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  Ert þú með góða hugmynd
...en vantar stuðning við að hrinda henni í framkvæmd? Impra nýsköpunarmiðstöð og Framleiðnisjóður 
landbúnaðarins í samvinnu við Búnaðarsamband Suðurlands og Atvinnuþróunarfélag Suðurlands boða 
til funda um atvinnunýsköpun í sveitum.
Fundirnir eru liður í að hrinda af stað nýju verkefni sem nefnist Vaxtarsprotar. Verkefnið miðar að því að 
auðvelda fólki að hefja eða efla atvinnustarfsemi í sveitum.

Tímasetning: 
Þriðjudagur 30. janúar 2007, Þingborg í Flóa, kl. 20.30. 
Fimmtudagur 1. febrúar 2007, Hlíðarenda, Hvolsvelli, kl. 20.30.

Dagskrá fundanna: 
  1. Elín Aradóttir, verkefnisstjóri hjá Impru nýsköpunarmiðstöð, kynnir verkefnið Vaxtarsprota. 
  2. Jóhannes Kristjánsson, ferðaþjónustubóndi á Höfðabrekku í Mýrdal, segir frá reynslu sinni 
      og gefur góð ráð.
Kaffiveitingar
  3. Andri Snær Magnússon, rithöfundur, flytur erindi undir titlinum Hugmyndir um hin nýju 
      hlunnindi sveitanna. 
  4. Umræður. 
  5. Skráning til þátttöku í verkefnið Vaxtarsprota.
      Fundarstjóri verður Sveinn Sigurmundsson, framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Suðurlands.
      Ef þú ert búsett/ur í sveit og langar til að hefja eigin atvinnurekstur, eða að auka við núverandi 
      starfsemi, þá er þetta fundur fyrir þig!
      Frekari upplýsingar veitir Elín Aradóttir, verkefnisstjóri, í síma 460 7970 
      eða í gegnum tölvupóst (elina@iti.is).
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29. jan. 2007
Aðalfundur FKS, 
Árhúsum, Hellu

30. jan. 2007
Ert þú með góða hugmynd?, 
Þingborg, Flóa

1. feb. 2007
Ert þú með góða hugmynd?, 
Hlíðarenda, Hvolsvelli

12. feb. 2007
Við viljum vallarfoxgras, 
Þingborg, Flóa

15.-16. feb. 2007
Fræðaþing 
landbúnaðarsins, Reykjavík

   Söfnun heyrúlluplasts í Austur-Skaftafellssýslu
Allt frá því að sorpurðun hófst upp í Lóni hefur það verið ljóst að sorpurðunarsvæðið þar tekur ekki 
endalaust við. Ennfremur hefur sorpmagn aukist jafnt og þétt. Nokkur skref stutt en örugg hafa verið 
stiginn í því að endurvinna sorp. Má þar nefna t.d flöskur og dósir, fernu og pappasöfnun Sindra, 
brotajárn og fleiri sorpflokka. En betur má ef duga skal. Við verðum að leita allra leiða til að minnka það 
magn sorps sem fer til urðunar á sorpstað. Undanfarið höfum við verið að skoða hvort að við getum 
minnkað það magn af heyrúlluplasti sem fer til urðunar.
Það eru tvær leiðir sem verið er að skoða. Annarsvegar að koma plastinu til Akureyrar þar sem að 
Sagaplast tekur við því og kemur því erlendis þar sem það er endurunnið. Það er mikilvægt að plast 
sem fer til endurvinnslu sé nokkuð hreint, þ. e. engin bönd og net né annar úrgangur með.
Hin leiðin er að koma plastinu til Húsavíkur þar sem það fer til endurnýtingar hjá Sorpsamlagi 
Þingeyinga. Sorpsamlag Þingeyinga rekur sorpbrennslu sem tekin var í notkun árið 2006 og er 
með fullkomnu brennslu og orkunýtingarkerfi. Orkuveita Húsavíkur nýtir síðan orkuna sem er í formi 
heits vatns sem er notað til rafmagnsframleiðslu. 
Til að gera okkur grein fyrir magni umbúða og umfangi þessa verkefnis munum við fljótlega hafa 
samband við ykkur og kanna áhuga ykkar á þessu samstarfi og áætla það magn af plasti sem 
kemur frá hverjum bæ. 

Það er von okkar að með sameiginlegu átaki náum við að minnka það magn af sorpi sem fer til urðunar 
og þetta er aðeins fyrsta skrefið til að ná því marki. 

 Með von um góðar undirtektir
  Grétar Már Þorkelsson 
  Rannveig Einarsdóttir 
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   Námskeið á Suðurlandi
   vorönn 2007
Í síðasta fréttabréfi voru kynnt þau námskeið á vegum 
Endurmenntunardeildar LbhÍ sem tímasett hafa verið hér á 
Suðurlandi. Nú er búið að tímasetja fimm námskeið að 
auki en það eru „Aukin verðmæti sláturlamba“,  „Tamning 
fjárhunda“ og þrjú fjármálanámskeið.
 
