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EFNI BRÉFSINS:

Á DÖFINNI:

• 17.-20. maí: 
Skráning á 
kynbótahrossum

• 24.-25. maí: 
Kornrækt í A.-Skaft.

• 30. maí-10. júní: 
Héraðssýning 
kynbótahrossa á
Gaddstaðaflötum.

Styrkir 
vegna 
kornræktar 

Umsóknarfrestur vegna framlaga til jarðabóta-
og þróunarverkefna rann út þann 1. mars sl.
Frá þessum fresti er þó ein undantekning en
fyrir bændur sem hyggjast sá korni til þroska
er nóg að tilkynna til Búnaðarsambandsins
fyrir 1. júní n.k. að sáð hafi verið korni.
Tilgreina skal fjölda hektara. Stuðningurinn
nemur 35.000 krónum miðað við að sáð sé í
tvo hektara eða meira líkt og í fyrra.
Hafið samband við Kristján (480 1814),
Jóhannes (480 1809) eða Helgu (480 1804).

Héraðssýning 
kynbótahrossa á
Gaddstaðaflötum

Tekið er við skráningum dagana 17. til 20.
maí á skrifstofu Búnaðarsambandsins í síma
480 1800 og á heimasíðunni: www.bssl.is
Héraðssýningin hefst 30. maí og stendur til
10. júní. 
Sjá nánar á baksíðu.

Jarðrækt -
framræsla í A.-Skaft.

Kristján Bj. Jónsson, jarðræktarráðunautur
mun verða í A- Skaftafellssýslu, ásamt 
Grétari Má Þorkelssyni til skrafs og 
ráðagerða dagana 24. og 25. maí 2005.  

Þeir sem vilja þiggja aðstoð við framræslu,
hverskonar jarðræktarmál,
áburðarleiðbeiningar o.fl. hafi samband sem
fyrst við undirritaða, vegna skipulagsins þessa
tvo daga.  
Mikilvægt er að nýta tímann sem best. 

Símar: 480 1814 
eða 896 6619 og 864 6487.
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Lánasjóðurinn
lagður niður

Í ljósi hræringa á fjármálamarkaði og að
Alþingi hefur samþykkt sölu Lánasjóðs 
landbúnaðarins vakna spurningar hvernig kjör
verða á þeim skuldabréfum sem seld verða.
Hvernig breytast kjör viðskiptamanna, 
lánsflokkar o.s.frv.  

Viðskiptaþjónusta Búnaðarsambands
Suðurlands hefur um árabil aðstoðað bændur
með fjármál sín og annast greiningavinnu og
bókhald.  Allar breytingar á lánsformi og 
lánskjörum krefjast ítarlegrar skoðunar og
hvetur Viðskiptaþjónusta BSSL bændur sem
eru með lán hjá Lánasjóði landbúnaðarins til
að hafa samband ef einhverjar spurningar
vakna.

Viðskiptaþjónusta BSSL
Valdimar
Runólfur

Jóhannes
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Stórbagga-
námskeið

Í nóvember sl. fóru tvær konur úr Árnessýslu, ein úr
Rangárvallasýslu og ein úr A.- Skaftafellssýslu á Stórbagga-
námskeið sem haldið var á Hótel Glym í Hvalfirði.
Stórbaggar í stæðunni er námskeið sem unnið var í samvinnu
Lifandi landbúnaðar og fyrirtækinu Skref fyrir Skref með styrk
úr Framleiðnisjóði og frá Starfsmenntaráði.

Markmið námskeiðsins er m.a:
a Auka tekjumöguleika og nýsköpun í landbúnaði.
b Byggja upp virkt tengslanet kvenna í öllum greinum 

landbúnaðarins.
c Auka vald, ábyrgð og sýnileika kvenna í stjórnum og

öðrum stofnunum atvinnugreinarinnar.
d Móta, m.a. með reynslu kvenna virkt tæki sem nýtist sem

flestum konum í landbúnaði
e Síðast en ekki síst eiga saman skemmtilega stund.

