
Er gamla dúnsængin orðin slitin? 
Þarf hún að fá upplyftingu?Dúnþvottur

Við þvoum æðardún og skiptum um 
ver á gömlum dúnsængum. 
Setjum æðardún í dúnver.

Geymið auglýsinguna!

Morgunroði ehf. Sími 893-2928
Kárastaðir Borgarnes

ÓTRAUÐUR ÁFRAM
MEÐ OLÍU FRÁ COMMA
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TransFlow SD 15W-40

TransFlow SD 15W-40

TransFlow ML 10W-30

TransFlow ML 10W-30

3.490 kr.

11.900 kr.

3.490 kr.

12.900 kr.
TransFlow SD 15W-40

109.900 kr. með vsk.

25% afsláttur*

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7 
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13
www.bilanaust.is Sími: 535 9000

*TILBOÐ GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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Ker og brettiUpplýsingar takk fyrir!

PROMENS DALVÍK • GUNNARSBRAUT 12 • 620 DALVÍK • SÍMI: 460 5000www.promens.com/dalvik

Sæplastkerin fást nú með MIND rekjanleikakerfi

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.
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10. tölublað 3. árgangur UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Ríflega 350 milljóna framlag til fram-
kvæmda á ferðamannastöðum í sumar
Ríkisstjórnin hefur samþykkt ríflega 

350 milljóna króna fjárframlag til 
uppbyggingar og verndaraðgerða á 

ferðamannastöðum í sumar. Fjármunirnir 
verða notaðir til verkefna sem talin eru 
brýn vegna verndunar eða öryggissjónar-
miða. Umhverfis- og auðlindaráðherra og 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra hafa í sam-
starfi við forsætisráðuneytið og stjórn Fram-
kvæmdasjóðs ferðamannastaða sett saman 

lista yfir staði í umsjón og eigu ríkisins og 
sveitarfélaga þar sem talið er brýnt að ráð-
ast í aðgerðir á í sumar vegna aukins ferða-
mannastraums til landsins. Um er að ræða 
framkvæmdir á gönguleiðum/ göngustígum 
sem liggja undir skemmdum. Framkvæmd-
irnar fela m. a. í sér að skipta um jarðvegsefni 
og verja gönguleiðir fyrir skemmdum svo 
hægt sé að beina ferðamönnum á þær. Þá 
þarf víða að koma upp öryggisgrindverkum 

og pöllum við fossa og hveri til að tryggja 
öryggi ferðamanna en talið er að slysahættan 
sé veruleg á mörgum þessara staða. 

Er ljóst að framkvæmdirnar munu hafa já-
kvæð áhrif á atvinnuástand byggða og dreif-
ast vel yfir landið allt, með tilliti til staðsetn-
ingar helstu ferðamannastaða. Meðal annars 
er um að ræða endurnýjun á útsýnispalli við 
Gullfoss, nýjan göngustíg við Dettifoss og 
viðhald á gönguleiðum í Þórsmörk. 

Deildartunguhver er einn þeirra staða þar sem gæta þarf öryggis ferðamanna. Grindverk á staðnum eru komin til ára sinna og 
þurfa endurnýjunar við. Deildartunguhver er vatnsmesti hver Evrópu, en hann er einnig líkt og Kleppjárnsreykjahver samheiti 
á nokkrum hverum sem í heildina ná yfir um 50 m svæði. úr hverunum koma 180 lítrar af u. þ. b.100° heitu vatni á sekúndu og 
er mesta uppstreymið undan 5 metra háum leirbakka sem nefndur er ýmist Hverahóll eða Laugarhóll. Hann er friðaður. Vatni úr 
hvernum er dælt til Borgarness og Akraness, þar sem það er notað til upphitunar húsa. 
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Kynntu þér BELLAVISTA  á www.gengurvel.is

Á H R I F A R Í K
LEIÐ TIL AÐ VIÐHALDA

G Ó Ð R I  S J Ó N

BELLAVISTA er eitt öflugasta fæðubótarefnið á 
markaðnum fyrir sjónina. Náttúrulegir  plöntukjarnar 
ásamt vítamínum og steinefnum sem gegna mikil-
vægu hlutverki í að viðhalda góðri og skarpri sjón 
langt fram eftir aldri. Í BELLAVISTA er hátt hlutfall 
af bláberjaþykkni og lúteini.

Fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

Ég vil elska mitt land
ég vil auðga mitt land
Þannig byrjar landsþekkt ljóð eftir sr. Bjarna Þorsteinsson sem lengi var 
prestur á Siglufirði. Ekki er að efa að sr. Bjarni hefur elskað landið frá fjalli 
til fjöru eins og fleiri Íslendingar sem voru upp á sitt á besta um eða fyrir 
síðustu öld. Sjálfstæðisbaráttan og síðan lýðveldisstofnunin 1944 olli því og þá 
voru Íslendingar ákaflega stoltir af því að tilheyra frjálsri þjóð, mun meira en 
gerist í dag að undanskildum einum degi, þjóðhátíðardeginum 17. júní. Frelsi 
frá Dönum var alls ekki auðfengið og við þurfum að verja það, alla 365 daga 
ársins. Hugmyndir árið 2008 í kjölfar efnahagshrunsins um að ganga annarri 
þjóð á hönd, t.d. Bandaríkjunum, lýstu auðvitað vonleysi og reiði en auðvitað 
var ekkert víst að Bandaríkjamenn hefðu kært sig um það. Umræður um að 
ganga í Efnahagsbandalagið og taka upp evru er af öðrum toga, snúast ekki 
síst um það hvar við viljum vera meðal frjálsra þjóða í framtíðinni, innan 
eða utan Efnahagsbandalagsins. Vitrænni umræða og meiri upplýsingar um 
kosti og galla þurfa að vera til staðar, ekki bara taumlaus áróður beggja aðila. 
Meðan ekki er kosið um aðild að Efnahagsbandalaginu, mun málið hanga yfir 
okkur um aldur og ævi, óleyst, og vera stöðug uppspretta deilna í þjóðfélaginu.
Kosningabaráttan fyrir nýafstaðnar sveitarstjórnarkosningar var ákaflega 
daufleg og hefur sennilega aldrei verið jafn stutt. Víða stóð hún nánast bara 
um persónur eins og stundum er kannski eðlilegt, eins og t.d. í Stykkishólmi 
og Snæfellsbæ, stundum um fjármál sveitarfélagsins, samgöngur, húsnæð-
ismál, jafnvel kaldavatnslagnir sem er reyndar afar skiljanlegt, enginn ætti 
að vera án vatnsveitu í dag, hvar sem er á landinu, líka á köldum svæðum. 
Nýkjörnum sveitarstjórnum á Vesturlandi er óskað velferðar, megi þær hafa 
að leiðarljósi á komandi kjörtímabili þjónustu við íbúa sveitarfélagsins, háa 
sem lága. Þá mun þeim örugglega farnast vel. Nú er sannlegar komið sumar, 
víkjum ágreiningsmálum, ef einhver eru, til hliðar og njótum sumarsins að 
fullnustu, það er svo stutt. En ef hjartað er ekki með í því sem þú ætlar að 
gera, þá frekar slepptu því.

Geir A. Guðsteinsson ritstjóri

Ég vil elska mitt land, 
alltaf!

Leiðari

Vesturland
10. tBl. 3. ÁrGanGur 2013
Útefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Ábyrgðarmaður: Ámundi

Ámundason, auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang:

amundi@fotspor.is. auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, sími: 898-5933 & netfang: geirgudsteinsson@simnet.is. 

umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 6.400 eintök. dreifing: Íslandspóstur.

Fríblaðinu er dreiFt í 6.400 eintökum í allar íbúðir á akranesi, 
dreiFbýli á akranesi og í borgarnesi. blaðið liggur einnig Frammi  

á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi

Lífhagkerfi Breiðafjarðar
- doktorsverkefni sem miðar að því að hámarka ávinning auðlinda

Vor í lofti - lífhaglindir Breiða-
fjarðar, er doktorsverkefni 
sem Birgir Örn Smárason  

PhD nemi er að skrifa en doktors-
verkefnið snýr sérstaklega að nýtingu 
lífauðlinda Breiðafjarðar. Sveitarfé-
lögin á Snæfellsnesi styðja verkefnið 
sameiginlega en einnig er um að ræða 
samstarfsverkefni sveitarfélagana og 
MATÍS. 

Verkefnið snýst um hið nýja hug-
takið Lífhagkerfi (e. Bioeconomy) sem 
hefur verið notað til að ná yfir allar 
lífauðlindir, samspil þeirra og samhengi 
og áhrif þeirra á efnahagslega, um-
hverfislega og félagslega þætti. Birgir 
Örn Smárason segir að rannsóknir á 
sviði lífhagkerfis gangi þannig þvert 
á atvinnugreinar og leitist við að há-
marka ávinning auðlinda án þess að 
ganga á þær. „Hugtakið á rætur sínar að 
rekja til Evrópusambandsins og OECD 
sem skilgreindu hugtakið. Mikil áhersla 
verður á þennan málaflokk á komandi 
árum í t. d. stórum verkefnaköllum frá 
Evrópu. Kallað hefur verið eftir frekari 

skilgreiningu á hugtakinu og hvernig 
best sé að nýta það í rannsóknir. 

Eitt megin viðfangsefnið í mínu 
verkefni verður einmitt það að gera 
tilraun til þess að skilgreina þetta frekar 
og skoða notkunarmöguleika. Ég ætla 
að leggja fram tillögu að aðferðafræði 
sem mætti kalla Lífhagkerfis úttekt 
(e. Bioeconomy assessment), þar sem 
lönd eða landssvæði verða tekin út eftir 
ákveðnum stöðlum. Sú aðferðafræði 
mun byggjast á skrefum sem þarf að 
framfylgja. Eftir að svæði hefur verið 
valið í úttekt, t. d Breiðafjörður, skal 
hefjast handa við að safna upplýsingum 
um svæðið, s. s. allt sem við kemur nýt-

ingu og vinnslu á auðlindum, túrisma, 
efnahag og fleira, taka viðtöl við hags-
munaaðila eins og sveitarfélög og fyrir-
tæki, og setja saman í skýrslu sem skal 
byggja upp eftir ákveðnum skrefum. 
Það sem er svo nýnæmið er að halda 
áfram og greina tækifæri viðkomandi 
svæðis í nýtingu og vinnslu auðlinda 
sem getur svo leitt af sér störf, bættan 
efnahag og aukna sjálfbærni. Í fram-
haldinu skal svo gera mat á áhrifum (e. 
Impact assessment) þar sem búa þarf 
til stuðla eða vísa sem gætu sýnt fram á 
jákvæð áhrif tækifæranna fyrir tiltekið 
svæði, „segir Birgir Örn Smárason. 

Tilviksrannsóknir á 
Breiðafirði og Eyjafirði
Samhliða þróun þessarar aðferðafræði 
hyggst Birgir Örn gera tvær tilviksrann-
sóknir (e. Case studies) á Breiðafirði og 
Eyjafirði. Markmiðið þar er að hjálpa 
honum að móta og prófa aðferðina. 
Hann hefur þegar hafist handa í Breiða-
firði og reiknar með að ljúka við það 
um eða eftir áramót. 

