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Aðalfundur Félags kúabænda
á Suðurlandi 13.febrúar 2006

Aðalfundur Félags kúabænda á Suðurlandi
verður haldinn mánudaginn 13. febrúar nk.

og verður haldinn að Árhúsum Hellu og
hefst kl.12.00. Nánar auglýst síðar

Stjórn FKS

dk-Búbótarnámskeið
BSSL heldur námskeið í almennri notkun á dk-Búbót bókhalds-

forritinu þann 7. og 8 febrúar n.k. ef þátttaka er næg.
Námskeiðið verður í fundarsal BSSL á Selfossi og mun verða

með svipuðu sniði og áður, þ.e. tveggja daga námskeið þar sem
fólk kemur með sín eigin gögn og vélar. Leiðbeinandi verður

Unnsteinn Eggertsson. Námskeiðið er samstarfsverkefni
Búnaðarsambandsins og Bændasamtaka Íslands.

Áhugasamir skrái sig sem fyrst í tölvupósti bssl@bssl.is 
eða í síma 480 1800.

Er raunhæft að tvöfalda mjólkurframleiðslu á Íslandi 
á næstu árum ?

Málþing 31. janúar 2006 í Þingborg Hraungerðishreppi

Félag kúabænda á Suðurlandi boðar til málþings um stöðu og möguleika íslenskrar
mjólkurframleiðslu. Málþingið verður haldið í félagsheimilinu Þingborg 
í Hraungerðishreppi  31.janúar og hefst kl. 12.00.

Framsöguerindi eru eftirfarandi:

• Staða og horfur í mjólkurframleiðslu
-  Sveinn Agnarsson Hagfræðistofnun Háskóla Íslands

• Markaðsmöguleikar erlendis
-  Guðbrandur Sigurðsson forstjóri MS

• Möguleikar til lækkunar framleiðslukostnaðar á kúabúum
-  Elvar Eyvindsson bóndi Skíðbakka II, Landeyjum.

Að loknum framsöguerindum verða umræður og fyrirspurnir til framsögumanna.
Kúabændur og aðrir áhugamenn um fundarefnið hvattir til að fjölmenna.

Stjórn Félags kúabænda á Suðurlandi

[

Búnaðarþingskosningar 2006
Í ár verður kosið til Búnaðarþings til næstu þriggja ára. Í því sambandi vill stjórn Búnaðarsambands Suðurlands koma

því á framfæri að aðalfundur Búnaðarsambandsins verður 21. apríl n.k.. Í samræmi við samþykktir Bændasamtaka Íslands
mun félagatal liggja frammi á skrifstofum Búnaðarsambandsins frá því 12 vikum fyrir aðalfund í fjórar vikur alls eða frá og
með 27. janúar n.k. til og með 24. febrúar n.k. Hægt er að koma athugasemdum við félagatalið á framfæri á sömu
stöðum og það liggur frammi og mun stjórn Búnaðarsambandsins úrskurða um þær að loknum þeim fresti er félagatalið
liggur frammi. Telst það þá lögleg kjörskrá.

Kosningarétt og kjörgengi til Búnaðarþings hafa þeir einstaklingar og lögaðilar sem þess óska og stunda búresktur í
atvinnuskyni eða vegna eigin nota enda séu þeir aðilar að Búnaðarsambandi Suðurlands. Aðild einstaklinga er óháð því
hvort þeir stunda búrekstur í eigin nafni eða annarra.

Að öðru leyti vísast í samþykktir Bændasamtaka Íslands þar sem kveðið er á um kjörgengi og kosningar til Búnaðarþings.

[
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[ Fimmtudagsfræðslan

Fram á vorið verða haldin níu fræðsluerindi á vegum BSSL
og verða þau flest haldin í fundarsal BSSL að Austurvegi 1
á Selfossi á hverjum fimmtudegi frá kl. 13:30 til 15:30.
Fyrsta fimmtudagsfræðslan fer fram þann 9. febrúar n.k.
Við val á efnistökum voru skoðuð þau málefni sem hvað
mest eru í umræðunni þessi misserin. Þessi erindi eru
ýmist  fyrirlestrar eða létt spjall um málefnið.