Við sem tókum þátt  erum sammála um að stórt skref hafi
náðst í þá átt að ná markmiðunum sem sett voru.  Við teljum
að við höfum verið að búa til nýtt landbúnaðartæki.  Á
námskeiðinu voru konur allstaðar að af landinu og þar
byggðum við upp sterkt tengslanet.  
Námskeiðið var bæði byggt upp á okkar vinnu, þ.e. æfingu og
leiðsögn í að koma fram og tjá sig í ræðustól.  Einnig var
boðið upp á góða fyrirlestra sem að víkkuðu sjóndeilarhringinn
og gáfu okkur innsýn í rannsóknir sem gerðar hafa verið á hlut
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og hlutverki kvenna í stjórnun.  Niðurstaðan var sú að konur
eru ekki eins og karlmenn, bæði er uppeldi og upplag ólíkt. 
Hvert er hlutverk konu í bændastétt?  Hvers vegna eru aðeins
10% kvenna virkar í félagmálum landbúnaðarins?  Hvers
vegna berjumst við konur ekki fyrir launum okkar?  Er lýðræði
ef annað kynið hefur engin áhrif á hagsmunagæslu,
ákvörðunartöku og stefnmótun heillar starfstéttar.  Við leggjum
til að allar konur í landbúnaði spyrji sig þessara spurninga.
Skoðun okkar er sú að bændastéttin væri enn sterkari ef
skoðanir og viðhorf kvenna fengju betur að njóta sín.  Það er
við engan að sakast nema okkur sjálfar og því er það okkar
gera eitthvað í því.
Hugmyndin er að Landbúnaðarháskóli Íslands haldi utan um
þetta verkefni í framtíðinni.   Hér með hvetjum við allar konur til
að taka þátt í Stórbagga-námskeiði ef þær sjá það auglýst, því
það er bæði fróðlegt og skemmtilegt.  Nú þegar eru komnir
nokkrir stórbaggar í stæðuna.  En það er ætlun okkar að gera
reisulega stórbaggastæðu eins og þekkist á fyrirmyndar
bændabýlum.  Komdu með því það er gaman, saman.

Með stórbaggakveðju,

Guðbjörg  Jónsdóttir, Læk
Laufey Guðmundsdóttir, Lækjarhúsum

Sigrún Ásta Bjarnadóttir, Stóru-Mástungu
Sigurlaug Hanna Leifsdóttir, Nýjabæ

.

Mjólkurgjald fellt niður og
Lánasjóðurinn seldur

Alþingi hefur samþykkt breytingu á búnaðarlögum þannig að
12. gr. laganna fellur brott en hún hljóðaði upp á að
búnaðarsamböndum eða öðrum félagasamtökum bænda væri
heimilt að innheimta hjá mjólkurframleiðendum 1,7% gjald af
afurðastöðvarverði innveginnar mjólkur vegna sæðinga
mjólkurkúa. Þetta gjald hefur fjármagnað kúasæðingar að
verulegu leyti hingað til en nú verður breyting á. Í stað þessa
verður veitt fjármunum úr ríkissjóði til kúasæðinga með nýjum
mjólkursamningi og er þar um að ræða 100 milljónir króna
verðlagsárið 2005/2006. Þessi upphæð fer síðan lækkandi um
eina milljón króna á ári til verðlagsársins 2011/2012 er hún
verður komin í 94 milljónir króna. Samkvæmt mjólkursamn-
ingnum skal ráðstafa þessum fjármunum til kynbóta- og 
þróunarverkefna í nautgriparækt en nánari útfærsla er ekki
tilgreind. Breytingin á búnaðarlögunum tekur gildi á nýju
verðlagsári, þann 1. september n.k.

Þá hefur Alþingi samþykkt breytingu á lögum um Lánasjóð
landbúnaðarins sem heimila sölu hans og að söluandvirði hans
skuli renna til Lífeyrissjóðs bænda að frádregnum sölukostnaði
og skv. nánari ákvörðun í fjárlögum. Þá falla núgildandi lög um
Lánasjóðinn úr gildi 31. desember n.k. sem þýðir væntanlega
m.a. að búnaðargjaldið lækkar sem nemur því sem til
Lánasjóðsins rennur í dag til niðurgreiðslu vaxta.