Hvalfjarðarsveit:

Breytt stefnumörkun um iðnaðarhúsnæði
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar 

samþykkti þann 27. maí sl. að 
kynna tillögu breytingar aðal-

skipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-
2020 og umhverfisskýrslu um stækkun 
iðnaðarsvæðis um 52,4 ha, minnkun 
athafnasvæðis um 85,8 ha, og minnkun 
hafnarsvæðis um 6,7 ha við Grundar-
tanga. Um er að ræða stefnumörkun 
vegna iðnaðarsvæðis við Grundartanga 
og breytingar á deiliskipulagi vegna 
austursvæðis við Grundartanga. Kynn-
ingin var haldin 2. júní sl. 

Sigurður Sverrir Jónsson í Stóra-
Lambhaga, fráfarandi oddviti Hval-
fjarðarsveitar, segir að stuðst sé við 
umhverfisskýrslu vegna uppbyggingar 
á Grundartanga, kannski ekki síst í 
ljósi þess að skrifað hefur verið undir 
samkomulag milli Faxaflóahafna og 
bandaríska sólarkísil fyrirtækisins Sil-
icor material um að velja nýrri verk-
smiðju fyrirtækisins stað í landi Klafa-
staða, norðan við Grundartanga. Sextán 
manna bandarísk og þýsk sendinefnd 
kom á svæðið í fylgd með Theresu Jester 
framkvæmdastjóra Silicor materials. 
John Corretti stjórnarformaður Silicor 
gerði grein fyrir að full alvara væri með 
áformum fyrirtækisins um byggingu 
verksmiðjunnar og gera áætlanir ráð 
fyrir að hefja fyrstu jarðvegsfram-
kvæmdir í haust. Verksmiðjan verður 
byggð á hálfu öðru ári og stefnt að 
fyrsta framleiðsla verði sumarið 2016. 
Hér er um að ræða nýja framleiðsluað-

ferð á sólarkísil sem notaður er m. a. 
til orkuframleiðslu. Uppbygging Silicor 
materials mun kosta um 77 milljarða 
króna og fullbúin mun verksmiðjan 
veita 420 störf. Hér er um afar vistvæna 
stóriðju að ræða en til marks um það 
þarf ekki að fara fram mat á umverfis-
áhrifum vegna starfseminnar. 

Aðdragandi aðal- 
skipulagsbreytingar
„Tillaga að aðalskipulagsbreytingu er 
komin fram vegna þeirra niðurstaðna 
sem birtast í skýrslunni „Grundartangi – 
Úttekt á umhverfisáhrifum„sem unnin 
var af starfshópi sérfræðinga fyrir Faxa-
flóahafnir. Markmið starfshópsins var 
að skoða hvernig Faxaflóahafnir geti 
tekið frumkvæði og varpað betra ljósi 
á stöðu umhverfismála á Grundartanga 
og þá umhverfisvöktun sem þar á sér 
stað,“ segir Sigurður Sverrir Jónsson. 

Ískýrslunni kemur m. a. fram að þol-
mörkum er náð á Grundartanga hvað 
varðar styrk brennisteinstvíoxíðs við 
jaðar kynningarsvæðisins , og sá þáttur 
því mögulega farin að takmarka fram-
tíðarlandnotkun hvað varðar iðnað sem 
mun auka enn frekar útblástur brenni-
steinstvíoxíðs á svæðinu

Uppsöfnun á flúor í búfé á tímabilinu 
1997 - 2011 er að aukast marktækt, og sá 
þáttur komin að þeim mörkum þar sem 
að „álagseinkunnin fer yfir á viðvörun.“

Bestu fáanlegri tækni verði ávallt 
beitt til að draga úr mengun frá iðnað-
arsvæðumen umhverfisásýnd iðnaðar-
svæða skal ávallt vera til fyrirmyndar. 
„Ekki er heimilt að hefja nýja starfsemi 
sem hefur í för með sér losun brenni-
steinstvíoxíðs á iðnaðarsvæðinu á 
Grundartanga og stefnt skal að því að 
draga úr losun brennisteinstvíoxíðs eins 
og kostur er. 

Veruleg stækkun verður á iðnaðarstarfseminni á Grundartanga með byggingu 
sólkísilverksmiðju sem veita um um 420 manns starf. Hér er hins vegar séð 
yfir Hvalfjörð á fallegum sumardegi með Saurbæjarkirkju í forgrunni. 

Séð út á Breiðafjörð.

Nýnæmið er að halda áfram 
og greina tækifæri viðkom-
andi svæðis í nýtingu og 
vinnslu auðlinda sem getur 
svo leitt af sér störf, bættan 
efnahag og aukna sjálf-
bærni.

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Rýmum fyrir nýjum vörum!
Frábær húsgögn fyrir heimilið og í sumarbústaðinn.

...og margt, margt fleira

19.–28. júníTungusófar, hornsófar, hægindasófar, 
hægindastólar, rúm, rúmgaflar, ljós, 
borð, sjónvarpsskenkar, sængur, koddar,  
náttborð, stakir stólar, sófar, sófaborð... 

