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Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is

Ragnhildur Helga Jónsdóttir er 
sauðfjárbóndi, kennari og vís-
indakona við Landbúnaðarhá-

skóla Íslands á Hvanneyri. Jafnframt veitir 
hún Landbúnaðarsafninu þar forstöðu. 

Ragnhildur sem er menntuð land- og um-
hverfisfræðingur, fædd og uppalin í Anda-
kíl, hefur ákveðnar skoðanir á landbúnað-
armálum. Hún telur að Ísland eigi geysilega 
möguleika sem matvælaframleiðsluland 

í framtíðinni. Hér á landi er lítil notkun 
á efnum og lyfjum í landbúnaði. En til að 
halda þessu svona þá verðum við að vanda 
okkur. Sjá ítarlegt og áhugavert viðtal við 
Ragnhildi Helgu á síðum 8-10 í þessu blaði.  

Bóndi og 
fræðikona 

Væntanlegar á lager hljóðlátar og handtækar rafstöðvar
frá 0.7KVA upp í 3 KVA. 

Getum einnig útvegað rafstöðvar frá 6 til 1000 KVA.

Verktakar, 
Iðnaðarmenn, 

Húsbílaeigendur 

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir

Bíldshöfða 14  sími 553-1244

55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir
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55ár í þjónustu 
við bíleigendur!

Startarar og alternatorar
Fyrir flestar gerðir fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.

Höfum einnig varahluti í alternatora og startara

búkolludekk-hjólaskófludekk ofl, höfum einnig boddýhluti 

Eigum til á lager hljóðlátar og handtækar 
rafstöðvar frá 0.7KVA upp í 3 KVA. 

Getum einnig útvegað rafstöðvar  
frá 6 til 1000 KVA.

ljosboginnehf@simnet.is ljosboginn@ljosboginn.is
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Verktakar, 
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Vorum að fá nýja sendingu 
af vinnuvéladekkjum og vörubíladekkjum,  

búkolludekk-hjólaskófludekk ofl, höfum einnig boddýhluti  
og ljós fyrir vörubíla.

Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík
s: 696 1050 • okspares@okspares.is

Eigum til á lager hljóðlátar og handtækar 
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Farsæl þjónusta 
við viðskipta-

vini í 60 ár

Startarar og alternatorar 
fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.
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– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Fyrst voru skipin rauð 
og þeir máluðu þau blá 

Húsin voru líka rauð og þeir máluðu þau grá. Svona hefur þetta 
gengið allar götur síðan flutningafyrirtækið Eimskip keypti 
meirihlutann í HB hf. árið 2003. Þá misstu Akurnesingar yf-

irráðin á nær öllum nýtingarrétt sínum á fiskimiðunum við Ísland. Eitt 
glæsilegasta sjávarútvegsfyrirtæki landsins sem réð 
yfir ríkulegum aflaheimildum í öllum nytjastofnun 
við Ísland var komið undir yfirráð viðskiptamanna 
sem höfðu engar taugar til samfélagsins á Akra-
nesi. Þeir þekktu þar fáa, vissu ekkert um stritið 
og blóðfórnirnar sem lágu á bak við það að koma 
á fót og festa sjávarútveg í sessi í þessum bæ sem 
stundum hefur verið kallaður Skipaskagi. Nafnið 
kom til vegna þess að þar voru svo mörg skip. En 
nú ei meir.

Það var nefnilega komið kerfi smíðað af mönn-
um. Þetta kerfi bjó yfir reglum sem varð að hlýða. Og vei þeim sem vogaði 
sér að gagnrýna kerfið. Ég minnist þess að hafa haft uppi varnaðarorð 
opinberlega um þetta í fjölmiðlum þegar HB var selt haustið 2003. Ég 
sagði að fyrst yfirráðin yfir nýtingarréttinum væru farin þá yrði stutt í að 
aflaheimildirnar flyttu á brott og með þeim atvinnutækin og störfin og 
tekjurnar. Svo það sé sagt hreint út þá var mér svo gott sem sagt að halda 
kjafti og skammast mín. „Úrtölumaður með hrakspár.“ 

En fljótlega urðu miklar breytingar. Togarar hættu að landa í Akranes-
höfn. Síld var ekki lengur landað þar, loðnu yfirleitt aðeins í lok vertíðar 
þegar hún var komin inn í Faxaflóa. Kolmunna einungis nokkrum sinn-
um á ári. Landvinnslan varð bara skuggi fortíðar. Og áfram má telja.

Síðan eru liðin nær 14 ár. Í dag spyr maður sig hvað fólk hafi eigin-
lega verið að hugsa um og upp úr síðustu aldamótum? Voru vítin ekki 
til að varast þau? Hvað gerðist með Vestfirði? Eða Sandgerði? Af hverju 
vörðu Skagamenn ekki yfirráð sín yfir eigin nýtingarétt á fiskimiðunum 
með kjafti og klóm og þannig möguleikana til að stýra sjálfir framtíð eigin 
samfélags íbúum til heilla? Um leið og heimamenn misstu umráðarétt-
inn yfir kvótanum þá fór aðgöngumiði þeirra að sjávarauðlindinni. Þessi 
gríðarlega dýrmæta og endurnýjanlega auðlind verður nýtt löngu eftir 
að búið verður að loka öllum sementsverksmiðjum og málmbræðslum í 
heimi því hún gefur af sér holl matvæli sem mannkyn mun ávallt þarfnast.

En af því að kerfið er þannig að menn verða að eiga og ráða aflaheim-
ildum til að fá að veiða og ákveða vinnslu þá eru þeim bjargir bannað-
ar. Þetta vissu Vopnfirðingar þegar Vopnafjarðarhreppur keypti ásamt 
heimamönnum Tanga á Vopnafirði af Eskju hf. á Eskifirði árið 2003. 
Tveimur árum síðar sameinuðust þeir HB Granda. Þeirra menn fengu 
lykilhlutverk þar og halda þeim enn. Og nú vinna þeir allan þann upp-
sjávarkvóta sem tilheyrði Akranesi fyrrum og munu sömuleiðis sjá um 
stóran hluta bolfiskkvótans. Vopnfirðingar höfðu kjark til að verja sinn 
hlut og þeirra er framtíðin.

Eftir sitja Skagamenn með ónýt spil á hendi. Einn glæsilegasti útvegs-
bær Íslands með ein ríkustu fiskimið landsins rétt fyrir utan er ei meir. 
Nafnið Skipaskagi hljómar eins og hæðnisorð.  
 Magnús Þór Hafsteinsson 

LEIðARI

6. TBL. 6. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason, sími: 824-2466,  

netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  
Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is  

Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram.  

Umbrot: Vefpressan. Hönnun: Davíð Þór guðlaugsson Prentun: landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

Svartsýnn á framtíð 
fiskvinnslu á Akranesi
AKRANES: „Árið 2004 þegar 

sameiningin sem endaði í 
stofnun HB Granda var að 

eiga sér stað voru hér á Akranesi rúm-
lega 100 sjómenn félagar í Verkalýð-
félaginu. Í dag eru þeir 34 talsins. Ég 
hugsa að um 300 manns hafi alls verið 
á launaskrá hjá Haraldi Böðvarssyni hf. 
árið 2004. Afleidd störf voru svo miklu 
fleiri. En í dag eru þetta 93 starfsmenn 
sem vinna við bolfiskvinnsluna hér á 
Skaganum á vegum HB Granda og þau 
eiga nú öll á hættu að missa vinnunna,“ 
segir Vilhjálmur Birgisson formaður 
Verkalýðsfélags Akraness.

Stöðug og mikil fækkun
Á mánudag tilkynntu stjórnendur HB 
Granda að fyrirtækið ætli að hætta 
vinnslu bolfisks á Akranesi. Ástæðan 
mun vera fyrirsjáanlegt tap á vinnsl-
unni þar. Fólk missir atvinnu sína.

„Okkur þykir þetta kannski mikill 
fjöldi í dag, 93 manneskjur. En tak-
ið eftir að sínum tíma fyrir rétt rúm-
um áratug þegar sameiningin átti sér 
stað þá voru þetta 300 manns. Það er 
ekki hægt að segja annað en að við 
höfum orðið fyrir skelli. Svo er ann-
að sem gleymist að það er nýbúið að 
loka Laugafiski sem vann þurrkaðar 
fiskafurðir. Sú starfsemi er farin. Þar 
voru 26 ársverk. HB Grandi er nú búið 
að fjárfesta í annarri fiskþurrkun á 
Suðurnesjum sem heitir Haustak. Saga 
Laugafisks á Akranesi er öll. Framtíðar-
uppbyggingin sem menn voru með í 
huga varðandi Laugafisk hér á Skagan-
um er út úr myndinni. Þetta gerist nú 
allt þó við sjáum að nýbúið er að setja 
mikla peninga í að laga skrifstofuhús-
næði HB Granda á Akranesi. Þetta er 
stórglæsilegt en stendur allt tómt.“

Vill að menn staldri við
Vesturland hitti Vilhjálm á skrifstofu 
hans á miðvikudagsmorgun. Seinna 
um daginn stóð fyrir dyrum nýr fund-
ur með stjórnendum HB Granda. Þar 
ætluðu þeir að tilkynna ákvörðun sína 
í málinu, ekki síst í ljósi þess að bæj-
arstjórn Akraness samþykkti viljayfir-
lýsinu á fundi á þriðjudag um það farið 
yrði í meiriháttar umbætur á hafnar-
svæðinu á Akranesi ef HB Grandi 
drægi áform sín til baka.

