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Safaríferð um Vestfirði

Heilbrigði og velferð dýra

„Ég hef oft sagt frá því þegar við fórum
með börnin okkar fyrir nokkrum árum í
safaríferð til Afríku,“ segir Felix. „Það var
óskaplega skemmtilegt og þar fórum við
um og skoðuðum villt dýralíf og borguðum stórar fjárhæðir fyrir. Síðan komum
við heim til Íslands aftur og fórum þá með
börnunum okkar í brúðkaup vestur á firði.
Það er skemmst frá því að segja að við
upplifðum að við værum aftur komin í safarí, nema að þessu sinni borguðum við
ekki krónu fyrir að fara inn á svæðið. Við
sáum hval úti á Arnarfirði, seli í látrum og
allt þetta dásamlega fuglalíf.
Þannig að það er gjörsamlega stórkostlegt að fara með hóp af unglingum á
svona staði.“

Særindi í
munni hesta

Selur í Norðurfirði Dýralífið á Vestfjörðum getur heillað ferðamanninn.

Frí frá tölvum og sjónvarpi
Eftir Önnu Sigríði Einarsdóttur
annaei@mbl.is
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ið byrjuðum að fara á Vestfirðina af alvöru fyrir svona tveimur, þremur árum og erum gjörsamlega fallnir fyrir
Vestfjarðakjálkanum,“ segir Felix
Bergsson sem mun ásamt Baldri Þórhallssyni
stýra ungmennaferð á Strandirnar í sumar.
„Vestfirðirnir eru vel geymt leyndarmál og
það er gaman að velta því fyrir sér af hverju við
Íslendingar höfum ekki verið nógu duglegir að
ferðast um þetta svæði.“ Áhyggjur af slæmu
vegakerfi séu efalítið ein ástæðan, en hún sé
engan veginn gild yfir hásumarið.
„Við Baldur höfum sjálfir ekki komið á
Strandirnar, þannig að þetta verður gríðarleg
upplifun fyrir okkur líka,“ segir Felix og bætir
við að þeir verði þó að sjálfsögðu búnir að fara í
undirbúningsferð um svæðið fyrir ferðina.

Náttúran beint í æð
Ferðin, sem farin er á vegum Ferðafélags Íslands, nefnist Frí frá Facebook og er ætluð ung-
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Á faraldsfæti Þeir Baldur og Felix eru kolfallnir fyrir Vestfjarðarkjálkanum.

lingum, en meðal þeirra staða sem heimsóttir
verða eru Krossnesfjall, sundlaugin í Krossnesi, Ingólfsfjörður, Brekkuskarð og Sýrárdalur.
„Hugsunin er sú að við ætlum að slökkva á
tölvunum í fimm daga og fara og fá náttúruna
beint í æð.“ Felix viðurkennir að eflaust verði
tölvu- og sjónvarpsleysið heilmikil viðbrigði
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fyrir suma. „En það tekur fólk þó örugglega
ekki nema daginn að venjast því.“
Fjarveran frá fjölmiðum og netheimum sé
enda ástæða þess að margir sæki í útivist.
„Þannig losnar maður undan þessu venjulega í
lífi okkar, gerir eitthvað óvenjulegt og upplifir
hlutina á nýjan máta.“ Einnig verði mikið lagt
upp úr að hafa það skemmtilegt á kvöldvökum
og að krakkarnir læri að ferðast saman.
Ferðin hefur fengið góðar viðtökur og segir
Felix, sem hefur unnið mikið með börnum í
gegnum tíðina, þá Baldur vera spennta að sjá
hverjir komi með. „Unglingar eru rosalega
skemmtilegt fólk og þarna er maður kominn
með hóp sem hægt að segja meira frá og ræða
meira við en yngri börn, og getur þarf af leiðandi fengið meira frá krökkunum sjálfum inn í
ferðina.“
Að sínu mati séu ferðir eins og þessar líka
fyrirtaks fermingargjöf. „Sonur okkar fékk í
fermingargjöf á sínum tíma frá foreldrum
mínum að fara í gönguferð með þeim um hálendi Íslands og það var ferð sem að hann fékk
gríðarlega mikið út úr.“

AUKIN áhersla
er nú lögð á velferð hesta bæði í
keppni og frístundareiðmennsku. Kastljósinu hefur
meðal annars verið beint að munni
hestanna, enda
um að ræða viðkvæmt svæði sem
mikið reynir á í
Ljósmynd/JE
samskiptum
manns og hests. Eftirlit með keppnishestum á
undanförnum tveimur landsmótum leiddi í ljós
að u.þ.b. fjórðungur þeirra var með særindi í
munni vegna langvarandi þrýstings á afmörkuð
svæði, oftast innan á munnvikum og kinnum
hestanna. Slímhúðin á þessu svæði lendir í
klemmu milli méla og múla annars vegar og jaxlanna hins vegar. Við langvarandi þrýsting dregur verulega úr blóðflæði til slímhúðarinnar sem
þar með missir styrk sinn. Þetta gerist fyrst og
fremst vegna þess að taumhald knapanna er allt
of stíft auk þess sem beislisbúnaðurinn er í
mörgum tilfellum óheppilegur. Þau mél sem eru
í notkun hér á landi eru oft á tíðum of löng fyrir
munn íslenska hestsins sem leiðir til þess að
endar þeirra dragast upp til móts við jaxlana
þegar togað er í taum í stað þess að átakið eigi
sér stað á tannlausa bilinu. Tekið skal fram að
röspun tanna, sem lengi hefur tíðkast til varnar
særindum í munni, er að öllu jöfnu ónauðsynleg
og getur valdið miklum skaða á tönnunum.
Skýrsla um heilbrigðisskoðun keppnishesta á
Landsmóti hestamanna 2008 er nú aðgengileg á
vef Matvælastofnunar www.mast.is.
Dr. Sigríður Björnsdóttir, dýralæknir hrossasjúkdóma hjá Matvælastofnun.

„HVERNIG Á AÐ GREIÐA FYRIR HEILBRIGÐISÞJÓNUSTUNA?“
Ráðstefna á vegum Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu
á Grand Hótel, miðvikudaginn 15. apríl kl. 14.00.
Eftirtaldir frambjóðendur svara þessari spurningu og fleiri.
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, félags- og tryggingamálaráðherra. Samfylking
Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður. Sjálfstæðisflokkur
Jakobína Ingunn Ólafsdóttir, stjórnsýslufræðingur. Frjálslyndi flokkurinn
Siv Friðleifsdóttir, alþingismaður. Framsóknarflokkur
Ögmundur Jónasson, heilbrigðisráðherra. Vinstri grænir
Fundarstjóri: Ævar Kjartansson, dagskrárgerðarmaður RÚV.
Setning: Gísli Páll Pálsson, formaður Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu.
Þurfa einstaklingar að greiða meira úr eigin vasa?
Hvernig aukum við fjárhagslegt sjálfstæði einstaklinga á öldrunarstofnunum?
Er einkavæðing heilbrigðisþjónustu lausnin?
Er einkarekstur í heilbrigðisþjónustu lausnin?
Eru öldrunarstofnanir sjúkrahús eða félagslegt úrræði?
Hverjar eru áherslur ykkar varðandi forvarnir og endurhæfingu?
Aðgangur ókeypis.

Ævar Kjartansson,
dagskrárgerðarmaður RÚV

Gísli Páll Pálsson, formaður
Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu