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

AFSLÁTTURAf völdum 
sýningarhúsgögnum í verslun

10% – 50%

LAGERHREINSUN
20% – 70% AFSLÁTTUR

LAGERHREINSUN

Einnig bjóðum við 
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Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri
- brautskráði 73 nemendur af ýmsum brautum

Brautskráning nemenda frá 
Landnúnaðarháskólanum á 
Hvanneyri fór fram 6. júní 

sl. á Hvanneyri. Einstök veðurblíða 
var í Borgarfirði þennan dag, sem 
og reyndar um landið allt. Í upphafi 
hátíðarinnar lék Pétur Björnsson lag 
eftir Bach á fiðlu.37 búfræðingar voru 
brautskráðir þennan dag. Verðlaun 
fyrir góðan árangur í sauðfjárrækt 
hlaut Jón Gunnar Magnússon með 
einkunina 9,4 en verðlaunin gaf Lands-
samband sauðfjárbænda; verðlaun fyrir 
góðan árangur í nautgriparækt með 
einkunina 9,2 hlaut Orri Jónsson en 
verðlaunin gaf Landssamband kúa-
bænda; verðlaun fyrir góðan árangur 
í bútæknigreinum með einkunina 
8,89 hlaut Hermann Geir Karlsson 
en gefandi var Lífland – Mjólkurfélag 
Reykjavíkur; besti árangur í námsdvöl, 
Axel Páll Einarsson, gGefandi Minn-
ingarsjóður Hjartar Snorrasonar og 
Ragnheiðar; Góður árangur í hagfræði-
greinum, (allar greinar) með einkunina 
9,91, Jósef Gunnar Magnússon en gef-
andi var Búnaðarsamtök Vesturlands; 
góður árangur á búfræðiprófi með 
einkunina 9,0, Axel Páll Einarsson en 
gefandi var Bændasamtök Íslands

Sex nemendur með búvísindi BS 
útskrifuðust. Verðlaun fyrir góðan 
árangur á Búvísindabraut hlaut Jón 

Hjalti Eiríksson með einkunina 9,33 
en verðlaunin gaf Bændasamtök Ís-
lands. Í hestafræði BS útskrifuðust 7 
nemendur en verðlaun fyrir góðan 
árangur á hestafræðuibraut hlaut 
Einar Ásgeirsson með einkunina 8,25 
en gefandi verðlaunanna var Félag 
hrossabænda. Í náttúru og umhverfis-
fræði BS útskrifuðust 5 nemendur og 
viðurkenningu fyrir góðan árangur 
á B. S prófi í Náttúru- og umhverfis-
fræði hlaut , einkunn: 8,25, Þorbjörg 
Sandra Bakke með einkunina 8,25 en 
gefandi var Hið íslenska náttúrufræði-
félag. Tveir nemendur útskrifuðust í 
skógfræði og landgræðslu BS og fyrir 
góðan árangur á BS prófi á skóg-
fræðilínu hlaut Ívar Örn Þrastarson 
með einkuna 8,13, gefandi Skógrækt 
ríkisins; sjö nemendur útskrifuðust í 
umhverfisskipulagi BS. Fyrir góðan 
árangur í plöntunotkun með einkun-
ina 9,6 hlaut Steinunn Garðarsdóttir, 
gefandi Félag garðplöntuframleiðenda 
og Yndisgróður, fyrir góðan árangur í 
skipulags-fögum (32 ein) með einkun-
ina 8,57 hlaut Hildur Hartmannsdóttir, 
gefandi viðurkenningar Skipulags-
fræðingafélag Íslands og fyrir góður 
árangur á Umhverfisskipulagsbraut 
með einkunina 8,20 hlaut Steinunn 
Garðarsdóttir, gefandi Félag íslenskra 
landslagsarkitekta

Með einkunina 10,0 fyrir 
lokaverkefni á BS prófi
Frábærum árangri náði Jón Hjalti Ei-
ríksson fyrir lokaverkefni á BS prófi, 

einkunina 10,0 og það verðlaunaði 
Landbúnaðarháskóli Íslands. Jón 
Hjalti Eiríksson náði einnig bestum 
árangri á BS prófi með einkunina 9,33 

en þau verðlaun gaf einnig Landbún-
aðarháskóli Íslands. Jón Hjalti er frá 
Gýgjarhólskoti 1 í Biskupstungum og 
er í sumar að vinna við bú foreldra 
sinna. Á Gýgjarhólskoti 1 eru fyrst 
og fremst mjólkurbúskapur en einnig 
fjárbúskapur. Í haust stefnir Jón Hjalti 
á meistaranám á Hvanneyri. 

Í meistaranámi í skipulagsfræðum 
útskrifuðust 6 nemendur, en bestum 
árangri á MS prófi í skipulagsfræðum 
með einkunina 8,15 hlaut Gunnar 
Ágústsson en gefandi verðalunanna 
var Skipulagsfræðingafélag Íslands. 
Þrír nemendur útskrifuðust í meist-
aranámi í rannsóknabundnu námi, en 
verðlaun fuyrir góðan árangur á MS 
prófinu hlaut Brita Kristina Berglund, 
en verðlaunin gaf Félag íslenskra bú-
fræðikandidata. Einn nemandi, Theó-
dór Kristjánsson, lauk doktorsnámi. 
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Fjölbreytt 
dagskrá á 
hollvina-
hátíð 
Bifrastar
Hollvinahátíð Bifrastar 2014 

verður haldin í annað sinn 
næsta laugardag,21. Júní. 

Margt verður á dagskrá líkt og 
golfmót hollvina, gönguferð uppá 
Grábrók, skemmtileg málstofa, kok-
teill í boði háskólans, þriggja rétta 
hátíðarkvöldverður og svo ball með 
Upplyftingu. 

Hátíðin er samstarfsverkefni 
Hollvinasamtakanna, Háskólans 
á Bifröst, Sjéntilmanna og Nem-
endafélagsins og er tilgangurinn 
að gefa núverandi og fyrrverandi 
nemendum við Bifröst tækifæri til 
að hittast, kynnast og efla tengslin. 
Er það von stjórnarinnar að hollvinir 
nær og fjær, nemendur og starfsfólk 
taki helgina frá, skrái sig, gleðjist 
saman yfir gömlum minningum og 
búi til nýjar sameiginlegar. 