„Það sem ég legg áherslu á núna 
er að reyna að fá fyrirtækið til fresta 
þessum áformum um uppsagnir. Þar 
mun ég vísa í viljayfirlýsingu bæjar-
stjórnar. Frestunin mun þá gilda fyrir 
þann tíma sem þessi vinna á sér stað 
við yfirferð á viljayfirlýsingunni. Ég 
geri líka athugasemdir við það að sam-
ráði fyrirtækisins við stéttarfélagið og 
fleiri sé ætlaður allt of skammur tími. 

Ég hef kallað eftir upplýsingum frá 
stjórnendum HB Granda t. a. m. um 
það hver afkoma bolfiskvinnslunnar 
sé hér á Akranesi. Samkvæmt lögum 
verða þeir að færa fram gild rök fyrir 
hópuppsögn og þetta eru grundvallar-
upplýsingar í því samhengi. En mér 
er neitað um þær upplýsingar og sagt 
að þetta séu trúnaðarupplýsingar sem 
ekki megi láta af hendi því fyrirtækið 
sé skráð í Kauphöll Íslands. Mér finnst 
það mjög alvarlegt ef lög um hópupp-
sagnir stangast með þessum hætti á við 
lög um kauphallarviðskipti. Ég mun 
klárlega gera athugsemdir við þetta.“

Lokakaflinn liggur fyrir 
Við spyrjum Vilhjálm Birgisson hvort 
hann sé bjartsýnn? 

„Nei, ég er ekki bjartsýnn en ég vil 
vera það.“ 

Hvað áttu von á að gerist ef allt fer 
á versta veg?“

„Þá erum við að skrifa lokakaflann 
í sögu fiskvinnslu á Akranesi í þeirri 
mynd sem við höfum þekkt. Það má 
segja að við séum búin að vera að 
skrifa eina og eina blaðsíðu í þeirri 
sögu núna mörg undanfarin ár þar sem 
menn hafa verið að loka þessu. Menn 
muna hér vel gömlu tímana þegar öll 
frystihúsin voru hér í bænum. Haförn-
inn, HB&Co, Heimaskagi og Þórður 
Óskarsson. Hér óku rútur um bæinn 
og tóku fólk upp á morgnana, í hádeg-
inu og á kvöldin til að flytja það í og 
úr vinnu við fiskvinnsluna. Við eru að 
lifa sorgardaga ef áform HB Granda nú 
verða að veruleika.“

Sjávarútvegsráðherra sýnir 
klær
Formaður VLFA segist nú kalla eft-
ir því að stjórnvöld velti því fyrir sér 
núna hvort þetta sé það fyrirkomu-
lag á fiskveiðistjórnunarkerfinu sem 
menn vilja hafa? „Það er að menn hafi 
þetta ægivald til að svipta samfélögin 
lífsviðurværi og skilja fólkið eftir í sár-
um.“

Hann segist hafa átt langt símasam-
tal fyrr í vikunni við Þorgerði Katrínu 
Gunnarsdóttur sjávarútvegráðherra og 
þingmanns Viðreisnar. „Það er kjaftur 
á henni. Hún er vígaleg. Henni langar í 
slag við þá og þeir eru skíthræddir við 
hana. Ég sá það í sjómannaverkfallinu. 
Hún er svona töffari.“ 

Hvað með fólkið sem vinnur nú 
hjá HB Granda á Akranesi? Á það 
möguleika á vinnu hjá fyrirtækinu á 
öðrum starfsstöðvum þess?

„Nei, það er það sem að kom fram 
strax í upphafi á fyrsta fundinum sem 
ég átti með stjórnendum HB Granda á 
mánudag. Það er nokkuð sem þeir geta 

alls ekki lofað. Þeir segja að slíkt hafi 
ekkert verið rætt og mér fannst svona 
frekar að heyra á forstjóra HB Granda 
að það yrði ekki um auðugan garð að 
gresja í þeim efnum án þess að hann 
útskýrði það nánar. Ég er ekki að sjá að 
það verði fjárhagslega hagkvæmt fyrir 
fiskvinnslufólk að aka á milli Akraness 
og Reykjavíkur alla leið út á Granda til 
að sækja vinnu þar.“

Mannauð fleygt fyrir róða 
Það má greina mikinn þunga og alvöru 
í rödd Vilhjálms. Hann verður hugsi 
og flettir í nokkrum blöðum á borði 
sínu. „Það er skrítið að heyra að á sama 
tíma og það koma fregnir um að land-
vinnsla á bolfiski gangi ekki upp fjár-
hagslega hér á suðvesturhorninu, að þá 
skuli maður horfa upp á að fyrirtækið 
sé að byggja upp bolfiskvinnslu með 
einum 60 störfum austur á Vopnafirði. 
Hinum megin á landinu.“

Hann lítur upp. „Þetta eru 80 til 90 
prósent konur,“ segir hann og á þar 
við fólkið sem nú á hættu á að missa 
vinnuna. „Sömuleiðis eru um 80 pró-
sent starfsmannanna innfæddir Ak-
urnesingar sem hafa búið hér í áratugi 
og jafnvel allt sitt líf. Eitthvað um 20 
prósent eru svo með erlent ríkisfang 
en hafa búið hér á landi árum eða ára-
tugum saman og eru löngu orðin hluti 
af okkar samfélagi. Þarna er saman-
kominn afar verðmætur mannauður 
sem býr yfir gríðarlegri verkþekkingu 
og reynslu sem vart á sér hliðstæðu í 
fiskvinnslu á Íslandi. Öll þessi þekking 
á undirstöðuatvinnuvegi þjóðarbúsins 
er nú við það að tapast á altari arð-
semiskröfunnar. Er það virkilega svo 
að menn meti þetta þjóðhagslega hag-
kvæmt?“

Þolinmæði á þrotum
Sjálfur svarar hann þessari síðustu 
spurningu sinni með því með því að 
hrista höfuðið, en bætir svo við: „Ég 
held að menn þurfi að hugsa sig tvisvar 
um. Það er náttúrlega þessi samfélags-
lega ábyrgð sem á að hvíla á herðum 
þessara manna sem hafa nýtingarrétt-
inn á sjávarauðlindinni tímabundið í 
sínum höndum. Við sem þjóð höfum 
auðvitað horft á dæmi um það hvernig 
þessi fyrirtæki hafa farið eins og ský-
strókar yfir sveitarfélög og skilið þau 
eftir stórlöskuð. Þetta hefur maður 
horft upp á á Vestfjörðum, Húsavík 
og fleiri stöðum. Nú held ég að það 
sé komið að því að smíða regluverk í 
kringum þetta kerfi sem byggðafesti 
fiskveiðiheimildirnar svo að menn 
geti ekki lengur leikið sér með afkomu 
fólks og heilu samfélaganna. Þetta get-
ur ekki fengið að ganga svona lengur.“ 

Vilhjálmur birgisson 
formaður Verkalýðs-

félags akraness.

DIMMALIMM

Úrval af 
fallegum 
kjólum frá 

Ný sending frá

Kjóll og buxur
 kr 5.595
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AKRANES/HVALFJARÐAR-
SVEIT: Bæjarstórn Akra-
ness og sveitarstjórn Hval-

fjarðarsveitar leggjast mjög ákveðið 
gegn því að Alþingi samþykki frum-
varp sem myndi heimila verslun-
um að selja áfengi frá og með næstu 
áramótum. Þannig yrði Áfengis- og 
tóbaksverslun ríksisins lögð niður í 
núverandi mynd. Þessu frumvarpi er 
líka ætlað að „jafna“ stöðu innlendra 
og erlendra aðila varðandi auglýsingar 
á áfengi.

Flutt af þingmanni NV-kjör-
dæmis
Frumvarp þessa efnis hefur áður ver-
ið lagt fyrir Alþingi en ekki hlotið af-
greiðslu. Fyrsti flutningsmaður þess 
nú er Teitur Björn Einarsson. Hann er 
þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn 
í Norðvesturkjördæmi. Með honum 
sem flutningsmenn eru flokkssystkini 
hans þau Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir, Vilhjálmur Árnason og Hildur 
Sverrisdóttir, auk Pawel Bartoszek 
úr Viðreisn, Jóni Þór Ólafssyni, Ástu 
Guðrúnu Helgadóttur og Viktor Orra 
Valgarðssyni úr Pírötum og Nichole 
Leigh Mosty úr Bjartri framtíð.

Áfengisfrumvarpið svokallaða er 
umdeilt. Teitur Björn hefur nú mælt 
fyrir því í þinginu. Það gerði hann 
þann 23. febrúar. Það fór svo í gegn-
um fyrstu umræðu sem tók alls eina 
12 tíma áður en frumvarpinu var vísað 
til allsherjar- og menntamálanefndar 
þingsins. Þar liggur frumvarpið nú til 
umfjöllunar og umsagna frá þeim sem 
kjósa að leggja orð í belg.

Hvalfirðingar allir á móti
Samkvæmt vef Alþingis þá hafa 
tvær sveitarstjórnir á útbreiðslu-
svæði blaðsins Vesturland sent inn 
umsagnir. Í báðum tilfellum hafa 
umsagnirnar verið teknar til umfjöll-
unar í sveitarstjórnum og hlotið þar 
afgreiðslu. Þannig hljóðar umsögn 
Hvalfjarðarsveitar: „Sveitarstjórn 
Hvalfjarðarsveitar samþykkir að 
hvetja alþingsmenn til þess að hafna 
frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi um 
breytingu á lögum um verslun með 
áfengi. Frumvarpið fer beinlínis gegn 
þeim góða árangri sem náðst hefur á 
undanförnum árum í því að minnka 
neyslu unglinga á áfengi og öðrum 
vímuefnum og því markmiði stjórn-

valda í áfengis- og vímuvörum að 
draga úr áfengisneyslu landsmanna. 
Frumvarpið er því mikil afturför í 
forvarnar- og lýðheilsumálum hér 
á landi, en aukið aðgengi að áfengi 
stuðlar hvorki að bættri lýðheilsu né 
heilbrigði landsmanna."

