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Fylgt úr hlaði 
Einar  Guðmann Örnólfsson

Það styttist til vors, mars að ljúka með sínum 
venjubundnu vestan éljum og hraglanda. 
Í fréttum segir frá því að botinum sé náð í 
efnahagslífinu og þá er bara að sparka niður 
og fljúga úr kafi og grípa andann. Hvernig 
má það vera að hinn venjulegi bóndi hoppi 
ekki hæð sína yfir svona góðum fréttum? Jú 
kannski vegna þess að við bændur eigum 
ekki eftir að njóta batans ef stjórnkerfið 
virkar líkt og venja er til.

Litlar líkur eru á því að sá niðurskurður, sem 
félagskerfi bænda hefur mátt þola undanfarið, 
gangi til baka með betri tíð. Ég held að við 
þurfum að leita leiða sjálf út úr þeim þrenging-
um sem ráðgjafaþjónustan er í núna. Líklega 
þurfum við að endurskipuleggja starfstöðvar 
og hækka gjaldskrár til að mæta fjárþörfinni. 
Það verður að minnsta kosti að tryggja að þær 
geti starfað áfram á líkum grunni og þær eru 
núna. BÍ verður líklega að flytja í annað hús-
næði til að hægt sé að stækka hótel Sögu og 
verður það ákveðin fjármögnun að mínu viti.

Hvað okkur bændur varðar getum við 
í nánustu framtíð litið björtum augum til 
afsetningar afurða okkar. Útflutningurinn er 
orðinn auðveldari en áður var og gefur það 
vel af sér að við getum óhikað aukið við 
framleiðslu. Í því efni geta menn fjölgað og 
fullnýtt húsakost og jarðnæði sem fyrir hendi 
er og kappkostað að ná sem flestum lömbum 
til nytja eftir vetrarfóðraða á. Með þessu móti 
ættum við að geta aukið framleiðslu um allt 
að 20% án mikils tilkostnaðar.

Þegar kemur að viðskiptum með afurðir 
sauðfjár þá er skoðun mín sú að við þurfum 

að fækka þeim aðilum sem afsetja þær. Að 
mínu viti er nóg að hafa 2-3 aðila sem sjá 
um alla slátrun og sölu á sauðfjárafurðum. 
Hvernig þessir aðilar myndu skipuleggja 
slátrun er svo annað mál þ.e. hversu mörg 
sláturhús þeir notuðu. Þeir geta þá staðið í 
samkeppni um viðskipti við þá 3 aðila sem 
sinna smásölu í dag. Með þessu móti gætu 
þessir aðilar og kjötvinnslur sérhæft sig 
meira. Líklega gætum við séð lambakjöt 
meira unnið í neytendavænar umbúðir og til-
búnar steikur eða rétti sem myndi auka sölu. 
Varan yrði þannig söluvænni og jafnvel ekki 
dýrari fyrir neytendur en engu að síður ætti 
hún að geta skilað góðu verði til bænda.

Hlutur okkar bænda í þessu kerfi yrði 
líklega sá að beina viðskiptum okkar til þess 
sláturleyfishafa sem ræki hús í minnstri fjar-
lægð frá okkur. Með því móti gætu sparast á 
bilinu 80 -100 milljónir króna árlega í flutn-
ingskostnaði sem við bændur gætum krafist 
að fá sem hækkun á lambakjötsverð. Það 
er kominn tími til að við áttum okkur á því 
sláturleyfishafar og bændur að við getum 
hvorugur án hins verið og skotgrafahernaður 
á að heyra sögunni til. Lambakjöt er líklega 
heilnæmasta kjöt sem við getum neytt og því 
verðum við að hætta að skella skuldinni á 
aðra og reyna að finna leið sem er greið og 
getur hugnast öllum.

Við verðum að fara að taka málin meira 
í okkar hendur því það gerist ekkert nema 
maður geri það sjálfur.

Með ósk um gott vor.
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Staða sölumála á dilkakjöti hefur verið 
breytingum undirorpin í gegnum tíðina eins 
og bændur þekkja. Nú um stundir er staðan 
sú að afurðarstöðvar kalla eftir meiri fram-
leiðslu dilkakjöts á næstu árum. Það er fyrst 
og fremst vegna þess að gott verð fæst fyrir 
íslenskt dilkakjöt á erlendum mörkuðum og 
eftirspurnin meiri en framboðið. Lágt gengi 
íslensku krónunnar er einn þeirra þátta sem 
gerir útflutning hagstæðan en einnig hefur 
tekist að afla markaða sem borga hátt verð 
fyrir lambakjöt frá Íslandi. Afurðastöðvarnar 
eru ekki að kalla eftir þyngri dilkum en nú er, 
fyrst og fremst fleiri dilkum og æskileg fall-
þyngd þeirra 13-17 kíló. 

Afkoma sauðfjárbænda hefur verið slök 
undanfarin ár og því ekki margir í sterkri 
stöðu til að stækka bú sín verulega með til-
heyrandi kostnaði við byggingar og ræktun. 
Margir velta þó eflaust fyrir sér hvort vit sé í 
að fjölga fénu eitthvað og þeir gætu lagt fyrir 
sig eftirfarandi spurningar: 
1. Hef ég ónýttan húsakost eða þarf ég að 

byggja?
2. Á ég meira ræktað land en ég þarf vegna 

núverandi bústærðar? Nágranna sem nýta 
ekki öll sín tún? Ef ekki, hvað er eftir af 
auðræktanlegu landi jarðarinnar?

3. Hef ég aðgang að rúmum sumarhögum 
fyrir féð, þannig að fjölgun í högum leiði 
ekki til lækkunar fallþunga hjá mér eða 
nágrönnunum? 

4. Get ég og mitt fólk komist yfir að sinna 
fleira fé á álagstímum, vor og haust?

5. Treystir ég mér til að fjölga fénu án þess 
að afurðir eftir hverja kind minnki? Eða 
get ég jafnvel náð aðeins meiri afurðum 
eftir hverja á, án þess að fjölga fénu?

Lítum að eins nánar á síðasta atriðið sem 
hér er nefnt. Lykilatriði til að ná góðum af-

urðum eftir hverja á eru:
a) Að sem flest lömb fæðist og vanhöld á 

sauðburði séu lítil. 
b) Að ærnar mjólki lömbunum vel. 
c) Að sem flest lambanna sem sleppt er af 

húsi, skili sér að hausti. 
Allir fjárbændur þurfa alltaf að vera með 

eftirfarandi spurningar í kollinum:

• Get ég bætt frjósemi ánna og lambahöld-
in?

•  Mjólka ærnar nógu vel hjá mér, þannig að 
vaxtargeta lambanna sé fullnýtt á meðan 
móðurmjólkin ræður öllu um vaxtarhrað-
ann?

Flestir komast ugglaust að þeirri niðurstöðu  
að það sé lengi hægt að gera betur þó mis-
jafnt sé hvað menn eiga mikla framleiðslu-
aukningu að sækja í meiri afurðir eftir hverja 
á. Til þess að þetta takist vel er góð fóðrun 
ánna grundvallaratriði, ekki síst að haustinu 
og fram á fengitímann og svo aftur síðustu 
vikur meðgöngu, um burð og síðast en ekki 
síst þegar lambærnar fara af fullri heygjöf 
yfir á beitina. Einhver munur er vissulega á 
gæðum sumarbeitar milli héraða en góðir og 
hóflega nýttir sumarhagar verða alltaf mikil-
vægasta forsenda arðbærrar dilkakjötsfram-
leiðslu. Sumarbeitilandið er auðlind sem er 
best nýtt með þeim hætti að a.m.k. 1,5 lömb 
gangi þar til beitar á móti hverri eldri kind. 
Það ættu í raun allir sauðfjárbændur að hafa 
það háleita markmið að hverri fullorðinni á 
sé sleppt í sumarhaga með tvö lömb á eftir 
sér. Þessu markmiði ná auðvitað fáir en þetta 
á að vera lokatakmark allra til að hámarka 
nýtingu beitar og tekjuinnkomu búsins. 

Innan allra héraða má finna mikinn mun 
á afurðum ánna milli búa, sem þó búa við 

Getur þú framleitt meira dilkakjöt?
- Jafnvel án þess að fjölga ánum?
Árni Brynjar Bragason, ráðunautur, Búnaðarsamtökum Vesturlands
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www.buvis.is
V e r i ð  v e l k o m i n  á  v e f s í ð u  o k k a rSAMASZ  SLÁTTUVÉLAR

SAMASZ - 
SAMEINAR 
VERÐ OG 

GÆÐI

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

KDT hliðtengdar sláttuvélar

KDTC miðjuhangandi
sláttuvélar

Haf ið samband og kynnið ykkur verðin.
Skoðið úrvalið á www.buvis.is

sambærilega sumarhaga. Þar kemur væntan-
lega til munur á fóðrun og meðferð ánna og 
upplag hverrar hjarðar hvað varðar, frjósemi, 
mjólkurlagni ánna, vaxtarhraða og holdfyll-
ingu lambanna. Það er hverjum sauðfjár-
bónda hollt að bera afurðir sinna áa saman 
við afurðir ánna hjá nágrönnum og nærsveit-
ungum. Ef menn eru að ná minni afurðum 
eftir ána en þeir sem mestu ná eða eru undir 
meðaltali sinnar sveitar, hljóta þeir að byrja 
á að skoða hvernig ná megi meiri afurðum 
eftir hverja á, áður en farið er að fjölga ánum. 

Landsmeðaltal ársins 2010 stendur nú 
þannig að 1,80 lömb er fædd eftir hverja kind 
og 1,65 lömb koma til nytja. Reiknaðar af-
urðir eftir hverja á eru 26,9 kíló af kjöti. Það 
er raunhæft markmið fyrir alla, hvar sem þeir 
búa á landinu, að stefna á því að ná a.m.k. 
meðalafurðum á landsvísu. Sumarhagar 

eru vissulega misgóðir en allir eiga að hafa 
sömu möguleika á að ná sem bestri frjósemi, 
góðum lambahöldum og að eiga sem mjólk-
urlagnastar ær. Þess eru dæmi að bændur sem 
hafa ekki aðgang að sumarhögum eins og 
þeir gerast bestir, nái sambærilegum afurðum 
eftir sínar ær og bestu bændur ná þar sem 
sumarhagar eru úrvalsgóðir. Þessu ná þeir 
með góðri fóðrun ánna, mjög góðri frjósemi, 
litlum vanhöldum lamba og markvissu kyn-
bótastarfi gagnvart afurðaeiginleikum ánna. 

Mikilvægi góðrar frjósemi og lambahalda 
skýrst e.t.v. best með eftirfarandi dæmi:

Bú með 400 ær fær 1,6 lömb til nytja eftir 
hverja á eða 640 lömb. Ef þetta bú næði 1,8 
lömbum til nytja væru þetta 720 lömb og ef 
það næði þeim frábæra árangri að fá 1,9 
lömb til nytja eftir hverja á, þá væru það 760 
lömb eða 120 lömb í viðbót, miðað við að 1,6 
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Reglubundinn 
sparnaður
Ein besta leiðin til að spara er með reglubundnum sparnaði.  

