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MEÐAL þeirra örvera sem þekkt er að valdi
matarsýkingum í fólki um allan heim er salm-
onella, en sýkingar í fólki með uppruna í
menguðum vörum hér á landi eru þó ekki al-
gengar. Fólk sýkist helst af salmonellu við
neyslu matvæla sem menguð eru af bakt-
eríunni. 

Eftirlit

Eftirliti er ætlað að tryggja eins og kostur
er öryggi matvæla og verja neytendur þannig
gegn smiti. Matvælastofnun fer með eftirlit
með búfé, í sláturhúsum, í tilteknum kjöt-
vinnslum og í fóðri. Í svínum og alifuglum er
eftirlitið stöðugt. Heilbrigðiseftirlit sveitarfé-
laga fer með umhverfiseftirlit og eftirlit með

matvöru í verslunum, á veitingastöðum og í
almennum kjötvinnslum. Niðurstöður eftirlits
sýna að tíðni salmonellu er lág í alifugla- og
svínaeldi á Íslandi. Í sérstakri evrópskri
rannsókn frá árinu 2006 mældist tíðnin í ali-
fuglabúum 23,7% en hún var á sama tíma á
íslenskum alifuglabúum 0,0%. Í stroksýnum
teknum 2007 mældist tíðni salmonellu 0,5% í
svínasláturhúsum á Íslandi en 8,3% í 13 aðild-
arríkjum ESB (sérstök rannsókn 2006-2007).

Sýkingar í fólki

Heildarfjöldi salmonellusýkinga í fólki á Ís-
landi var 110 árið 2006 en 93 árið 2007. Þar af
voru tilfelli af innlendum uppruna 16 árið
2006 og sami fjöldi árið 2007. Smit af inn-

lendum uppruna er því fremur sjaldgæft og
draga má þá ályktun að eftirlit skili árangri.
Árið 2008 greindist salmonella í auknum mæli
í sýnum í fóðurstöðvum og í svína- og ali-
fuglaeldi hér á landi við reglubundna vöktun.
Þrátt fyrir að tíðnin teljist mjög lág hafði ekki
greinst salmonella í þessum mæli í svínaeldi
frá árinu 2001 og í alifuglaeldi hafði ekki
greinst salmonella síðan árið 2004. 

Með innleiðingu matvælalöggjafar ESB má
gera ráð fyrir auknum innflutningi búfjár-
afurða frá EES-ríkjum. Mikilvægt er að
standa vörð um góða stöðu Íslands með tilliti
til salmonellu með nauðsynlegum fyrirbyggj-
andi aðgerðum eins og viðbótartryggingum,
sem beitt verður við eftirlit, og fræðslu bæði

til matvælafyrirtækja og neytenda. Mark-
miðið er að eftirlit með vörum sem fluttar
verða til landsins verði jafngilt því eftirliti
sem haft er með íslenskri matvælafram-
leiðslu.

Fræðslufundur

Matvælastofnun heldur fræðslufund um
salmonellu þriðjudaginn 24. febrúar kl. 15-16
að Stórhöfða 23, 110 Reykjavík. Fræðslufund-
urinn er öllum opinn og verður þar fjallað um
stöðu mála og horfur varðandi eftirlit með
salmonellu bæði í innlendum og innfluttum
vörum.
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Þ
ví oftar sem ég fer þang-
að því magnaðra finnst
mér þetta svæði vera,“
segir Steinunn þegar við
hittumst í vetrarkulda á

reykvísku kaffihúsi. Í Boidalnum séu
fleiri rómanskar miðaldabyggingar
samankomnar á litlu svæði en á
nokkrum öðrum stað í Evrópu. Þá
hafi skipulag hins hefðbundna mið-
aldaþorps haldist nánast óbreytt í
þorpum dalsins gegnum aldirnar. 

„Þegar ég kom fyrst í þennan
þrönga dal var það til að ganga um
þjóðgarðinn. Ég dáðist að stórbrot-
inni náttúrufegurðinni, enda var
blómaskrúðið einstakt og yfir vötn-
unum risu hamraveggir og hvassir
tindar sem teygja sig í yfir 3.000
metra hæð.“ 

Vel varðveittar 
þjóðargersemar

Lítil þorp með þröngum, stein-
lögðum götum og listilega hlöðnum
graníthúsum vöktu ekki síður aðdáun
Steinunnar, sem og kirkjur og háir
turnar þeirra sem gnæfðu yfir þorp-
in. „Kirkjurnar reyndust vera þjóð-
argersemar, reistar á 11. og 12. öld og
hafa varðveist listavel fram á okkar

daga,“ segir Steinunn. Eru kirkj-
urnar í rómönskum Lombardistíl,
sem einkennist af vel gerðum stein-
hleðslum og fallegri steinsmíði, háum
turnum og listilega vel gerðum kalk-
málverkum. 