Aukin verðmæti sláturlamba 
Möguleikar sauðfjárbænda á að hækka meðalverð á hvern 
dilk felast einkum í auknum fallþunga, bættri flokkun     
sláturlamba og því að færa sér í nyt yfirborganir utan 
hefðbundins sláturtíma. Það er svo háð aðstæðum hve 
mikið þessir þættir vega í möguleikum til aukinnar 
verðmætasköpunar. Margt spilar þar inní, en frá ári til árs 
skipta sköpum ákvarðanir um burðar- og sláturtíma, og  
allt það er áhrif hefur á vaxtarhraða lambanna. Þessar 
ákvarðanir eru bæði vandasamar og mikilvægar, því þær 
hafa áhrif á bæði kostnað og tekjur. 
Á námskeiðinu verður farið yfir helstu forsendur slíkra 
ákvarðana, og verður meðal annars stuðst við reiknilíkan 
sem þróað hefur verið til að aðstoða við slíka ákvarð-
anatöku. Farið verður yfir niðurstöður úr ýmsum tilraunum 
með bötun sláturlamba, bæði utan- og innandyra, með 
tilliti slátrunar á mismunandi tímum. Reiknilíkanið sem 
notað verður til stuðnings tekur m.a. tillit til áhrifa fall-
þunga á flokkun dilka, áhrifa sláturtíma á verðlagningu 
þeirra og áhrifa burðar- og sláturtíma á kostnað við fóður 
og beit.
Umsjón og kennsla: Jóhannes Sveinbjörnsson, LbhÍ 
Tími: Fimmtudaginn 12. apríl n.k. kl. 10:30-17:00 (8 
kennslustundir), Kirkjubæjarklaustur.
Verð: 14.000.-
Skráning: Á heimasíðu LbhÍ (www.lbhi.is), í síma 
433 5033 eða með tölvupósti á endurmenntun@lbhi.is.
Staðfesta þarf skráningu með því að millifæra 4500.- kr 
(óafturkræft) á eftirfarandi reikning: 1103-26-4237  
kt. 411204-3590.

Tamning fjárhunda 
Námskeiðið er einkum ætlað þeim sem vilja læra undir-
stöðuatriði við tamningu fjárhunda. Hámarksfjöldi þátt-  
takenda á hvert námskeið er 10 og lágmarksaldur hunda 
er 6 mánaða.
Þátttakendur vinna með eigin hund á námskeiðinu. 
Kennsla er að mestu verkleg en að auki eru haldnir fyrir-
lestrar um notkun fjárhunda. Námskeiðið nýtist eigendum 
Landamæra-Collie (Border-Collie) hunda best en eigend-
ur annarra hunda geta einnig haft gagn af námskeiðinu. 
Hundar sem koma á námskeiðið skulu vera bólusettir við 
smáveirusótt (smitsjúkdómur) og skal bólusetningin ekki 
vera eldri en 2 ára og ekki yngri en 10 daga. Hugsanleg 

smithætta er á ábyrgð hundaeigenda. Hundar skulu einnig 
vera ormahreinsaðir og skal sú hreinsun ekki vera eldri en 
12 mánaða.
Umsjón og kennsla: Gunnar Einarsson bóndi á 
Daðastöðum.
Tími: Laugardaginn 14 apr. 2007 kl. 10:00-18:00 og 
sunnudaginn 15. apr. 2007 kl 09:00-18:00 (22,5 kennslu-
stundir) A- Skaftafellssýsla.
Verð: 22.900 kr.
Skráning: Á heimasíðu LbhÍ (www.lbhi.is), í síma 
433 5033 eða með tölvupósti á endurmenntun@lbhi.is.
Staðfesta þarf skráningu með því að millifæra 7000.- kr 
(óafturkræft) á eftirfarandi reikning: 1103-26-4237
kt. 411204-3590. 

Fjármálanámskeið

Lækkun kostnaðar í mjólkurframleiðslu 
Fjallað um tekjustreymi á kúabúum, breytilega kostnaðar-
liði og fastan kostnað. Gerð er grein fyrir uppsetningu 
ársreiknings og hvernig hann er notaður í gerð rekstrar-
greininga. Þátttakendur vinna verkefni með lykiltölum úr 
rekstri kúabúa. Lagt mat á niðurstöður og hvað leiðir eru 
helstar til að ná betri árangri  út frá niðurstöðum rekstrar-
greininga.
Umsjón:  Stefanía Nindel, LbhÍ  og Runólfur 
Sigursveinsson, ásamt fleiri ráðunautum 
Búnaðarsambands Suðurlands.
Tími: fim. 22. feb. kl 10:30-16:30 (7 kennslustundir)
á  Stóra-Ármóti.
Verð: 14.500 kr. Staðfesta þarf skráningu með því að 
millifæra 3.500.- kr (óafturkræft) á eftirfarandi reikning: 
1103-26-4237 - kt. 411204-3590.
Skráningarfrestur til 15. febrúar.
Hámarksfjöldi - 15 - lágmark 10 - á við öll fjármála-     
námskeiðin.
 