Þessi umsögn var samþykkt sam-
hjóða með 7 atkvæðum.

Þrjú sátu hjá á Skaganum
Bæjarstjórn Akraness tók svo til at-
væðagreiðslu á fundi sínum 16. mars 
fram eftirfarandi tillögu að ályktun 
um áfengisfrumvarpið sem lögð var 
fram af bæjarfulltrúum Samfylkingar 
þeim Valgarði L. Jónssyni og Ingi-
björgu Valdimarsdóttur:

„Bæjarstjórn Akraness hvetur al-
þingismenn til þess að taka tillit til 
ábendinga landlæknis og heilbrigð-
isstarfsfólks þegar þeir gera upp hug 
sinn varðandi frumvarp það sem ligg-
ur fyrir Alþingi, um afnám einkaleyfis 
Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á 
smásölu áfengis og heimilar áfengis-
auglýsingar. Landlæknir, heilbrigðis-
starfsfólk, samtök lækna og fjölmargir 
aðilar sem vinna að heilsueflingu 
og velferðarmálum vara við þeirri 
breytingu sem felst í samþykkt frum-

varpsins og benda á að rannsóknir sýna 
að aukið aðgengi að áfengi, sem verður 
með mikilli fjölgun sölustaða, leiðir til 
aukinnar neyslu, meðal annars meðal 
barna og ungmenna. Kannanir sýna 
að meirihluti landsmanna er andvígur 
frumvarpinu. Þessar ábendingar verð-
ur að taka alvarlega. Íslendingar hafa 
tekið forvarnir gegn ávana- og vímu-
efnaneyslu barna og ungmenna föst-
um tökum og náð þar undraverðum 
árangri. Bæjarstjórn Akraness leggur 
mikla áherslu á forvarnastarf og set-
ur í forgang að búa börnum og ung-
mennum sem best uppvaxtarskilyrði. 
Á undanförnum árum hafa kannanir 
sýnt, að ávana- og vímuefnaneysla 
barna og ungmenna á Akranesi er 
með því allra minnsta sem þekkist hér 
á landi. Það er mikilvægt að við glutr-
um ekki niður þessum góða árangri. 
Við eigum að láta hagsmuni og velferð 
barna og ungmenna njóta forgangs í 
allri stefnumörkun. Aukið aðgengi að 
áfengi og áróður í formi áfengisaug-
lýsinga gengur gegn því sjónarmiði."

Tillagan var samþykkt af sex af níu 
bæjarfulltrúm Akraness. Bæjarfull-
trúar Sjálfstæðisflokksins þau Ólafur 
Adolfsson, Sigríður Indriðadóttir og 
Rakel Óskarsdóttir sátu hjá.

Tvær sveitarstjórnir mótmæla 
áfengisfrumvarpi harðlega

teitur björn Einarsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins í norðvesturkjördæmi er 1. flutn-
ingsmaður áfengisfrumvarpsins.

Verði áfengisfrumvarpið samþykkt mun ríkið samþykkja að bjór og annað áfengi verði 
selt í matvöruverslunum. 

jardir.is
Gott framboð af áhugaverðum jörðum 
og tækifærum í ferðaþjónustu



ryksugur
Ný módel

Lilleput
m/hleðslurafhlöðu

Verð kr.: 3.990,-

VX6-1-IW-A
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VX7-1 ÖKO

Verð kr.: 29.900,-

VX6-1-LR
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HELGAFELLSSVEIT: Í síð-
ustu viku tilkynntu ábuendur 
á Helgafelli við Stykkishólm 

að hafin yrði gjaldtaka af ferðamönnum 
sem sækja staðinn heim og vilja ganga á 
sjálft Helgafellið til að njóta þar útivistar 
og útsýnis. Af fellinu sem er 73 metra 
hátt yfir sjó sést vítt yfir sveitina og út á 
Breiðafjörð. Sjálfur er staðurin Helgafell 
fornfrægur. Þar er Guðrún Ósvífursdóttur 
grafin en hún var ein helsta sögupersóna 
Laxdælu. Á Helgafelli var klaustur og víð-
frægt menningarsetur á miðöldum. Þar er 
kirkjustaður í dag.

Ætla að gera úrbætur
Nú hefur Jóhanna Kristín Hjartardóttir 

ábúandi á jörðinni tilkynnt að þar verði 
framvegis rukkað viðhalds- og þjónustu-
gjald af þeim ferðamönnum sem vilji 
koma og njóta staðarins. Hver og einn 12 
ára og eldri skal greiða 400 krónur. Þetta 
gjald á að nota til að auka aðgengi að 
Helgafelli og bæta aðstæður á staðnum, 
til að mynda með gerð bílastæðis og upp-
setningu salernisaðstöðu.

Ákvörðunin mun tilkomin vegna 
þess að Jóhanna og fjölskylda hennar 
hafa fengið synjun öðru sinni á umsókn 
um styrk hjá hinu opinbera til að ljúka 
gerð göngustíga, bílastæðis, umbótum á 
aðgengi og fleiru tilfallandi. Vinna hófst 
við þessar úrbætur á staðnum 2014. Nú 
mun svæðið vera farið að láta á sjá vegna 

átroðnings ferðafólks sem aukist hröðum 
skrefum. Ástandið sé nú orðið þannig að 
nauðsynlegt sé nú einnig að hafa starfs-
mann á svæðinu til að stýra umferð og 
sinna upplýsingagjöf.

Sitt sýnist hverjum
Þessi ákvörðun hefur mælst misjafnlega 
fyrir. Miklar og harðar umræður spunn-
ust vegna hennar í  Facebook-hópnum 
„Bakland ferðaþjónustunnar.“ Hann telur 
nær tíu þúsund manns. Árni Tryggvason 
hönnuður og ljósmyndari vinnur nú að 
útgáfu ferðabókarinnar „What, Where 
and How in Iceland.“ Árni skrifaði að 
hann styddi engan veginn þessa gjaldtöku 
„... í ljósi þess að á staðnum hvílir bæði 

helgi og mikil saga. Ég kom 
við hjá ykkur í september 
síðastliðnum og þótti það 
jaðra við helgispjöll að sjá 
hvernig búið var að loka 
leiðinni upp á fellið. Þ.e. 
þessari „einu sönnu leið“ sem 
hefst við leiði Guðrúnar Ósvífurs-
dóttur og ganga skal upp samkvæmt 
ákveðnu ritúali. Leiðið stóð þarna eitt í 
skítasvaði og þvergirt fyrir göngustíginn.“

Árni telur að ákveðnar kvaðir hvíli 
á þeim sem búi á sögufrægum stöðum 
og núverandi ábúendur á Helgafelli séu 
að bregðast þeim skyldum sínum. Hann 
segir að hann muni taka út umfjöllun um 
Helgafell úr ferðabók sinni í ljósi þessara 
aðgerða landeigenda. „Staðurinn er ekki 
áhugaverður lengur. Ykkur eru aðrar 
leiðir færar til að stjórna umferð á fellið,“ 
segir Árni.

Vitnað í Laxdælu
Aðrir hafa sakað Árna um hroka. Flest-

ir virðast styðja þetta 
framtak landeigenda 

þó að mörgum þyki það 
skrýtið að hið opinbera, sem 

græðir mikið á straumi ferðafólks 
til landsins leggi ekkert að mörkum til að 
vernda sögufræga staði hér á landi. 

Frétt um málið birtist á fréttamiðl-
inum eyjan.is á laugardag. Þar spunnust 
sömuleiðis fjörugar umræður.  „,,Misjöfn 
verða morgunverkin" sagði Guðrún forð-
um. Nú hótar einhver ljósmyndari ábú-
endum á Helgafelli þegar þau vilja koma 
einhverju lagi á ágang ferðamanna um 
þeirra land. Svo fjasar hann um þá helgi 
sem sé á staðnum, eins og það séu ein-
hver rök fyrir því að ekki megi taka sann-
gjarnt gald af ferðamönnum svo hægt sé 
að koma þessu í viðunandi horf,“ skrifar 
Valgeir Benediktsson þar meðal annarra.

AKRANES: Fregnir af því að 
vísindamenn telji sig sjá hærri 
tíðni mergæxlna meðal íbúa 

Akraness en íbúa á öðrum stöðum hér 
á landi hafa vakið athygli og jafnvel 
ugg. Mergæxli er krabbamein í bein-
merg. „Það er tilfinning okkar, og við 
höfum tekið eftir því á blóðsjúkdóma-
deild Landspítalans, að það er meira af 
mergæxlum hjá Skagamönnum held-
ur en öðrum,“ sagði Sigurður Yngvi 
Kristinsson prófessor í blóðsjúkdómum 
í samtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins í 
síðustu viku. Hann sagði að fleiri Skaga-
menn hefðu greinst með þetta krabba-
mein undanfarið, þetta væri sjúkdómur 
sem Akurnesingar könnuðust við.

Rannsókn stendur yfir
Nú fer fram rannsókn á vegum Háskóla 

Íslands undir stjórn Sigurðar þar skimað 
er í blóðsýnum fyrir þessum krabba-
meinssjúkdóm hjá Íslendingum eldri en 
fertugt.