Þátttökugjald verður krónur 2.000 á mann fyrir hvern fund.
Skráningar fara fram í síma 480-1800 eða í tölvupósti á
netfangið bssl@bssl.is Nauðsynlegt er að skrá sig svo
hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir ef útlit er fyrir meiri
aðsókn en fundarsalurinn ræður við.

9. febrúar: Einstaklingsmerkingar nautgripa -
hvernig fæ ég gripagreiðslur?
Ábyrgðarmaður: Guðmundur Jóhannesson 
Lýsing: Frá og með 1. janúar 2006 eiga allir nautgripir að
vera einstaklingsmerktir og skráðir í MARK. Farið verður
yfir vinnuferli við einstaklingsmerkingar nautgripa, vinnulag
og skráningar gripa í hjarðbók eða einstaklingsmerkinga-
kerfið MARK sem er á vefslóðinni www.bufe.is. Einnig
verður komið inn á gripagreiðslur, hverjir eiga rétt á þeim
og hvaða kröfur eru gerðar til þess að menn fái
gripagreiðslur.

16. febrúar: Af hverju ertu bóndi ? - 
Mikilvægi stefnumótunar
Ábyrgðarmaður: Runólfur Sigursveinsson
Lýsing: Á fundinum verður fjallað um mikilvægi stefnu-
mótunar til að ná árangri í búrekstri og kynntar aðferðir til
að meta stöðu sína í samanburði við aðra.  Mikilvægi mark-
miðssetningar rætt og hvernig hægt er að fylgja
markmiðum eftir í daglegu starfi.

23. febrúar: Lærðu á launakerfið í dk-Búbót.
Ábyrgðarmaður: María Karen Ólafsdóttir
Lýsing: Kynning á launakerfinu í dk-Búbót. Í því er hægt að
prenta út launaseðla, reikna út öll launatengd gjöld og
senda skilagreinar inn rafrænt. Farið verður yfir hvernig 
forritið er notað. 

2. mars: Endurfjármögnun
Ábyrgðarmaður:Valdimar Bjarnason
Lýsing: Farið verður yfir helstu kosti í endurfjármögnun,
innlend lán skoðuð, vextir, skilmálar, og tímalengd. Erlend
lán, myntkörfulán, liborvextir, gengisþróun og sveiflur og
staða og horfur í efnahagsmálum.

9. mars: Hrossarækt og skýrsluhald á Suðurlandi
Ábyrgðarmaður: Halla Eygló Sveinsdóttir / Pétur
Halldórsson
Lýsing: Skýrsluhaldið kynnt og farið yfir hvernig á að
grunnskrá hross og fylla út þær skýrslur sem tilheyra
skýrsluhaldinu. Einnig sýnikennsla á WorldFeng, gagna-
grunn Bændasamtaka Íslands. Tilvalið fyrir þá sem vilja
byrja í skýrsluhaldi og þá sem vilja koma sér betur inn í 
þau mál. 

16. mars: Sóknarfæri í jarðrækt
Ábyrgðarmaður: Jóhannes Hr. Símonarson
Lýsing: Ísland er fyrst og fremst grasræktarland. En hvaða
möguleika aðra eigum við í jarðræktinni? Bygg hefur nú
verið ræktað um nokkurra ára skeið, víða með ágætum
árangri en það er fyrst og fremst orkufóður. Lítið hefur verið
reynt við ræktun próteingjafa s.s. ertur, flækur og fóður-
lúpínu en á þessum fræðslufundi verður einkum fjallað um
mögulega ræktun á þessum jurtum hér á landi og líkindi
þess að vel megi takast til. 