Þú setur þér skýr markmið og ákveður hve háa upphæð  

þú vilt spara mánaðarlega. Byrjaðu að spara strax í dag.

lamb kæmi til nytja eftir hverja á. Þetta er 
umtalsverð framleiðsluaukning án fjölgunar 
ánna. Búast mætti við að meðalfallþungi 
lamba minnkaði eitthvað en samt sem áður 
myndu afurðir eftir kind aukast verulega. 
Færri sláturlömb yrðu of feit þannig að hag-
stæðari flokkun falla gæti að hluta bætt upp 
lækkun fallþunga. 

Rétt er að víkja aðeins að yngsta árgangi 
ánna. Sjálfsagt er að stefna að því að eftir 
hverja ásetta gimbur komi eitt lamb til nytja 
haustið eftir. Þannig getur þessi árgangur 
hugsanlega komist langt með að skila þeim 
lambafjölda sem þarf til ásetnings, lamba-
fjöldinn eftir ærnar að hausti sé þá í raun inn-
legg ársins. Hér liggur ónýtt sóknarfæri hjá 
sumum bændum enda talsverður munur á 
þessu afurðamarkmiði eða því að láta þennan 
árgang skila engum afurðum með því að 
halda honum frá hrútum. Vissulega má ekki 

gleyma því að nokkur munur á fóðrunarkröf-
um og vinnu að vori eftir því hvort gimbrar 
bera eða eru hafðar geldar. Það breytir því þó 
ekki að hagstæðast er fyrir langflesta sauð-
fjárbændur að hleypa til gimbra sem eru 35 
kg eða meira að hausti. 

Ábendingar afurðastöðvanna um að nú sé 
lag að fjölga fénu mega ekki drepa á dreif 
kröfum sauðfjárbænda um hærra skilaverð 
afurðanna. Í þessum pistli er ekki verið að 
tala gegn því að bændur fjölgi fé heldur er 
þetta ábending til bænda um að byrja á að 
skoða hvort þeir nýti vel framleiðslugetu 
hjarðarinnar. Skoða síðan hvaða möguleikar 
eru á að fjölga fénu án þess að það komi nið-
ur á afurðum eftir hverja á. Það hlýtur alltaf 
að vera grunnkrafa að hver framleiðslueining 
(ær) skili sem mestum tekjum, sama hver 
bústærðin er. 

Ljósm.: Skessuhorn
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Haustið 2010 voru gerðar upp afkvæmarann-
sóknir á 20 búum í Mýra- og Borgarfjarðar-
sýslum. Sex þeirra búa eru sunnan Skarðs-
heiðar, þrjú í Borgarfjarðarsýslu norðan 
Skarðsheiðar, tíu í uppsveitum Mýrasýslu og 
eitt á Mýrum. 

Í töflunni má sjá þá hrúta sem náðu 120 
eða meira í heildareinkunn. Heildareinkunn 
er meðaltal gæðaeinkunnar ( mælinga og 
mats á lifandi gimbrum) og kjötmatseinkunn-
ar. Rétt er að vekja athygli á því að einkunnir 
byggjast á samanburði hrútanna innan bús og 

Hrútar með hæstu heildareinkunnir út úr afkvæmarannsóknum
í Mýra- og Borgarfjarðarsýslum haustið 2010

       

Hrútur Faðir Gæðaeink Kjötmat-
seink

Heild Býli

Fjölvís 08-163 Vís 07-218 184,5 110,8 147,7 Steinar 2

Geysir 05-179 Ylur 03-132 155,8 116,1 136 Þaravellir

07-252 05-256 146,2 119,9 133,1 Skorholt

Vafi 09-389 Efi 04-727 144,2 121,5 132,9 Gilsbakki

08-550 Jón Páll 04-990 145,3 117,8 131,6 Hrafnabjörg

Smellur 09-387 Hvellur 05-969 142,8 113,1 128 Gilsbakki

Goði 08-628 Þráður 06-996 116,9 134,5 125,7 Staðarhraun

Maríus 08-107 Þráður 06-996 122,9 126,8 124,9 Bakkakot

Reykur 07-343 Kveikur 05-965 121,1 127,8 124,5 Deildartunga

Hæringur 09-266 06-244 132,1 115,8 124 Skorholt

Greipur 04-430  150,2 95,6 122,9 Hvammur

Bikar 09-302 Stjaki 08-230 129,3 116,2 122,8 Ytri-Hólmur 

Váli 08-266 Raftur 05-966 124,2 118,1 121,2 Sámsstaðir

Pá 09-463 Prjónn 07-812 134,6 106,1 120,4 Ásbjarnarstaðir

Stúfur 07-259 Kveikur 05-965 128,5 111,7 120,1 Sámsstaðir

Ljósm: ÞÞ

  
Afkvæmarannsóknir í Borgarfirði haustið 2010
Árni Brynjar Bragason ráðunautur, Búnaðarsamtökum Vesturlands
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Hrútar með hæstu heildareinkunnir út úr afkvæmarannsóknum
í Mýra- og Borgarfjarðarsýslum haustið 2010

       

Hrútur Faðir Gæðaeink Kjötmat-
seink

Heild Býli

Fjölvís 08-163 Vís 07-218 184,5 110,8 147,7 Steinar 2

Geysir 05-179 Ylur 03-132 155,8 116,1 136 Þaravellir

07-252 05-256 146,2 119,9 133,1 Skorholt

Vafi 09-389 Efi 04-727 144,2 121,5 132,9 Gilsbakki

08-550 Jón Páll 04-990 145,3 117,8 131,6 Hrafnabjörg

Smellur 09-387 Hvellur 05-969 142,8 113,1 128 Gilsbakki

Goði 08-628 Þráður 06-996 116,9 134,5 125,7 Staðarhraun

Maríus 08-107 Þráður 06-996 122,9 126,8 124,9 Bakkakot

Reykur 07-343 Kveikur 05-965 121,1 127,8 124,5 Deildartunga

Hæringur 09-266 06-244 132,1 115,8 124 Skorholt

Greipur 04-430  150,2 95,6 122,9 Hvammur

Bikar 09-302 Stjaki 08-230 129,3 116,2 122,8 Ytri-Hólmur 

Váli 08-266 Raftur 05-966 124,2 118,1 121,2 Sámsstaðir

Pá 09-463 Prjónn 07-812 134,6 106,1 120,4 Ásbjarnarstaðir

Stúfur 07-259 Kveikur 05-965 128,5 111,7 120,1 Sámsstaðir

þetta því þeir hrútar sem sýndu mesta yfir-
burði á sínu heimabúi. 

Fjölvís 08-163 á Steinum 2 er keyptur 
veturgamall frá Hesti eftir afkvæmarann-
sókn þar. Dætur Fjölvís 08-163 sýna ótrú-
lega mikla yfirburði í þykkt bakvöðva í 
samanburði við aðrar gimbrar á Steinum og 
munar 3,4 mm á bakvöðvaþykkt hjá Fjölvís 
dætrum og hjá þeim dætrahóp sem næstur 
kemur. Jafnframt stigast þessar gimbrar mjög 
vel fyrir frampart og læri. Gerð sláturlamba 
undan Fjölvís er afbragðsgóð og langt yfir 
búsmeðaltali en fita á þessum sláturlömbum 
er jafnframt talsvert yfir búsmeðaltalinu sem 
dregur niður kjötmatseinkunina. 

Geysir 05-179 á Þaravöllum er aðkeyptur 
frá Hesti undan Yl 03-132 sem var sonur 
Hyls 01-883 og var athygliverður kynbóta-
hrútur á Hesti á sinni tíð. Þetta er í fyrsta sinn 
sem gerð er upp afkvæmarannsókn á Þara-
völlum en yfirburðir hjá Geysi liggja fyrst 
og fremst í góðum ómmælingum og fituleysi 
sláturlamba. 

Hrúturinn 07-252 í Skorholti er sonarsonur 
Hyls 01-883. Ómmælingar og dómar eru hér 
mjög hagstæðar, fallþungi sláturlamba er 0,7 
kg yfir meðaltali, lömbin velgerð og fitulítil. 
Þessi hrútur hefur verið einn besti hrúturinn í 
Skorholti sl. þrjú haust. 

Rétt er að vekja sérstaka athygli á Stjaka 
08-230 sem er faðir Bikars 09-032 á Ytra-
Hólmi þarna í listanum. Stjaki er frá Hesti 
og var þar í afkvæmarannsókn veturgamall 
en síðan seldur að Kópareykjum. Hann var 

notaður á Kópareykjum, Gilsbakka og Mýr-
dal í Kolbeinsstaðahreppi síðastliðinn vetur 
og skilaði glæsilegum lömbum á öllum bæj-
unum. Í afkvæmarannsókn á Gilsbakka var 
hann með106,6 í gæðaeinkunn og 131,1 í 
kjötmatseinkunn þannig að heildareinkunn 
varð 119. Í Mýrdal var hann með 111,7 í 
gæðaeinkunn en 133,9 í kjötmatseinkunn og 
því 122,8 í heildareinkunn. Hann virðist skila 
miklum yfirburðum í stigun gimbra og gerð 
sláturlamba en sker sig ekki eins úr saman-
burði við aðra hrúta þegar kemur að ómmæl-
ingum eða fitumati. Þrír synir Stjaka 08-230 
komu fram í afkvæmarannsóknum haustsins 
en það er áður nefndur Bikar 09-032, Svali 
09-123 í Bakkakoti og Jór 09-559 í Hrauns-
múla í Kolbeinsstaðahreppi. Þessir bræður, 
sem allir eru aðkeyptir frá Hesti, skiluðu 
mjög góðum niðurstöðum í afkvæmarann-
sóknum síðastliðið haust. Stjaki 08-230 er 
undan sæðingastöðvahrútnum Prjóni 07-812 
frá Hesti. 

Allir hrútar á þessum topplista eiga ættir að 
rekja að Hesti að meira eða minna leyti, að 
þeim, Vafa 09-389 á Gilsbakka, Hæringi 09-
266 í Skorholti og Greipi 04-430 í Hvammi 
undanskyldum. 

Í Smalanum 2010 var gerð nokkur grein 
fyrir undirbúningi og framkvæmd afkvæma-
rannsóknar og eins má finna leiðbeiningar 
þar um inni á heimasíðu Búnaðarsamtaka 
Vesturlands undir Ráðgjöf/Sauðfjárrækt/
Leiðbeiningar við vinnslu afkvæmarann-
sóknar inn á Fjárvís.is. 

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

Er umboðsmaður kjötafurðarstöðvar KS í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.

Ljósm: ÞÞ
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Niðurstöður fjárræktarfélaganna
Afurðir eftir fullorðnar ær.  Borgarfjarðar- og Mýrasýsla 2010,
Bráðabirgðauppgjör 10.mars 2011

Sauðfjárræktarfélag Fjöldi Fjöldi Meðal- Tví- Ein- Á m. Hverja Fædd Nytja- Fall- Gerð Fita
býla áa fjöldi lembu lembu lambi á lömb lömb þungi

Suður-Borgarfjarðar 19 3511 185 31,9 17,5 27,8 25,4 1,74 1,57 15,77 8,59 6,49
Andakílshrepps 10 1072 107 33,5 18,4 29,4 27,5 1,78 1,63 16,47 9,29 7,04
Tilraunabúið Hesti 1 505 505 33,6 17,6 31,5 29,4 1,94 1,74 16,3 10,32 6,33
Lunddæla 15 2308 154 31,8 17,2 27,8 25,7 1,78 1,6 15,82 9 6,74
Reykholtsdalshrepps 20 2847 142 32,3 18 28,4 26,4 1,77 1,6 16,11 9,08 6,98
Hvítsíðinga 8 1969 246 32,4 18,3 28,9 27,1 1,8 1,66 16,03 9,07 6,78
Stafholtstungna 25 5660 226 31 17,2 26,8 24,4 1,71 1,55 15,39 8,38 6,24
Álftaneshrepps 15 1770 118 30,8 17,1 27,3 25 1,82 1,6 15,31 8,05 6,37
Hraunhrepps 9 1801 200 30,9 17,3 26,7 24,8 1,74 1,57 15,48 8,3 6,02

       Reiknaður kjötþungi eftir:

Önnumst allar almennar véla- og búvélaviðgerðir

og allskyns vélaflutninga.

Smíðum hesthúsinnréttingar

og margt fleira úr járni, áli og ryðfríu.
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VERKIN  TALA

sala/varahlutir/þjónustaFyrir framleiðsluárið 2010 voru settar á vetur 
509 fullorðnar ær, 162 gimbrar og 23 hrútar, 
á Hesti. Í allt voru því 694 kindur á fóðrum, 
veturinn 2009-2010.

 
Frjósemi
Það fæddist 951 lamb eftir fullorðna á, 
eða 1,87 lömb á vetrarfóðraða á. 8 ær voru 
geldar, 5 létu lömbum fyrir burð, 60 ær voru 
einlembdar, 367 tvílembdar, 51 þrílembd og 
1 fjórlembd. Frjósemin hefur verið á svipuðu 
róli síðustu ár. Á borna á reiknast frjósemin 
1,99 lömb á kind.

Afföll voru 105 lömb frá vori til hausts 
sem gerir 11,0% miðað við 10,8 % árið áður. 
Dauðfædd lömb voru 20, 10 lömb drápust í 
fæðingu og 34 lömb drápust á sauðburði og 
fram að fjallrekstri. 22 lamb drapst í skurð-
um, afvelta og öðrum slysförum að hausti, 
eftir að þau voru komin heim á beit. 19 lömb 
vantaði af fjalli. 

Gimbrarnar báru 115 lömbum sem gerir 
0,71 lömb á vetrarfóðraða gimbur. 68 gimbr-
ar voru geldar eða höfðu látið fangi, eða 
42% gimbranna. Engar skýringar eru á þessu 
lambaláti á Hesti, frekar en annars staðar. 
Í framhjáhlaupi má nefna að staðan fyrir 
komandi vor er mjög fín, en innan við 10% 
gemsanna eru lamblausir samkvæmt talningu 
22. febrúar. 59 gimbrar voru einlembdar og 
28 tvílembdar. 

Afföll voru 34 lömb frá vori til hausts, 
eða 29,6 %, miðað við 28,3 % árið áður. 
Þessi afföll eru allt of mikil og þarf að kryfja 
ferlana til mergjar frá vori til hausts. 5 lömb 
voru dauðfædd, 3 dóu í fæðingu, 11 drápust á 
sauðburði og til fjallreksturs. 3 lömb fórust í 
skurði og 12 vantaði af fjalli, sem er gífurlega 
mikið miðað við síðustu ár og afföll almennt. 

Afkvæmarannsókn 2010
12 veturgamlir hrútar og einn á öðrum vetri 

Frá Hesti – Niðurstöður skýrsluhaldsins 2010
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson – Landbúnaðarháskóla Íslands

voru í afkvæmarannsókninni á Hesti síðast-
liðið haust. Eldri hrúturinn heitir Flóki, 
undan Rafti 05-966 og kom frá Giljahlíð í 
Flókadal. Af þessum 12 hrútum voru 3 undan 
hrútum sem voru á sæðingastöðvunum. Einn 
hrútur var undan Borða 08-838 og tveir und-
an Hólma 08-839.

Aðeins er unnið með hrútlömb í afkvæma-
rannsókninni á Hesti og var þeim slátrað í 
einni slátrun þann 1. október. Slátrað var 
hjá SAH Afurðum ehf. á Blönduósi og var 
meðalfallþungi 236 hrúta 16,06 kg. Meðal-
einkunn fyrir gerð var 9,88 og 5,60 fyrir fitu. 
Hlutfallið milli gerðar og fitu var því 1,76. 
Öll lömb á Hesti eru ómmæld og var meðal-
ómvöðvi hrútlamba í afkvæmarannsókninni 
28,17 mm, ómfita var 2,99 mm að meðaltali 
og lögun 3,72. 

Að fengnum niðurstöðum var einn hrútur 
valinn til þess að fara á sæðingastöðvarnar.

Máni (09-603), undan Náttari (08-221), 
skilaði 15 lambhrútum til slátrunar og var 
meðal þungi þeirra á fæti 38,88 kg, meðal-
ómvöðvinn 29,70 mm, meðalfitan 2,83 mm 
og 4,11 í lögun. Þá var meðalfallþunginn 
15,96 kg með 10,61 í gerð og 5,42 í fitu. 

Flokkun lamba
Alls voru 643 lömbum slátrað í haustslátrun-
um 2010. Inn í þessari tölu eru hrútlömbin úr 
afkvæmarannsókninni sem talað var um hér 
að ofan. Meðalfallið var 16,30 kg og meðal-
talstölur fyrir kjötmatið voru 10,32 fyrir gerð 
og 6,35 fyrir fitu. Skiptingu í einstaka flokka 
má sjá í töflu 1. Eins og sjá má, þá flokkast 
rúm 92 % lambanna í fituflokka 2 og 3 og 
rúmir tveir þriðju fara í E og U. Stærsti ein-
staki flokkurinn er U3 og því næst flokkarnir 
U2 og R2, en í þessa þrjá flokka fara 74,8% 
lambanna.
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Ásetningur
Síðastliðið haust voru settur á 21 hyrndur 
lambhrútur. Af þeim eru tveir undan Mána, 
tveir undan Fannari frá Ytri-Skógum, tveir 
undan Hrifloni frá Hriflu og einn svartbot-
nóttur undan Grábotna frá Vogum 2. Meðal-
þungi ásetningshrútanna var 44,9 kg og voru 
þeir með 32,0 mm þykkan bakvöðva, 3,4 mm 
fitu og 4,0 í lögun að jafnaði, í ómmælingu.

Alls voru settar á vetur 178 gimbrar. 
Dætrahópar voru settir á undan Mána, Aftan, 
Korða og Hnaus. 15 gimbranna eru undan 
gemlingum og úr sæðingum eru gimbrar til 
undan Fannari 07-808 (5), Stála 06-831 (5), 

Grábotna 06-833 (2), Hriflon 07-837 (9) og 
tvær kollóttar undan Neista 06-822. Gimbr-
arnar voru að meðaltali 39,1 kg í september 
síðastliðinn. Meðaltal ómmælinga var 31,0 
mm vöðvi, 3,4 mm fita og 4,2 í lögun.

Afurðir
Fullorðnu ærnar voru að skila að meðaltali 
29,4 kg af kjöti eftir hverja á haustið 2010. 
Einlemban skilaði 17,6 kg og tvílemban 33,6 
kg. Á með lambi skilaði 31,5 kg.

Veturgömlu ærnar skiluðu að meðaltali 7,6 
kg af kjöti eftir vetrarfóðraðan gemling. 16,9 
kg skiluðu veturgamlar ær með lömbum.

E U R O P Alls
1  0,16 %  0,47 %  0,31 %  0,94 %
2  2,02 % 25,97 % 22,08 %  0,78 %  0,16 % 51,01 %
3  6,22 % 26,75 %  8,24 % 41,21 %
3+  2,64 %  3,89 %  0,16 %  6,69 %
4  0,16 %   0,16 %
5

Alls 11,04 % 56,77 % 30,95 %  1,09 %  0,16 % 100,0 %

Tafla 1. Flokkun allra lamba á Hesti 2010.

Ein af þeim hremmingum sem upp koma á sauðburði er þegar stórhyrndir hrút-
ar stranda í grind móður sinnar.

Hér má sjá lausn Þórdísar Sigurbjörnsdóttur bónda á Hrísum í Flókadal:
Verkfæri til að hornskella má smíða úr teskeið. 

Athugið að hún sé úr sæmilega góðu stáli. Skaftið 
er fjarlægt og ef blaðið er verulega spíssmyndað 
er betra að stytta það. Í miðju skeiðarblaðsins er 
borað gat, byrjað með grönnum bor og víkkað með 
nokkrum stærri. Ef ekki er til stærri bor en 10 mm 
má halda áfram með sívalri þjöl upp í til dæmis 15 
mm. Brúnin á gatinu er þynnt og brýnd og til þess 
henta litlar ávalar þjalir ágætlega. Smágat er borað í 
jaðarinn og girni dregið í.

Skeranum er mjakað inn eftir höfði lambsins og 
smeygt yfir hornið, stutt við með fingri og togað í 
girnið. Þótt ekki náist nema hálfur til einn sentimetri 

af hvoru horni munar það oft því sem dugar auk þess sem ærin slakar betur á 
þegar sárustu broddarnir eru farnir.
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Lundarreykjadalur er 26 km langur frá undir-
hlíðum Þverfells og niður á Götuás, mælt á 
vegamæli bifreiðar. Megin stefna dalsins er 
frá austsuðaustri til vestnorðvesturs. Jörðin 
Oddsstaðir er í miðjum dalnum og fremsti 
bær norðan Grímsár. Undirlendi er ekki mik-
ið og nær allt ræktað, nema hólmar og eyrar 
með Grímsá. Hálsinn er brattur, er innar 
dregur lækkar hálsinn og verður grónari og 
mörk hans og heiðarlandsins ógreinilegri. 
Jörðin er talin um 3000 ha en ræktuð tún eru 
um 35 ha.

Bærin lætur ekki mikið yfir sér,eldri hluti 
íbúðarhúsins byggt 1924 og svo stækkað 
1967 og aftur 2000. 

Ábúendur eru Guðbjörg Ólafsdóttir og 
Sigurður Oddur Ragnarsson. Þau eiga 
fjögur börn; Ólafur Ágúst, stuðningsfulltrúi 
grunnskólanum Borgarnesi, stundar nám 
í japönsku, kona hans er Ng Oi Yan, hefur 
lokið B.A. í japönsku, þau búa í Borgarnesi. 
Ragnar Finnur, byggingaverkfræðingur, 
starfar hjá norskum búnaðarsamtökum við 
leiðbeiningar í landbúnaðarbyggingum, sam-
býliskona hans er Hrafnhildur Baldursdóttir 
fóðurfræðingur, þau búa í Noregi. Sigurður 
Hannes, stundar nám í búfræði við LBHÍ og 
Sigurborg Hanna, verður stúdent frá FVA í 
vor. 

