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Fjárhúsbyggingar og
vinnuahagræðing
Hestur, Borgarfirði

• 21. febrúar
Beiðslisgreiningarnámskeið
Hótel Kirkjubæjarklaustur
• 22. febrúar

Lækkun kostnaðar í
mjólkurframleiðslu
Stóra-Ármóti.

• 23. febrúar

Sauðfjársamningur, síðasti
dagur til að póstleggja
atkvæði

• 1. mars

Beiðslisgreiningarnámskeið
Stóra-Ármóti
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Beiðslisgreinarnámskeið

Kennari: Þorsteinn Ólafsson, dýralæknir
Sýnd verða æxlunarfæri úr kúm og fjallað verður um kynstarfsemi, beiðsli, aðferðir til þess að greina
beiðsli og hvernig er gripið inn í æxlunarferlið.
Þátttöku skal tilkynna til Búnaðarsambandsins í síma 480 1800 í síðasta lagi fyrir 19. febrúar vegna
námskeiðsins á Klaustri og 26. febrúar vegna námskeiðsins á Stóra-Ármóti.

[

Atkvæðagreiðsla um nýjan sauðfjársamning

Nýr samningur hefur verið gerður um framleiðslu sauðfjárafurða, og fyrir liggur að hann fari í
almenna atkvæðagreiðslu hjá sauðfjárbændum. Skilyrði fyrir þátttöku eru tvíþætt:
1) Að vera félagi í búnaðarfélagi /búnaðarsambandi og/eða í búgreinafélagi.
2) Að vera aðili að búrekstri með a.m.k. 50 vetrarfóðraðar kindur skv. nýjustu forðagæsluskýrslu.

Í dagsins önn.......................4

• 19. -20. febrúar

FR É T T A B R É F B S S L

Námskeið um æxlunarfæði og greiningu á beiðsli mjólkurkúa verða haldin á Hótel Kirkjubæjarklaustri
21. febrúar kl 11:00 til 17:00 og á Stóra-Ármóti 1. mars kl 11:00 til 17:00.

Frá aðalfundi FKS 2007....... 4

Á DÖFINNI:
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Febrúar 2007 29. árgangur 2. tbl.

Séu fleiri en einn félagsmaður á sama búinu, t.d. hjón / sambýlisfólk eða aðrir sem standa
saman að rekstri á sama virðisaukanúmeri, hafa allir þátttökurétt, ef á búinu er a.m.k. 50 fjár.
Gildir þá einu þótt einn sé félagi í búnaðarfélagi og annar t.d. í félagi sauðfjárbænda.
Kjörskrá fyrir Suðurland og Austur-Skaftafellssýslu liggur frammi á skrifstofum Búnaðarsambands Suðurlands á Selfossi, Hvolsvelli, Kirkjubæjarklaustri og Höfn. Einnig er hægt að
nálgast kjörskrána á vefnum með því að smella hér. Kærufrestur er til miðvikudagsins 21.
febrúar og fram að þeim tíma geta menn gengið í félög ef þeir óska þess.
Atkvæðaseðlar verða sendir út í vikunni 12.-16. febrúar og síðasti dagur til að póstleggja
atkvæði er föstudagurinn 23. febrúar.

[

Til sauðfjárbænda!
•

Fjárbókum og lambabókum verður að skila fyrir 1. mars. Best er að senda þær á
skrifstofu Búnaðarsambandsins á Kirkjubæjarklaustri, Klausturvegi 2. Póstnr. 880

•

Búfjáreftirlitið er að fara af stað í vorskoðun og eru sauðfjárbændur minntir á að hafa
gæðastýringarmöppurnar tilbúnar.
Sauðfjárræktarráðunautar Bssl.
Búfjáreftirlitsmenn á Suðurlandi.

