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Heilbrigði og velferð dýra

Breyttar varnarlínur
vegna sauðfjársjúkdóma
ENDURSKOÐUN sóttvarnasvæða
átti sér nýlega stað með útgáfu auglýsingar nr. 793/2009 um varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma.
Með breytingunum hafa ýmsar
varnarlínur verið lagðar niður og
varnarhólfin stækkuð. Mestu breytingarnar eru á Vesturlandi og í VSkaftafellssýslu, en einnig hafa
breytingar verið gerðar á Vestfjörðum og á Suð-Austurlandi. Við
breytingarnar var fyrst og fremst
horft til útbreiðslu riðuveiki vegna
þess að hún er eini landlægi búfjársjúkdómurinn í svokölluðum
A-flokki, sem er alvarlegasti flokkur sjúkdóma, og garnaveiki sem er
ólæknandi sjúkdómur í B-flokki sem
einnig getur lagst á nautgripi. Báðir
þessir sjúkdómar hafa valdið íslenskri sauðfjárrækt verulegu tjóni
fram á þennan dag.
Fyrstu girðingarnar til varnar útbreiðslu sauðfjársjúkdóma voru
reistar 1937. Þær voru forsenda
þess að útrýming á mæðiveiki, fellilús og fjárkláða tókst.
Með þessum breytingum verður
flutningur á sauðfé og nautgripum
frjálsari á stórum svæðum en verið
hefur en flutningur yfir varnarlínur
er ennþá óheimill nema í sérstökum
undantekningartilfellum. Mikil
ábyrgð hvílir einnig á búfjáreigendum sjálfum að verja sinn bústofn
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Af Pétri
og flensu
P

étur Stefánsson, sem nýlega
gaf út vísnabókina Stefjahnoð,
er þjakaður af krankleika, lagðist í
rúmið og barmaði sér – vitaskuld í
bundnu máli:
Lukkusólin lítið skín.
Líkamsheilsan óðum dvín.
Kræfa flensan kennd við svín
komin er nú heim til mín.

Nú er ég bæði gugginn, grár,
og get vart stundað ljóðapár.
Hausinn er klofinn og hálsinn sár.
Hér mun ég liggja að morgni nár.
Angra mig hryglur og hóstakjölt
hitinn er stígandi og útlitið fölt.
Út fyrir hús get ég ekkert rölt,
né upp á frúna hvað þá brölt.
Nú er ég ekki á grænni grein
ef getur ei fjörgað mig stúlka nein.
Mig verkjar í augun og verkjar í bein.
Voðalegt er þetta flensumein.
Björn Ingólfsson finnur til með
Pétri:
Aumingja Pétur illvígum
örlögum sínum hlítir,
vesæll í sárum veikindum
veltir hann sér og rýtir.
Og Friðrik Steingrímsson:
Fjörið dvín ef vantar vín,
vill það sýn’í stefi,
og svo hrín hann eins og svín
út af pínu kvefi.

gegn sjúkdómum og sýna jafnframt
ábyrgð gagnvart öðrum.
Mikilvægt er við kaup á sauðfé að
fá upplýsingar um heilbrigði fjárins
á bænum sem kaupa á frá og að seljandinn veiti réttar upplýsingar.
Bændur sem ekki þekkja sjúkdóma
eins og lungnapest, kregðu, tannlos
og kýlapest ættu að gera sér grein
fyrir hvers virði það er að vera laus
við þá og forðast fjárkaup, en nota
heldur sæðingar til kynbóta. Fjárkaup ættu alfarið að miðast við
lömb, þeim fylgir minnst smithætta
og minni hætta er á að lömbin leggist í flakk þegar þau eru rekin á
fjall, heldur en fullorðnar ær sem
leita gjarnan á þá afrétti sem þær
þekkja.
Á næstu misserum mun Matvælastofnun leggja áherslu á að
bæta upplýsingar um sjúkdómastöðu og smithættu innan hvers
varnarhólfs til þess að auðvelda enn
frekar tryggan flutning fjár.
Þriðjudaginn 27. október verður
haldinn fræðslufundur í Ásgarði á
Hvanneyri kl. 16:00 til 17:00 þar sem
gerð verður grein fyrir breytingum
á varnarlínunum og sóttvörnum.
Þorsteinn Ólafsson, dýralæknir nautgripa- og sauðfjársjúkdóma

Vefur Matvælastofnunar
www.mast.is.
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Ganga Göngugarpar á Skipaþúfu á Bjarnarhafnarfjalli. Þaðan er fagurt útsýni yfir allan Breiðafjörðinn.

