversu mikið hefur verið unnið hvort
bóndinn þarf að greiða einhvern hluta
vinnunnar sjálfur eða hvort hann fær
útborgaðan mismuninn. 

Af hverju að taka þátt í betri bú?
Í fyrsta lagi fær bóndi sem tekur þátt

í verkefninu tækifæri til að láta gera
úttekt á rekstrinum út frá bókhaldi sínu
og þar með betri yfirsýn yfir tekjur og
gjöld, veikleika og styrkleika búsins án
þess að þurfa að liggja yfir því sjálfur
eða leggja út fyrir vinnunni sem felst í
því. 

Í öðru lagi fær hann aðstoð við að
skipuleggja úrbætur eftir því sem þurfa
þykir sem geta hvort heldur sem er falist
í að lækka ákveðna gjaldaliði eða auka
tekjur búsins með einhverju móti. Þessi

Betri bú - líka fyrir
sauðfjárbændur . . .

aðstoð getur m.a. falist í gerð
áburðaráætlana, túnkorta, fjárfestin-
gaáætlana, aðstoð við ættliðaskipti, hön-
nun bygginga, fóðuráætlanir, skuld-
breytingaáætlanir og margt fleira. Í raun
er mjög opið í hverju vinnan felst,
aðeins er þess krafist að hægt sé að sýna
fram á áhrif hennar til úrbóta í rek-
strinum. 

Skráning og kröfur til þátttakenda
Þeir sem áhuga hafa á að taka þátt í

verkefninu geta haft samband við skrif-
stofu Búnaðarsamtaka Vesturlands. Þeir
fá þá sent samningseyðublað til
undirritunar og upplýsingar um hvaða
gögnum þeir þurfa að skila inn til að
vinna geti hafist. Samningurinn er yfir-
leitt gerður til fimm ára en hann er samt
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sem áður uppsegjanlegur um hver
áramót. 

Skilyrði fyrir þáttöku er að bóndi sé
búsettur á lögbýli, félagi í búnaðar- eða
búgreinafélagi og að velta búsins sé ekki
undir einni milljón á ári. 

Þátttaka í verkefninu er bóndanum að
kostnaðarlausu nema vinna ráðunauts
fari yfir ákveðin mörk en þá er eins og
fyrr segir rukkað fyrir mismun á styrk og
vinnu ráðunauts. 

Hvernig geta sauðfjárbændur 
nýtt sér verkefnið?

Staða sauðfjárbúskapar undanfarin ár
hefur leitt af sér að sauðfjárbændur hafa
haldið mjög að sér höndum í öllum gjal-
daliðum og fjárfestingum. Þetta verður
til þess að þeir sjá ekki alltaf tilgang í að
leggjast yfir rekstrartölur, telja að öll
útgjöld séu í algjöru lágmarki og ekkert
svigrúm til að draga saman. En ef sú er
raunin, sem kemur þá í ljós við
greiningu á rekstrinum, er um að gera að
hugsa málið í hina áttina, þ.e. hvort ekki
sé mögulegt að auka tekjur búsins á ein-

hvern hátt. Þetta getur t.d. verið með
breyttu skipulagi á burðar- eða sláturtí-
ma eða með því að vinna markvisst að
því að auka afurðir ánna, bæði með því
að endurskoða aðbúnað og fóðrun og
með aukinni áherslu á kynbótastarf. 

Meðal þess sem unnið hefur verið
fyrir sauðfjárbændur í þessu skyni er
úttekt á stöðu og þróun í kjötmati, væn-
leika og frjósemi út frá niðurstöðutölum
í skýrsluhaldi búsins og farið yfir hvaða
leiðir eru færar til úrbóta. Í framhaldi af
þessu er svo hægt að taka út einstaka
þætti sem vert þykir að leggja sérstaka
áherslu á og vinna með þá sérstaklega
eftir því sem þurfa þykir.

Auk þessa er rétt að benda á að þátt-
taka í verkefninu er sterkur leikur ef
framkvæmdir eða fjárfestingar standa til
þar sem margar lánastofnanir krefjast
þess að lánsumsókn fylgi rekstraráætlun
til fimm ára, unnin af ráðunaut.
Búnaðarsamtökin selja út þessa vinnu en
hjá Betri bú bændum fellur þessi vinna
undir verkefnið og þarf því yfirleitt ekki
að leggja út fyrir henni. 

Heildarlausnir í prentun

...að fullunnu verki

Við erum hér fyrir þig 
– frá hugmynd...