„Leggja á metnað í menntastofnun sem þekkir, skilur 
og kennir náttúruvísindi í sinni fegurstu mynd”
- sagði Ágúst Sigurðsson rektor við brautskráningu Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri

„Árið 2014 er afmælisár. Skólinn 
okkar, Landbúnaðarháskóli Ís-
lands, fyllir nú tuginn. Það eru 

tíu ár síðan hann tók sín fyrstu skref. 
En stórafmælin eru fleiri. Það eru 125 
ár síðan skólastarf hófst hér á Hvann-
eyri og 75 ár síðan Garðyrkjuskólinn 
varð að veruleika. Á næsta ári er liðin 
hálf öld frá því að Rannsóknarstofnun 
landbúnaðarins rann af stað en RALA 
ásamt skólunum tveimur er grunnur 
Landbúnaðarháskóla Íslands. Þetta 
eru merkar vörður í sögu íslensks 
vísinda- og skólastarfs,” sagði Ágúst 
Sigurðsson rektor m.a. í útskriftarræðu 
á Hvanneyri. ,,Við getum rakið sögu 
bændamenntunar á Hvanneyri til þess 
er Hjörtur Hansson frá Hækingsdal í 
Kjós kom í skólann um Krossmessu 
vorið 1889, en skólaárið taldist þá frá 
miðjum maí til jafnlengdar næsta ár. 
Þá var skólastjórinn jafnframt eini 
kennari skólans. Það er annars gaman 
að minnast þess að það leikur enginn 
vafi á að Hvanneyrarengjarnar réðu 
miklu um það að bændaskóli var 
byggður á Hvanneyri. Þannig voru nú 
sjónarmiðin á þeim tíma er skólinn tók 
sín fyrstu skref. 

Háskólanám í búfræðum á Hvann-
eyri kom til sögunnar 1947 með 
tilkomu framhaldsdeildarinnar en 
Landbúnaðarháskóli Íslands í þeirri 
mynd sem við þekkjum hann varð að 
veruleika árið 2004.

Starfsmenn LbhÍ geta verið stoltir af 
þeim verkum sem þeir hafa skilað hér 
á liðnum árum og áratugum. Það má 
segja að eðli málsins samkvæmt höfum 

við unnið nálægt atvinnuveginum og 
árangur rannsókna skilar sér oftar en 
ekki beint inn í einhvern framleiðslu-
feril eða verklag en stundum gleymist 
hvaðan þekkingin kom upphaflega.

Mál af þungavigt á okkar tímum eru 
loftslagsbreytingar og ör fjölgun mann-
kyns. Ljóst er að framleiða þarf helm-
ingi meiri mat í heiminum á næstu 50 
árum en nú er gert. Fólksfjölgun er ör 
og sífellt fleiri vilja borða jafn vel og 
Vesturlandabúar hafa tamið sér. Þetta 
verður að gera án þess að ganga frekar 
á gæði jarðarinnar. Það þarf að auka 
framleiðni verulega á sama tíma og 
margt bendir til þess að skilyrði muni 
versna á stórum landssvæðum vegna 
loftslagsbreytinga. Staðan er ekki von-
laus – langt í frá. Nú sem endranær er 
best að treysta á hugvitið og velja ár-
angursríkustu leiðirnar að settu marki.

Þarna höfum við - starfsmenn Land-
búnaðarháskóla Íslands –mikilvægu 
hlutverki að gegna. Alveg tvímæla-
laust. Lágmarkið er að við sjáum okkur 
sjálfum fyrir nægum matvælum, en því 
er spáð að Íslendingum muni fjölga um 
30% fram til 2060. 

Við þurfum því að finna leiðir til 
þess að nýta það ræktarland sem við 
eigum, sem betur fer, nóg af og þetta 
þarf að gera með hagkvæmum hætti 
án þess að ganga á gæði landsins. 
Íslenskar landbúnaðarafurðir gætu 
orðið mikilvæg útflutningsvara en þá 
er nauðsynlegt að tryggja samkeppn-
ishæfni þeirra. Það kallar aftur á mikil 
gæði og aukna framleiðni í greininni og 
þar hljótum við að hafa verk að vinna. 

Það er annars merkilegt, þegar horft er 
til mikilvægis þeirra starfa sem hér eru 
unnin, að ráðamenn þjóðarinnar skuli 
ekki veita þeim þá eftirtekt sem þeim 
ber. Framtíðin kallar á fleiri góða nátt-
úruvísindamenn - Íslendingar næstu 
ára og áratuga þurfa sannarlega á þeim 
að halda. Land á borð við Ísland verður 
að leggja metnað sinn í menntastofnun 
sem þekkir, skilur og kennir náttúru-
vísindi í sinni fegurstu mynd. Náttúru-
vísindi tvinnast í allt nám sem er í boði 
innan veggja LbhÍ. Skógfræðingurinn, 
garðyrkjufræðingurinn og útskrifaður 
nemandi af umhverfisskipulagi verða 
til dæmis allir að hafa öðlast skilning á 
íslenskri náttúru og náttúrufræðum til 
að geta þjónað landi og þjóð af næmi og 
skilningi. Þetta er í grunninn sá sami 
tónn og var sleginn fyrir 125 árum 
þegar skólahald hér á Hvanneyri tók 
sín fyrstu skref.”

Skólinn á krossgötum
Landbúnaðarháskóli Íslands stendur 

á vissum krossgötum. Tækifæri þeirra 
fræðasviða sem hann hvílir á eru mörg 
og möguleikar til nýsköpunar miklir. 
Það þarf hins vegar að velja honum 
góða leið þannig að starfið megi áfram 
blómstra. Það er ósk okkar allra að það 
megi takast sem best.