Þurfum ekki að fara langt,
því fegurðin er við túnfótinn
Eftir Gunnlaug Auðun Árnason
Í HNOTSKURN
Stykkishólmur | Gönguferðir er vinsæl dægradvöl. Það hefur orðið
vakning hjá Íslendingum að fara í
stuttar eða langar gönguferðir til að
njóta útivistar og styrkja um leið líkamann. Það er búið að skipuleggja
margar gönguleiðir um allt land til
að auðvelda almenningi að ganga um
landið sitt.
Ferðafélag Snæfellsness var
stofnað á þessu ári í þeim tilgangi að
hvetja fólk til útivistar og eins að
merkja gönguleiðir. Félagið hefur
þegar skipulagt nokkrar gönguferðir á Snæfellsnesi og þátttaka verið
góð. Gunnar Njálsson í Grundarfirði
er hvatamaður að stofnun félagins.
Hann segir að mikill áhugi sé fyrir
nýja félaginu og nú þegar eru félagarnir orðnir yfir 60 talsins og
koma þeir frá sveitarfélögum af öllu
Snæfellsnesi. Hann er að vonum
ánægður með móttökurnar.
„Ég hef löngum haft mikla ánægju
af útivist. Ég lauk námi í ferðamálafræðum frá Hólaskóla árið 2007.
Með mína þekkingu vil ég láta gott af

»
»

Ferðafélag Snæfellness
var stofnð í vor. Í félagið
hafa verið skráðir 60 félagar.
Bjarnahafnarfjall er um
570 m hátt. Skipaþúfa er
fremst á fjallinu. Þangað upp
var farið til að fylgjast með
skipakomum þegar verslað
var við Kumbaravog fyrr á
öldum.

mér leiða,“ segir Gunnar. Hann hefur áhuga á að skipuleggja nýjar
gönguleiðir á Snæfellsnesi. Þar er
hann með helst í huga gönguleið eftir
Snæfellsnesfjallgarðinum endilöngum frá Ljósufjöllum að Snæfellsnesjökli. Þetta er 80 km leið sem hægt
er að skipta í nokkra áfanga. „Okkur
vantar nýjar og áhugverðar gönguleiðir á Íslandi bæði fyrir okkur Íslendinga og fyrir útlendinga og ég er
viss um að Snæfellsnesfjallagarður
getur boðið upp á það,“ segir Gunnar

Ferðafélagið hefur staðið fyrir
gönguferðum í sumar og haust.
„Þegar maður fer að líta betur í
kringum sig kemur í ljós að það þarf
ekki að leita langt til þess að finna
mjög fallegar gönguleiðir. Fegurðin
er við túnfótinn. Við ætlum okkur að
vekja áhuga almennings fyrir útvist
með því að standa fyrir gönguferðum víða á Snæfellsnesi og opna augu
fólks fyrir fjölbreyttri náttúru og
þeirri fegurð sem við eigum hér á
Nesinu,“segir Gunnar.
Fyrir nokkrum dögum efndi félagið til gönguferðar á Bjarnarhafnarfjall í þessum tilgangi. Brynjar bóndi
í Bjarnarhöfn var leiðsögumaður og
var vart hægt að fá kunnugri mann,
því ótal ferðir hefur hann farið upp á
fjallið, helst í þeim tilgangi að eltast
við sauðfé. Besta veður var til fjallgöngu því bjart var yfir þrátt fyrir
nokkuð snarpa norðanátt. Útsýni frá
Skipaþúfu efst á Bjarnarhafnarfjalli
gleymist þeim seint sem tóku þátt í
göngunni. Um næstu helgi býður félagið upp á gönguferð upp með
Svelgsá að Svelgsárkúlu og Jötunsfelli og gengið niður Svelgsárdalinn.