Austurvegi 3, Sími 480 2900



Áhrif sláttutímans eru 
afgerandi á gæði heyja

Síðastliðið sumar var um margt athyglisvert varðandi sprettu,
fóðurgildi og magn heyja.  En hver voru áhrifin í raun
samkvæmt mælingum á orkugildi heyjanna ? 

Á eftirfarandi línuriti má sjá samband milli sláttutíma og
orkugildis (Fem/kg þurrefnis)  miðað við heysýni úr 1.slætti á
svæði Búnaðarsambands Suðurlands sumarið 2004. Að baki
þessu grafi liggja til grundvallar rúmlega 800 heysýni.

Eins og sést á línuritinu er býsna gott samræmi milli lækkunar í
orkugildi og sláttutímans. Strax upp úr 25.júní er orkugildið að
jafnaði komið niður undir 0,8 Fem/kg þurrefnis. Það tölugildi
er oft notað sem mælikvarði á hvort heyið sé í raun
framleiðslufóður fyrir mjólkurkýr.
Miðað við reynslu síðastliðins sumars og sprettuferils eru 
bændur hvattir til að fylgjast vel með sprettu næstu vikur og
bregðast við í tíma áður en orkugildi grasanna fer að falla að
einhverju marki.

Runólfur Sigursveinsson

Hvers vegna
heysýni?

Líkt og undanfarin sumur verður lögð áhersla á að bændur á
Suðurlandi taki hirðingarsýni, þ.e. taki heysýni rétt áður en
heyið er rúllað eða sett á annan hátt í geymslu  Þátttaka í
þessu starfi hefur verið góð undanfarin ár,  að jafnaði hafa
komið til efnagreininga 800 til 900 hirðingarsýni. Mjög er mis-
munandi hversu mörg sýni eru tekin á hverju búi. Algengt er
að bændur taki 5 til 7 sýni til að fá yfirlit yfir gæði þess
heimafengna fóður sem aflað er. Heysýnin verða efnagreind
hjá Landbúnaðarháskólanum líkt og verið hefur. Kostnaður
vegna efnagreiningar á hvert sýni á þessu ári er 3.850 k.r án
VSK. 

Til viðbótar hefðbundinni heyefnagreiningu verður boðið upp á
að fá greint tréni (NDF) í einstökum sýnum. Gjaldtaka vegna
hennar er áætluð kr. 2.000 án Vsk. Þeir bændur sem óska
eftir trénismælingu eru beðnir að merkja það sérstaklega á
heysýnamerkimiðana.

Samkvæmt upplýsingum frá Landbúnaðarháskólanum er
miðað við að frá því að heysýni komi til greiningar þar til
niðurstöður komi til bænda líði ekki meira en 30 dagar. Við
þessi tímamörk yrði miðað í sumar.

Rétt er að rifja upp gagnsemi þessi að taka heysýni:

1 Meiri möguleikar á að fóðrunin verði markvissari og betri
og heysýni eru grunnur að fóðuráætlanagerð.

2 Gefur vísbendingar um ástand túna og er stjórntæki til að 
meta áburðarþörf og  val á áburði.

3 Ef fóðrunarkvillar gera vart við sig er auðveldara að grípa 
inn í ef menn hafa yfirlit um efnainnihald fóðurs.

4 Upplýsingar um efnainnihald fóðurs er einn mikilvægur 
liður í innra gæðaeftirliti búsins og treystir grunn að góðri 
framleiðslu.

Til að tryggja gott skipulag eru væntanlegir þátttakendur
beðnir tilkynna þátttöku í síma 480 1800 eða í tölvupósti,
rs@bssl.is . Í kjölfarið fá bændur senda sérstaka plastpoka,
límmiða og leiðbeiningar um sýnatökuna.

Athygli SUNNU- og SÓMA bænda er vakin á því að þeir þurfa
ekki að tilkynna þátttöku þar sem þeir fá allir send nauðsynleg
gögn.

Runólfur Sigursveinsson
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Þróun orkugildis í 1.slætti 2004
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F R É T T A B R É F
B Ú N A Ð A R S A M B A N D S
S U Ð U R L A N D S

Að setja kýrnar út

Haustbærar kýr ættu nú að vera að fara út í vorið í
sunnlenskum sveitum. Veðrið hentar frábærlega til slíkra
hluta og þó haginn sé ekki kominn enn víðast hvar er það
aukaatriði. Aðalatriðið er að kýrnar fái að venjast
nýgræðingnum smátt og smátt svo fóðurbreytingin verði
sem allra minnst. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að
þær fari út þó þær séu enn á fullri heygjöf. Heyátið minnka
þær sjálfar smátt og smátt eftir því sem nýgræðingurinn
vex.