[

[
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Skil á veiðiskýrslum
yfir lax- og silungsveiðið

Vinnsla stendur nú yfir á veiðiskýrslum yfir veiði lax- og silungs á
síðastliðnu ári. Margar skýrslur hafa borist en enn vantar talsvert
upp á að allar skýrslur séu komnar í hús. Veiðiréttarhafar eða aðrir
þeir sem hafa umsjón með skráningu á veiði eru beðnir um að
koma veiðiskýrslum til Veiðimálastofnunar sem allra fyrst. Senda
má ljósrit af veiðiskýrslum eða senda þær rafrænt.
Samkvæmt bráðabirgðatölum var stangveiðin á laxi á landinu öllu
árið 2006 um 41.000 laxar, sem er um 15% yfir meðalveiði áranna
1974-2005 (35.724 laxar) en um 19.400 löxum (35%) minni veiði
en í metárinu 2005. Vaxandi hluti stangveiddra laxa er sleppt aftur
eftir að þeir hafa tekið agn, hefur verið um 16 % undanfarin ár. Um
5.500 laxar voru veiddir í net sumarið 2006 sem er minni fjöldi en
var árið 2005 en þá veiddust 7.558 laxar í net. Þar munar mest um
minni veiði í Ölfusá og Hvíta vegna upptöku neta á nokkrum
jörðum. Mikil laxveiði var í Rangánum en samkvæmt bráðabirgðatölum veiddust þar um 6.700 laxar á sl. ári en árið 2005
veiddust þar 7.212 laxar. Veiði í Rangánum byggir að mestu leyti á
endurheimtum laxi úr sleppingum á miklum fjölda gönguseiða sem
þar hafa verið stundaðar frá árinu 1990. Tölur um silungsveiði
liggja enn ekki fyrir en í Veiðivötnum var mjög góð silungsveiði. Á
stöng veiddust 16.639 fiskar, 8.540 urriðar (51,3%) og 8.099
bleikjur (48,7%). Þetta eru litlu færri fiskar en veiddust sumarið
2005 en þá var stangveiðin 16.766 fiskar, 9.943 urriðar og 6.823
bleikjur. Veiði í net var svipuð og árið áður eða um 3.939 fiskar.
Samtals komu á land í Veiðivötnum 20.578 fiskar.
Fyrir veiðitíma hvers árs sendir Veiðimálastofnun veiðibækur og
eyðublöð til skráningaraðila. Flestir stangveiddir fiskar eru
einstaklingsskráðir og gefur það miklar upplýsingar. Fiskar eru
færðir til bókar með upplýsingum um veiðidag, veiðistað, tegund,
kyn, þyngd og lengd eins og dálkarnir í veiðibókinni segja til um.
Skráning laxveiði hér á landi er með því besta sem gerist hjá
laxveiðiþjóðum en enn vantar nokkuð á að skráning silungsveiði sé
fullnægjandi. Hún hefur þó batnað og er víða með sama hætti og
laxveiðiskráning (einstaklingsskráning). Á nokkrum svæðum á
Suðurlandi er skráning silungsveiði góð, má þar nefna skráningu
á netaveiði í Apavatni, veiði í Veiðivötnum og sjóbirtingsveiði í
ýmsum ám í Skaftárhreppi. Verðmæti og eftirspurn eftir silungsveiði
hefur farið vaxandi á undanförnum árum en víða eru ónýttir
möguleikar.
Skráning veiði er mikilvæg við að fylgjast með þeim breytingum
sem á fiskstofnum verða svo hægt sé að nýta þá á sem
skynsamlegastan hátt og er veiðiskráning einnig oftlega notuð til
að meta verðmæti veiða hvort sem er til útleigu eða til að skipta
arði milli veiðiréttareigenda.
Til að auðvelda samskipti við veiðiréttarhafa er þess hér með
óskað að fá netföng þeirra sem hafa umsjón með skráningu
veiðinnar. Það má færa inn á kápu veiðibókarinnar eða að senda til
Veiðimálastofnunar á netföng: gudni.gudbergsson@veidimal.is
eða sudurlandsdeild@veidimal.is.

Veiðiskýrslurnar sendist til Veiðimálastofnunar Suðurlandsdeild
Austurvegi 1, 800 Selfoss, eða Veiðimálastofnunar Keldnaholti 112,
Reykjavík. Þær má einnig senda í bréfasíma: 480 1818 eða á netfang:
sudurlandsdeild@veidimal.is

Guðni Guðbergsson og Magnús Jóhannsson
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Meðalbúið stækkar
mikið milli ára

Niðurstöður skýrsluhalds nautgriparæktarfélaganna fyrir árið 2006
liggja nú fyrir. Á árinu 2006 skiluðu alls 234 bú skýrslum og hefur
þeim fækkað um sex milli ára. Þátttaka í skýrsluhaldi eykst samt
hutfallslega og er nú 90,1% miðað við magn innlagðrar mjólkur
en var 88,5% árið áður. Fjöldi kúa á skýrslu eykst þó nokkuð og
t.d. fjölgar árskúm úr 7.571,9 í 8.185,8 og heilsárskúm fjölgar í
5.124 í 5.570. Skýringin er áreiðanlega sú staða sem uppi er í
framleiðslu- og sölumálum en sú vöntun sem verið hefur mjólk
verður til þess að menn farga kúm síður nú en áður.

