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Skipuleggja Kristín Þóra Jökulsdóttir, Julia Vol, Bryndís Arndal Woods, Charlotte Ólöf Jónsdóttir Biering. 

Bergþóra Njála Guðmundsdóttir
ben@mbl.is

Tilgangurinn með þessum
dögum er að skapa meiri
vitund um umhverfismál
innan háskólans,“ segir

Charlotte Ólöf Jónsdóttir Biering,
sem skipuleggur ásamt fríðu föru-
neyti Græna daga sem standa
munu í HÍ miðvikudag til föstu-
dags. „Og ég held að það sé þörf á
því,“ heldur hún áfram, „jafnvel
þótt vitund fólks um þessi mál fari
vaxandi hér á Íslandi líkt og er-
lendis. Það er mjög ánægjulegt að
sjá að það hafa orðið breytingar á
viðhorfi hér innan Háskólans á síð-
ustu árum og sem dæmi um það
voru nýlega settar upp flokk-
unartunnur fyrir rusl í skólanum,
sem við höfum barist fyrir í mörg
ár. Nú þurfum við bara að fá fólk
til að nota þær rétt.“

Þessi „við“ sem Charlotte vísar
til er Gaía, félag nemenda í um-
hverfis- og auðlindafræði, sem
stendur einmitt fyrir Grænu dög-
unum. „Þetta eru alltaf þrír til
fimm dagar á vormisseri sem hafa
heppnast mjög vel á undanförnum
árum – við höfum fengið mjög
áhugavert fólk til að ræða við okk-
ur, kvikmyndir og aðrar uppá-
komur. Í ár er þemað: Það er engin
pláneta B eða „There is no planet
B“ eins og það útleggst á ensku.“

Engir hveitigrassnafsar
Á Grænum dögum í ár koma

þrír gestafyrirlesarar í heimsókn í
háskólann til að ræða allt frá lund-
um til rafbíla. „Á miðvikudag kem-
ur Rannveig Magnúsdóttir til okkar
en hún hefur gert heimildarmynd
um ástand lundastofnsins í Vest-
mannaeyjum. Við fáum að sjá
myndina og hún ræðir líka við okk-
ur hvað maður þarf að hafa í huga
við gerð slíkra heimildamynda og
siðfræðina sem tengist því að vera í
nálægð við dýrin. Við munum líka
fá heimsókn frá samtökum sem
nefna sig Ísland og hvalir en
fulltrúi þeirra, Sigursteinn Másson,
verður með erindi um hvalveiðar
við Ísland. Á föstudag verður svo
Sighvatur Lárusson frá Northern
Lights Energy með kynningu á raf-
bílum. Öll erindin eru í hádeg-
ishléinu og því stutt en á eftir gef-
um við okkur tíma til umræðna.“

Í tengslum við Grænu dagana
efnir Gaía til ýmiskonar samstarfs
við Norræna húsið. „Á miðvikudag
ætlum við að bjóða þar upp á
græna drykki, ásamt Grænum
drykkjum í Reykjavík, en það eru
alþjóðleg grasrótarsamtök sem
leiða saman fólk alls staðar að sem
hafa áhuga á umhverfis- og græn-
um málum. Þetta er óformleg uppá-
koma þar sem fólk getur hist og
myndað dýrmæt tengsl – þarna fær

Engin pláneta B
Rafbílar, lundar, fata-
skipti og grænir drykkir
sem eru þó einhvern veg-
inn allt öðruvísi á litinn
eru meðal þess sem boðið
er upp á á Grænum dög-
um í HÍ í vikunni. 

Birting ágrips vegna töku

hlutabréfa Össurar hf. til viðskipta

á NASDAQ OMX Iceland

Laugavegur 182

IS 105 Reykjavík - Iceland

Sími/Tel: +354 525 2800

NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) hefur birt ágrip vegna töku
hlutabréfa Össurar hf. (kt. 560271-0189) til viðskipta í dag, mánu-
daginn 28. mars 2011.

Ágripið er á ensku og var birt í markaðstilkynningu þann

25. mars 2011, sem nálgast má á heimasíðu Kauphallarinnar:

http://www.nasdaqomxnordic.com/Frettir/Markadstilkynningar/iceland/

Heildarfjöldi hluta í Össuri hf. er 453.750.000.