Oddsstaðir I í Lundarreykjadal
Þórhildur Þorsteinsdóttir

Sigurður er fæddur og uppalinn á Odds-
stöðum, en Guðbjörg er frá Hvanneyri. Þeirra 
áhugamál er að rækta bæði sauðfé og hross, 
og í því felst mikil eftirvænting, von og 
kröfur um betri árangur. Af áhuga, natni og 
markvissri ræktun hafa þau náð mjög góðum 
árangri í sauðfjárræktinni og veitti félag 
sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði þeim 
m.a viðurkenningu fyrir miklar framfarir í 
ræktunarstarfi síðustu ár. Á Oddsstöðum eru 
um 250 fjár á vetrarfóðrum. Þau hafa notað 
sæðingar mikið og markvisst með góðum 
árangri og síðasta haust voru sæddar rúmlega 
70 ær. Afkvæmarannsóknir eru einnig fastur 
liður í ræktunarstarfinu og hefur notkun á 
niðurstöðum afkvæmarannsókna undanfarin 
ár án efa haft sitt að segja í þeim árangri sem 
náðst hefur. Þeir eiginleikar sem standa upp 
úr á Oddsstöðum er góð frjósemi en hún 
er með því besta sem gerist og auk þess er 
búið að skila áberandi mörgum lömbum til 
nytja. Meðalfallþungi hefur verið að aukast 
undanfarin ár og var á árinu 2010 17,58 kg. 
Gerðin hefur aukist jafnt og þétt og var á 
árinu 2010 10,36 og fitan 7,16, og eru þau 
í sextugasta sæti yfir landið hvað varðar þau 
bú í skýrsluhaldinu þar sem kjötmat á fleiri 
en 100 dilkum og meðaltal í mati fyrir gerð 
er 8 eða hærra.Tíkin Bóla fylgist með. Ljósm: GÓ

Ljósm: ÞÞ
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Ferðaþjónusta hefur stöðugt orðið stærri 
þáttur í rekstri búsins, þar eru hestaferðir 
öflugasti þátturinn. Markmiðið er að veita 
vandaða þjónustu, þar sem ferðamennirnir 
kynnast fjölskyldunni, hrossaræktinni og 
annari starfsemi í reynd. Þau hafa hátt í 20 
ára reynslu af hestaferðum og koma margir 
ferðamenn til þeirra annað til þriðja hvert 
ár og þeir alhörðustu koma á hverju ári. 
Einnig eru þau virkir skógarbændur og eru í 
Vesturlandsskógum og taka þátt í verkefninu 
“bændur græða landið”.

Sigurður Oddur er með B.Sc. próf frá 

Landbúnaðarháskólanum Hvanneyri og fór 
svo til náms við sænska Landbúnaðarhá-
skólann í líffærafræði, með hreyfingar ís-
lenska hestsins sem sérsvið. Hann hefur 
kennt járningar meira og minna síðan 1982, 
og eru það ófáir einstaklingar sem hafa sótt 
slík járningarnámskeið í gegnum tíðina.

Yfir kaffinu berst spjallið vítt og breitt og 
m.a berst talið að upphafinu en þau taka við 
búskapnum árið 1984 og þá var féð að mestu 
kollótt en búið er að snúa því við og er megn-
ið af bústofninum hyrndur í dag. Þau fóru út 
í loðdýrarækt á sínum tíma og hún fór hjá 
þeim eins og svo mörgum öðrum, um koll, 
en þau voru sammála um það bæði hjónin 
að í raun hefði það verið sauðfjárræktin sem 
bjargaði þeim frá gjaldþroti á þeim tíma. En 
talið berst einnig að hrossaræktinni, mark-
miðið er að rækta fjölhæf og falleg ganghross 
með mikinn vilja og trausta lund. Mikið er 
lagt upp úr góðu ætterni og uppeldi ungviðs-
ins á búinu. Þannig eru aðeins notaðir bestu 
fáanlegu stóðhestar á ræktunarhryssurnar 
hverju sinni og sérstaklega er vandað til fóðr-
unar unghrossanna og folaldshryssanna og í 
vetur er starfandi hjá þeim 1 tamningamaður 
en um 20 hross eru á húsi.

Eftir spjallið heima í eldhúsi þá var rölt út 
í hestús með hjónunum og kíkt á hrossin, og 
þar gaf að líta fallegan hrossahóp af góðum 
ættum. Eftir ánægjulegt spjall var kominn 
tími til að kveðja þetta skemmtilega fólk sem 
er greinilega ræktunarfólk út í fingurgóma 
hvort sem er á sauðfé eða hross. Smalar 
þakka fyrir ánægjulegt spjall og óska þeim 
Oddsstaðabændum velfarnaðar í leik og 
starfi um komandi ár.

Oddsstaðahjón taka við viðurkenningunni. 
Ljósm:ÞÞ
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Vilt þú spara 
til að eiga varasjóð  - eða bara af því að þig  langar í eitthvað sérstakt?

Hafðu samband
sími 444 7000 • arionbanki.is

 

Sparnaðarreikningar

Árangur þinn er okkar

 

takmark

Það er góð tilfinning að eiga varasjóð. Hvort sem litið er til 
skemmri eða til lengri tíma þá býður Arion banki þér úrval sparnaðar-
reikninga í samræmi við þínar þarfir. Saman finnum við ákjósan-
legustu leiðina til að uppfylla þarfir þínar.

Hafðu samband við ráðgjafa okkar og kynntu þér úrvalið sem við 
höfum upp á að bjóða. Við tökum vel á móti þér.

Undanfarin ár hefur verið unnið að því að 
nýta sauðamjólk til manneldis. Sauðkindin 
er fjölnota búfé, sem gefur af sér kjöt, mjólk 
og ull. Ástæða þess að sauðfé er eins útbreitt 
um heim allan og raun ber vitni, er þessi fjöl-
breytni afurða kindarinnar. Allir þekkja að 
sauðkindin fæddi og klæddi eigendur sína.

Fráfærur, eins og þær voru tíðkaðar á öld-
um áður, lögðust að mestu af í upphafi tuttug-
ustu aldarinnar þegar fólki fækkaði til sveita 
og kjötmarkaðir opnuðust í sístækkandi bæj-
um og borgum. Nýting sauðamjólkur lagðist 
ekki af allstaðar, t. d. ekki í S-Evrópu, þar 
sem enn eru mjólkaðar milljónir áa. Í löndum 
eins og Frakklandi, Ítalíu og Grikklandi eru 

Nýting sauða- og geitamjólkur.
Sveinn Hallgrímsson, Vatnshömrum

sauða- og geitaostar mikilvægur iðnaður. Í 
einu héraði Frakklands eru mjólkaðar um 8 
– 900 þús. ær. Þar er framleiddur hinn frægi 
ostur, Rochefort, eingöngu úr sauðamjólk. 
Sömuleiðis er gríski osturinn Feta fram-
leiddur úr sauða og geitamjólk.

Síðustu árin hafa Búnaðarsamtök Vestur-
lands, Lbhí, Matís, Búnaðarsamband Eyja-
fjarðar og Mjólkursamsalan í Búðardal staðið 
fyrir ,,Átaksverkefni”, þar sem unnið er að 
nýtingu sauða- og geitamjólkur til manneldis.

Tilgangur verkefnisins er að nýta hráefni 
sem til er á búunum, og gefa tækifæri til 
tekjuöflunar og sköpunar verðmæta. Einkum 
er horft til þess að nýta sauðamjólkina í sam-
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Vilt þú spara 
til að eiga varasjóð  - eða bara af því að þig  langar í eitthvað sérstakt?

Hafðu samband
sími 444 7000 • arionbanki.is

 

Sparnaðarreikningar

Árangur þinn er okkar

 

takmark

Það er góð tilfinning að eiga varasjóð. Hvort sem litið er til 
skemmri eða til lengri tíma þá býður Arion banki þér úrval sparnaðar-
reikninga í samræmi við þínar þarfir. Saman finnum við ákjósan-
legustu leiðina til að uppfylla þarfir þínar.

Hafðu samband við ráðgjafa okkar og kynntu þér úrvalið sem við 
höfum upp á að bjóða. Við tökum vel á móti þér.

bandi við ferðaþjónustu og ,,beint frá býli”, 
enda er þessi iðnaður og þekking sem til 
þarf, öllum opin. Þegar lömbum er slátrað að 
sumri er td. upplagt að mjólka ærnar.

Hér er ekki ætlunin að fara út í smáatriði, 
en aðeins vakin athygli á þessum möguleika 
til nýtingar á auðlind sem sauðfjárbændur 
eiga og tekjumöguleika. Það þarf hins vegar 
þekkingu og nútíma tækni til að þetta verði 
alvöru atvinnugrein.

Einu vil ég vekja athygli á. Sauðamjólk má 

frysta, sem gerir það að verkum að auðvelt er 
að geyma og safna saman í stærri skammta 
til vinnslu. Hún skemmist ekki við frystingu.

Verkefnisstjórn ,,Sauða- geitamjólkurverk-
efnisins” hefur gefið út bækling ,,Sauða- og 
geitamjaltir, leiðbeinandi upplýsingar fyrir 
áhugafólk um sauða- og geitamjaltir”. Bækl-
inginn má fá á skrifstofum viðkomandi bún-
aðarsambands. Geta þeir sem hefðu áhuga 
á að taka þátt í þessu verkefni, snúið sér 
þangað.
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Útflutningur sauðfjárafurða jókst verulega á 
milli áranna 2009 og 2010 og má segja að 
2010 hafi verið algert metár í því efni. Fluttu 
voru út um 6900 tonn af afurðum alls að 
verðmæti 2.9 milljarðar króna sem er hækk-
un um einn milljarð frá fyrra ári. Þá er miðað 
við FOB verð skv. gögnum Hagstofu Íslands.

Mesta verðmætið liggur í kjöti. Það var 
rúmur helmingur útflutningsins að magni til 
en tæp 75% verðmætanna. Gærur voru tæp 
30% af magninu, en 11% af verðmætinu. Þar 
á eftir kom ull, en hún er rúm 9% af magninu 
og 10% af verðmætinu. Átt er þá bæði við 
unna og óunna ull. Afgangurinn er síðan inn-
matur og svið sem eru 11% af magni til en 
4% af verðmætinu.

Alls var flutt út til 33 landa í fimm heims-
álfum. Þar af eru 24 í Evrópu (7 þeirra utan 
ESB). Fimm lönd eru í Asíu, tvö í Norður 
Ameríku, eitt í Suður Ameríku og eitt í Eyja-
álfu. Í skífuritunum sem fylgja greininni er 
gerð nánari grein fyrir því hvernig útflutn-
ingur á kjöti, innmat og sviðum skiptist milli 
landa, bæði eftir magni og verðmæti. Gær-
urnar og ullin eru ekki með í þeim yfirlitum.

Meðal FOB verð fyrir kjöt hækkaði um 
rúm 10% milli ára en það er þó erfitt að 
bera það saman þar sem að ekki er endilega 
verið að flytja út sömu vörurnar bæði árin. 
FOB verð fyrir innmat og svið var óbreytt en 
gæruverð hækkaði um rúm 90% og ullarverð 
um tæp 18%. 

Það má því kannski segja að útflutningur-
inn hafi sjaldan verið sauðfjárbændum mikil-
vægari, en hann á sér langa sögu, svo óvar-
legt er að fullyrða um það. Til eru skjalfestar 
heimildir um útflutning á söltuðu sauðakjöti 
frá síðari hluta 17. aldar. Til eru síðan heim-
ildir um útflutning á prjónlesi frá 1624 og 
en útflutningur á vaðmáli á enn lengri sögu, 
a.m.k. til 11. aldar skv. rituðum heimildum.

Uppgangur í útflutningi núna er fyrst og 

Mikil aukning í útflutningi sauðfjárafurða
Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri LS

Skipting útflutnings á kindakjöti, innmat og sviðum 
eftir verðmæti og einstökum löndum 2010

Skipting útflutnings á kindakjöti, innmat og sviðum 
eftir magni og einstökum löndum 2010

fremst af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi er 
gengi krónunnar með þeim hætt að hagstætt 
er að flytja út vörur og þjónustu héðan. Við 
fáum fleiri krónur en áður fyrir okkar fram-
leiðslu. Gengið er auðvitað sveiflukennt en 
fáir hafa trú á því að það styrkist verulega á 
næstu misserum. Í öðru lagi hefur dregið úr 
framleiðslu hjá stóru þjóðunum tveimur sem 
hafa verið ráðandi í heimsviðskiptum með 
lambakjöt þ.e. Nýja-Sjálandi og Ástralíu. 
Það hefur þýtt aukna eftirspurn og hækk-
andi verð. Kindakjötsframleiðslan hérlendis 
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Samstarfsaðili

Fyrir dýrin okkar 
stór og smá
VÍS dýravernd er fjölbreytt tryggingavernd fyrir 
hesta, hunda og ketti. Tryggingarnar eru 
sérsniðnar að þörfum hvers og eins, enda eru 
dýrin margvísleg. Hjá VÍS starfa sérfræðingar 
á sviði dýratrygginga sem veita þér allar nánari 
upplýsingar um fjölbreytta tryggingavernd fyrir 
dýrið þitt. 

Hafðu samband í síma 560 5000 eða kynntu 
þér málið á vis.is.

Magn 2009 2010 eining 
Útflutningur alls 6300 6900 tonn 
Kjöt 2500 3500 tonn 
Innmatur/svið 580 740 tonn 
Gærur 2700 2000 tonn 
Ull 540 650 tonn 
FOB verð 
Kjötverð 557 616 kr/kg Allt kjöt
Innmatur/svið verð 172 173 kr/kg
Gæruverð 83 158 kr/kg
Ullarverð 384 452 kr/kg Unnin og óunnin
Verðmæti alls 1,9 2,9 milljarðar kr
Heimild: Hagstofa Íslands

Samanburður útflutnings á sauðfjárafurðum 2009 og 2010.

er lítil í því samhengi en ársframleiðslan 
hér er langt innan við 10% af framleiðslu-
samdrættinum í þessum tveimur löndum. 
Á sama tíma hefur innlendur kjötmarkaður 
dregist saman, en útflutningurinn bætir það 

upp og gott betur. Það má því velta fyrir sér 
hvort nú séu ekki hagstæðir tímar til að auka 
framleiðslu a.m.k. ef það er hægt án veru-
legra fjárfestinga með því að nýta betur það 
sem þegar er fyrir hendi.

Ljósm: JLJ
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sérsniðnar að þörfum hvers og eins, enda eru 
dýrin margvísleg. Hjá VÍS starfa sérfræðingar 
á sviði dýratrygginga sem veita þér allar nánari 
upplýsingar um fjölbreytta tryggingavernd fyrir 
dýrið þitt. 

Hafðu samband í síma 560 5000 eða kynntu 
þér málið á vis.is.
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Nú styttist í vorið og að mörgu að hyggja í 
fjárbúskapnum. Þetta er sá tími þegar bændur 
þurfa að taka ákvarðanir er varða fóðuröflun 
fyrir næsta framleiðsluár, og jafnframt að 
fylgja fénu vel eftir út í vorið þannig að sem 
mestar líkur séu á að yfirstandandi fram-
leiðsluár verði happadrjúgt. Kaup á áburði, 
fræi, rúlluplasti, olíu og kjarnfóðri létta pyngj-
una verulega og lítil von til að sá halli réttist 
af fyrr en í haust og reyndar alls ekki nema að 
vel takist til með að ráðstafa þessum gæðum. 

Hér að neðan er dæmi um fóðuráætlun fyr-
ir ær og gemlinga, fyrir mismunandi tímabil 
vetrarins. Miðað er við að rúið sé að haustinu 
um það leyti er fé er tekið á hús og aftur í 
mars. Eins og sjá má er fóðurþörfin allbreyti-

leg eftir tímabilum. Eftir haustrúninginn og 
þar til u.þ.b. hálfum mánuði eftir að flestar ær 
eru fengnar er heppilegt að ærnar séu í góðri 
framför, það ýtir undir góða frjósemi. Haust-
meðferðin utandyra hefur þar einnig áhrif, 
ekki er gott að ærnar séu búnar að leggja af að 
ráði áður en þær eru teknar á hús. Sérstaklega 
þarf þar að huga að yngra fénu. Jafnvel getur 
verið ráðlegt að ær á öðrum vetri fái haust-
meðferð sem er meira í ætt við þá meðferð 
sem lambgimbrarnar fá, betra haustbeitiland 
og að þær séu teknar fyrr á hús en megin-
hluti ánna ef mögulegt er. Frjósemi tvævetlna 
og lambgimbra er mun breytilegri milli búa 
heldur en frjósemi fullorðnu ánna og víst að 
þar geta leynst sóknarfæri.  

Fóðrun og fóðuröflun á sauðfjárbúum
Jóhannes Sveinbjörnsson, Landbúnaðarháskóla Íslands

Dæmi um fóðuráætlun fyrir ær og gemlinga.  Sjá skýringar í texta.

Fóðurþörf  Æskil. fóðursamsetn.
Hópur/tímabil Orka FEm/

dag
Prótein,  g 
AAT/dag

Heyát, kg
þe/dag 

FEm/kg þe g AAT/
kg þe

Uppfylling fóðurþarfa

ÆR (tvílembur)
Haust+fengitíð 1,05 73 1,4 0,75 52 Gott hey 
Miðvetur 0,96 73 1,4 0,69 52 Sæmilegt hey
100.-130. d. meðg. 1,20 105 1,6 0,75 66 Gott hey 
131.-144 d. meðg. 1,45 150 1,7 0,85 88 Úrvalshey+ kjarnfóður ?
1.-3. vika eftir burð 2,4 255 2,3 1,09 116 Úrvalshey+ kjarnfóður ?

GEMLINGAR (einlembur)
Fram að seinni rúning 0,75 70 1 0,75 70 Gott hey
Frá s. rún. að burði 1 110 1,2 0,83 92 Úrvalshey+ kjarnfóður?
Eftir burð 1,8 200 1,5 1,20 133 Úrvalshey+ kjarnfóður?

En aftur að innifóðruninni. Við túlkun 
þessarar einföldu áætlunar sem hér er sett 
fram má benda á að tvævetlurnar geta jafnvel 
allan veturinn átt a.m.k. jafnmikið sameigin-
legt með lambgimbrunum eins og fullorðnu 
ánum. Yngra féð og reyndar einnig sumar 
elstu ærnar ráða ekki jafnvel við gróft hey 
eins og ær á “besta” aldri. Að þessu þarf að 

gæta við flokkun heyjanna í gæðaflokka að 
sumrinu þegar verið er að raða í rúllustæð-
urnar. Raunar þarf ekki síður að huga að 
þessu við skipulagningu jarðræktarinnar til 
lengri tíma litið. Fíngerðar grastegundir eins 
og vallarsveifgras og snemmslegið língresi, 
og þurr vel verkuð há af ýmsum grastegund-
um er fóður sem hentar vel þessum hópi fjár. 
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Ær á besta aldri ráða hins vegar vel við að éta 
sig saddar af grófu vallarfoxgrasi. Það getur 
verið úrvals fóður til að nota fyrir þennan hóp 
um miðjan veturinn, t.d. frá miðjum janúar og 
fram í miðjan mars. Þá má heyið vera fremur 
lágt í próteini, eins og gjarnan er raunin með 
þokkalega vel sprottið vallarfoxgras. 

Þegar svo líður nær vorinu fara fóðurkröf-
urnar að verða meiri. Orku- og próteinþarfir 
aukast mjög hratt síðustu sex vikurnar fyrir 
burðinn, og auðvitað því meira eftir því sem 
ærin gengur með fleiri fóstur. Fósturtalning 
getur hjálpað til við að velja ærnar í hópa til 
þess að fóðra þær sem réttast. Ær sem líklegar 
eru til að verða þrílembdar, hvort sem það er 
byggt á fósturtalningu eða fyrri reynslu, eiga 
síðustu 6 vikurnar fyrir burð eða svo heima í 
sérstökum fóðrunarhóp, ásamt rýrustu ánum. 
Þessum ám er ástæða til að gefa sem allra best 
hey og þær skila jafnframt meiru til baka en 
aðrar ær fyrir kjarnfóðurgjöf á þessum tíma. 

Nýjar rannsóknir (Hallfríður Ólafsdóttir o.fl., 
2011) sýna að ef gefið er úrvals hey síðustu 
vikurnar fyrir burðinn, þá hefur það lítil eða 
engin áhrif á fæðingarþunga lamba hvort gefið 
er kjarnfóður á þessum tíma. Kjarnfóðurgjöfin 
hefur hins vegar töluverð jákvæð áhrif á nyt 
ánna fyrri hluta sumars, svo munar u.þ.b. 10% á 
vaxtarhraða lamba á þessum tíma, eins og hægt 
er að kynna sér nánar í nefndri grein. Svipaðar 
niðurstöður hafa áður fengist varðandi kjarn-
fóðurgjöf eftir burðinn, þann stutta tíma sem 
féð er þá á húsi. Þrátt fyrir að kjarnfóður sé orð-
ið mjög dýrt er því ekkert sem bendir til þess að 
verið sé að henda peningunum út um gluggann 
með því að gefa það í hæfilegum skömmtum að 
vorinu, en að sjálfsögðu er rétt að fara sparlega 
með það og beina því mest að því fé sem mest 
þarf á því að halda. Í því sambandi er rétt að 
vekja athygli á því að einlembur sem annað 
lamb er vanið undir geta þurft sérstaklega 
vandaða fóðrun fyrstu dagana eftir burðinn til 
að ná upp nyt fyrir tvö lömb. Það getur tekið 
nokkra daga fyrir ær sem eru gíraðar inn á að 
mjólka einu lambi.

En ekkert kemur í staðinn fyrir gott gróffóð-

ur. Því er mikilvægt að reyna að tryggja það 
í skipulagningu jarðræktar og heyöflunar að 
nægs magns sé aflað af úrvals heyi til að gefa 
að vorinu, og fyrir lambgimbrar og jafnvel 
tvævetlur, stóran hluta vetrar. Á hina hliðina 
er svo hægt að spara einhverjar upphæðir með 
því að leyfa þeim túnum sem eiga að fram-
leiða miðsvetrarfóðrið að spretta dálítið leng-
ur. Það er sem sagt ekki endilega rétt að slá 
öll túnin sama daginn! Hins vegar ráða gras-
tegundirnar, og beitarálag mismunandi túna að 
vorinu líka miklu um það á hversu langan tíma 
þarf að dreifa slættinum til að ná heyjum af 
æskilegum gæðum. Gott skipulag í þessu tilliti 
getur jafnvel leitt til þess að féð fái það sem 
til þarf á sinn matseðil og jafnframt að mann-
skapurinn komist í smá sumarfrí á milli slátta. 
Þá eru allir ánægðir, ekki satt?