Eins og áður hefur komið fram jukust afurðir eftir árskú um 90 kg
milli ára og enduðu í 5.578 kg. Þetta eru mestu afurðir frá
upphafi. Sem fyrr eru afurðir mestar í Rangárvallasýslu eða 5.724
kg/árskú og hafa aukist um 91 kg milli ára. Næst kemur
Árnessýsla með 5.581 kg/árskú og 84 kg aukningu, þá A-Skaft.
með 5.511 kg/árskú og 22 kg aukningu og V-Skaft. rekur lestina
með 4.999 kg/árskú en mesta aukningu milli ára eða 145 kg.
Meðalbústærð eykst mikið milli ára og telur meðalbúið nú 36,3
árskýr og meðalinnlegg upp á 190.084 kg mjólkur eða 184.548
lítra. Meðalskýrslubúið hefur þannig stækkað um 3,3 árskýr og
22.066 kg innlagðrar mjólkur milli ára. Ef meðalbústærð allra búa,
þ.e. búa í og utan skýrsluhalds, er reiknuð kemur í ljos að meðalinnlegg er 176.260 kg eða 171.126 lítrar sem er stækkun upp á
20.921 kg. Rétt er að taka fram að í meðalstærðum eru einungis
bú með innlegg allt árið reiknuð.
Mjólkurnýting batnar milli ára og er nú 93,9% miðað við 92,9%
árið áður.
Athygli vekur að efnahlutföll mjólkur eru mun lægri á austurkanti
svæðisins, þ.e. í Skaftafellssýslunum, þar sem fitu% er um og
undir 3,90% í innleggsmjólk og prótein% niður undir 3,30%. Í
Árnes- og Rangárvallasýslum eru þessar tölur sýnu hærri eða
fitu% í rétt tæpum 4% og prótein% í kringum 3,35%.

Guðmundur Jóhannesson

[
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Námskeið á Suðurlandi
- vorönn 2007 -

Eftirtalin námskeið á vegum Endurmenntunardeildar LBHÍ hafa
verið tímasett hér á Suðurlandi á vorönn 2007:
Lækkun kostnaðar í mjólkurframleiðslu
Fimmtudaginn 22. febrúar kl. 10:30-16:30, Stóra-Ármóti.
Skráningarfrestur til 15. febrúar. Verð: 14.500.Betri beit – meiri mjólk – bólgnar buddur.
Þriðjudaginn 6. mars kl. 10:30-16:00, Þingborg í Flóa.
Skráningarfrestur til 26. febrúar 2007. Verð: 12.500.Lækkun fjármagnskostnaðar
Fimmtudaginn 15. mars 2007 kl. kl 10:30-16:30, Stóra-Ármóti.
Skráningarfrestur til 6. mars. Verð: 14.500.Lækkun búvélakostnaðar
Fimmtudaginn 29. mars 2007 kl. kl 10:30-16:30, Stóra-Ármóti.
Skráningarfrestur til 21. mars. Verð: 14.500.Aukin verðmæti sláturlamba
Fimmtudaginn 12. apríl kl. 10:30-17:00, Kirkjubæjarklaustur.
Skráningarfrestur til 9. apríl Verð: 14.000.Tamning fjárhunda
Laugardaginn 14. apríl 2007 kl. 10:00-18:00 og sunnudaginn
15. apríl 2007 kl. 09:00-18:00, A- Skaftafellssýslu.
Skráningarfrestur til 2. apríl. Verð: 22.900 kr.