„Það sem við þá getum gert með 
þessari rannsókn er að greina hvers 
vegna það er. Ef við náum að staðfesta 
það með þessari skimun, að forstig 
mergæxlis og mergæxli séu algengara á 
Akranesi en annars staðar þá getum við 
grafið enn frekar ofan í það hvers vegna 
það er,“ sagði Sigurður við Ríkisútvarp-
ið og spurði síðan: „Tengist það kannski 
stóriðjunni eins og álveri eða sements-
verksmiðju, eða er eitthvað allt annað í 
gangi þar sem mögulega skýrir þetta?“ 

Umhverfisvaktin bregst við
Samtökin „Umhverfisvaktin við Hval-
fjörð“ hafa lengi gagnrýnt rekstur 

iðjuvera á Grundartanga. Þau birtu 
eftirfarandi texta á Facebook-síðu 
sinni eftir að fregnir bárust af hærri 
tíðni mergæxla meðal íbúa Akraness: 
„Neysluvatn Akurnesinga er að mestu 
leyti yfirborðsvatn af Akrafjalli. Um-
hverfisvaktin við Hvalfjörð hefur ítrek-
að bent á lélega vöktun á neysluvatn-
inu. Tekin eru sýni að vorlagi, eftir að 
snjóa hefur leyst og þar með verða ekki 
til upplýsingar um eiturefni sem berast 
út í yfirborðsvatnið á leysingatímum. 
Þessa vöktun þarf að laga ekki seinna 
en strax.“

„Umhverfisvaktin við Hvalfjörð“ 
samþykkti á aðalfundi sínum sem 
haldinn var á Akranesi í febrúar, fjölda 
ályktana sem snúa að umhverfismál-
um. Þar segir meðal annars um vöktun 
á mengun: „Iðjuverin á Grundartanga 

bera ábyrgð á umhverfisvöktun vegna 
eigin mengunar samkvæmt starfs-
leyfi sem Umhverfisstofnun gefur út 
og ber ábyrgð á. Allt vöktunarferlið 
er á forræði iðjuveranna sem stöðugt 
senda eiturefni út í andrúmsloftið. 

Umhverfisvaktin við Hvalfjörð álítur 
að Umhverfisstofnun vinni gegn eigin 
markmiðum með því að veita starfs-
leyfi sem inniheldur framsal svo mikil-
vægs verkefnis, jafnvel þó að dæmi um 
slíkt megi finna í öðrum löndum.“

Landeigendur taka af skarið
nú kostar 400 

krónur fyrir 
12 ára og 
eldri að 
ganga á 

Helgafell. 

Rýnt í gömul herkort
KJALARNES: Sögufélagið Steini 

á Kjalarnesi hélt á dögunum 
aðalfund sinn í félagsheimilinu 

Fólkvangi á Kjalarnesi. Félagið er áhuga-
mannafélag um sögu og menningu á 
Kjalarnesi og hefur meðal annars staðið 
fyrir bygginu útialtaris við Esjuberg. Þar 
er einn fyrsti kirkjustaður á Íslandi og er 
bygging altarisins nú langt komin.

Á aðalfundi félagsins hélt Magnús 
Þór Hafsteinsson ritstjóri Vesturlands 
sem skrifað hefur bækur um heims-
styrjaldarárin síðari, klukkutíma langt 
erindi um hernámsárin á Kjalarnesi og í 
Hvalfirði. Þar voru sýndar ýmsar fágætar 
myndir og kort hernámsliðsins yfir her-

skálahverfi sem risu á nesinu við Saur-
bæ, í Arnarholti, Brautarholti og víðar. 
Auk þess voru sýndir ýmsar sjaldgæfir 
hermunir úr fórum Þorsteins B. Einars-
son safnara.

Þúsundir erlendra hermanna voru 
á Kjalarnesi þegar flest var í stríðinu. 
Þeir gættu umferðar upp í Hvalfjörð og 
sinntu öryggismálum og öðru eftirliti í 
tenglsum við skipaumferð um fjörðinn, 
Faxaflóa og inn á sundin við Reykjavík.

Fyrirlesturinn þótti takast vel og nú 
eru jafnvel áform um að félagið efni til 
vettvangsferðar í vor eða sumar undir 
leiðsögn Magnúsar inn í Hvalfjörð til að 
skoða minjar um hersetuna þar. 

Kjalnesingarnir (f. v.) Elías Pétursson núverandi sveitarstjóri langanessbyggðar, Sigþór 
Magnússon fyrrv. skólastjóri Klébergsskóla, guðni ársæll Indriðason frá Melum og bræð-
urnir Ólafur og björn Jónssynir frá brautarholti virða fyrir sér gömul kort yfir herstöðvar á 
Kjalarnesi og leggja mat á vígstöðuna.  

Leita skýringa á hærri tíðni 
beinkrabbameins á Akranesi 

Kostar 400 krónur að ganga á Helgafell

Ein af efstu upptökum berja-
dalsár í akrafjalli, austarlega 

í fjallinu í örfárra kílómetra 
fjarlægð frá stóriðjusvæðinu 
á grundartanga. Vatnið sem 

safnast í ána er notað sem 
neysluvatn fyrir akurnesinga.  

Stóriðjusvæðið 
á grundartanga.

rektor  
við landbúnaðarháskóla  
Íslands 
Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rann- 
sóknum, kennslu og nýsköpun á sviði auðlinda-  
og umhverfisfræða, heildstæðrar landnýtingar, 
landslagshönnunar og skipulags. 

Skólinn leggur áherslu á fjölbreyttar rannsóknir  
og nám sem mæta þörfum atvinnulífs, í samvinnu 
við fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök.

Stofnunin Leitar eftir einStakLingi með: 
   akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu  
   á háskóla- og/eða rannsóknaumhverfi.  
   ríka leiðtoga- og samskiptahæfileika. 

   reynslu af fjármálum, stjórnun og stefnumótun. 
   Hæfileika til að móta og miðla framtíðarsýn  

Landbúnaðarháskólinn starfar í tveimur deildum: 
Starfsmenntadeild á framhaldsskólastigi í búfræði 
og garðyrkju og háskóladeild auðlinda og  
umhverfis  sem býður upp á BS, mS og PhD nám  
í búvísindum, náttúru- og umhverfisfræði, skóg-
fræði og landgræðslu, BS nám í umhverfis- 
skipulagi og mS nám í skipulagsfræði.  Skráður 
nemendafjöldi var 305 árið 2016 og starfsmenn  
eru um 85. 

Starfsstöðvar skólans eru þrjár, að Hvanneyri í 
Borgarfirði, reykjum í Ölfusi og keldnaholti í  
reykjavík.  Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri.  
nánari upplýsingar um skólann er að finna  
á www.lbhi.is.

mikilvæg verkefni eru framundan hjá skólanum, 
meðal annars að endurskoða hlutverk og stefnu 
skólans, styrkja umgjörð um nám og nemendur,  
auka tengsl við atvinnulífið og efla gæðamál og 
rannsóknir. 

rektor er æðsti stjórnandi Landbúnaðarháskólans, 
annast rekstur og stjórnun í umboði háskólaráðs 
og ber ábyrgð gagnvart því. 

umSóknarfreStur er tiL 25 aPrÍL.   
umsóknir berist Landbúnaðarháskóla Íslands 
merktar: umsókn um stöðu rektors við Land-
búnaðarháskóla Íslands. ekki er notað staðlað 
umsóknareyðublað. umsóknir og fylgigögn skal 
einnig senda á rafrænu formi eftir því sem unnt  
er á netfangið kristins@lbhi.is.

umSókn SkaL fyLgja:

Ítarleg greinargerð um náms- og starfsferil.
Staðfest eintök af öllum viðeigandi prófskírteinum.  
upplýsingar um þrjá meðmælendur.

Hæfni umsækjenda um embætti rektors verður 
skoðuð í ljósi heildarmats, m.a. með tilliti til 
rekstrar- og stjórnunarreynslu, vísindastarfa og 
hvernig menntun og reynsla viðkomandi muni 
nýtast í starfi rektors. 

gert er ráð fyrir að mennta- og menningarmála- 
ráðherra skipi í embætti rektors til fimm ára frá 
og með 1. ágúst 2017 samkvæmt tilnefningu 
háskólaráðs. Háskólaráð tilnefnir þrjá menn  
í valnefnd til að meta hæfni umsækjenda skv.  
1. mgr. 18. gr. laga um háskóla, nr. 63/2006. 

nánari uPPLýSingar um Starfið veitir 
BjÖrn ÞorSteinSSon, rektor, Í SÍma  
433-5000 og á netfanginu Bjorn@LBHi.iS.

Landbúnaðarháskóli Íslands stuðlar að jafnrétti 
kynjanna og hvetur konur jafnt sem karla til að 
sækja um laus störf. 

einkunnarorð Landbúnaðarháskóla Íslands eru 
gróska, virðing, viska.
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HVANNEYRI: Við sitjum í 
Ullarselinu á Hvanneyri. 
Það er verslun með lopa og 

ullarvörur úr Borgarfjarðarhéraði. Öðr-
um þræði er Ullarselið líka eins konar 
móttaka fyrir Landbúnaðarsafn Íslands 
sem er í sama húsi. Þetta hús var fyrr-
um til áratuga fjósið á Hvanneyri og er 
kallað Halldórsfjós. Kýrnar eru nú fyrir 
allnokkrum árum síðan fluttar yfir í ný-
móðins fjósbyggingu. Halldórsfjósi hef-
ur hins vegar með afar vel heppnuðum 
hætti verið breytt í Ullarsel og Landbún-
aðarsafn. Hér ætlum við að spjalla við 
Ragnhildi Helgu Jónsdóttur. Frá síðustu 
áramótum hefur hún veitt Landbúnað-
arsafninu forstöðu. Auk þess kennir hún 
við Landbúnaðarháskólann.