Í tengslum við jarðræktina má svo minna 
á að korn- og grænfóðurrækt er ein leið til að 
afla enn betra fóðurs bæði til verkunar og beitar 
(þ.e. grænfóðrið). Hagkvæmni þessarar rækt-
unar þarf alltaf að skoða í því ljósi hvernig hún 
kemur inn í endurræktunarferli búanna. Rækt-
un korns og grænfóðurs í gömlu túni er ekki 
áburðarfrek miðað við það þegar þessar jurtir 
eru ræktaðar á nýbrotnu landi. Það að plægja 
upp gömul tún til slíkrar ræktunar í 1-3 ár þar 
til nýju grasi er sáð, er góð leið til að nýta nær-
ingarefni sem e.t.v. hafa safnast upp í jarðveg-
inum en ekki nýst vegna þess m.a. að jurtirnar 
sem voru í túninu voru ekki nógu öflugar. 

Þetta hangir því allt saman, jarðræktin, 
fóðrunin og afurðirnar. Fjölda greina um 
þessi málefni má finna í greinasafni landbún-
aðarins sem komast má inná t.d. frá www.
bondi.is og www.lbhi.is. 

Þá læt ég þessum pistli lokið með ósk um 
að sauðburðurinn verði ykkur farsæll og 
sömuleiðis allt það sem á eftir kemur.

Heimild
Hallfríður Ólafsdóttir, Jóhannes Sveinbjörnsson og 
Grétar H. Harðarson, 2011. Samspil orku og próteins 
í fóðri áa í lok meðgöngu; áhrif á fæðingarþunga og 
vaxtarhraða lamba, efnaskiptajafnvægi og holdafar áa. 
Fræðaþing landbúnaðarins 2011: 141-147.
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Margir borgfirskir bændur gætu haft meiri 
tekjur af sauðfé sínu með því m.a. að reyna 
auka afurðir eftir veturgömlu ærnar. Rétt er 
að taka fram í upphafi að þegar þetta er ritað 
er uppgjöri fjárræktarfélaganna í landinu 
fyrir árið 2010 er ekki alveg lokið en þar 
vantar lítið upp á og óverulegra breytinga að 
vænta. Eins og sjá má á meðaltölunum hér 
að ofan eru afurðir veturgamalla áa í Borgar-
firði talsvert undir landsmeðaltali, einkum í 
Mýrasýslu. Í engri sýslu á landinu skila vet-
urgamlar ær jafn litlum afurðum þetta árið. 
Fullorðnar ær í Mýrasýslu skila einnig minni 

Fjöldi Reiknað kjöt Fædd Til nytja
eftir á hverja lömb

Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 16 21,9 1,53 1,20
Helgi Bergþórsson, Eystra- Súlunesi 25 21,1 1,08 1,04
Guðmundur Friðjónsson, Hóli 10 18,7 1,20 1,10
Guðmundur og Edda, Giljahlíð 18 18,4 1,24 1,12
Haukur og Randi, Skáney 10 17,2 1,40 1,10
Elva B. Jónmundsdóttir, Arnþórsholti 12 16,9 1,33 0,92
Harpa Reynisdóttir, Hæl 29 16,6 1,17 1,00
Ingveldur H. Ingibergsdóttir, Rauðanesi 3 18 16,6 1,33 0,89
Anna Björg og Ásgeir, Þorgautsstöðum 34 15,9 1,18 1,12
Benóný Halldórsson, Eystri-Reyni 44 15,1 1,09 0,95
Ásbjörn Sigurgeirsson, Ásbjarnarstöðum 109 14,6 1,16 1,02
Ólafur Jóhannesson, Hóli 60 14,5 1,02 0,92
Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 32 14,3 1,06 1,00
Guðrún og Sigurbjörn, Leirulæk 35 14,1 1,09 0,83

Meðaltal Borgarfjarðarsýslu 2.373 9,5 0,81 0,62 Bráðab.tölur
Meðaltal Mýrasýslu 2.850 7,7 0,69 0,53 Bráðab.tölur
Landsmeðaltal 72.496 10,7 0,86 0,68 Bráðab.tölur

afurðum en ær í öðrum sýslum landsins svo 
sauðfjárbændur í Mýrasýslu hafa botninn 
hreinan til að spyrna  frá þetta árið. Ótrúlega 
mikill munur er á milli sýslna í Borgarfirði 
bæði á afurðum veturgamalla áa og þeirra 
eldri og  talsverður munur er á fallþunga og 
gerð sláturlamba.  Velta má því fyrir sér hvort 
svo mikil munur sé á landkostum norðan og 
sunnan Hvítár eða eitthvað annað komi til. 
Eins og sjá má í töflunni hér að ofan þá er 
alveg hægt að ná afurðum eftir veturgamlar 
ær í Borgarfirði, beggja megin Hvítár og vera 
langt yfir landsmeðaltali.

  
Býli þar sem veturgamlar ær eru 10 eða fleiri og
hver þeirra skilar 14,0 kg af kjöti eða meira árið 2010
Árni Brynjar Bragason, ráðunautur, Búnaðarsamtökum Vesturlands

Ljósm: JLJ
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Lesendur góðir.
Vísnaþátturinn einkennist að þessu sinni 
talsvert af sjálfhverfu stjórnanda síns, en 
ritstjóri blaðsins ber þar einnig nokkra 
ábyrgð á.
Það hefur lengi verið sagt að enginn sé 
bóndi sem ekki kann að berja sér,þáttar-
stjórnandi telur sig kunna það samanber 
vísu frá síðasta hausti:

Ei til neins er allt mitt streð
ekki á nokkru bótin.
Bölvuð tófan bítur féð
búinn mjólkurkvótinn.

Menn hittast varla svo að ekki beri á góma 
dýrtið skuldir og þess háttar og verður 
þeirri hefð haldið hér.
Um Magnús Eggertsson langalangafa 
undirritaðs orti Jónatan Þorsteinsson í 
bæjarímu laust fyrir aldamótin 1900:

Í skuldakrapi syndir sá 
og sér ei orðið neitt til landa.
Tungufelli ötull á
erjar Magnús fjár í vanda.

Mér verður stundum fyrir að þykja nóg 
um krepputal sbr. eftirfarandi vísu:

Skelfilegur skuldahali
skerðir sálarfrið.
Hvíld ég næ frá krepputali
kýrnar aftan við.

Ekki var ástandið alls staðar jafn slæmt 
eftir því sem ráða má af vísu Sveinbjarnar 
Beinteinssonar um sveitunga sinn:

Jóhannes við búskaps baks
bjargráðsgötu þræðir.
Á sér kindur kýr og lax,
kann sitt verk og græðir.

Vísnaþáttur
Umsjón: Helgi Björnsson, Snartastöðum

Gróðinn verður ekki alltaf talinn í krón-
um, sbr þá aðferð einstakra kúabænda 
að setja langtum hærri tölur á afurða-
skýrslur en efni standa til. Um þetta hafði 
undirritaður þetta að segja:

Sér til hagnaðar framleiðir fólk
og finnst til mikilla bóta
Þúsundir lítra af þykistumjólk
en þarf bara lítinn kvóta.

Álagning skatta hefur lengi verið umdeild 
aðgerð sbr eftirfarandi:

Meðan hreppsnefndir sáu um niðurjöfnun 
útsvara var algengt að menn kærðu útsvar 
sitt og tóku þá gjarnan nágranna sína til 
samanburðar.Bóndi einn í Staðarsveit sem 
átti heilsulitla konu, bar sig saman við Jón 
í Hofgörðum en kona hans var annálaður 
dugnaðarforkur og hafði bóndi orð á því. 
Skömmu síðar komust þessar vísur á flot 
og voru eignaðar Jóni:

Ég kenni það konunni minni 
að kemst ég í skuldir og basl,
því hún er mér alónýt inni 
og eins til að hafa hana í drasl.

Öll störf hennar griðkan má gera 
þótt gildi mig fjármunatjón,
en verk þessi vott um það bera
að verr er ég giftur en Jón.

Og útsvar mitt ætti að lækka  
svo eðli mitt neytt geti sín.
Hjá Jóni það helst ætti að hækka
því hans kona er duglegri en mín.

Endum þáttinn á hinu háa Alþingi þeg-
ar þak Alþingishússins lak eins og gömul 
fjárhús.
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Við þetta tækifæri lak vatn á Halldór 
Ásgrímsson er hann var að flytja ræðu, 
þá sagði hann” það rignir í ræðustólinn” 
Undirritaður notaði þetta sem fyrstu línu í 
vísu og bætti við frá eigin brjósti:

Það rignir í ræðustólinn
ræðumenn blotna þá.
Kælingu á kjaftatólin
kannski er nauðsyn á.

Með kveðju og þökk fyrir lesturinn.

Ljósm:Skessuhorn/Kristín Jónsdóttir
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Þegar einar dyr lokast opnast aðrar með 
nýjum tækifærum! Þetta er ein af mínum 
uppáhaldssetningum því hún skapar von 
um breytingar og spennandi tíma. Tíminn 
stendur ekki í stað og hlutirnir þróast í takt 
við hann. Það er því mikilvægt fyrir hvern 
og einn að greina umhverfið, samfélagið og 
menninguna út frá tíðaranda og lífsstílsbreyt-
ingum. Oft er hægt að átta sig á leyndum 
tækifærum sem blasa við, gjarnan nær en 
fólk heldur. Sauðfjárbændur og þeirra fram-
leiðsla er ekki undanskilin hvað þetta varðar.

Tíðarandagreining
Í kringum aldamótin síðustu mátti merkja nýtt 
tímabil tíðaranda tengdan matvælum hér á 
landi. Matarmenningin tók örum breytingum 
með auknu framboði á framandi matvörum, 
gaseldavélar og stærri eldhús urðu málið. 
Tilraunaeldhúsmennska tók að blómstra í 
heimahúsum og áhugakokkar spruttu fram í 
dagsljósið. Umræða um E-efni í matvælum, 
notkun sveppa- og eiturefna við ræktun, msg, 
gelatín og hvítan sykur varð háværari m.a. 
með aðstoð Netsins og tilkomu bloggsins og 
Facebook. Aðgengi að upplýsingum varð ein-
faldara og betra. 

Allt framangreint hefur gert íslenska neyt-
endur meðvitaðri og forvitnari um uppruna og 
ferli matvara frá haga ofan í maga. Kröfur um 
gæði og hreinleika afurða hafa sífellt aukist en 
á sama tíma hafa fyrirtæki verið upptekin við 
að hagræða í rekstri. Tæknilegar framleiðslu-
línur hafa minnkað sveigjanleika til að bregð-
ast hratt við óvæntum breytingum og sérþörf-
um neytenda. Kaupmaðurinn á horninu er svo 
til útdautt fyrirbæri og hefur lotið í lægra haldi 
fyrir sístækkandi matvörukeðjum. Þeir dagar 
eru liðnir þegar borgarbúar streymdu í suður-
enda Kjötumboðsins á Kirkjusandi og keyptu 
sér lambakjöt, sagað og unnið eftir séróskum 
hvers og eins, eða hvað?  