23. mars: Fjárfestingaákvarðanir - á ég að kaupa eða
leigja tæki ?
Ábyrgðarmaður: Valdimar Bjarnason / Jóhannes Hr.
Símonarson
Lýsing: Á námskeiðinu er skoðað hvort hagstæðara sé að
kaupa eða leigja tæki, hvort heldur sem er haugtankur, 
rúllusamstæða eða plógur. Skoðaðar verða upphæðir, 
vaxtakjör, og endingatími. Fundinn núllpunktur, hvað þarf 
t.d að rúlla margar rúllur til að það borgi sig að kaupa vél.

30. mars: Dauðfæddir kálfar
Ábyrgðarmaður: Þorsteinn Ólafsson
Lýsing: Sagt verður frá þeim athugunum sem hafa verið
gerðar og farið yfir hugsanlegar ástæður.

6. apríl: Heilfóðrun
Ábyrgðarmaður: Grétar Hrafn Harðarson
Lýsing: Mikil afurðaaukning hefur orðið undanfarin ár.
Fóðurverkun hefur  batnað jafnframt því sem kjarnfóðurgjöf
hefur stóraukist, að hluta til vegna aukinnar ræktunar
byggs. Mikil aukning á orkustyrk fóðursins hefur víðtæk
áhrif á efnaskipti kýrinnar og efnasamsetningu afurðanna.
Því miður hefur þetta líka leitt til þess að álag á kýrnar hefur
aukist og aukið hættuna á framleiðslusjúkdómum.  Erlendis
hafa menn brugðist við þessu með því að gefa heilfóður
þar sem hver tugga er í jafnvægi og rétt saman sett miðað
við þarfir kýrinnar.  Nú er þessi tækni að ná fótfestu hér-
lendis.  Markmið fundarins er að draga fram kosti og galla
heilfóðrunar ásamt því að skýra frá mismunandi aðferðum
við fóðrun með heilfóðri.  
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[[ Námskeið 

Minnum á námskeið sem haldið verður dagana 17. og 24.
febrúar nk. um erfðir hrossalita. Enn eru nokkur pláss laus.
Tilhögun námskeiðsins verður þannig að þann 17. feb.
verður fjallað um helstu hestaliti sem þekkjast í íslenska
hrossastofninum og hvernig þeir erfast, eftir daginn fá þátt-
takendur heimadæmi sem síðan verður farið yfir þann 24.
febrúar.
Staðsetning: Fundarsalur BSSL Selfossi
Tímasetning: 17. febrúar, kl. 10-16, framhald 24. febrúar,
kl. 13-16
Lýsing: Fjallað verður um helstu hestaliti sem þekkjast í
íslenska hrossastofninum með myndasýningu og farið ítar-
lega í þekktar litaerfðir með dæmanotkun. Á námskeiðinu
verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum og mörg-
um fleiri: Er hægt að rækta vindótt? - Hvað eru miklar líkur
á að fá einlitt undan tveimur skjóttum?  - Hvernig er hægt
að rækta leirljóst? - Hvernig erfist litförótt? - Bleikálótta
hryssan mín fór undir leirljósan hest, get ég fengið brúnt
folald?
Leiðbeinandi: Guðrún Stefánsdóttir, kennari við Hólaskóla
Þátttökugjald: 15.300 kr (íbúar á lögbýlum fá styrk frá
Framleiðnisjóði landbúnaðarins og greiða 8.150 kr).  
Skráning fer fram hjá Hólaskóla (s: 455 6300, netfang:
solrun@holar.is) eða hjá BSSL (s: 480 1800, netfang:
halla@bssl.is). 
Skráningarfrestur: 31. janúar

Samkvæmt reglugerð um merkingar búfjár 289/2005 og
reglugerð um breytingu á reglugerð um merkingar búfjár
nr. 972/2005 skal einstaklingsmerkja ásetningslömb
ásett haustið 2005 með viðurkenndum merkjum fyrir
15. mars 2006.

Sauðfé sem fætt er fyrir 1. janúar 2005 og ekki er ein-
staklingsmerkt í samræmi við skýrsluhaldskerfi
Bændasamtaka Íslands við gildistöku ofangreindra
reglugerða, skal merkja með viðurkenndum merkjum fyrir
15. mars 2006.