Brautskráning er tímamót sem 
líða seint úr minni. Nú standið þið 
á krossgötum og hafið úr ótal leiðum 
að velja - og það get ég sagt ykkur að 
nemendur sem frá okkur koma og 
hefja nám við aðrar menntastofnanir 
eða fara í margskonar störf, hafa alla 
jafnan fengið þau ummæli að undir-
búningurinn, námið, sé góður.

 Hér höfum við reynt að skerpa á 
ábyrgðinni og komið ykkur til þroska. 
Þetta tvennt ásamt manngildi eru þeir 
þrír þættir sem munu fylgja ykkur 
um ókomin ár. Þórarinn Björns-
son, rektor M.A., sagði eitt sinn að 
ábyrgðarlaus maður yrði aldrei neitt. 
Það er ábyrgðin og sá þroski, sagði 
Þórarinn, er henni fylgir, sem færir 
manninum þá staðfestu, sem er kjarni 
manngildisins. Gáfur og hæfileikar 
eru aðeins hjóm, ef ekki fylgir sið-
ferðileg alvara. Ég er stoltur af starfi 
Landbúnaðarháskóla Íslands og ég hef 
mikla trú á mikilvægi þeirra fræða 
sem skólinn stendur fyrir. Ég er þess 
fullviss að hjarta skólastaðarins á 
Hvanneyri mun slá taktfast áfram þó 
svo að tímarnir breytist. Starfsemi 
Landbúnaðarháskóla Íslands fylgja 
mínar allra bestu óskir um ókomna 
tíð,” sagði rektor en hann lætur nú 
af því starfi.

Ágúst Sigurðsson.

jón Hjalti Eiríksson náði þeim frá-
bæra árangri að fá einkunina 10,0 
fyrir lokaverkefni á BS prófi. Brautskránin er hátíð og því við hæfi að klæðast m. a. þjóðlegum klæðnaði. 

Hópurinn samankomin í veðurblíðunni ásamt Ágústi Sigurðssyni rektor og 
fleirum. 

útskriftarhópur búfræðinga. 

Frá Bifröst.
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MARMARIS
Verð frá 95.600 kr.
m.v. tvo fullorðna og tvö börn í íbúð 

með einu svefnherbergi á Club Anastasia.
Ferðatími: 26. júní - 10. júlí

Verð frá 131.200 kr.
á mann m.v. tvo fullorðna

ALMERÍA
Verð frá 92.400 kr.

m.v. tvo fullorðna og tvö börn í tvíbýli með 
öllu inniföldu á Hotel Roc Golf Trinidad.

Ferðatími: 24. júní - 1. júlí

Verð frá 117.400 kr.
á mann m.v. tvo fullorðna

TENERIFE
Verð frá 79.900 kr.
m.v. tvo fullorðna og tvö börn í íbúð 

með einu svefnherbergi á Compostela Beach 
Golf Club. Ferðatími: 25. júní - 2. júlí

Verð frá 96.900 kr.
á mann m.v. tvo fullorðna

SUMAR FERÐIR 
ERU BETRI EN AÐRAR!

ALBÍR
Verð frá 99.900 kr.
m.v. tvo fullorðna og tvö börn í tvíbýli 

með hálfu fæði á Hotel Kaktus. 
Ferðatími: 24. júní - 2. júlí

Verð frá 112.443 kr.
á mann m.v. tvo fullorðna

Kynntu þér 

fleiri verðdæmi 

og áfangastaði 

á sumarferdir.is!
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Auglýsingasíminn er 578 1190

Allmörg úrvalsbú í sauðfjárrækt á Vesturlandi
Landsmeðaltal frjósemi í sauðfé var árið 2013,1,82 lömb fædd eftir hverja 
fullorðna kind og reiknaðar afurðir eftir hverja kind voru 27 kíló. Þegar talað 
er um gerðar- og fitumat sláturlamba er átt við hvernig vöðvasöfnun og fitu-
dreifing er á skrokkum. Kjötmatsmenn setja hvern skrokk í ákveðin flokk, hver 
flokkur hefur ákveðna einkunn í útreikningi á gerðar- og fitumati sláturlamba. 
Tilhneigingin er sú að eftir því sem lambið er betur gert og þyngra fylgi meiri fita. 
Því eru sett skilyrði á gerðar- og fitumat þannig að búin þurfa að ná ákveðnu 
meðaltali í gerð en meðalfitan má ekki verða of mikil eða of lítil. 

Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins 
(RML) birti fyrir skemmstu lista yfir 
þau sauðfjárbú á landinu sem standast 
þessar kröfur. Hefur verið ákveðið að 
birta árlega lista yfir þau bú landsins 
sem standast þessar kröfur og ætti það 
að vera góð viðbót við þá úrvalslista 
sem þegar eru birtir. Eyjólfur Ingvi 
Bjarnason, ráðunautur í sauðfjárrækt 
hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 
segir að tilgangurinn með verðlauna-
veitingum og birtingu úrvalslista yfir 
þá sem skara fram úr sé að efla menn 
til dáða, skapa viðmið og eitthvað til 
að stefna að. Mikilvægt sé að slíkar 
verðlaunaveitingar séu í takt við stefn-
una í sauðfjárræktinni hverju sinni og 
sem einfaldastar í framkvæmd. Oft 
er leitað til ráðunauta með að finna 
besta gripinn eða bú innan ákveðins 
svæðis. Ekki hafa verið til neinar sam-
ræmdar reglur um slíkt. Er þetta gert 
með ýmsum hætti í dag enda hverjum 
félagsskap í sjálfsvald sett hvernig því er 
hagað. Fagráð hefur nýlega samþykkt 
reglur um val á kynbótahrútum og 
úrvalsbúum sem lagðar voru fram af 
faghópi RML í sauðfjárrækt. Þar með 
eru til samræmdar reglur sem allir, s. 
s. fjárræktarfélög og önnur félög um 
sauðfjárrækt, geta nýtt sér. Reglurnar 
eiga að vera nokkuð einfaldar í fram-
kvæmd og falla að þeim markmiðum 
sem unnið er eftir í sauðfjárræktinni. 