Lækkun fjármagnskostnaðar 
Fjallað um helstu hugtök sem notuð eru í daglegri umfjöll-
un um vexti, vísitölur og verðbólgu. Gerð verður grein fyrir 
mismunandi formum skuldabréfa, eingreiðslubréf, lán með 
jöfnum afborgunum, jafngreiðslulán, yfirdráttarlán, verð- 
tryggð og óverðtryggð lán. Fjallað sérstaklega um erlend 
lán og mismunandi samsetningu. Tekin dæmi um mun á 
einstökum lánsformum
Umsjón:  Jóhannes Hr. Símonarsson, ásamt fleiri ráðu-
nautum Búnaðarsambands Suðurlands.
Tími: fim. 15. mars kl. kl 10:30-16:30 (7 kennslustundir)
á Stóra-Ármóti.
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[Verð: 14.500 kr. Staðfesta þarf skráningu með því að   
millifæra 3.500.- kr (óafturkræft) á eftirfarandi reikning: 
1103-26-4237 - kt. 411204-3590.
 
Lækkun búvélakostnaðar 
Fjallað um búvélakostnaðinn út frá mismunandi forsendum. 
Fjárfestingar í vélum og tækjum, kostnaður og tekjur við 
þær. Leiðir til að draga úr heildarkostnaði. Samnýting véla 
og/eða verktakastarfsemi. 
Umsjón:  Valdimar Bjarnason, ásamt fleiri ráðunautum 
Búnaðarsambands Suðurlands.
Tími: fim. 29. mars kl. kl 10:30-16:30 (7 kennslustundir)
á Stóra-Ármóti.
Verð: 14.500 kr. Staðfesta þarf skráningu með því að   
millifæra 3.500.- kr (óafturkræft) á eftirfarandi reikning: 
1103-26-4237 - kt. 411204-3590.

Séu 2 námskeið tekin er verðið: 24.500 kr - séu 3 nám-
skeið tekin þá kosta þau: 37.000 kr.
Skráning á fjármálanámskeiðin er á heimasíðu LbhÍ
(www.lbhi.is), í síma 433 5033 eða með tölvupósti á 
endurmenntun@lbhi.is. 
 

Önnur námskeið 

sem tímasett hafa verið hér sunnanlands eru:
„Við viljum vallarfoxgras“ Ræktun vallarfoxgrass - 
verkun og nýting. 
Mánudaginn 12. febrúar n.k. kl. 10:30-15:00, Þingborg í 
Flóa. 
Skráningarfrestur 5. febrúar 2007.

Betri beit - meiri mjólk - bólgnar buddur. 
Þriðjudaginn 6. mars n.k. kl. 10:30-16:00, Þingborg í Flóa. 
Skráningarfrestur 26. febrúar 2007.

Nánari upplýsingar um þessi námskeið er að finna í 
Fréttabréfi BSSL 12/2006, 
á www.bssl.is eða www.lbhi.is.

Hægt er að sækja um styrk vegna ofangreindra námskeiða 
til Starfsmenntunarsjóðs Bændasamtakanna.

   Nýtt Íslandsmet
Nú er nýlokið ársuppgjöri skýrsluhalds nautgriparæktar-
innar og ljóst að Íslandsmet í mjólkurafköstum einstakra 
kúa á einu almanaksári er fallið. Nýi Íslandsmethafinn er 
Blúnda 468 á Helluvaði á Rangárvöllum, dóttir Káts 99012, 
móðurfaðir Fantur 96789 sonur Flakkara 88015. Blúnda 
náði þeim einstaka árangri á síðasta ári að mjólka 13.327 
kg mjólkur en fyrra Íslandsmet átti Gláma 913 í Stóru-
Hildisey 2 12.762 kg og var það frá árinu 2004.
Það sem gerir árangur Blúndu 468 einstæðan er að hún 
bar ekki fyrr en mánuður var liðinn af árinu eða þann 1. 
febrúar s.l. Hún náði síðan hæst 57 kg nyt og hélt yfir 50 
kg/dag í yfir 3 mánuði. Að sögn Ara Árnasonar, bónda á 
Helluvaði, er kýrin einstaklega mjólkurlagin og hefur gengið 
erfiðlega að gelda hana upp en hún á að bera í nú í byrjun 
febrúar. Hún var enn í 19 kg í desember og í 6 kg um 
miðjan janúar. Afurðir Blúndu eru því rétt tæp 40 kg/dag 
að teknu tilliti til lengdar geldstöðu.
Blúnda 468 er fædd 28. október 2001 og bar sínum fyrsta 
kálfi 28. september 2003 og aftur þann 13. september 
2004. Hún bar ekki á árinu 2005 og er því að ljúka sínu 
þriðja mjólkurskeiði nú en hún bar eins og áður sagði þann 
1. febrúar 2006. Þá átti hún kvígu undan Brimli 97016 
sem hljóta að vera gerðar allnokkrar væntingar til með 
hliðsjón af ætterni.
Á fyrsta mjólkurskeiði mjólkaði Blúnda 6.048 kg og á öðru 
mjsk. 7.191 kg en nú á því þriðja slær hún öll met.