Bóndi og fræðikona
„Ég tók við sem verkefnisstjóri safnsins 
núna um áramótin. Ég hef unnið við 
nokkur rannsóknaverkefni í tengslum 
við Landbúnaðarsafnið. Meðal annars 
hef ég unnið að rannsóknum á nýtingu 
flæðiengja hér í Borgarfirði. Sú nýting 
var mikilvæg undirstaða undir land-
búnað á stórum svæðum. Annað er að 
ég hafði nú upp á síðkastið unnið ásamt 
fleirum að skýrslu um ræktunarminjar í 
Ólafsdal. Það var í samstarfi við Land-
búnaðarsafnið. Áður hafði ég einnig 
verið starfsmaður í ígripum, tekið á móti 
hópum og fleiri. Annars er ég aðjúnkt 
við Landbúnaðarháskólann og náms-
brautarstjóri í náttúru- og umhverfis-
fræðum. Þar kenni ég kúrsa í landnýt-
ingar- og umhverfisfræðum,“ útskýrir 
Ragnhildur í upphafi samtalsins.

Strax kemur fram að tengsl hennar 

við Hvanneyrarstað, landbúnaðinn og 
umhverfið eru sterk. Hún er fædd og 
uppalin í Andakílnum. „Ég bý nú hér á 
næsta bæ við Hvanneyri, í Ausu. Þarna 
fæddist ég og er uppalin. Við búum þar 
mæðgur og erum með okkar fé sem er 
svona liðlega frístundabúskapur. Þarna 
eru við með 90 kindur, þannig að ég er 
líka sauðfjárbóndi.“

Ragnhildur hleypti þó heimdrag-
anum og sótti sér menntun sem land-
fræðingur. Síðan lauk hún meistara-
gráðu í umhverfis- og auðlindafræði 
með áherslu á sögu landnýtingar. Allt 
þetta nam hún við Háskóla Íslands. „Nei, 
ég fór aldrei í skóla á Hvanneyri en ég 
er hins vegar búin að kenna hér af og 
til í tuttugu ár eða meira,“ segir Ragn-
hildur og hlær. Eftir fjölda ára þar sem 
hún starfaði við Landbúnaðarháskólann 
með hléum hefur Ragnhildur verið fast-
ráðin þar síðan 2012.

Háskólinn réttir úr kútnum
Ragnhildur segir að það henti sér vel að 
geta samtvinnað það að nýta sitt eigið 
land heima í Ausu og búa þar, en jafn-
framt starfa við kennslu og fræðastörf. 
Hún segist kannski svona í og með hafa 
horft í það þegar hún var í námi. „Það 
var þó ekki svona alveg ákveðið. Þetta 
var kostur að geta nýtt menntunina á 
þessu sviði sem ég geri í dag. Ég hef 
alltaf haft áhuga á kennslu. Mér þykir 
það mjög skemmtilegt. Þetta er krefjandi 
og mikil vinna en það að geta miðlað og 
verið í þessum skoðanaskiptum og sam-
skiptum við nemendur er mikils virði og 
gefandi.  Það er nóg að gera, það eru ekki 
margar dauðar stundir.“

Við víkjum spjalli okkar að Landbún-
aðarháskólanum. Þessi afar mikilvæga 
fræða- og menntastofnun á Vesturlandi 
gekk í gegnum erfiða niðurskurðartíma 
í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. 
Ragnhildur upplýsir að nú sé staðan öll 
að batna. „Á síðasta ári náðist að koma 
rekstrinum í mjög gott horf. Hann skil-
aði afgangi. Það fékkst líka niðurskurð-
ur á skuldum sem skólinn var búinn að 

safna gagnvart ríkissjóði eftir erfið ár þar 
sem reksturinn var ekki í takti við þær 
fjárveitingar sem ríkið innti af hendi. Nú 
er þetta að baki og við horfum til þess að 
geta farið að byggja upp aftur.“

Stofnun með erindi
Það má greinilega merkja brennandi 
áhuga í röddu Ragnhildar þegar hún tal-
ar um mikilvægi starfsemi Landbúnað-

arháskólans fyrir samfélagið. Hún segir 
það snúast um grundvallaratriðin. „Við 
erum kenna hvernig við lifum með og af 
landinu. Hvernig við getum nýtt okkar 
auðlindir meðal annars til að brauðfæða 
fólkið sem býr hér. Við þurfum að geta 
gengið sómasamlega um landið á sjálf-
bæran hátt. Þau fög sem eru kennd hér 
við Landbúnaðarháskólann snerta öll 
þessa þætti, hvort sem það er búfræðin 

VIðTAL

Ragnhildur Helga Jónsdóttir aðjúnkt við Landbúnaðarháskóla Íslands:

„Við eigum mikið erindi 
við samfélag nútímans“

ragnhildur Helga Jónsdóttir 
í landbúnaðarsafni Íslands á 
Hvanneyri. Heimasíða safns-

ins er landbunadarsafn.is.

Þessi Farmall-vél er dæmigerð fyrir traktorana sem leystu af hendi vinnuafl í landbúnaðinum og vélavæðingin hófst á flug. Í baksýn 
sést veggmynd af guðmundi Jónssyni bónda að Innra Hólmi í Innri akraneshrepp (nú Hvalfjarðarsveit) þar sem hann stendur við 
Massey Ferguson-dráttarvél sína fyrir tæpum 60 árum síðan.
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sjálf og búvísindin, eða þá brautir eins og 
náttúru- og umhverfisfræði, skógfræði 
og landgræðsla, og síðan umhverfis- og 
skipulagsfræði. Þetta eru allt undirstöð-
ugreinar undir það að lifa í landi og geta 
nýtt það á sómasamlegan hátt.“

Hún bætir svo við: „Við eigum mik-
ið erindi við samfélag nútímans. Þetta 
eru málin sem brenna á okkur. Hvern-
ig göngum við um auðlindir okkar? 
Hvernig eigum við að geta lifað af þeim 
til lengri tíma litið? Við sjáum alltaf fleiri 
og fleiri dæmi um umhverfisvandamál. 
Dæmi um það eru loftslagsbreytingarn-
ar. Þetta eru mál sem virkilega brenna á 
fólki. Ég hef algerlega staðfasta trú á því 
að við eigum virkilega erindi við samfé-
lagið,“ segir hún ákveðin. 

Ríkar skyldur
Nú líður hratt að vori. Þá eru nemar 
útskrifaðir en líka tekið við umsóknum 
um skólavist. Hvernig er staðan í þeim 
málum á Hvanneyri?  „Háskóladeildirn-
ar gætu tekið við fleiri nemendum. Það 
er auðveldara að bæta við þar heldur en í 
búfræðinni sem byggir mikið á verklegu 
námi. Það takmarkar fjöldann þar. Á síð-
ustu árum höfum við því miður orðið 
að vísa frá um þriðjungi umsækjenda í 
bændadeild. Það hefur verið mjög mikil 
ásókn í bændadeildinnia. Fólk vill búa 
í sveitum landsins og það vill starfa við 
landbúnað. Sem betur fer segi ég og það 
er virkilega ánægjulegt að svo sé.“

Íslenskur landbúnaður á þannig for-
tíð en líka framtíð. Ragnhildur segir að 
Landbúnaðarsafnið hafi skýrt hlutverk í 
því að halda utan um söguarfinn, en líka 
varðveita verðmæti til framtíðar. Það sé 
og eigi að vera eðlilegur hluti þess lær-
dóms- og fræðaseturs sem Landbúnað-
arháskólinn er.

„Við erum ekki bara að kynna safnið 
heldur líka staðinn. Hér eru ýmsar 
menningarminjar og hluti af Hvanneyri 
er friðaður. Staðarheildin hér og búsetu-
landslagið í kring er einstakt á landsvísu. 
Safnið hefur verið að koma sér fyrir eftir 
að það var flutt í nýja aðstöðu hér í Hall-
dórsfjósi á Hvanneyri fyrir um tveim-
ur og hálfu ári síðan. Við höfum meira 
pláss hér í húsinu sem á eftir að taka í 
gegn og innrétta. Það eru tækifæri til 

ýmiss konar uppbyggingar. Svo er 
spurning hvort safnið þróist líka í 
fleiri áttir. Við eigum til dæmis mikinn 
fjársjóð í erfðalindum okkar. Þar er ég 
að tala um þessi sérstöku búfjárkyn hér 
á Íslandi. Þar höfum við skyldur um að 
varðveita þessi kyn samkvæmt samningi 
um líffræðilegan fjölbreytileika. Inn-
an Landbúnaðarháskólans er starfrækt 
Erfðalindasetur sem hefur það hlutverk 
að varðveita ekki bara búfjárstofna held-
ur líka stofna plantna sem við höfum 
verið að nýta. Innan þessu eru stundað-
ar rannsóknir og haldið utan um hvar 
þetta allt er staðsett, á hvaða svæðum og 
þess háttar. Þessi starfsemi gæti tengst 
Landbúnaðarsafninu enda snertir hún 
hluta af sögunni.“ 

Varnaðarorð erlendis frá
Ragnhildur útskýr-
ir hlutverk sitt í 
Landbúnaðarsafn-
inu þannig að það 
sé hennar að stýra 
vinnunni í sam-
starfi við aðra. „Ég 
hef stjórn safnsins 
á bak við mig og 
svo Bjarna Guð-
mundsson sem var 
áður forstöðumaður 
safnsins. Við höfum 
sameiginlega opnun 
með Ullarselinu. Við 
ráðum starfsmann 
í sameiningu sem 
er hér yfir sumar-
mánuðina og starfar 
þá bæði í Ullarselinu 
og við safnið. Síðan 
er mikill fjöldi hópum 
sem koma og ég tek 
á móti þeim flestum, 
veiti þeim leiðsögn og 
fylgi þeim hér í gegn. Það er vaxandi 
fjöldi bæði erlendra hópa sem koma 
hingað til Hvanneyrar og fá fyrirlestra 
hér um íslenskan landbúnað. Fólk-
ið vill vita hvernig Íslendingar séu að 
framleiða sinn mat. Það gerir svo sam-
anburð við sína heimahaga. Sérstaklega 
eru þetta Bandaríkjamenn sem eru að 
koma.“