Íslenska sauðkindin og nýsköpun
Guðbjörg Helga Jóhannesdóttir,  nýsköpunar- og hlunnindaráðgjafi Bændasamtaka Íslands

Heimavinnsla og milliliðalaus sala
Breyttur tíðarandi síðustu misseri hefur opnað 
bændum nýjar dyr. Segja má að meðvitund 
neytenda um uppruna og gæði hafi endurvak-
ið hugmyndina um kaupmanninn á horninu, 
nema nú er það bóndinn sjálfur sem er í hans 
hlutverki. Þetta er mjög jákvætt fyrir neyt-
endur því úrvalið eykst og þeir geta fengið 
sérþörfum fullnægt því smáskalaframleiðsla 
býður upp á meiri sveigjanleika. Bændum í 
heimavinnslu fjölgar ár frá ári sem skilar sér 
í auknum virðisauka til þeirra. Þeir hafa nú 
meira að segja um sínar afurðir, vöruframboð 
og verðlagningu á sínu starfi. Þeir eru komnir 
í bein samskipti við neytendur og fá viðbrögð 
beint í æð. Bændur í „Beint frá býli“ skoða nú 
af fullri alvöru innleiðingu færanlegra slátur-
húsa sem opnar mögulega enn frekari tækifæri 
en sláturhúsum hefur fækkað verulega síðustu 
árin sem kemur sér illa fyrir þá bændur sem 
lengst þurfa að sækja þjónustuna.

Vöruþróun lambakjöts
Neysla á lambakjöti innanlands hefur farið 
minnkandi síðustu ár. Tíðarandinn og fjöl-
skyldustærðir hafa breyst. Vöruþróun í lamba-
kjöti hefur engan veginn fylgt þessum breyt-
ingum í samfélaginu sem mögulega er ástæða 
minnkandi neyslu. Verð er annar áhrifaþáttur 
en það ætti frekar að ýta undir vöruþróun. Mál-
ið er að Íslendingum er tamt að horfa á smá-
söluverð einingar en ekki kílóverð í smásölu. 
Nauðsynlegt er að þróa nýja skurði með það 
að sjónarmiði að auka framboð á minni sölu-
einingum með lægra smásöluverði, s.s með 
hálfum eða þriðjaparti af lærum og hryggjum 
og minni sölueiningum af frosnu kjöti. Einnig 
þarf að skoða útfærslur á skurði lambaparta og 
leita nýrra tækifæra þar. Það þótti bylting árið 
1998 þegar settur var á markað hringskorinn 
beinlaus frampartur undir nafninu „Ofnsteik“ 
og fyrir 2-3 árum fóru að sjást bógsteikur í 
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verslunum. Mjög einfaldar lausnir sem féllu 
vel í kramið. Söluaðilar mega líka athuga 
framsetningu á frosnum afurðum en í flestum 
tilfellum er um glært plast að ræða og því ekki 
hugað að útliti vörunnar í frysti. 

Úrval á maríneruðu kjöti mætti vera meira og 
breiðara þar sem íslenskar jurtir eru aðaluppi-
staðan og jafnvel upprunamerktar sérstaklega. 
Þróa þarf fleiri kryddhjúpa og maríneringar, 
t.d. afrískættaða, indverska, tyrkneska og kín-
verska. Í áleggslínunni er einungis hangikjöt. 
Nú hefur neysla á hráu tvíreyktu hangikjöti 
rutt sér til rúms. Af hverju er það ekki í boði 
í áleggsbréfum sem okkar „parma“ álegg allan 
ársins hring sem og maríneraðir vöðvar? Sushi 
og hrátt lamb, hvernig er hægt að auka sölu og 
mæta þeirri neyslu með vöruþróun í lamba-
kjöti? Hvar er framboðið af ærkjötsvöðvum? 

Hvar er kindahakk að finna í verslunum 
eða nýjungar í bjúgum og pylsum?  
 
Hliðarafurðir 
Sauðfé var nýtt upp til agna fyrr á öldum en 
margt er hætt að nýta nú líkt og lesa má um 
á vefsíðunni strandir.is/saudfjarsetur/ . Unnið 
er að markaðssetningu hliðarafurða á Asíu-
markaði þar sem þær þykja lostæti en smæð 
framleiðslunnar hér er vandamál gagnvart 
risavöxnum mörkuðum. Neysla á sviðum fer 
minnkandi. Er hægt að matreiða sviðahausa á 
annan hátt og mæta þannig bragðlaukum og 
áhuga íslenskra neytenda í stað þess að leita 
markaða fyrir þá erlendis? Hér áður fyrr voru 
pungar og þvagblaðra þurrkuð og notuð sem 
klinkpyngjur eða sem matarílát. Er þetta eitt-
hvað sem íslenskir vöruhönnuðir geta fundið 
nútímalegt sjónarhorn á? Stutt er síðan sauðfjár-
bóndi hóf sápuframleiðslu og skapaðist þannig 
skyndilega mikil eftirspurn eftir kindamör.  

Ull og gærur 
Er möguleiki á að þvo og vinna uppruna-
tengda ull og gærur? Á Ítalíu er unnið að 
staðbundinni ullarsölu. Ull sem illa gekk að 
selja er nú aftur orðin svo vinsæl að framleið-
endur ná ekki að sinna eftirspurn. Þetta er lif-
andi dæmi um hvað hægt er að gera með því 

að vera stöðugt á tánum og leita nýrra tæki-
færa. Þæfð ull sést sífellt meira í fatnaði og 
handverki. Nýting gæra af andvana fæddum 
lömbum er nýjung.

Sauðkindin og ferðamaðurinn 
Íslenskt sauðfé eru fallegar skepnur svo ekki 
sé talað um hið íslenska forystufé. Ég hvet 
hönnuði til að huga betur að því að nota ís-
lenskt sauðfé sem fyrirmynd í minjagripi. Af 
hverju fást ekki tuskudýr með þessu formi 
og þá jafnvel með alvöru gæru sem er hlý 
og góð að kúra með? Erlendir ferðamenn sjá 
sauðfé um öll tún en svo reynist ómögulegt 
fyrir þá að kaupa minjagripi með henni. Ég 
lýsi sárlega eftir framtakssemi hér og að 
sauðkindin fái sinn sjálfsagða sess í hillum 
ferðamannaverslana.

Sauðaostar 
Við erum með stóran stofn sauðfjár í landinu 
og við ættum að geta framleitt mikið af ís-
lenskum sauðaostum. Kílóverð á íslenskum 
sauðaostum í dag er 10 – 12 þúsund krónur 
og selst allt sem framleitt er. Anna þarf eftir-
spurn með innfluttum osti og því ættu bænd-
ur að huga betur að tækifærum hér. 

Hér er einungis stiklað á stóru um nokkur 
tækifæri tengd sauðfjárrækt. Í lokin langar 
mig að nota þetta tækifæri og hvetja alla 
sauðfjárbændur til að skoða hvort þeir liggi 
á leyndum atvinnutækifærum sem geta ýtt 
undir tekjur hjá þeim og öðrum bændum.

Prjónaðir lampaskermar úr íslenskri ull. Útkoma 
eins nemendahóps í nýsköpun í Bændadeild LBHÍ 
haustið 2010.
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Svipmyndir úr Vorferð félagsins í Eyjafjörð 2010
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Vélabær ehf. 
Bæ, Bæjarsveit. 

 
Alhliða viðgerðarþjónusta á bílum, dráttarvélum 

og vélum tengdum landbúnaði. 
 

Smur og hjólbarðaþjónusta. 
 
 

Vélabær ehf. 
Sími: 435-1252 

Netfang:velabaer@vesturland.is 
 
 

 
 

Myndir í eigu félagsins.
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Hjá SAH Afurðum ehf. 
er lögð áhersla á trausta 

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

Getum bætt við okkur slátrun 
í öllum tegundum

Þökkum farsæl viðskipti

SAH Afurðir ehf.    Húnabraut 39    540 Blönduós   

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

Skýrsluhaldari Fjöl-
di 

gim-
bra 

Fjöldi 
áa

Reiknað 
kjöt 
eftir 

hverja á

Fædd 
efir 
100 
ær

Til 
nytja 
eftir 
100 
ær

Fal-
lþun-

gi

Gerð Fita

1 Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 16 116 32,5 1,91 1,75 18,15 10,5 7,93
2 Hlynur og Anja, Dýrastöðum 29 146 32,4 1,9 1,72 18,68 10,58 7,18
3 Sigurður Oddur og Guðbjörg, Oddsstöðum 45 195 32,2 1,94 1,81 17,58 10,36 7,16
4 Guðrún og Sigurbjörn, Leirulæk 35 111 32,2 2,05 1,85 16,94 9,61 7,16
5 Hálfdán Helgason, Háhóli 65 167 31,5 1,88 1,76 17,8 9,5 7,25
6 Sigurður Jóhannesson, Stóra-Kálfalæk 2 51 159 30,2 1,89 1,81 16,45 8,9 6,57
7 Harpa Reynisdóttir, Hæl 29 120 30,1 1,92 1,71 17,35 9,46 7,85
8 Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 70 260 29,8 1,89 1,69 16,95 10,32 7,17
9 Gylfi Jónsson, Miðhúsum 19 161 29,8 2,02 1,81 16,58 8,98 7,64

10 Haukur Engilbertsson, Vatnsenda 54 206 29,7 1,96 1,76 16,26 9,82 7,34
11 Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 110 494 29,6 1,79 1,66 17,4 10,05 7,48
12 Tilraunabúið Hesti 162 505 29,4 1,94 1,74 16,3 10,32 6,33
13 Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 68 349 29,3 1,85 1,75 16,57 9,21 7,05
14 Þverfell ehf 54 184 29,3 1,75 1,64 16,9 9,61 7,5
15 Baldvin Björnsson, Skorholti 144 600 29 1,85 1,7 16,87 9,57 7,04
16 Sveinn Finnsson, Eskiholti 32 207 28,5 1,79 1,65 16,71 8,66 7,18
17 Einar G. Örnólfsson, Sigmundarstöðum 92 337 28,4 1,87 1,73 16,06 8,94 6,42
18 Jón og Fjóla, Mófellsstaðakoti 28 170 28,3 1,81 1,72 16,33 9,07 6,85
19 Félagsbúið, Deildartungu 66 200 28,1 1,97 1,83 14,5 8,51 5,65
20 Búvangur ehf, Brúarlandi 43 107 28 1,8 1,62 16,98 9,7 6,94
21 Ólafur Guðmundsson, Sámsstöðum 72 333 27,9 1,89 1,76 15,52 8,72 6,02
22 Anna Björg og Ásgeir, Þorgautsstöðum 34 153 27,6 1,85 1,66 16,09 8,49 6,44
23 Halldór Sigurðsson, Þorvaldsstöðum 40 229 27,6 1,77 1,58 17,38 9,5 8,28
24 Þórir Ólafsson, Bæheimum 35 147 27,2 1,85 1,67 15,99 9,47 6,81
25 Guðbrandur Guðbrandsson, Staðarhrauni 83 334 27,2 1,86 1,71 15,72 9,04 6,06
26 Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 32 146 27 1,99 1,81 14,62 8,65 5,9

Borgarfjarðarsýsla, bráðab. tölur 10/3 10.407 26,1 1,77 1,6 15,97 8,97 6,73
Mýrasýsla, bráðab. tölur 10/3 11.514 25,1 1,75 1,58 15,53 8,42 6,34
Landsmeðaltal, bráðab. tölur, 10/3 321.732 26,9 1,8 1,65 16,02 8,73 6,55