Prentverk
Akraness

Heiðargerði 22 300 Akranes Sími 431 1127 Fax 431 1804 prentverk.is

Hraði, gæði og persónuleg þjónusta eru 

hugtök sem skipa meginmarkmið Prentverks 

Akraness.  Í samvinnu við móðurfyrirtæki 

sitt, Prentmet, býður Prentverkið viðskipta-

vinum sínum heildarlausnir í prentun. 

Saman bjóða fyrirtækin upp á nýjasta og 

tæknilegasta vélaflota sem íslensk 

prentsmiðja státar af og er það hluti af 

frábærum árangri fyrirtækjanna.  Mesti 

fjársjóðurinn er samt mannauðurinn.  

Prentverk Akraness hefur á að skipa vel 

þjálfuðu fagfólki sem leggur metnað og 

alúð í vel unnið verk með hag viðskipta-

vinarins að leiðarljósi.
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BÆNDATRYGGING

AÐ ÞÍNUM

ÞÖRFUM

Jón J. Haraldsson
Borgarnesi
s: 440 2390

Smalahundafélag Íslands var stofnað
af nokkrum áhugasömum hundaeigen-
dum sem höfðu áhuga á að rækta og
þjálfa Border Collie smalahunda. 

Tilgangur félagsins er að stuðla að
skráningu og ræktun smalahunda, skal
það beita sér fyrir sýningum, keppnum
og efla samstöðu meðal ræktenda og
eigenda. 

Þegar þetta er ritað þá eru 220 félagar
skráðir hjá félaginu og hafa þeir
áhugasömustu stofnað sér deildir innan
félagsins til þess að halda keppnir og þá
er skipst á að halda árlegar landskeppnir
SFÍ.

Fjárhundakeppnir hvetja hundeigen-
dur til að temja hundana, koma saman
og sína færni þeirra við fé sem og einnig
að örva menn við tamningar. 

Fjárhundakeppnir þessar eru haldnar
að erlendri fyrirmynd og þar reynir á

hversu gott vald hundurinn hefur á fénu
t.d. fara fyrir hóp af fé, halda hópnum
saman, koma með hann og reka frá
smalanum.

Til eru ýmiskonar bækur og mynd-
bönd um tamningar fjárhunda og einnig
eru haldin námskeið sem endurmenntu-
nardeild Landbúnaðarháskólans á
Hvanneyri hefur staðið fyrir, einnig hafa

einstaklingar og deildir
innan félagsins staðið að
námskeiðum og jafnvel
hafa verið fengnir erlendir
þjálfarar til að leiðbeina.

Fjárhundar verða að
vera vel tamdir. Ótamdir
hundar gera oftar en ekki
meira ógagn heldur en gagn
fyrir eiganda sinn.  Þetta er
allt undir eigandanum
komið.   Þegar menn
eignast folald gera þeir ekki
ráð fyrir að úr því verði

reiðhestur án tamningar. Sama gildir um
hvolpa. 

Vel taminn fjárhundur getur auðvel-
dað smölun og sparað mikinn tíma og
getur á hluta úr degi endurgreitt þann
tíma sem fór í þjálfun hans.

Smalahundafélagið heldur úti
heimasíðu þar sem birtar eru niðurstöður
úr keppnum, fundargerðir, upplýsingar
um skráða hunda, umræðuvefur og ýmis
fróðleikur.  

Slóðin er: http://sfi.vefurinn.is.

Smalahundafélag
Íslands



Sáðvörur, girðingarefni og plast

Fræ á góðu verði!
Munið að panta tímanlega.

Nú er tíminn til að huga að sáðvörum, 
girðingarefni og heyrúlluplasti. Við 
bjóðum allar tegundir af fræi sem hafa 
verið á markaðnum undanfarin ár. 
Það á bæði við um grasfræ og fræ til 
kornræktar. Þá höfum við allar helstu 
stærðir af girðingastaurum og 
hornstaurum, sem og girðinganet og vír.

Auk þessa minnum á Trio-heyrúlluplastið 
og Sil-All Fireguard íblöndunarefnið í hey 
frá Alltech.

Hafið samband við sölumenn okkar 
eða verslanir Fóðurblöndunnar á Selfossi
eða Hvolsvelli.

Samstarfsaðilar í héraði: Kf.Skagfirðinga  
KB Borgarnesi og K.f Héraðsbúa.

áburður
fræ
própíónssýra 
plast 
girðingarefni  
spænir 
íblöndunarefni í hey

•

Sími: 570-9800 
Fax: 570-9801   www.aburdur.is

Sími: 460-3350 
Fax: 460-3351   www.bustolpi.is•

Sími: 570-9800 
Fax: 570-9801   www.fodur.is•