Hún segir að útlendingar sem 
komi til Hvanneyrar dáist að þeim for-
réttindum sem við höfum hér á Íslandi, 
til dæmis varðandi lyfja- og efnanotkun 
í landbúnaði. „Það er mikið til mennt-
að fólk sem kemur í þessa fyrirlestra, 
fólk sem veit virkilega hvernig staðan 
er vestur í Bandaríkjunum. Þau segja 
við okkur: „Passið ykkur Íslendingar 
að lenda ekki í sömu aðstæðum og við 
í Bandaríkjunum. Passið ykkur, passið 
íslenskan landbúnað.“ Þar eru þau að 
tala um hreinleikann, lyfjanotkunina 
og efnanotkunina.“

Víti að varast í lyfjanotkun
Greina má að Ragnhildur er ekki mjög 
hrifin af því að Íslendingar stundi 

innflutning á 
l a n d b ú n a ð -
arvörum. „Lyf-
j a n o t k u n i n 
brennur sér-
staklega á því 

erlenda fólki sem sækir 
okkur heim. Sýklalyfja-
notkunin er upp úr öllu 
valdi í landbúnaði utan 
Íslands, nema þá í Nor-
egi. Við erum á pari við 
Norðmenn og með allra 
lægstu lyfjanotkun sem 
þekkist í heiminum. Það 
er þessi staða sem við 

þurfum að hlúa að og verja. Þetta er 
ekki sjálfgefið en klárlega forskot sem 
við búum að í dag.“

Hún segir að staðan í þessum mál-
um sé mjög slæm í Bandaríkjunum. 
„Nautakjötframleiðslan þar byggir 
mikið á þauleldi þar sem gripirnir eru 
fóðraðir á korni í bland við smá gróf-
fóður. Til að vambarstarfsemin gangi 
og skepnurnar þoli þetta fóður þá 
þarf að gefa þeim gríðarlegt magn af 
sýklalyfjum með fóðrinu. Þessi sýkla-
lyf eru þannig ekki notuð til lækninga 
heldur í forvarnarskyni. Þetta er megin 
skýring þess að aukningin í sýklalyf-
janotkun hefur verið svo mikil sem 
aftur birtist í ónæmi þegar nota á síð-
an sýklalyf hjá fólki. Það eru komnar 
fram bakteríur sem eru ónæmar gegn 
sýklalyfjum. Þegar fólk sýkist af svona 
bakteríum þá duga ekki sýklalyfin. Fá 
eða engin meðöl duga. Þetta er orðið 
verulegt vandamál. Sífellt fleiri deyja af 
þessum völdum. Ef fram fer sem horf-

ir þá mun þetta bara aukast. Sýklalyfin 
virka ekki lengur þegar þau eru notuð 
til að berjast gegn sýkingum hjá fólki. Í 
svona tilfellum erum við komin hund-
rað ár aftur í tímann til þeirrar stöðu 
sem var áður en sýklalyfin voru fund-
in upp og sett á markað.  Þetta er hið 
grafalvarlega við þessa þróun og hin 
stöðuga sýklalyfjanotkun er kannski 
mesta vandamál landbúnaðarins í hin-
um vestræna heimi í dag. Þess vegna 
eigum við á Íslandi að passa okkur að 
fara ekki sömu leið og nágrannalöndin 
hafa gert í þessum efnum.“

Vélarnar boðuðu byltingu
Landbúnaðarsafnið geymir fjölda 
gamalla dráttarvéla og ýmiss konar 
tækja sem voru notuð í tengslum við 
þær. Sjálf segir Ragnhildur að henni 
þyki mjög gaman að vinna landbún-
aðarstörfin á dráttarvélum. „Ég hef 
unnið á þeim síðan ég var smákrakki 
og lærði ung að keyra traktor til að 
sinna þessari  hefðbundnu vélavinnu 
sem tilheyrir búrekstrinum á Ausu. Í 
starfi mínu hér við safnið samþættist 
grunnáhugi minn á vélunum sem slík-
um svo við þennan sagnfræðilega þátt 
sem tengist þeim. Þar á ég við hvaða 
áhrif vélarnar höfðu á þróun landbún-

tól á borð við taðkvörn, ljáklöppu og hverfistein urðu svo gott sem úrelt þegar vélatæknin ruddi sér til rúms. 

Ekki má gleyma jeppunum í tæknisögu 

landbúnaðarins. Þeir skiluðu drjúgum 

verkum. 

ragnhildur við nokkrar af dráttarvélunum í landbúnaðarsafninu sem hún veitir forstöðu. 

Þessi vél stendur óuppgerð í verkstæðisumhverfi á landbúnaðarsafninu. 

Dráttarvél 
á safninu af 
Fordson-gerð.

landbúnaðarsafnið sýnir sögu ýmiss konar tækniþróunar til mat-
vælaframleiðslu í landbúnaði þjóðarinnar. Þar má ekki gleyma mjólk-
urvinnslunni. Varðandi hana má sjá bæði strokka, skilvindur og fleira. 
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aðar og möguleika okkar sem samfé-
lags hér á Íslandi. Vélarnar gjörbreyttu 
öllum möguleikum til landnýtingar 
svo við gætum framleitt nægan mat. 
Fyrir miðja síðustu öld vorum við í 
þeirri stöðu að það var ekki framleitt 
nóg af matvælum hér.“

Sem sérfræðingi í landnytjum 
þá þykir Ragnhildi samspilið milli 
vélasögunnar og landnýtingar mjög 
áhugavert. Inn í þetta blandast síðan 
samfélagsþróunin. „Fólk í sveitum fór 
að sækjast eftir öðrum lífs- og starfs-
háttum. Það sætti sig ekki við þann 
aðbúnað sem var áður. Seljabúskapur 
lagðist af og svo framvegis. Vinnufólki 
fækkaði. Jafnframt byggðist upp þétt-
býli sem kallaði eftir meiri mat. Þannig 
urðu bændur að bregðast við. Það 
opnuðust möguleikar á nýrri tækni. 
Bændur fengu aðgang að fjármagni til 
að kaupa vélar til að framleiða meira 
fyrir þennan markað. Þarna verður 
samspil samfélagsþróunar, tækniþró-
unar og matvælaframleiðslu. Þetta 
tengist allt saman og við reynum að 
koma því á framfæri hér í safninu.“

Sjálfum okkur nóg
Ragnhildur Helga Jónsdóttir segir að 
það eigi að vera grundvöllur allra sam-
félaga að þau séu sjálfum sér næg um 
matvæli. „Við þurfum að framleiða 
nógan mat fyrir okkar þegna. Hvernig 
gerði tæknin okkur þetta kleift á síð-
ustu öld? Við búum í harðbýlu landi. 
Tökum stóra hluta af Suður- og Vest-
urlandi sem dæmi. Þar voru mýrar 
sem voru í raun ónýtanlegt land þang-
að til við fengum skurðgröfur og ræst-
um fram. Þannig gátum við búið til tún 
og beitiland svo hægt yrði að halda úti 
stærri bústofni. Vissulega héldum við 
of lengi áfram að ræsa fram mýrlendi 
en við getum ekki dæmt fortíðina út 
frá því sem við vitum í dag. Það hefði 
verið betra ef menn hefðu stoppað fyrr 
því þetta fór líka yfir í offramleiðslu.“

Og hér komum við að landnýtingu 
og umhverfismálum sem er sérsvið 
Ragnhildar. „Núna erum við byrjuð 
að fylla aftur í skurðina til að endur-
heimta votlendi. Mýrlendi eru mjög 
mikilvæg vistkerfi í náttúru landsins. 
Við eigum að láta land sem ekki er 
nýtt til matvælaframleiðslu komast 
nær upprunalegu horfi með endur-
heimt votlendis en þetta tekur tíma. 
Votlendið hefur mikið að segja varð-
andi loftlagsbreytingar og losun gróð-
urhúsalofttegunda. Mýrarnar binda 
mikið af lífrænum efnum. Þegar þær 
eru ræstar fram þá kemst súrefni að 
jarðveginum og niðurbrot hefst á líf-
rænum efnum. Það losar gróðurhúsa-
lofttegundir. Blautt mýrlendi losar 
miklu minna. Síðan má ekki gleyma 
þýðingu votlendis fyrir fuglalíf, vist-
kerfi í vötnum, flóðasveiflur og ann-
að.“

Gætum notað landið mark-
vissar
Er Ísland vannýtt til landbúnaðar? 
„Já, að mörgu leyti. Við gætum ver-

ið að nota það á markvissari hátt en 
þá vaknar líka spurningin um það til 
hvaða nytja landið sé vannýtt? Við 
gætum vissulega framleitt meira af 
mat í landinu. Ákveðin svæði lands-
ins gætu hentað vel til dæmis til meiri 
kornræktar. Kannski ættum við að fara 
meira út í það. Slíkt væri liður í því að 
við yrðum sjálfum okkur næg varðandi 
fóður fyrir skepnurnar. Það myndi 
draga úr innflutningi á korni sem við 
vitum ekkert hvaðan kemur. Kornið er 
bara keypt á markaði í Rotterdam en 
að sjálfsögðu er það ekki ræktað þar. Í 
fæstum tilfellum er vitað hvaðan korn-
ið kemur. Er þetta korn sem hefur ver-
ið ræktað á svæðum í Amazon þar sem 
skógi hefur verið eytt til að búa til akra 
með tilheyrandi efnanotkun og flutn-
ingum um langan veg? Það væri betra 
að við ræktuðum þetta nær okkur. Hér 
er minna af plágum sem þýðir minni 
efnanotkun í ræktuninni. Við spörum 
gjaldeyri og erum ekki eins viðkvæm 
fyrir sveiflum á erlendum mörkuðum. 
Það er allt sem mælir með því að við 
ættum að vera að framleiða meira af 
korni.“

Illa nýtt auðlegð
Heilt yfir telur Ragnhildur að Ís-
lendingar gætu nýtt auðlindir sínar 
betur til að framleiða meira af landbún-
aðarafurðum til manneldis. „Til þess 
ættum við að nota þessa orku sem við 
höfum. Við búum mjög víða að jarð-
hita og við höfum allt þetta rafmagn. 
Við höfum alveg gríðarlega möguleika. 

Ísland er alveg ótrúlegt land. Við ætt-
um líka að passa betur upp á gott rækt-
unarland, að sólunda því ekki undir 
byggingalönd heldur stýra þessu betur.“

Aðjúnktinn í landnýtingar- og um-
hverfisfræðum bendir á að í dag sé 
verið að flytja inn gríðarlega mikið af 
matvælum. „Kjötinnflutningur hefur 
til dæmis aukist á undanförnum árum. 
Við vitum ekkert við hvaða aðbúnað 
gripirnir hafa búið við sem þær afurðir 
eru af. Við höfum enga tryggingu fyrir 
því. Við vitum ekki einu sinni hvar það 
var alið því nú snýr upplýsingaskyldan 
bara að því hvar dýrinu var slátrað og 
hvar 50 prósent varð af verðmætaaukn-
ingunni. Talandi um nautakjöt sem 
dæmi þá vitum við ekkert hvar nautið 
var alið sem við borðum síðan á fínu 

veitingastöðunum hér á 
landi. Neytendur þurfa 
að vera meira meðvitað-
ir um þetta. Auðvitað er 
eðlilegt að gerð sé sú krafa 
á íslenska bændur um að 
þeir hafi góðan aðbúnað 
og meðferð á sínum dýr-
um og að eftirlit sé gott 
með þessu. En það sama 
á líka að gilda um aðra 
framleiðendur á þeim mat sem við 
erum að neyta.“

Velgengni í Ullarseli
Við erum enn stödd á sama stað og 
spjallið hófst á, það er í Ullarselinu, 
þessari fallegu og hlýlegu verslun í 
gamla fjósinu á Hvanneyri.

Síðasta spurningin, svona rétt fyrir 
forvitnis sakir, snýr að því hvernig það 
gangi? Ragnhildur segir það hreinlega 
blómstra. „Heimsóknum fjölgar ár 
frá ári og það skilaði góðri afkomu á 
síðasta ári. Hingað kemur fjöldi fólks, 
bæði innlent og erlendis frá. Það er 
mikill áhugi á íslensku ullinni og af-
urðum úr henni.“ 

ragnhildur segir að íslenskur landbúnaður búi yfir miklum möguleikum til framtíðar.  

Viðskiptavinir 
í ullarselinu.

Ein af gömlu dráttarvélunum á safninu og við hlið 

hennar plógur sem dreginn var af hesti. 

appelsínugulur allis Chalmers. 



volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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REISUGILDI Hjá Sáá í VíK
KJALARNES: Föstudaginn 17. 

mars var haldið svokallað 
reisugildi í nýrri meðferðar-

stöð SÁÁ í Vík á Kjalarnesi. Þar var 
því fagnað að nú er búið að reisa ný-
byggingar og loka þeim þannig að 
allt er orðið fokhelt og rúmlega það. 
Þessi mannvirki eru vísast mestu 
fjárfestingar í einstökum heilbrigðis-
byggingaframkvæmdum á dreifingar-
svæði blaðsins Vesturlands síðan 
sjúkrahúsin voru byggð á Akranesi og 
í Stykkishólmi.

Tæplega 200 gestir mættu í reisu-
gildið. Arnþór Jónsson, formaður 
SÁÁ, Theodór S. Halldórsson, for-
maður byggingarnefndar, og Þórarinn 
Tyrfingsson, forstjóri Sjúkrahússins 
Vogs, ávörpuðu gesti sem gæddu sér 
á veitingum og skoðuðu hinar glæstu 
nýbyggingar sem hafa risið á um tíu 
mánuðum við hlið eldri meðferðar-
stöðvarinnar á Vík. Fyrsta skóflu-

stunga að húsinu var tekin þann 22. 
apríl sl.. Ráðgert er að þann 1. septem-
ber verði öllum framkvæmdum lokið 
á staðnum. Þá verður Staðarfell í Döl-
um lokað.

Spessi ljósmyndari var í reisu-
gildinu og tók meðfylgjandi myndir 
nema loftmyndina. Hana tók Ólafur 
Kristjánsson. Myndirnar eru birtar 
hér með góðfúslegu leyfi SÁÁ.

Hendrik berndsen (binni blómasali), Marta guðjónsdóttir borgarfulltrúi, 
Þórarinn tyrfingsson og björgólfur Þór guðmundsson í reisugildinu í Vík.

Heiður gunnarsdóttir, varaformaður Sáá, (t.h.) og stjórn-
arkonurnar lára Erlingsdóttir og Kristjana Jónsdóttir.

Þessi loftmynd sem tekin var með dróna daginn sem reisugildið 
var haldið sýnir bæði 3.000 fermetra nýbygginguna og eldra 800 
fermetra húsið í Vík sem verður algerlega endurnýjað. Myndavél-
inni er beint til norðurs og þarna sést í bakgrunni hluti Esjunnar, 
Kjalarnesið, akrafjall og jafnvel sjálfur Snæfellsjökull í fjarska. 

arnþór Jónsson, formaður Sáá, ávaraði gesti og starfsmenn verktaka í reisugildinu.

Dagskrárstjórnarnir Hjalti björnsson, Páll geir björns-
son og ásgrímur Jörundsson létu sig ekki vanta.

ásgerður th. björnsdóttir framkvæmdastjóri fjár-
málasviðs Sáá og theódór S. Halldórsson formaður 
byggingarnefndar.
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Automatic • Smiðjuvegi 11
S: 512 3030 • automatic.is

pantanir@automatic.is
Opnunartími mán-fös: 8-18

NÝJUNG Á FLUTNINGAMARKAÐI
Kynntu þér málið á www.automatic.is og www.mad-tooling.com

Betur 
vinnur 
vit en 
strit!
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LANDIÐ: Aldrei frá því að 
Pressan fór í loftið í febrúar 
2009 hafa jafn margir lesið 

fréttavefi Pressunnar og á síðustu 
tveimur vikun. Samkvæmt netmæl-
ingum var Pressan með 292 þúsund 
staka notendur innanlands og erlend-
is frá 13. til 20. mars. Þriðji mest lesni 
vefmiðill landsins þá viku var dv.is og 
næst á eftir í fjórða sæti var pressan.
is. Undir hana heyrir svo eyjan.is og 
lestur á henni er með í mælingunni 
á Pressunni. Í fimmta sæti yfir mest 
lesnu vefmiðlana var svo vefur Ríkis-
útvarpsins, ruv.is. Aðrir fréttavefmiðl-
ar voru neðar og sumir ekki einu sinni 
sjáanlegir í mælingunni. Lestrarmetið 
með 292 þúsund lesendur var svo 
slegið aftur í síðustu viku og enn var 
Pressan með meiri aðsókn en vefur 
RUV.

Margt hefur breyst frá því Pressan 
fór fyrst í loftið. Nú er vefurinn hluti af 
vaxandi fjölmiðlafyrirtæki sem sam-
anstendur af Pressunni, DV, Eyjunni, 
Bleikt, ÍNN, Birtingi og landshluta-
blöðum Fótspors sem eru aðgengileg 
í gegnum vef Pressunnar. 

Blaðið Vesturland er í þessum 
hópi. Efni úr Vesturlandi er birt bæði 
á pressan.is og eyjan.is eftir að það 

hefur verið prentað í blaðinu. Þannig 
fær það hámarks útbreiðslu, ekki einu 
sinni heima í héraði, heldur einnig á 
netinu. Þar hafa fjölmargar greinar 
úr Vesturlandi fengið góðar viðtökur 

lesenda sem endurpeglast í 
fjölmörgum flettingum.

Kristjón Kormákur Guð-
jónsson ritstjóri Pressunnar 
kveðst hæstánægður með 

árangurinn. Lestur á alla miðla Vef-
pressunnar hefur aukist jafnt og þétt 
síðustu mánuði. Þá hafa Bleikt og Eyj-
an verið í mikilli sókn en aðra vikuna 
í röð nú í mars heimsóttu meira en 

100 þúsund stakir notendur Eyjuna 
sem sérhæfir sig í pólitískri umfjöll-
un. Eyjan sló svo sögulegt lestrarmet 
sitt í síðustu viku. Það var sett þegar 
120 þúsund manns heimsóttu Eyjuna. 
Árið 2013 fór lestur á þeim vef í 113 
þúsund sem var þá mesti lestur hans á 
slíku tímabili frá upphafi og stóð það 
met þar til nú.

Ef listi Gallup er skoðaður kemur í 

ljós að Eyjan ber höfuð og herðar yfir 
aðra miðla sem einbeita sér nokkuð 
að pólitískri umfjöllun. Kristjón segir: 
„Við erum gríðarlega öflugt teymi með 
unga og duglega blaðamenn sem vilja 
sanna sig og gera sitt allra besta. Í dag 
fögnum við nýju meti en höldum svo 
okkar striki. Það er margir spennandi 
hlutir framundan sem verða kynntir 
til sögunnar síðar.“

Pressan setur aðsóknarmet tvær 
vikur í röð: 292 þúsund heimsóknir

Kristjón 
Kormákur 
guðjónsson 
ritstjóri. ljósm.: 
Sigtryggur ari.

listi gallup yfir aðsókn innanlands á mest heimsóttu vefi landsins í síðustu viku. 

