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efni bréfsins:

Heldur minni afurðir en árið áður
Ársuppgjör skýrsluhalds nautgriparæktarinnar 2010 hefur virt á vef okkar, www.bssl.is.
Afurðir eru heldur minni en í fyrra eða 5.342 kg/árskú á móti 5.358 kg/árskú á árinu 2009.
Hér á Suðurlandi minnkuðu afurðir eftir árskú lítillega milli ára eða um 16 kg, úr 5.440 kg
árið 2009 í 5.424 kg árið 2010. Afurðahæsta búið á landinu á síðasta ári var hjá Jóni og
Hrefnu á Hóli í Sæmundarhlíð en þar mjólkuðu 34,4 árskýr 7.818 kg mjólkur til jafnaðar.
BSSL raðar afurðahæstu búum ekki eftir mjólkurmagni heldur verðefnum og er þar miðað við
mjólkurmagn úr skýrsluhaldi og meðalefnainnihald úr tanksýnum hjá MS. Afurðahæsta búið á
Suðurlandi er að þessu sinni bú þeirra Eggerts, Jónu og Páls á Kirkjulæk í Fljótshlíð. Þar
mjólkuðu kýrnar til jafnaðar 7.671 kg mjólkur á árskú og 568 kg verðefna (MFP). Í öðru sæti
eru Ólafur og Sigurlaug í Hraunkoti í Landbroti þar sem kýrnar mjólkuðu 7.632 kg mjólkur/
árskú og 560 kg MFP. Þriðja í röðinni eru svo Arnar Bjarni og Berglind í Gunnbjarnarholti í
Skeiða- og Gnúpverjahr. Kýr þeirra mjólkuðu reyndar mest með tilliti til mjólkur eða 7.706
kg/árskú en eru nokkru lægri í efnum en á hinum búunum tveimur þannig að magn verðefna
er 559 kg MFP/árskú.
Afurðahæsta kýrin á landinu öllu þriðja árið í röð er Örk 166, Almarsdóttir 90019 á Egg í
Hegranesi með 12.418 kg mjólkur. Athyglisvert er að Örk er fædd árið 1998 og hefur því
sýnt fádæma endingu ásamt miklum afurðum. Tvær kýr ná afurðum yfir 12.000 kg þetta árið
en Randa 014, Beradóttir 92021 á Hvanneyri er næst afurðahæst með 12.115 kg.
Hér á Suðurlandi er Habbý 371 Þverteinsdóttir 97032 í Gunnbjarnarholti í Skeiða- og
Gnúpverjahr. afurðahæst, og reyndar þriðja á landinu öllu, með 11.755 kg en næstar koma
Skjalda 114 Ingjaldsdóttir 04011 í Hraunkoti í Landbroti með 11.627 kg og Rispa 533
Stígsdóttir 97010 í Reykjalíð á Skeiðum með 11.304 kg.
Eins og áður sagði minnkuðu afurðir lítillega hér á Suðurlandi. Hins vegar er afurðaaukning í
A-Skaft., V-Skaft. og Rang. en afurðaminnkun er það mikil í stærstu sýslunni, Árnessýslu, að
afurðir minnka í heild á svæðinu. Á landinu eru afurðir mestar í Skagafirði á síðasta ári eða
5.817 kg mjólkur eftir árskú en síðan kemur A-Skaft. með 5.765 kg og Snæfellsnes með
5.761 kg.
Það sem öðru fremur einkennir skýrsluhaldið 2010 er hve mörg bú ná orðið miklum og
góðum afurðum þó engin met hafi fallið að þessu sinni. Mikill hópur búa nær yfir 7.000 kg/
árskú og athyglisvert er að sjá að nú fylla þau bú sem eru stór á okkar mælikvarða þann
flokk ekkert síður en hin minni.
Nánari upplýsingar, m.a. skýrslur nautgriparæktarfélaganna, er að finna á www.bssl.is.