Þau merki sem embætti yfirdýralæknis viðurkennir til nota
í ásetningslömb haustið 2005 eru eftirfarandi:

1. Combi 2000 og CombiE rafrænt merki frá Os
Husdyrmerkefabrik a/s, N-2550 Os i Österdalen,
umboðsaðili Plastiðjan Bjarg

2. LeefTag (New Leef) frá Haupner, umboðsaðili Axi ehf.

Fósturtalningar í sauðfé

Undanfarin ár hafa margir sauðfjárbændur nýtt sér þá
þjónustu að láta telja fóstur í ám og gemlingum. Þessi
tækni hefur verið notuð
erlendis í allmörg ár til
hagræðingar á sauð-
fjárbúum. Talning fóstra
gefur bændum möguleika
á að hagræða í fóðrun
ánna m.a með því að
stýra fóðrun eftir lam-
bafjölda. Talningin gefur
einnig mikla möguleika á
vinnuhagræðingu við sauðburð. 

Nú í vetur verður hafist handa á ný og ætlum við undir-
ritaðar að bjóða bændum upp á fósturtalningar í sauðfé.

Fóstur eru talin í ánum 45-90 dögum eftir fang. Við tal-
ningarnar er notuð sérstök ómsjá, og box sem ærnar eru
reknar inn í þegar þær eru skoðaðar. Þrif og flutningur á
búnaði er framkvæmdur eftir reglum yfirdýralæknis.
Búnaðurinn er sótthreinsaður milli allra bæja og óskað er
eftir að fá skófatnað og regngallabuxur á hverjum bæ til
þess að koma í veg fyrir að smit geti borist á milli búa.

Áhugasamir leitið upplýsinga  hjá Heiðu Guðný Ásgeirs-
dóttur (s: 866 0790,  487 1362) eða Elínu Heiðu Vals-
dóttur (s: 699 5127, 487 1363) elinhv@simnet.is.
Mikilvægt er að hafa samband sem fyrst vegna skiplags við
talningarnar. 

3. Zee Tag midi tag frá Cox, umboðsaðili Vélaborg.
Ein gerð ofangreindra merkja er niðurgreidd af Bænda-
samtökunum en það eru Combi 2000 merkin, 
ísetningartöng er ekki niðurgreidd. Afgreiðslufrestur á
merkjunum er u.þ.b. mánuður.

Ágætu sauðfjárbændur, ekki er eftir neinu að bíða.
Undirritaðar geta pantað fyrir ykkur merki í ásetninginn.
Þeir sem vilja panta merkin sjálfir geta sent tölvupóst á
mark@bondi.is og fengið aðgangslykil inn á vefsíðu sem
heitir www.bufe.is

Frekari upplýsingar og aðstoð við merkjapöntun veita:
Fanney Ólöf S: 487 4818 ( fol@bssl.is ) 
og Berglind 480 1800 ( berglind@bssl.is ). 

Sauðfjárræktarráðunautar BSSL

Sauðfjárbændur - Einstaklingsmerkingar[
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Breytingar á starfsliði BSSL

Um síðustu áramót hætti Unnsteinn Eggertsson störfum hjá
Bændabókhaldi BSSL en hann hefur starfað hjá Búnaðar-
sambandinu frá 1997, lengst af í samstarfi við Samband
garðyrkjubænda. Þökkum við Unnsteini farsæl störf.
Unnsteinn mun þó eftir sem áður verða okkur innan handar
við námskeiðshald. Í stað Unnsteins hefur verið ráðinn
Skafti Bjarnason viðskiptafræðingur.

Frá áramótum fór Helga Sigurðardóttir í fæðingarorlof til
árs. Í stað hennar hefur verið ráðin Katrín Hannesdóttir
viðskiptafræðingur. Skafti og Katrín hafa þegar tekið 
til starfa.

Við bjóðum nýja starfsmenn velkomna og væntum mikils af
þeim.