Alls eru kirkjurnar níu talsins og
skiptast milli átta þorpa. Í Taull
standa Sant Climent og Santa María,
í Boi, sem dalurinn dregur nafn sitt
af, er Sant Joan, Santa Eulia í Eril la
Vall, La Nativity í Durro og svo
Santa María kirkjurnar í Cardet og

Coll. Allar gegna þær enn hlutverki
sóknarkirkju, fyrir utan Sant Cli-
ment-kirkjuna sem þykir sú stærsta,
glæsilegasta og best varðveitta í daln-
um. 

Árið 2000 voru kirkjurnar síðan
settar á lista UNESCO yfir menning-
arminjar og segir Steinunn Boi-
dalinn vissulega hafa tekið nokkrum
breytingum í kjölfarið. Göngustígar
sem áður höfðu aðeins hefðbundnar
franskar stígamerkingar hafi breyst í
fræðslustíga og allar merkingar séu

nú mun gleggri. Nýbyggingum hafi
þá fjölgað til muna, enda Barcelo-
nabúar áhugasamir um að eignast
annað heimili á svæðinu. Þorpin hafa
engu að síður náð að halda sínum svip
því að ný hús séu öll hlaðin úr graníti
líkt og þau eldri. 

„Durro var, og er að sumu leyti
enn, mitt uppáhaldsþorp. Þegar ég
kom þangað fyrst var það í ákveðinni
niðurníðslu og ekki búið í öllum hús-
um, sem var hluti þess sem mér
fannst svo heillandi. Nú er þar hins

vegar allt fullt af byggingarkrönum.“
Hún segir heimamenn ekki alla sátta
við þessa þróun, enda leggi frístunda-
íbúarnir lítið til samfélagsins. 

Gleypir fjöldann sem 
þangað kemur

Steinunn, sem er mikil göngu-
manneskja, segir gönguleiðirnar í
dalnum vera miserfiðar. Bæirnir séu
margir í göngufæri hver frá öðrum,
auk þess sem um dalinn liggi fjöldi
mislangra stíga. „Við göngum frá Boi
til Barruera, síðan niður til Durro,
svo aftur til Boi og loks til Taull.“ Þó
að auðveldara sé nú fyrir ferðamenn
að nálgast upplýsingar í Boidalnum
en áður kveðst hún engu að síður lítið
verða vör við ferðalanga. „Þetta
svæði er þannig að það virðist einfald-
lega gleypa þann fjölda sem þangað
kemur. Þess utan er ég ekki viss um
að menn þekki vel til Boidalsins utan
Spánar, því að þeir ferðamenn sem ég
hitti eru flestir Spánverjar.“ 

Þorpið Boi er í 1.280 metra hæð og
það eina í dalnum þar sem varðveist
hafa leifar af borgarmúrum. Það er
eins konar hlið að öðrum af tveimur
þjóðgörðum Spánverja í Pýrenea-
fjöllum „Aigestortes y Sant Maurici“.
Þeir sem fara þangað verða að ganga
eða nýta sér þjónustu svokallaðra
fjallataxa sem reknir eru af heima-
mönnum og keyra inn í hjarta þjóð-
garðsins. „Mér finnst mjög virðing-
arvert að þeir skuli stilla verði fyrir
þessa ökuleið mjög í hóf, því að þang-
að eiga allir sem það vilja að hafa efni
á að koma. Vilji menn hins vegar
halda á torfærari slóðir eykst kostn-
aðurinn.“ 

Steinunn segir íbúa dalsins vera
einkar vingjarnlega og auðvelt að
komast inn í bæjarlífið á skömmum
tíma. Nú orðið þekki hún líka marga
og sé víða heilsað þegar hún kemur
aftur. Sér finnist líka alltaf kærkomið
að koma á slóðir eins og þessar þar
sem að ferðaþjónustan sé jafnlítið
áberandi. „Það er náttúrlega eitthvað
sem ég hef alltaf sóst eftir og mér
finnst aðrir líka gera í síauknum
mæli.“ 

Göngugarpur Steinunn Harð-
ardóttir snýr aftur í Boidalinn í
Pýreneafjöllum á hverju ári.

Lombardistíll Hár og mjór kirkju-
turn í svokölluðum Lombardistíl.

Þjóðargersemi Kalkmálverk í Sant Climent sem er best varðveitt af kirkj-
unum níu. Algerlega þess virði að gera sér ferð þangað til að skoða.

Gátt Þorpið Boi er í 1.280 metra hæð og eins konar hlið að þjóðgarðinum
Aiguestortes y Sant Maurici, sem fjölmargir heimsækja á ári hverju.

Varðveisla Þorp á borð við Taull hafa varðveitt vel skipulag hins hefð-
bunda miðalda þorps. Fegurðin er einstök og óumdeilanleg.

Sagnaslóðir í náttúruparadís
Það var árið 1997 sem Steinunn Harðardóttir kom
fyrst í Boidalinn í Aiguestortes þjóðgarðinum í Pýre-
neafjöllum og lét heillast af kirkjunum níu sem þar
eru, og hafa síðan ratað á heimsminjaskrá Samein-
uðu þjóðanna. Síðan hefur hún snúið til baka á
hverju ári og kynnt svæðið íslenskum göngugörpum
sem fararstjóri hjá Úrvali-Útsýn. 