Góðir búskaparhættir
„Bú sem eru verðlaunuð þurfa að 

standast kröfur gæðastýringar í sauð-
fjárrækt án athugasemda en gæða-
stýringin er staðfesting á því að búið 
aðhyllist góða búskaparhætti, ” segir 
Eyjólfur Ingvi Bjarnason. „Þá er lagt til 
að sama búið sé ekki verðlaunað nema 
á 5 ára fresti þegar verðlaunað er innan 
afmarkaðs svæðis. Skilyrðin sem hér 
eru sett eru í takt við ræktunarmark-
miðin fyrir frjósemi og skrokkgæði. 
En markmiðið er að ærin skili tveimur 
lömbum og veturgömlu ærnar einu. 
Varðandi skrokkgæði er markmiðið að 
nánast öll framleiðslan fari í holdfyll-
ingarflokk R eða hærra og þar af 40% 
í U og E. Flokkun þar sem 60% færu í 
R og 40% í U skilar 9,2 í einkunn fyrir 
gerð. Hvað snertir fituna er stefnan sett 
á fituflokka 2 og 3. Afurðir í kílóum 
kjöts eftir hverja á eru miðaðar við 
landsmeðaltal hverju sinni, hér mætti 
líka nota héraðsmeðaltal ef verið er 
að verðlauna á héraðsvísu. Með því að 
gera ekki meiri kröfur um kíló eftir ána 
er reynt að koma til móts við þá sem 
lóga snemma og/ eða búa við „léttari“ 
afréttarlönd. Í framtíðinni mætti hugs-
anlega taka vaxtarhraða inn sem eitt af 
skilyrðum um afurðir. ”

Bú með 29 kg  
eða meira eftir á
Sauðfjárbú á Vesturlandi með fleiri en 
100 skýrslufærðar ær þar sem fædd 
lömb eftir fullorðnar ær eru fleiri en 
1,9, fædd lömb eftir veturgamlar ær 
eru fleiri en 0,9, reiknað dilkjöt eftir 

fullorðna kind er landsmeðaltal eða 
meira, gerðarmat sláturlamba er yfir 
9,2, fitumat sláturlamba á bilinu 5,4-
7,6 og hlutfall gerðar og fitu yfir 1,3. 
Reiknað dilkakjöt er 27 kg eða meira 
eftir ána. Búin eru hér í stafrófsröð og 
aftan við nafn ábúanda. 

Ásgarður, Hvammssveit  
Bjarni Ásgeirsson
Bakkakot, Stafholtstungum 
Sindri og Kristín
Bær-1, Miðdölum 
Birgir Baldursson
Dalsmynni, Eyja- og Miklaholtshreppi 
Dalsmynni sf. 
Dýrastaðir, Norðurárdal 
Anja og Hlynur
Eystra-Súlunes, Melasveit 
Helgi Bergþórsson
Gaul, Staðarsveit 
Heiða Helgadóttir
Geirmundarstaðir, Skarðsströnd 
Bryndís Karlsdóttir
Hjarðarfell, Eyja- og Miklaholtshreppi 
Hjarðarfellsbúið
Kjarlaksstaðir, Saurbæ 
Vallarfé sf. 
Leirulækur, Mýrum 
Guðrún og Sigurbjörn

Mýrar, Eyrarsveit 
Ólafur Ingi Jónsson
Oddsstaðir, Lundareykadal 
Guðbjörg og Sigurður Oddur
Tilraunabúið Hesti, Andakíl 
Landbúnaðarháskóli Íslands
Traðir, Mýrum 
Gunnar Þorkelsson

Margir samverkandi  
þættir í sauðfjárrækt 
þurfa að ganga vel
Sigurður Oddur Ragnarsson á Odds-
stöðum í Lundareykjadal hefur búið 
á föðurleifð sinni síðan 1984 en kona 
hans Guðbjörg Ólafsdóttir, sem rekur 
einnig búið, er frá Hvanneyri. Þau eru 
einnig með hestarækt auk sauðfjár-
búskaparins og ferðaþjónustu, m. a. 
er farið í útreiðatúra með ferðafólk. 
Þau Sigurður Oddur og Guðbjörg voru 
spurð hvort það hefði komið þeim á 
óvart að vera á þessum úrvalslista í 
sauðfjárrækt en þau eru með um 200 
ær á vetrarfóðrun. Þau voru með í vor 
meira en tvö lömb á hverja kind, alltaf 
einhverjar einlembdar en margar þrí-
lembdar sem kemur meðaltalinu yfir 
tvö lömb. Lamb frá þrlembdri á gengur 
oft undir einlembdri á þannig að flestar 
ærnar á Oddsstöðum ganga með tvö 
lömb. Fjárstofninn er að mestu hvítur, 
en vaxandi er að féð sé mislitt, og ein 
ær er mórauð. En frjósemi og afurðir 
hafa samt forgang í ræktuninni. 

„Þetta er í fyrsta skipti sem svona listi 
er birtur og ég veit ekki hvað liggur ná-
kvæmlega honum til grundvallar. Við 
höfum auðvitað reynt að fá sem mesta 
frjósemi og afurðir en það eru margir 

þættir sem þurfa að vinna saman og 
takast til að ná ásættanlegum árangri í 
sauðfjárrækt. Það er mjög mikilvægt að 
hafa góð hey, ekki síst um fengitímann 
í desember, en samt þarf að hafa jafna 
og góða fóðrun allan veturinn. Það 
þarf líka að eiga góð hey á vorin þegar 
kemur að sauðburði og mjólkurskeiðið 
hefst hjá ánum til að brúa bilið þangað 
til að gróðurinn kemur. Svo þarf að 
gæta þess að ærnar leggi ekki mikið 
af á haustin og eins tökum við lömbin 
undan tiltölulega snemma, „segja þau 
Sigurður Oddur og Guðbjörg. 