Allir hlutir eru í einum flokki og jafnréttháir.

Viðskipti með hlutabréf Össurar hf. verða sem fyrr í íslenskum krónum og eru

þau gerð upp með sama hætti og áður í gegnum Verðbréfaskráningu Íslands hf.

Reykjavík, 28. mars 2011,

NASDAQ OMX Iceland hf.

10 DAGLEGT LÍF
MORGUNBLAÐIÐ MÁNUDAGUR 28. MARS 2011

Áhugafólk um sjálfbæran lífsstíl ætti
ekki að láta vefsíðuna www.treehugg-
er.com fara fram hjá sér. Þar er að
finna alhliða umfjöllun um grænar
leiðir í leik og starfi, fréttir, viðtöl, ráð,
úttektir, blogg og alls kyns upplýs-
ingar um allt sem að grænum og væn-
um lífsháttum lýtur. 

Vefurinn inniheldur þannig heilu
vefsvæðin með upplýsingum um bíla
og samgöngur, vísindi og tækni er lúta
að sjálfbærri þróun, hönnun og bygg-
ingarlist, menningu og fræga fólkið,
ferðalög og náttúru, mat og heilsu,
viðskipti og stjórnmál, tísku og fegurð
svo fátt eitt sé nefnt. Að auki eru
gagnvirk svæði þar sem gestum síð-
unnar er boðið upp á spjallborð, leiki,
persónupróf og ýmiskonar spurn-
ingakannanir. Leiðbeiningar um það

hvernig hægt er að breyta lífsstíl sín-
um þannig að hann verði sjálfbærari,
hvernig gera má græn innkaup og
ferðast með visthæfum hætti eru
einnig mjög gagnlegar. 

Þá er vefurinn fréttaveita þar sem
hægt er að lesa um allt það nýjasta er
viðkemur umhverfi og sjálfbærni,
hvort heldur eru nýjustu uppgötvanir
og tækninýjungar eða það sem er efst
á baugi úti í hinum stóra heimi. 

Vefsíðan www.treehugger.com

Sjálfbær lífsstíll Snýst um að framtíð jarðarinnar er í okkar höndum. 

Leiðin að vistvænum lífsstíl

Undanfarna mánuði og ár hafa verið
í fréttum frásagnir af díoxínmengun
í matvælum á erlendri grundu.
Þessi tilfelli hafa verið rakin til
mengaðs fóðurs, oftast kjarnfóðurs.
Málin tengjast oftast notkun á
rangri gerð (mengaðri) fitu í blönd-
un fóðursins sem skepnur neyta.
Hér á landi höfum við nýlegt dæmi
um mengun í kjöti og mjólk. Tilfellið
má sennilega rekja til staðbund-
innar mengunar frá sorpbrennslu,
sem síðan hefur mengað fóður (gras
og hey) sem skepnur hafa neytt.

Matvælastofnun hefur það hlut-
verk að fylgjast með aðskotaefnum í
matvælum hér á landi. Þetta eftirlit
er byggt á íslenskri löggjöf og
reglum Evrópusambandsins vegna
útflutnings til ESB og fer fram með
sýnatökum samkvæmt fyrirfram
ákveðinni eftirlitsáætlun og fer

sýnafjöldi eftir framleiðslumagni
viðkomandi tegundar.

Á árunum 2003 og 2004 fóru fram
umfangsmiklar rannsóknir á díoxíni
í íslenskum matvælum, þ.á m. bú-
fjárafurðum. Þessar rannsóknir
sýndu lítinn styrk þessara meng-
andi efna hér á landi og gefa okkur í
raun þau grunngildi sem við teljum
að raunhæft sé að ætla að finna
megi í þessum afurðum.

Sýni tekin af mjólk og kjöti
Matvælastofnun hefur vaktað

mengandi efni með rannsóknum á
díoxínlíkum PCB-efnum í kjöti,
mjólk og fleiri afurðum. Þessar
rannsóknir hafa verið notaðar til að
fylgjast með hvort einhverjar breyt-
ingar verði frá ári til árs. Ástæða
þess að díoxínlík PCB-efni eru frek-
ar mæld en díoxín er fjárhagsleg, en

Díoxín í íslensk-
um matvælum

Örugg matvæli – allra hagur!