Önnur námskeið sem tímasett hafa verið í Borgarfirði en standa
að sjálfsögðu Sunnlendingum til boða:
Fjárhúsbyggingar og vinnuahagræðing
Mánudaginn 19. febrúar kl. 10.00-17.30 og þriðjudaginn 20.
febrúar frá 10.00-17.00, Hestur.
Skráningarfrestur til 16. febrúar. Verð: 20.500 kr.
Verkun heys í útistæðum
Þriðjudaginn 27. mars kl. 10.00-16.30. Hvanneyri.
Skráningarfrestur til 19. mars. Verð 15.500
Skráning á námskeiðin er á heimasíðu LBHÍ (www.lbhi.is) eða í
síma 433 5033 eða með tölvupósti á endurmenntun@lbhi.is.
Nánari upplýsingar um þessi námskeið er að finna í Fréttabréfi
BSSL 12/2006 og 1/2007, á www.bssl.is eða www.lbhi.is.
Hægt er að sækja um styrk vegna ofangreindra námskeiða til
Starfsmenntunarsjóðs Bændasamtakanna.

[

Stykir til þróunarverkefna
og jarðabóta 2007

Bændasamtökin hafa gefið út leiðbeiningar vegna styrkja sem
fást til þróunarverkefna og jarðabóta á lögbýlum. Leiðbeiningarnar
má finna í bændablaðinu og á heimasíðu BSSL, www.bssl.is
undir jarðrækt. Þar er einnig að finna umsóknareyðublað sem
jafnframt fylgir hér með.

Umsóknir skal senda til Búnaðarsambandsins fyrir 1. mars
2007.
Sú breyting hefur verið gerð frá fyrri árum að ekki skal á þessum
tímapunkti sækja um nokkra flokka sem þó eru styrkhæfir. Þessi
flokkar eru:
•
•
•
•

3. Kornrækt
4. Beitarstjórnun og landnýting
7. Viðhald framræslu
8. Kölkun

Sækja skal um úttekt í þessa flokka síðar í sumar á sérstöku
eyðublaði eða með rafrænu útfyllingarformi á www.bondi.is fyrir
1. september n.k. og skal sú umsókn jafngilda beiðni um úttekt
á þessum flokkum.
Ástæða breytinganna er sú að oft á tíðum ákveða bændur ekki
fyrr en eftir 1. mars hvað eigi að framkvæma á árinu. Þess
vegna hefur verulegur hluti umsókna í þessum flokkum ekki
verið framkvæmdur heldur hafa bændur sótt um þessa flokka til
öryggis ef ske kynni að af framkvæmdum yrði. Töluverður tími
fer síðan í það hjá ráðunautum að hausti að reyna að ná
sambandi við umsækjendur til að kanna hvort eitthvað af
þessum framkvæmdum hafi í raun verið unnar. Með breytingunni
fá bændur mun lengri umsóknarfrest og það ætti að vera tryggt
að aðeins þeir sem þegar hafa framkvæmt þessa styrkhæfu
aðgerðir eða sjá fram á þær í bráð, muni sækja um.

[

Vikuinnleggið á Selfossi
stefnir yfir milljón lítra

Innvigtun mjólkur á Selfossi í 5 viku ársisn var 991.626 lítrar
sem er 12.406 lítrum meira en í vikunni á undan. Miðað við
sömu viku í fyrra er innlegg á Selfossi nú rúmlega 69 þús.
lítrum eða 7,48% meira. Munurinn á vikuinnlegginu milli ára
fer því heldur vaxandi og innlegg verðlagsársins er nú rétt
tæpum 11% meira en fyrra verðlagsárs. Ef enn bætir í
vikuinnleggið er ekki ósennilegt að bráðlega verði milljón lítrar
lagðir inn á Selfossi á einni viku en það hefur aldrei áður gerst.

Innvigtun mjólkur á landinu öllu í viku 5 var 2.417.878 lítrar
sem er um 190 þúsund lítrum (8,5%) meira en í sömu viku
ársins 2006. Innvigtun yfirstandandi verðlagsárs er orðin 47,8
milljónir lítra, sem er 10,8% meira en á sama tíma í fyrra.