Blúnda 468, Helluvaði, f. Kátur 99012.
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  Afurðir aldrei meiri en í fyrra
Nú er að ljúka uppgjöri skýrsluhalds nautgriparæktarinnar 
og hafa afurðir á Suðurlandi aldrei verið meiri en 2006. 
Meðalafurðir eftir árskú jukust um 90 kg eða 1,6% milli 
ára. Meðalafurðir á árinu 2006 enduðu því í 5.578 kg/
árskú samanborið við 5.488 kg árið áður. Á landinu öllu 
eru meðalafurðir síðasta árs 5.383 kg/árskú sem er 102 
kg aukning frá árinu áður.  
Mestar eru afurðir á árskú í Rangárvallasýslu 5.724 kg 
(5.633), þá Árnessýslu 5.581 kg (5.497), síðan A-Skaft. 
5.511 kg (5.489) og V-Skaft. rekur lestina með 4.999 kg 
(4.854) (tölur frá 2005 innan sviga).  
Kúm á skýrslu fjölgar um 403 og voru 11.256 á síðasta 
ári. Reiknuðum árskúm fjölgar einnig milli ára, úr 7.571 í 
8.186. Meðalbúið telur 35,0 árskýr en inn í þeirri tölu eru 
bú sem hættu framleiðslu á árinu. Meðalbúið er því í raun 
nokkru stærra.
Að þessu sinni náðu fjögur bú yfir 7.000 kg meðalafurðum 
sem er einu fleira en árið áður og en búum með afurðir á 
bilinu 6.000-6.999 kg fjölgar úr 54 í 56 milli ára.

Afurðahæstu búin eru annars þessi 

(bú með yfir 500 kg MFP):
Kirkjulækur, Fljótshlíð, 7.556 kg mjólkur, 561 kg MFP
Akbraut, Holtum, 7.601 kg mjólkur, 556 kg MFP
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Efri-Brúnavellir, Skeiðum, 7.174 kg mjólkur, 523 kg MFP 
Reykir, Skeiðum, 6.747 kg mjólkur, 517 kg MFP

Fjórða búið sem fór yfir 7.000 kg mjólkur er síðan Ytri-
Skógar undir Eyjafjöllum með 7.109 kg mjólkur og 
495 kg MFP.
 
Afurðahæsta bú landsins 2006 var hins vegar Stakkhamar 
á Snæfellsnesi með 7.896 kg mjólkur eftir árskú og er 
það Íslandsmet. 

Afurðahæstu kýr ársins 2006 eru:

197, Stóru-Mörk, V-Eyjafjöllum   f.Hersir 97033 
11.863 kg mjólk, 898 kg MFP

Flís 266, Þúfu, V-Landeyjum   f.Tjakkur 92022 
10.764 kg mjólk, 847 kg MFP
 
Rós 040, Reykjum, Skeiðum   f. Kaðall 94017 
10.823 kg mjólk, 846 kg MFP

Með tilliti til mjólkurmagns er röð 
afurðahæstu kúa þessi:

Blúnda 468, Helluvaði, Rangárvöllum   f.Kátur 99012 
13.327 kg mjólk, 818 kg MFP
 
197, Stóru-Mörk, V-Eyjafjöllum    f.Hersir 97033 
11.863 kg mjólk, 898 kg MFP

Panda 013, Stóru-Mástungu, Gnúp.   f. Búði 91014 
11.142 kg mjólk, 844 kg MFP

Afurðir Blúndu 468 eru eins og fram kemur annars staðar 
í Fréttabréfinu nýtt og stórglæsilegt Íslandsmet en það 
hefur ekki gerst áður að kýr nái ársafurðum yfir 13 tonn 
mjólkur.

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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197 í Stóru-Mörk, f. Hersir 97033, afurðahæsta kýr á 
Suðurlandi 2006.