Skannaðu kóð-
ann til að fara á
vefsíðuna.



fólk tækifæri til að spjalla saman
og kynna sér hvað aðrir eru að
gera.“ 

Það væri synd að segja að
nafngift uppákomunnar væri lýs-
andi fyrir það sem í glösunum verð-
ur. „Nei, drykkirnir eru ekki græn-
ir,“ segir Charlotte hlæjandi.
„Þetta eru ekki hveitigrassnafsar

eða eitthvað slíkt heldur eru drykk-
irnir aðeins grænir að því leyti að
þeir tengja saman fólk með grænar
hugsjónir.“ Eftir drykkina fá gestir
sérlega leiðsögn um sýninguna
Manna sem stendur yfir í Norræna
húsinu og fjallar um tengsl fæðu
fólks og náttúrunnar sem getur
hana af sér. 

Bar-svar og fataskipti
Þar með er dagskránni síður

en svo lokið. Á fimmtudag verður
Íslandsfrumsýning bandarísku
heimildakvikmyndarinnar Carbon
Nation, sem fjallar um lausnir er
tengjast loftslagshlýnun, og á föstu-
dag verður efnt til lokahófs og svo-
kallaðs bar-svars (Pub Quiz) á veit-
ingastaðnum Dillon. 

Alla daga verður svo standandi
fataskiptimarkaður. „Þangað getur
fólk komið með fatnað sem það er
hætt að nota og annaðhvort skipt á
honum og öðrum fötum eða einfald-
lega gefið hann. Með því að skiptast
á fötum drögum við úr sorpi, en
auðvitað vilja alltaf einhverjir kaupa
notuð föt þótt þeir geti ekki látið föt
í staðinn, og þá geta þeir gert það á
markaðinum. Ef eitthvað verður af-
gangs gefum við það til Rauða
krossins svo ekkert fer til spillis.“ 

Fataskiptimarkaður Með því að skiptast á fötum drögum við úr sorpi, segir Charlotte en notuð föt eru einnig til sölu. 

Gaía hefur staðið fyrir fataskiptimörkuðum reglulega yfir skólaárið und-
anfarin ár. Ágóðinn sem skapast af sölu flíka á markaðinum fer svo alltaf
til einhverra sjálfboðaliðasamtaka. „Í ár fær Jabulani-kvennamiðstöðin í
Suður-Afríku peninginn,“ útskýrir Charlotte. „Ástæða þess að við völdum
þessi samtök er að stelpa hér við háskólann fór þangað út á fimmtudag
til að vinna sem sjálfboðaliði. Þetta eru lítil samtök svo peningarnir sem
þau fá munu skipta máli fyrir þau, jafnvel þótt upphæðin sé ekki há. Yfir-
leitt söfnum við ekki miklu meiru en svona 10 þúsund krónum.“

Jabulani-miðstöðin er í Mariannhill, KwaZulu Natal, og leggur áherslu á
að aðstoða konur á svæðinu og börn þeirra til sjálfshjálpar. Hugmyndin er
að gefa þeim konum, sem annars yrðu útundan í
samfélaginu, tækifæri til að spjara sig. Þar eiga
konurnar og börn þeirra að vera örugg á
meðan þær nýta sér sína þekkingu og öðl-
ast nýja. Þarna fá þær félagslega og and-
lega hjálp auk læknisþjónustu en mið-
stöðin er opin öllum konum sem þurfa á
aðstoð að halda, óháð trú þeirra eða
ættbálki. 

Hjálpa konum til sjálfshjálpar
STYRKJA MIÐSTÖÐ Í SUÐUR-AFRÍKU 

Stýra Systir Marco Gneis sem stofnaði mið-
stöðina ásamt meðstjórnanda sínum Allie Milase.

Í dag eru síðustu forvöð fyrir fólk á
Vesturlandi að heyra Kór Mennta-
skólans við Hamrahlíð syngja en tón-
leikaferðalagi hans um landshlutann
lýkur í dag. Kórinn syngur á tvennum
skólatónleikum í dag, í Grunnskól-
anum á Hólmavík og í Auðarskóla í
Búðardal. Í kvöld eru almennir tón-
leikar kórsins í Stykkishólmskirkju kl.
20. Aðgangur er ókeypis. 