[
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Frá aðalfundi FKS 2007

Fjölmennur aðalfundur Félags kúabænda á Suðurlandi var haldinn
29.janúar sl. Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa ræddi Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir formaður Samfylkingarinnar um matarverð og
íslenskan landbúnað og áherslur Samfylkingarinnar í þeim efnum.
Á fundinum voru samþykktar tillögur frá stjórn um árgjald og
lagabreytingu á lögum félagsins. Auk þeirra tillagna voru
samþykktar tvær aðrar tillögur samhljóða; önnur um afnám tolla á
innfluttar kjarnfóðurblöndur og hin um sameiginlega dreifingastöð
fyrir landbúnaðarafurðir á höfuðborgarsvæðinu. Tillögurnar eru
eftirfarandi:
„Aðalfundur Félags kúabænda á Suðurlandi haldinn í Árhúsum
Hellu 29. janúar 2007 skorar á landbúnaðarráðherra að fella nú
þegar niður alla tolla á innfluttar kjarnfóðurblöndur.“
Greinargerð
Í tengslum við tillögur ríkisstjórnarinnar til lækkunar matvælaverðs
sl. haust lýstu Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði yfir verðstöðvun
á mjólkurvörum frá skráðu verði 1. janúar 2006 og út yfirstandandi
ár. Þrátt fyrir að jafnframt þessu hyggist afurðastöðvarnar greiða
framleiðendum hækkun launaliðar verðlagsgrundvallar mjólkur
þetta tímabil, sitja þeir eftir sem áður uppi með kostnaðarhækkanir
á aðföngum til búrekstrarins. Síðustu misseri hafa verið umtalsverðar hækkanir á verði fóðurblanda til mjólkurframleiðenda.
Fundurinn minnir á að verð kjarnfóðurs til mjólkurframleiðslu hefur
áhrif á verðmyndun afurða og þar með matvælaverð.
„Aðalfundur FKS, haldinn 29. janúar 2007 að Árhúsum, Hellu
samþykkir að beina því til afurðastöðva í landbúnaði að skoða
hvort hagkvæmt sé að byggja sameiginlega dreifingarmiðstöð fyrir
landbúnaðarafurðir á höfuðborgarsvæðinu.“

[ Í dagsins önn“ á DVD
„

Heimildarmyndin „Í dagsins önn“ er nú komin á DVD en myndin sem áður var á þremur VHS mynd-böndum var uppseld.
Með hliðsjón af því að notkun myndbandstækja fer nú stöðugt
minnkandi var ákveðið að
endurútgefa myndina á DVD.
Um er að ræða 3 diska sem
seldir eru saman í setti og
kosta 5.000 kr.
Hægt er að panta myndina í
síma 480 1800
eða með tölvupósti á bssl@
bssl.is.

FRÉTTABRÉF
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Hlutfall dauðfæddra
kálfa lækkar milli ára

Lokahnykkurinn í uppgjöri skýrsluhalds nautgriparæktarinnar
stendur nú yfir. Meðal þeirra niðurstaðna sem úr skýrsluhaldinu er
að finna eru afdrif kálfa á s.l. ári. Hér á Suðurlandi eru alls skráðir
fæddir 8.477 kálfar, 4.524 naut (53,4% og 3.953 kvígur (46.6%).
Af þessum 8.477 kálfum eru 1.101 skráðir fæddir dauðir eða
13,0% sem er tveimur prósentustigum minna en á árinu 2005.
Þetta er ótvírætt ánægjuleg þróun þó tíðni dauðfæddra kálfa sé eftir
sem áður mun hærri en eðlilegt getur talist. Ásetningur nautkálfa
heldur áfram að aukast. Þannig voru 2.606 eða 58% allra nautkálfa
settir á eða seldir milli búa samanborið við 2.231 eða 52% árið á
undan. Það er því ekki annað að sjá en framboð á nautakjöti muni
aukast á næstu tveimur árum a.m.k.

Á síðasta ári dró úr förgun kúa. Samtals er skráð förgun á 2.557
kýr samanborið við 2.970 árið áður. Sala milli búa er svipuð og árið
áður en alls skiptu 178 kýr um heimilisfang á árinu 2006 en 189
árið áður. Helsta förgunarástæðan er sem fyrr júgurbólga en 42,5%
kúnna hverfa yfir móðuna miklu af þeirri ástæðu. Þetta er ívið hærra
hlutfall en árið 2005.
Burðartími kúnna breytist lítið milli ára þó greina megi örlitla
breytingu í átt til jafnari burðartíma yfir árið. Sem fyrr bera flestar kýr
á haustmánuðum, þ.e. í sept.-des. Kúm sem bera á sumarmánuðum
(júní-ágúst) fjölgar umtalsvert milli ára sem og í apríl. Hins vegar
fækkar burðum í janúar-mars lítillega.

Guðmundur Jóhannesson
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