Samstarfsfélagar

Viðvera á skrifstofum 
Búnaðarsambandsins

Undirrituð hefur fært sig um set og er nú við alla jafna á
skrifstofum Búnaðarsambands Suðurlands, á hefbundnum
opnunartíma, á Selfossi: Mánudaga, þriðjudaga, miðviku-
daga og föstudaga S: 480 1800. Á fimmtudögum á skrif-
stofu Búnaðarsambands Suðurlands á Hvolsvelli 
S: 487 1513. 

G. Berglind Guðgeirsdóttir

Sauðfjárbændur - Skýrsluhald

Munið eftir að skila sauðfjárskýrsluhaldi Bændasamtaka
Íslands fyrir 1. mars 2006. Fjárbókum má skila inn á skrif-
stofur Búnaðarsambandsins. 

Íslandsmet í meðalafurðum á árinu
2005

Afurðahæsta kúabú landsins 2005 er kúabúið á Kirkjulæk í
Fljótshlíð en þar búa hjónin Eggert Pálsson og Jóna
Guðmundsdóttir félagsbúi með elsta syni sínum, Páli
Eggertssyni. Meðalnyt 35,5 reiknaðra árskúa reyndist vera
7.669 kg/árskú á árinu og 581 kg mjólkurfitu og -próteins.
Hvoru tveggja eru ný og stórglæsileg Íslandsmet en eldri
met áttu annars vegar Stóra-Hildisey 2 í A-Landeyjum,
6.450 kg mjólkur frá árinu 2003, og Birtingaholt 1 í
Hrunamannahreppi, 560 kg mjólkurfitu og -próteins frá
árinu 2001.

Búið á Kirkjulæk hefur lengi verið meðal afurðahæstu búa á
Suðurlandi og landinu öllu og er þetta í fjórða sinn sem
þær ná yfir 7.000 kg afurðum eftir árskú á einu
almanaksári. Fyrst gerðist það árið 2001 er afurðirnar
stóðu í 7.136 kg/árskú og það ár reyndist búið vera
afurðahæst á Suðurlandi ef miðað er við mjólkurmagn.
Kýrnar á Kirkjulæk gerðu enn betur fyrir tveimur árum síðan
(2003) er þær mjólkuðu 7.176 kg/árskú og 2004 bættu
þær enn í, fóru í 7.183 kg /árskú. Það var svo síðast liðnu
ári sem stóra stökkið kom, afurðaaukning um 486 kg/árskú
milli ára. Það eru fá kúabú sem státa af svo miklum
afurðum ár eftir ár sem sýnir svo ekki verður um villst að
fóðrun og aðbúnaður kúnna er til mikillar fyrirmyndar. 
Ábúendur á Kirkjulæk þakka þennan árangur ekki síst 
öflugri endurræktun undanfarin og en þar hefur einkum
verið lögð áhersla á að bæta sumarbeit kúnna. Þá hefur
öflugt ræktunarstarf verið stundað þar um árabil og þaðan
hafa sum af þekktari kynbótanautum landsins á síðari árum
komið.
Þá má nefna að Páll er kerfisfræðingur og kom einmitt að
forritun og staðfærslu nautgriparæktarforritsins Ískýr á
sínum tíma. 

[

[

[

[

Katrín Skafti
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Meðalafurðir á Suðurlandi jukust um 69 kg/árskú á s.l. ári

Nú er að ljúka uppgjöri skýrsluhalds nautgriparæktarinnar og ljóst að afurðir á Suðurlandi jukust um 69 kg/árskú eða
1,3% milli ára. Meðalafurðir á árinu 2005 enduðu því í 5.487 kg/árskú samanborið við 5.418 kg árið áður. Á landinu öllu
eru meðalafurðir síðasta árs 5.280 kg/árskú. Mestar eru afurðir á árskú í Rangárvallasýslu 5.633 kg, þá Árnessýslu 5.497
kg, síðan A-Skaft. 5.489 kg og V-Skaft. rekur lestina með 4.854 kg. Reiknuðum árskúm fjölgar nokkuð milli ára, úr 7.295
í 7.571. Meðalbúið telur 31,4 árskýr en inn í þeirri tölu eru bú sem hættu framleiðslu á árinu. Meðalbúið er því í raun
nokkru stærra.
Eitt félag nær yfir 6.000 kg meðalafurðum en það er Nrf. A-Landeyja með 6.063 kg sem hlýtur að teljast frábær árangur.
Að þessu sinni náðu þrjú bú yfir 7.000 kg meðalafurðum sem er sami fjöldi og 2004 en búum með afurðir á bilinu 
6.000-6.999 kg fjölgaði úr 38 í 54 milli ára.