Miklu nær er síðan að taka þær inn fyrr í haust þ.e. fyrir
sunnlenskar haustrigningar eða í byrjun september. Kýr
sem eiga að vera snemmbærar næsta haust hafa hvort eð
er ekkert að gera úti á þeim tíma en þær eiga sannarlega
erindi þangað núna.

Jóhannes Hr. Símonarson
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Héraðssýning kynbótahrossa 
á Gaddstaðaflötum

Héraðssýning kynbótahrossa á Gaddastaðaflötum hefst 30.
maí og stendur til 10. júní. Ef þátttaka verður minni en búist
er við getur þurft að fækka sýningardögum. Dæmt verður
frá mánudegi til fimmtudags en yfirlitssýning á föstudögum
rétt eins og verið hefur undanfarin vor. Ekki verður dæmt
um helgar. Tekið er við skráningum dagana 17. til 20. maí á
skrifstofu Búnaðarsambandsins í síma 480-1800. Einnig er
hægt að skrá hross til sýningar á heimasíðunni www.bssl.is

Sýningargjald á hvert hross er 8.500 kr. Hafi greiðsla ekki
borist í síðasta lagi í lok dags 20. maí er viðkomandi hross
ekki skráð í mótið. Sýningargjöld er hægt að greiða á skrif-
stofu Búnaðarsambandsins að Austurvegi 1 á Selfossi eða
inn á reikning nr. 0152-26-1618, kt: 490169-6609. Ef greitt
er í banka er mikilvægt að biðja bankann um að faxa strax
greiðslukvittun til Búnaðarsambandsins, faxnúmerið er 480-
1818. Mjög brýnt er að merkja greiðslu með númeri og
nafni hrossins. Ef greitt er í gegnum netbanka vinsamlegast
sendið greiðslukvittun á netfangið helga@bssl.is. Hægt er
að greiða sýningargjöldin með kreditkorti. Endurgreiðsla á
sýningargjöldum kemur aðeins til greina ef látið er vita um
forföll áður en dómar hefjast, s.s. í síðasta lagi 27. maí. 

Að gefnu tilefni skal það tekið fram að það er ófrávíkjanleg
regla að búið sé að taka blóðprufu úr öllum stóðhestum
sem koma til dóms, jafnt ungfolum sem eldri hestum. Að
auki verða allir 5 og 6 vetra stóðhestar að vera myndaðir
með tilliti til spatts áður en þeir mæta til sýningar. Afhenda
verður dómnefnd vottorð um að búið sé að mynda
viðkomandi hest að öðrum kosti verður hesturinn ekki
dæmdur. Öll hross sem koma til dóms verða að vera ein-
staklingsmerkt, þ.e. frost- eða örmerkt.
Reglur um kynbótasýningar er hægt að finna á
heimasíðunni www.bssl.is 

Halla Eygló Sveinsdóttir

Kvíguskoðun stendur yfir

Ráðunautar Búnaðarsambandsins, þeir Sveinn
Sigurmundsson og Guðmundur Jóhannesson eru nú á 
yfirreið um sunnlensk héruð að byggingardæma 1. kálfs
kvígur og yfirlíta eldri dóma nautsmæðra og kvígna sem
dæmdar voru í fyrra.

Lokið er kvíguskoðun í V.-Skaftafellssýslu og
Rangárvallasýslan búin utan Landsveitar og Ásahrepps
þegar þetta er skrifað. Þá er langt komin kvíguskoðun í
Flóa en stefnt er að því að klára aðrar sveitir 
Árnessýslunnar nú í maí og í byrjun júní. 
Á þriðja þúsund kvígur verða skoðaðar.

Til gamans má m.a. geta þess að ein 1. kálfs kvíga mældist
með 207 cm brjóstummál sem fullorðin kýr gæti verið full-
sæmd af. Kvígan bar tveggja ára.
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