Þau segja það auðvitað einnig mik-
ilvægt að velja góða gripi sem skila 
góðri mjólk og hafi mikla getu til þess 
að safna holdum, miklum vöðvum en 
tiltölulega lítilli fitu. Velja þarf einnig 
ær sem eru eðlisfrjósamar. 

„Við erum ekki að fá lömb annars 
staðar frá til ásetningar en hins vegar 
sæðum við um þriðjunginn af ánum 
og fáum þannig nýtt blóð inn í stofn-
inn. Þannig eigum við tök á að fá á 
hverjum tíma úrvalsefni til að sæða 
fjárstofninn okkar. Við framkvæmum 
afkvæmarannsóknir á lambhrútum og 
sjáum þannig hvaða hrúta við höldum 
áfram með. En þetta er krefjandi starf, 
miklar vökur á vorin, en þetta er bæði 
gefandi og skemmtilegt starf. „
- Þið eruð einnig með hrossarækt. 
Gengur það vel saman með sauðfjár-
ræktinni?

„Það eru miklu færri einstaklingar í 
hrossaræktinni auk þess sem þú veist 
ekki hvernig folald verður fyrr en eftir 4 
til 5 ár. Eftirvæntingin er því mun meiri 
í hverjum grip í hrossaræktinni, „segja 
þau Sigurður Oddur og Guðbjörg. 

Hjónin á Oddsstöðum, Guðbjörg Ólafsdóttir og Sigurður Oddur Ragnarsson 
og bak við þau laumast heimilishundurinn. 

Á Oddsstöðum í Lundareykjadal er 
rekið rekið úrvalsbú í sauðfjárrækt 
auk þess sem þar er mikil hrossarækt 
og ferðaþjónusta. 

Ekkert nema vesen að 
vera með þrílembur!
„Það er nú enginn sérstök for-

múla fyrir því að reka bú sem fær 
viðurkenningu sem úrvalsbú, en 

maður reynir að vanda sig til þess að 
hafa sem besta afkomu. En ég veit 
að þeir hjá RML hafa til grundvallar 
m. a. fjölda lamba eftir á, fallþunga 
dilka, fitu og fleira. Við vorum með 
tæplega 450 ær í vetur með hrútum 
og sauðburðurinn í vor gekk mjög vel, 

mikil frjósemi og lítill lambadauði og 
margar ær þrílembdar þó við séum 
ekki hrifin af því, það er bara vesen! 
Ég held að frjósemin byggist ekki síst 
á því að hafa gott hey. Allt fé er nú 
komið á fjall og það er orðinn feikna-
mikill gróður, ætli við förum ekki að 
slá innan nokkurra daga, „segir Bryn-
dís Karlsdóttir á Geirmundarstöðum 
á Skarðsströnd. 
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

Nýr Kia Sportage
Komdu og reynsluaktu

Nú er Kia Sportage kominn í nýrri útfærslu með breyttu útliti, enn betri 
hljóðeinangrun og skemmtilegum nýjungum. Nýr Kia Sportage er öflugur 
og sparneytinn sportjeppi sem eyðir frá 6,0 l/100 km í blönduðum akstri. 
Fáanlegur beinskiptur og sjálfskiptur.

Að sjálfsögðu er 7 ára ábyrgð á nýjum Kia Sportage, svo hún gildir til ársins 2021.

Komdu við hjá Öskju að Krókhálsi 11 og kynntu þér þennan framúrskarandi bíl. 
Við tökum vel á móti þér.

Sparneytinn og kraftmikill dísilbíll

Í tilefni af því að Kia er einn aðalstyrktaraðili HM í Brasilíu 
bjóðum við sérútbúinn Kia Sportage á sérstöku tilboðsverði. 

Kia Sportage – World Cup Edition: 2,0 dísil, sjálfskiptur, 4wd, 
leðurinnrétting, bakkmyndavél, 7” snertiskjár, íslenskt 
leiðsögukerfi, litað gler aftur í og margt fleira.

Nýr Kia Sportage í sérstakri World Cup Edition

Verð frá 5.990.777 kr.
Nýr Kia Sportage 2,0 dísil, beinskiptur 6 gíra, 4wd

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.Bílás – Bílasala Akranes Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 

                          á Facebook  



Komdu í golf 

Hvalaskoðun

Eldsmíði og sýningar
 á Safnasvæðinu

í sumar!

Akrafjall, 
  náttúruperla
  við Akranes!Sjóstangaveiði

Sundlaugin opin
 frameftir kvöldi

 í allt sumar!

Einn af flottustu
golfvöllum á landinu

er á Akranesi!

Glæsilegt tjaldsvæði 
og öll þjónusta 

í göngufæri! 

Akranesviti opinn 
í allt sumar!

MARKAÐUR

Skemmtilegt á Akranesi
í sumar

  Fjölskyldulautarferð
          í Garðalund

 – grillaðstaða, 
     frisbígolf og leiktæki!

Komdu í strandarferð
 á Akranes-Langisandur
 náttúruleg baðströnd!

ÍRSKIR DAGAR

Fullt af afþreyingu
í boði

www.visitakranes.is / www.akranes.is  
Finndu okkur á Twitter og Facebook

Markaðsstemning
 á laugardögum

 í sumar!

Viltu versla, fara í 
bíó eða út að borða? 
Allt hægt á Akranesi!

!

!

AkranesAkranes 
–fjölbreytt

skemmtun