Ágæt afkoma 
Dalabyggðar 2016

Í búðardal. afkoma Dalabyggðar og staða 
sveitarfélagsins er með ágætum. ljósm.: 
Friðþjófur Helgason. 

DALIR: Rekstrartekjur Dala-
byggðar á árinu 2016 voru 
fyrir A og B-hluta 847,2 

milljónir króna en rekstrargjöld 762,3 
milljónir. Rekstrarniðurstaða án fjár-
munatekna og fjármagnsgjalda var 
jákvæð um 56,3 milljónir. Fjármuna-
gjöld umfram fjármunatekjur námu 
11,2 milljónum og rekstrarniðurstaða 
því jákvæð um 45,6 milljónir. Þetta 
kom fram þegar ársreikningur sveitar-
félagsins var lagður fyrir sveitarstjórn 
á fundi þann 21. mars.

Í A hluta voru rekstrartekjur 701,7 
milljónir, rekstrargjöld 618,7 millj-
ónir og fjármagnsgjöld 2,2 milljónir. 
Rekstrarniðurstaða A hluta var jákvæð 
um 65,9 milljónir króna að teknu tilliti 
til fjármagnsgjalda.

Fastafjármunir sveitarfélagsins 
voru í árslok 912,5 milljónir, veltufjár-
munir 184,2 milljónir og eignir alls 
um 1.096.664 milljónir króna. Lang-
tímaskuldir voru 268,6 milljónir, 
skammtímaskuldir 130,1 milljónir, 
lífeyrisskuldbinding 94,96 milljónir 

og skuldir alls því um 493,6 milljónir 
króna.

Fyrir A hluta var veltufé frá rekstri 
101,0 milljónir og handbært fé frá 
rekstri 84,6 milljónir. Fyrir A og B 
hluta var veltufé frá rekstri 93,4 millj-
ónir króna og handbært fé frá rekstri 
65,8 milljónir. Veltufjárhlutfall var 
2,03, eiginfjárhlutfall 0,6, skuldahlut-
fall 66% og skuldaviðmið 39%.

Fjárfesting í varanlegum rekstrar-
fjármunum nam 44,2 milljónir. Ekki 
voru tekin voru ný langtímalán. Hand-
bært fé í ársbyrjun var 116,4 milljónir 
króna en í árslok 93,9 milljónir.

„Þetta er góður ársreikningur fyr-
ir 2016 og niðurstaðan framar þeim 
væntingum sem við gerðum okkur. 
Fjárhagsáætlun stóðst í meginatrið-
um en tekjur urður meiri en við höfð-
um þorað að vona. Aukið framlag úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga skýrir það 
að mestu leyti. Hér hefur síðan verið 
aðhald í rekstri allmörg undanfarin ár. 
Það er að skila sér,“ segir Sveinn Páls-
son sveitarstjóri Dalabyggðar. 



Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 
1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

Mercedes  Benz Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 tonn 
Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby 650 KMFe deluxe 2017 
Til afgreiðslu strax • 2 kojur • stór Ísskápur 
150Lítra með 15 lítra frystihólfi
Aukabúnaður: Alde hitun, Hobby Con-
nect system, 4,5 metra markida upp á þaki, 
2200kg burðargeta, 12 volta Rafgeymakerfi, 
TFT, Sjónvarpsfesting, Sólarsella 150 watta
Verð 4.450.000 kr.

Hobby 560UL Premium  2017 
Til afgreiðslu strax 2 stykki.

Annað með eftirtöldum aukabúnaði
2000kg burðargetu stærri dekk • Rúmbreyting í eitt stórt • 
Gólfhiti • Rafgeymakerfi • Truma Ultraheat • Örbylgju ofn 
• þak Markisa 4 metra • Sjónvarpsfesting á lið • Sólarsella 
Verð 4.600.000 kr.

Og hitt nánast með öllum aukabúnaði
Alde hitun • Gólfhiti • Rúmbreyting í eitt stórt • Rafgeymakerfi 
95AH Power AGM rafgeymir gel • 2000 kg burðargeta, stærri 
dekk • USB innstungur • Rúmteppi • Radio-sound system • 
Eldhúsvifta • Knott ETS-Plús stöðugleika kerfi • Sæta áklæði 
Bali • Markisa 6200 á þaki  4 metra • Sólarsella • gas tengi 
utan á • sjónvarpsfesting á lið • reikskynjara
Verð 5.000.000 kr.

Hobby 560KMFe 
DeKuxe 2017
Með eftirtöldum 
aukabúnaði
3 kojur aftast • Gólfhiti • Truma 
Ultraheat • vifta ofan eldavél • 
Rafgeymakerfi • TFT Panill • Bali 
innrétting
Verð 3,9 milljónir

Hobby 560Ukf Prestige 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
Kojur við hliðina á hjónarúminu • Meiri 
burður 1800kg í stað1600kg standard • 
Sjónvarpsfesting á lið • Truma Ultraheat • 
Rafgeymakerfi • TFT aðgerðarskjár • Vifta 
ofan eldavél • gólfteppi • Sólarsella
Verð 3.950.000
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Kynbótaegg 
í kassa 
HVANNEYRI: Margt forvitni- og 
áhugavert er að finna í Landbúnað-
arsafni Íslands á Hvanneyri. Í október 
á síðasta ári barst safninu til dæm-
is sending frá velgjörðarfólki. Um er 
að ræða tvo kassa, afar vandaða að 
gerð. Kassar þessir voru til þess ætlað-
ir að flytja egg vegna kynbótastarfs í 
hænsnarækt.

Eggjakassarnir eru úr tré, 14x14 
tommur á kant og 16 tommur á hæð. 
Hið innra eru þeir með miklum og 
vönduðum eggjaumbúðum. Þeir eru 
frá The Dairy Outfit Co Ltd, Pocock´s 
Patent. „Við athugun á Google sýnist 
þessi vara vera eftirsótt í dag,“ segir um 
þá á heimasíðu safnsins (landbunaðar-
safn.is).

Kassarnir eru komnir úr búi Magn-
úsar Stefánssonar (1891-1982) bú-
fræðings. Hann rak ásamt Arnbjörgu 
Jónsdóttur konu sinni hænsnabú að 
Laugahvoli sunnanvert í Laugarásnum 
í Reykjavík. Þau höfðu þar auk þess 
nokkrar kýr og kindur.

Hænsnaræktin að Laugahvoli 
var með fullkomnustu vélum þeirra 
tíma, og var Magnús fyrstur manna í 
Reykjavík til að flytja inn egg af holda-
kjúklingakyni erlendis frá og seldi síðan 
afurðirnar í neytendaumbúðum.

Á Laugahvoli bjuggu þau hjónin 
fram til ársins 1954 að búreksturinn var 
orðinn fyrir í  skipulaginu og þau þurftu 
að rýma landið með litlum fyrirvara..

Og sem dæmi um brúkun kassanna 
má taka minnisgrein frá Magnúsi bónda 
19. mars 1944 en þá fékk hann „300 út-
ungunaregg frá H.R.Hunter í Englandi“ 
100 Hvíta Ítali, 100 High Sussex og 100 
R.I.R.

Úr þessum flokki fékk hann alls 42 
hænur „og byrjuðu þær að verpa 15. 
nóv. um haustið.“

Magnús var með þeim fyrstu er 
stunduðu kynbætur alifugla með kyn-
bótum hérlendis byggðum á innflutn-
ingi. Um þann innflutning vitna þessir 
kassar. Vonandi eiga hænurnar sem 
komu úr eggjunum sem bárust í þeim 
til landsins, fjölmarga afkomendur í dag.

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

FARÐU ÚT
Hjá Gaman Ferðum leggjum við áherslu á að vera með 
góðar íbúðagistingar, fyrsta flokks hótel og gott verð.
Komdu með því sólin skín hjá Gaman Ferðum!

MEÐ GAMAN FERÐUM!

Tigotan **** 

Verðdæmi  TENERIFE Verðdæmi  SALOU

Verð miðað við 2 fullorðna. Hálft fæði innifalið. 
Ferðatímabil: 13.- 20. maí ‘17.
 

98.900 kr.Verð frá:

Dorada Palace **** 

73.900 kr.Verð frá:

Blaumar **** 

Miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). Akstur og 
morgunverður innifalinn. Ferðatímabil: 2.- 10. júní ‘17.
Verð frá 110.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

96.000 kr.Verð frá:

Green Garden Resort 
& Suites **** 

78.900 kr.Verð frá:

Bæjarhraun 14, sími 560 2000 / gaman.is / gaman@gaman.is 

Verðdæmi  TOSSA DE MAR Verðdæmi  LLORET DE MAR 

Anabel **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og eitt barn. Akstur og 
morgunverður innifalinn. Ferðatímabil: 12.- 20. júní ‘17.
Verð frá 91.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

78.900 kr.Verð frá:

Verð miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). 
Akstur og hálft fæði innifalið. Ferðatímabil: 12.- 20. júní ‘17.
Verð frá 89.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

Verð miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). Ferðatímabil: 
20.- 27. júní ‘17. Verð frá 100. 500 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

GHT Sa Riera **** 

79.900 kr.Verð frá:

Verð miðað við 2 fullorðna. Akstur og morgunverður 
innifalinn. Ferðatímabil: 29. maí - 6. júní ‘17.
 

Leikföng
Perlur - Hlutverkaleikir - LITIR - DÚKKUR

Gylfaflöt 7
587-8700
krumma@krumma.is
www.krumma.is

Vandaðir 
 segulkubbar 

Vefverslun

www.krumma.is

Opið
24/7