Afurðahæstu búin eru annars þessi:
Kirkjulækur, Fljótshlíð, 7.669 kg mjólkur, 581 kg MFP
Stóra-Hildisey 2, A-Landeyjum, 7.125 kg mjólkur, 530 kg MFP
Miðhjáleiga, A-Landeyjum, 6.993 kg mjólkur, 527 kg MFP

Þriðja búið sem fór yfir 7.000 kg mjólkur er síðan Akbraut í Holtum með 7.003 kg mjólkur og 500 kg MFP.
Eins og fram hefur komið eru afurðir kúnna á Kirkjulæk Íslandsmet hvort sem litið er til kg mjólkur eða verðefna (MFP).

Afurðahæstu kýr ársins 2005 eru:
Ábót 233, Sólheimum, Hrunamannahr. f. Ábætir 99002 9.871 kg mjólk, 863 kg MFP
Gráða 360, Birtingaholti 1, Hrunamannahr., f. Almar 90019 9.711 kg mjólk, 833 kg MFP
Eik 254, Fossi, Hrunamannahr., f. Höttur 96020 9.383 kg mjólk, 802 kg MFP

Með tilliti til mjólkurmagns er röð afurðahæstu kúa þessi:
Rófa 164, Nýjabæ, V-Eyjafjöllum, f. Búi 89017 11.265 kg mjólk, 771 kg MFP
Prýði 014, Stóra-Ármóti, Hraungerðishr. f. Tjakkur 92022 10.966 kg mjólk, 757 kg MFP
Sossa 195, Langholtskoti, Hrunamannahr., f. hvanni 89022 10.875 kg mjólk, 727 kg MFP

Fleiri niðurstöður úr skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar, m.a. afurðahæstu kýrnar og búin, er að finna á heimasíðunni,
www.bssl.is.

Guðmundur Jóhannesson
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Evra (EUR)
Í ágúst 1999 var gengi Evru rúmar 76 kr. Síðan styrkist
krónan og  evran fer lægst niður í 68 kr. í maímánuði árið
2000. Í lok nóvember árið 2001 nær evra sínu hæsta gildi
gagnvart krónu rúmar 97 kr. Þann 27. des 2005 er gengi
evru 75,6 kr. Á þessu tímabili hefur gengið sveiflast um
rúmlega 28%.

Bandaríkjadollar (USD)
Í ágúst 1999 var gengi dollars rúmar 73 kr. en síðan gaf
krónan eftir og  dollarinn kostaði í lok nóvember 2001
tæpar 111 krónur. Síðan hægt og bítandi styrkist krónan og
í marsmánuði  árið 2005 slær gengi dollars niður í 58
krónur.  Þann 27. des 2005 var gengi bandaríkjadals 63,76
kr. Á þessu tímabili hefur gengið sveiflast um rúmlega
89%.

Sterlingspund (GPB)
Í ágúst 1999 var gengi pundsins rúmar 116 kr. síðan gaf
krónan eftir og pundið kostaði í lok nóvember 2001 rúm-
lega 156 krónur. Eftir það með lítislháttar sveiflum náði
pundið sínu lægsta gildi í nóvember 2005 og kostaði ríflega
105 krónur.  Þann 27. des 2005 var gengi sterlingspunds
110,47 kr. Á þessu tímabili hefur gengið sveiflast um rúm-
lega 47,8%.