Nautgriparæktarfundur 3. mars n.k.
Fimmtudaginn 3. mars n.k. verður haldinn nautgriparæktarfundur á vegum Búnaðarsambands Suðurlands og Bændasamtaka Íslands í Árhúsum á Hellu. Fundurinn hefst kl.
13.30. Á fundinum verður m.a. fjallað um niðurstöður skýrsluhaldsins á árinu 2010,
nautahaldið og nautgriparækt almennt. Þá verða veittar viðurkenningar fyrir afurðahæstu
búin og kýrnar á s.l. ári sem og bestu naut úr nautaárgöngum 2002 og 2003. Á fundinn mun
m.a. Magnús B. Jónsson, landsráðunautur í nautgriparækt mæta.
Allir kúabændur velkomnir.
Búnaðarsamband Suðurlands og Bændasamtök Íslands
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Viltu ná betri
árangri í
rekstri ?
Fundir ætlaðir kúabændum
Í byrjun mars verða haldnir tveir
fræðslufundir fyrir kúabændur á
Suðurlandi. Efni fundanna eru
niðustöður úr rekstri SUNNU-búa
síðustu ár og vitnisburður tveggja
búa sem hafa tekið þátt í SUNNUverkefni BSSL um árabil.
Fundirnir verða haldnir á:
Hótel Hvolsvelli,
þriðjudaginn 1. mars kl. 13.30
Stóra-Ármóti,
miðvikudaginn 2.mars kl.13.30.
Dagskrá:
1. Úttekt á rekstri SUNNU-búa
síðustu 5 ár. - Samanburður „11
bestu búa― við meðaltal SUNNUbúa- Runólfur Sigursveinsson Bssl
2. Hvernig er hægt að ná árangri í
rekstri kúabúa ?
-Ásmundur Lárusson,Norðurgarði
-Jóhanna Gunnlaugsdóttir og
Sævar Einarsson, Stíflu
3.Breytingar á SUNNU-verkefninu
- Margrét Ingjaldsdóttir og
Runólfur Sigursveinsson
Kúabændur á Suðurlandi eru
hvattir að mæta og taka þátt í
fundunum !
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Góð lax– og silungsveiði á árinu 2010
Innköllun veiðiskýrslna

Stiginn var byggður árið 1991 og hefur lax verið að nema
land á svæðinu ofan stigans. Fiskgengd og uppeldi laxaseiða

Veiðimálastofnun vinnur nú að árlegri úrvinnslu veiðibóka

hefur verið að aukast þar jafnt og þétt. Þetta hefur leitt til

og stefnt er að því að heildarsamantekt á veiðitölum verði

þess að nú er stunduð stangveiði á laxi í Þverá og Fossá í

lokið í byrjun mars. Það er mikilvægt að allar veiðiskýrslu

Þjórsárdal.

berist til skráningar og að þeir sem skráningu annast og
hafa ekki sent inn skýrslur eru beðnir að gera það sem allra

Tölur um silungsveiði liggja enn ekki fyrir í heild en í

fyrst. Bent skal á að senda má ljósrit af veiðiskýrslum.

Veiðivötnum var enn eitt metveiðiárið. Alls veiddust þar

Þegar veiðiskýrslur berast Veiðimálstofnun eru þær tölvu-

37.373 fiskar, 22.095 urriðar og 15.278 bleikjur. Á stöng

skráðar og unnið yfirlit yfir mælda þætti. Ef um veiðibækur

voru dregnir 29.713 fiskar (80%) og 7.660 fiskar veiddust í

er að ræða er mikilvægt að þær séu merktar veiðiánni og

net (20%). Árið 2009 komu 36.069 fiskar á land í

að nafn sendanda/viðtakanda fylgi með.

Veiðivötnum.

Samkvæmt bráðabirgðatölum var stangveiðin á laxi á

Veiðihlunnindi laxfiska í ám og vötnum landsins

landinu öllu árið 2010 um 75.500 laxar, sem er 1,4% meiri
veiði en árið 2009. Stangveiðin var sú næst mesta sem

byggðir landsins. Veiðiskráning er nauðsynleg til að meta

skráð hefur verið í íslenskum ám. Fyrra met var árið 2008

verðmæti veiðihlunninda. Hún er jafnframt mikilvæg í þeim

en þá veiddust 84.124 laxar á stöng, en af þeim voru

tilgangi að afla upplýsinga um líffræðilega þætti fiskstofn-

29.268 laxar úr sleppingum gönguseiða en árið 2010 voru

anna til að byggja á nýtingu og verndun þeirra. Fiskteljarar

um 16.900 laxar úr sleppingum gönguseiða. Laxveiði á

og seiðamælingar, gefa mikilvægar viðbótarupplýsingar.