Endilega …

… hlustið á
unga fólkið 

Morgunblaðið/Sverrir

Kór Unga fólkið syngur á Vesturlandi. 

ÁFRAM er hreyfing einstaklinga sem telja hagsmunum Íslands best borgið með
því að Icesave-lög Alþingis (lög nr. 13/2011) haldi gildi sínu. Auglýsingar og
annað starf hreyfingarinnar eru greidd með frjálsum framlögum og vinnuframlagi
sjálfboðaliða. ÁFRAM - Laugavegi 3 - 101 Reykjavík - afram@afram.is

Ég segi já vegna þess

að með því að klára

þetta mál getum við

einbeitt okkur að öðrum

verkefnum sem koma

okkur áfram í baráttunni

gegn atvinnuleysinu.

„

“
Aðalheiður Héðinsdóttir, forstjóri Kaffitárs

www.afram.is

Já er leiðin áfram!
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Þau voru fljót að læra handtökin
krakkarnir í handverksdeildinni í Fjöl-
smiðjunni sem tóku sig til um daginn
og lærðu að hekla með rússneskri
risaheklunál. Málið er þeim skylt, því
þau sjá um að framleiða slíkar nálar í
yfirstærð fyrir Ragnheiði Eiríksdóttur
hjá Knitting Iceland. Hver og ein risa-

heklunál er handunnin, skorin út,
pússuð vel og lengi með sandpappír
og í lokin nudduð með ólífuolíu.
Ragnheiður tók að sjálfsögðu að sér
að kenna krökkunum risahekl og
sagði að sér væri það bæði ljúft og
skylt enda væru þessir krakkar snill-
ingar og gaman að vinna með þeim.

Handavinna

Morgunblaðið/Kristinn

Fjölsmiðjukrakkar læra á krók

rannsóknir á díoxíni kosta þrefalt
meira en á díoxínlíkum PCB-efnum
en eru þó taldar gefa góða vísbend-
ingu um ástand mengunar. 

Tekin hafa verið sýni af mjólk á
bóndabæjum á helstu fram-
leiðslusvæðunum og einnig af kjöti
(fitu) úr sláturhúsum landsins. Nið-

urstöður þessara rannsókna hafa
eindregið bent til að ekki hafi verið
ástæða til að ætla að ástand hér hafi
breyst frá árunum 2003 og 2004.

Matvælastofnun hefur tekið 26
sýni til sérstakra díoxínmælinga
vegna mengunar í Skutulsfirði.
Mörg þessara sýna gefa til kynna að

þar sé um mengun að ræða og sum
sýni eru yfir viðmiðunarmörkum.
Mengunin er staðbundin og búskap-
ur á svæðinu takmarkaður. Á næstu
dögum munu niðurstöður starfshóps
sem fjallað hefur um þessa mengun
og áhrif hennar á búskap á svæðinu
verða kynntar hlutaðeigandi.

Fræðsla um díoxínmengun
Sú umræða sem þessi mengun

hefur skapað hefur líka beint sjón-
um manna að öðrum sorpbrennslum
í landinu. Sýnataka af afurðum úr
nágrenni þeirra hefur farið fram og
er niðurstaðna að vænta á næstu
dögum.

Matvælastofnun heldur fræðslu-
fund um díoxín miðvikudaginn 30.
mars 2011 kl. 15:00-16:00 í umdæm-
isskrifstofu stofnunarinnar í
Reykjavík á Stórhöfða 23. Á fund-
inum verður fjallað um hvernig
díoxín myndast og hvernig það
berst í umhverfið, matvæli og fólk,
ásamt vöktun og viðbrögðum þegar
efnið greinist yfir viðmiðunarmörk-
um.

Kjartan Hreinsson, dýralæknir heil-
brigðiseftirlits hjá Matvælastofnun.

Morgunblaðið/Þorkell

Hey Nýlegt dæmi um mengun í kjöti og mjólk má sennilega rekja til stað-
bundinnar mengunar frá sorpbrennslu, sem mengað hefur fóður skepna.

www.mast.is

Til að skoða
stiklu úr mynd-
inni Carbon 
Nation.

Skannaðu kóðann