Afurðahæðstu búin í Borgarfirði árið 2010
Bú sem höfðu 27 kg. eða meira eftir á og skýrslufærðar ær yfir 100
(Bráðabirgðauppgjör 10. mars 2011)

Ljósm: ÞÞ
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Hjá SAH Afurðum ehf. 
er lögð áhersla á trausta 

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

Getum bætt við okkur slátrun 
í öllum tegundum

Þökkum farsæl viðskipti

SAH Afurðir ehf.    Húnabraut 39    540 Blönduós   

Sími 455 2200    Fax 455 2201    Netfang sah@sahun.is     www.sahun.is
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Skýrsluhaldari Fjöldi sláturlamba Fallþungi Gerð Fita
1 Hlynur og Anja, Dýrastöðum 219 18,7 10,58 7,18
2 Eyjólfur Gíslason, Hofsstöðum 191 18,2 10,5 7,93
3 Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 124 19,9 10,49 8,49
4 Sigurður Oddur og Guðbjörg, Oddsstöðum 305 17,6 10,36 7,16
5 Tilraunabúið Hesti 625 16,3 10,32 6,33
6 Jón Eyjólfsson, Kópareykjum 370 17,0 10,32 7,17
7 Guðmundur og Edda, Giljahlíð 101 16,7 10,17 6,73
8 Ólafur og Anna Gunnlaug, Gilsbakka 698 17,4 10,05 7,48
9 Ármann Bjarnason, Kjalvararstöðum 357 16,3 9,84 6,61

10 Haukur Engilbetsson, Vatnsenda 299 16,3 9,82 7,34
11 Búvangur ehf, Brúarlandi 155 17,0 9,7 6,94
12 Vigfús Pétursson, Hægindi 114 17,1 9,68 7,68
13 Þverfell ehf 278 16,9 9,61 7,5
14 Guðrún og Sigurbjörn, Leirulæk 170 16,9 9,61 7,16
15 Baldvin og Helga, Skorholti 903 16,7 9,57 7,04
16 Halldór Sigurðsson, Þorvaldsstöðum 313 17,4 9,5 8,28
17 Hálfdán Helgason, Háhóli 234 17,8 9,5 7,25
18 Þórir Ólafsson, Bæheimum 222 16,0 9,47 6,81
19 Harpa Reynisdóttir, Hæl 169 17,4 9,46 7,85
20 Grund ehf, Skorradal 182 16,5 9,4 7,29
21 Grétar og Svandís, Höll 493 16,2 9,31 6,43
22 Stafholtsey ehf 110 17,0 9,28 8,2
23 Sigurður Halldórsson, Gullberastöðum 296 16,4 9,24 6,88
24 Hannes og Daniela, Eystri-Leirárgörðum 527 16,6 9,21 7,05
25 Jóhannes og Kristín, Stafholtsveggjum 104 18,7 9,21 7,85
26 Sigurður Pétursson, Hellum 137 16,4 9,18 6,7
27 Ágústa og Árni, Skarði 282 15,6 9,1 6,4
28 Einar Guðni Jónsson, Giljum 406 16,0 9,1 7,32
29 Jón og Fjóla, Mófellsstaðakoti 266 16,3 9,07 6,85
30 Guðbrandur Guðbrandsson, Staðarhrauni 447 15,7 9,04 6,06
31 Sverrir Guðmundsson, Hvammi 287 16,5 9,03 7,53
32 Gylfi Jónsson, Miðhúsum 264 16,6 8,98 7,64
33 Einar G. Örnólfsson, Sigmundarstöðum 524 16,1 8,94 6,42
34 Arndís og Sigurður, Bjarnastöðum 500 15,2 8,9 6,36
35 Sigurður Jóhannsson, Stóra-Kálfalæk 247 16,5 8,9 6,57
36 Ólafur Jóhannesson, Hóli 393 15,9 8,89 6,65
37 Þórdís og Dagbjartur, Hrísum 626 15,2 8,81 6,76
38 Benóný Halldórsson, Eystri-Rein 254 16,4 8,76 7,3
39 Ólafur Guðmundsson, Sámsstöðum 532 15,5 8,72 6,02
40 Torfi Hannesson, Gilstreymi 259 15,3 8,69 6,97
41 Sveinn Finnsson, Eskiholti 286 16,7 8,66 7,18
42 Þuríður og Árni, Þorgautsstöðum 2 241 14,6 8,65 5,9
43 Snorri og Jóhanna, Augastöðum 294 15,2 8,63 7

Kjötmat 2010- (Bráðabirgðauppgjör)
Borgfirsk býli með a.m.k. 100 sláturlömb og mat fyrir gerð 8,5 eða meira.   
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44 Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Bakkakoti 793 15,3 8,63 5,78
45 Stefán G. Ármannsson, Skipanesi 185 16,3 8,62 6,95
46 Jóhann Oddsson, Steinum 2 592 15,4 8,61 5,9
47 Ingibjörg Daníelsdóttir, Fróðastöðum 182 15,7 8,58 6,59
48 Guðmundur og Sveinn, Brennistöðum 114 16,9 8,55 7,74
49 Magnús Jakobsson, Samtúni 225 16,0 8,52 6,92
50 Félagsbúið, Deildartungu 348 14,5 8,51 5,65

Borgarfjarðarsýsla bráðab. tölur 10/3 13.719 15,97 8,97 6,73
Mýrasýsla bráðab. tölur 10/3 15.690 15,5 8,42 6,34
Landsmeðaltal, bráðab. tölur, 10/3 477.668 16,0 8,73 6,55

Býli Fjöldi sláturlamba Fallþungi Gerð Fita

Jómundur Geir Hjörleifsson, Heggsstöðum 42 20,0 11,93 8,4

Þorvaldur Jónsson, Innri-Skeljabrekku 15 20,0 11,2 7,33

Baldur Árni Björnsson, Múlakoti 14 19,6 11 7,64

Davíð Sigurðsson, Miðgarði 33 20,3 10,27 8,27

Auður Pétursdóttir, Ausu 89 17,1 10,19 7,15

Vatnshamrabúið 27 21,0 10,11 9,04

Hafsteinn Óðinn Þórisson, Brennistöðum 47 19,0 10,11 8,02

Ásdís Sigurðardóttir, Brúsholti 89 18,5 9,82 8,46

Félagsbúið Mel 98 17,0 9,78 7,09

Unnsteinn S. Snorrason, Syðstu-Fossum 73 18,0 9,6 7,47

Sigurður Einarsson, Hellubæ 26 20,6 9,5 8,5

Kristín Gunnarsdóttir, Lundi 56 16,0 9,07 5,63

Kolbeinn Magnússon, Stóra-Ási 96 16,4 8,97 7,29

Þórarinn og Guðfinna, Steindórsstöðum 41 16,3 8,88 6,72

Valgerður Sveinbjörnsdóttir, Vogabraut 36 44 19,3 8,82 7,43

Bogi Helgason, Brúarfossi 61 17,2 8,79 6,44

Elva B. Jónmundsdóttir, Arnþórsholti 73 17,1 8,78 7,53

Ragna Sigurðardóttir, Lundum 23 16,8 8,78 7,61

Þorvaldur og Ólöf, Brekkukoti 63 16,1 8,71 7,17

Edda Björk Hauksdóttir, Leirulækjarseli 59 14,8 8,56 6,59

Kjötmat 2010 (Bráðabirgðauppgjör)
Bú í Borgarfirði með 10-99 sláturlömb og mat fyrir gerð 8,5 eða meira.



S M A L I N N  |  4 2  |  A P R Í L  2 0 1 1

Allt fyrir sauðfjárbóndann 

Lambatúttur, frá 240kr 

Einnota hanskar, frá 1.290kr/100stk 
Háir hanskar, 4.340kr/100stk 

Fjárspray 1.360kr Fjárkrít 380kr 
Skeiðarspaði 
4 stk á 1.190kr 

Burðartöng, 910kr 

Magaslanga    990kr 

Burðarslím, 1/2L 
      frá 990kr 

Hnífur, Jet, 890kr 
Kambur, Pro Legend 
           4.300kr Bólusetningarsprauta 

Ferromatic, stál, 3mL 
og 5 mL, 16.990kr 

Lambafata m/6 
túttum 6.990kr 

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

Klaufklippur frá 1.790kr 
Rúningsklippur frá 
2.490kr 

Forðastautar m/seleni 
1.190kr 

Nýr steinefnastampur er kominn á  
markað, sérhannaður fyrir sauðfé. 
Hátt hlutfall af selen og 
magnesíum, er koparlaus. 
Kynnið ykkur málið 
          25kg: 6.590kr 

Bólusetningasprauta 
UltimateBMV, plast, 
1-6mL, 7.990kr 

Lambamjólk, spritt, joð, pappír og margt fleira 
Sprautur og nálar í úrvali 
Saltsteinar, steinefnastampar, doðavörn og 
súrdoðavörn fyrir sauðfé 

Skýrsluhaldari Fjöldi 
gim-
bra 

Fjöldi 
áa

Reiknað 
kjöt eftir 
hverja á

Fædd 
efir 
100 
ær

Til 
nytja 
eftir 
100 ær

Fal-
lþungi

Gerð Fita

Kristín og Jóhannes, Stafholtsveggjum 24 66 38 200 194 18,7 9,21 7,85
Þorvaldur Jónsson, Innri-Skeljabrekku 5 15 37,4 207 179 20,0 11,2 7,33
Sigurður Einarsson, Hellubæ 0 16 36,6 200 175 20,6 9,5 8,5
Jómundur Geir Hjörleifsson, Heggsstöðum 6 28 36,3 186 171 20,0 11,93 8,4
Baldur Árni Björnsson, Múlakoti 0 12 36 192 192 19,6 11 7,64
Julio Cecar Gutierrez, Hávarsstöðum 12 14 34,8 179 157 19,4 8,19 7,56
Haukur og Randí, Skáney 10 33 34,4 194 185
Vatnshamrabúið 2 24 34 179 158 21,0 10,11 9,04
Helgi Bergþórsson, Eystra-Súlunesi 25 78 33,9 178 169 19,9 10,49 8,49
Davíð Sigurðsson, Miðgarði 10 25 33,6 176 168 20,3 10,27 8,27
Valgerður Sveinbjörnsdóttir, Vogabraut 36 4 31 33,3 187 171 19,3 8,82 7,43
Rósa Viggósdóttir, Rauðanesi 1 13 48 32,8 200 194 16,8 8 7,09
Ingimundur Ingimundarson, Tungulæk 12 7 32,6 200 200 16,1 7,7 6,1
Kristín Gunnarsdóttir, Lundi 9 30 32,1 217 193 16,0 9,07 5,63
Grétar Jónsson, Hávarsstöðum 0 4 31,9 150 150
Þórarinn og Guðfinna, Steindórsstöðum 11 41 31,7 185 180 16,8 8,88 6,72
Lena Johanna Reiher, Eyri 0 12 31,6 192 175
Unnsteinn S. Snorrason, Syðstu-Fossum 20 51 31,5 196 173 18,0 9,6 7,47

Afurðahlðstu búin í Borgarfirði árið 2010
Bú sem höfðu 31.kg eða meira eftir á og skýrslufærðar ær undir 100
(Bráðabirgðauppgjör 10. mars 2011)

Ljósm: ÞÞ
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