stöng í ám þar sem veiði byggist á náttúrulegum löxum var

Skráning á laxveiði hér á landi er víðast hvar góð og með

58.500 og er það mesta veiði á náttúrulegum löxum sem

því besta sem gerist í heiminum. Skráningu á silungsveiði

skráð hefur verið hér á landi. Hafa ber í huga að vaxandi

má bæta og vantar nokkuð á að veiðitölur fyrir urriða og

hluti stangveiddra laxa er sleppt aftur eftir að þeir hafa

bleikju séu tæmandi. Á nokkrum svæðum á Suðurlandi er

tekið agn. Ekki er enn þekkt hve mörgum löxum var sleppt
aftur árið 2010 en árið 2009 var hlutfallið um 20%.

eru

verðmæt og mjög mikilvæg auðlind fyrir hinar dreifðu

silungsveiði vel skráð, má þar nefna netaveiði í Apavatni,

Af

veiði í Veiðivötnum og sjóbirtingsveiði í ýmsum ám í

einstöku ám veiddust langflestir laxarnir í Ytri-Rangá og

Skaftárhreppi. Verðmæti og eftirspurn eftir silungsveiði fer

Eystri–Rangá en rúmlega 6.000 laxar veiddust í hvorri á en

vaxandi og ljóst að víða eru ónýttir möguleikar í stangveiði

laxveiði þar byggir að mestu á sleppingum gönguseiða.

á silungi. Afar mikilvægt er að við stöndum vörð um

Sama má segja um Tungufljót í Biskupstungum, Skógá,

veiðihlunnindi í ám og vötnum landsins. Þar er lykilatriði

Vatnsá, Affall í Landeyjum og Þverá í Fljótshlíð. Aska frá

skynsamleg

eldgosinu í Eyjafjallajökli hamlaði verulega fiskgengd og

nýting og gætni

í

athöfnum, s.s. seiða-

sleppingum og verklegum framkvæmdum, sem haft geta

veiði í Skógá. Af öðrum sunnlenskum ám má nefna að loka-

áhrif á vöxtur og viðgang náttúrulegra stofna.

tölur úr Stóru–Laxá urðu um 760 laxar og í Sogi veiddust
um 1.250 laxar, þetta er mesta skráða stangveiði í þessum

Veiðiréttareigendur og aðrir sem annast skráningu veiði eru

ám.

hvattir til að senda veiðiskýrslur til úrvinnslu til Veiðimálastofnunar

Bráðabirgðatölur yfir netaveiði á laxi sumarið 2010 benda til

sem

allra

fyrst.

Vinsamlega

sendið

veiði-

skýrslurnar til Veiðimálastofnunar, Austurvegi 3-5, 800

þess að hún hafi verið um 13.300 laxar, sem er um 38 %

Selfoss, eða Veiðimálastofnunar Keldnaholti, 112 Reykjavík.

aukning í veiði frá fyrra ári en 35% undir meðalveiði áranna

Þær má einnig senda í bréfasíma: 480-1818 eða á net-

1974–2009. Mikil laxveiði var í net í Þjórsá og er útlit fyrir

fangið: sudurlandsdeild@veidimal.is

að veiðin hafi verið yfir 7.000 laxar sem er metveiði. Þá má
og geta þess að um 670 laxar gengu upp fiskstigann við

Guðni Guðbergsson og Magnús Jóhannsson

Búða í Þjórsá í fyrra sem er mesta laxgengd þar til þessa.

Breytingar á vinnu sauðfjárræktarráðunauta
Sauðfjárræktarráðunautar Búnaðarsambandsins eru frá störfum eins og sakir standa. Þórey Bjarnadóttir er komin í
fæðingarorlof til eins árs og Fanney Ólöf Lárusdóttir er í veikindaleyfi. Á meðan sinnir tölvudeild BÍ allri þjónustu við
www.fjarvis.is og Mark kerfið www.bufe.is. Merki má panta hjá Kristínu Helgadóttur, sími 563 0300, netfang:
kh@bondi.is og best er að leita til Önnu Guðrúnar, sími 563 0300, netfang: agg@bondi.is með aðstoð við fjarvis.is.

fréttabréf bssl
Feb. 2011 33. árg. 2. tbl.

Ritstjórn: Þórey Bjarnadóttir og Guðmundur Jóhannesson
Ábyrgðarmaður: Sveinn Sigurmundsson
Sími: 480 1800—Fax: 480 1818—netfang: bssl@bssl.is—www.bssl.is—ISSN 1605-7546
Prentun: Búnaðarsamband Suðurlands

2