Gengisþróun 

Hér verður fjallað lítilsháttar um þróun gengis  íslensku krónunar gagnvart eftirtöldum fimm myntum, USD, EUR, GPB, JPY
og CHF. Tekin er staðan eins og gengið var skráð þann 25 ágúst 1999 og síðan þegar þetta er ritað þann 27. desember
2005. Einnig verða fundin hæstu og lægstu gildi. Notast er við almennt gengi og eru línuritin sem hér fylgja tekin af vef
Landsbanka Íslands, www.landsbanki.is þann 27. desember 2005  

Gengisþróun Evru frá 1999 til 2005.

Gengisþróun bandaríkjadollaars frá 1999 til 2005.

Gengisþróun sterlingspunds frá 1999 til 2005.
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Japanskt yen (JPY)
Í ágúst 1999 var gengi á yeni rúmlega 66 aurar. Síðan eftir
töluverðar sveiflur nær krónan sínu lægsta gildi gagnvart
yeni í lok nóvember 2001 rúmlega 89 aurar. Þá styrkist 
krónan jafnt og þétt og nær hámarki í byrjun nóvember
2005 og kostar þá yenið rúmlega 50 aura.  Þann 27. des
2005 var gengi á  japönsku yeni  0,54. Á þessu tímabili
hefur gengið sveiflast um rúmlega 75%.

Svissneskur franki (CHF)
Í ágúst 1999 var gengi frankans tæplega 48. Síðan nær
það sínu lægsta gildi í apríl árið 2000 eða 43,7. Þá hækkar
gengi frankans  jafnt og þétt og nær hámarki í  nóvember
2001 og kostar þá tæplega 67 krónur.  Þá styrkist krónan
en nær þó ekki sínu hæsta gildi frá því í aprílmánuði 2000.
Þann 27. des 2005 var gengi á svissneska frankans 48,6 .
Á þessu tímabili hefur gengið sveiflast um rúmlega 52%.

Gengisþróun yens frá 1999 til 2005.

Gengisþróun svissneska frankans frá 1999 til 2005.

Samantekt
Þegar þetta er skoðað sést að krónan var í sínu lægsta gildi gagnvart þessum gjaldmiðlum í lok árs 2001. Mjög misjafnt
var hver sveiflan frá hæsta og lægsta gildi var en hún var á bilinu 28% á evruni og alveg upp í 89% á bandaríkjadollar. 
Ef þetta er sett í samband við upphæðir getur lántakandi búist við því að lánsupphæð allt að því tvöfaldist í einhvern tíma,
og þar af leiðir tvöfaldast afborgunarhluti og vaxtagreiðslur. Einnig getur lántakandi notið góðs af gengisþróun  það er að
segja ef gengi íslensku krónunar er stöðugt að styrkjast á lánstímanum. Þá greiðir lántakandi mun færri krónur til baka 
heldur en hann fékk lánaðar í upphafi. Að mörgu er að hyggja ef tekið er erlent lán svo sem verðgildi og vextir gjaldmiðils,
gengissveiflur, efnahagsástand á þessum myntsvæðum, lánstími, fjöldi mynta í körfu og svo mætti lengi telja.

Valdimar Bjarnason
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Gæ›i í hverri gjöf

 Korngar›ar 12   |   104 Reykjavík   |   Sími: 570 9800    |   www.fodur.is

Kjarnfó›ur frá Fó›urblöndunni er úr völdum

hráefnum og framleitt sérstaklega fyrir íslenskan

marka›. Vi› vinnum stö›ugt a› rannsóknum,

flróun og endurbótum á fó›urvörum og sérfræ›-

ingar fyrirtækisins gefa gó› rá› um allt sem

var›ar fó›run búfjár.

Hafi› samband vi› okkur og fái› uppl‡singar

um kjarnfó›ur, fó›ursölt og fó›urblokkir.

– gæ›i í hverri gjöf

Kúafó›ur

Fuglafó›ur

Hestafó›ur

Svínafó›ur

Hundafó›ur

Kanínufó›ur

Refafó›ur

Minkafó›ur

Fiskafó›ur

Gott kjarnfó›ur er undirsta›a
ar›bærrar framlei›slu búfjár!


