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Fréttir

Landsmarkaskrá kemur í vefútgáfu:

Tímamót í birtingu búfjármarka

Fjölskyldan á námskeiðinu. Hólmfríður er sú fjórða til vinstri og eiginmaður hennar
Björn Gíslason stendur við hliðina á henni. Þess má geta að allir í fjölskyldunni
IHQJXVpUVWDNWJMDIDEUpIiDIP OLVGHJLQXPVtQXPiVN\QGLKMiOSDUQiPVNHLèLè

Gaf fjölskyldunni námskeið í
skyndihjálp í stað afmælisgjafa
„Þetta var alveg meiriháttar
enda allir hæstánægðir og ekki
spillir fyrir hvað við vorum
með góðan leiðbeinanda frá
Rauða krossinum, sem talaði
mannamál og skýrði allt svo vel
út fyrir okkur,“ sagði Hólmfríður
Kjartansdóttir á Selfossi. Hún bauð
eiginmanni sínum, börnum og
barnabörnum yfir fermingaraldri
á skyndihjálparnámskeið nýlega á
vegum Rauða krossins í Árnessýslu
í stað afmælisgjafa.

„Ég ákvað að gefa engum
afmælisgjöf í ár heldur fengu allir
gjafabréf á námskeiðið. Ég fór sjálf
á svona námskeið í vor á vegum
vinnunnar minnar og heillaðist svo
mikið þá að ég ákvað að láta slag
standa og kaupa svona námskeið fyrir
mitt fólk. Ég hvet aðrar fjölskyldur
til að gera slíkt hið saman, það þurfa
allir að kunna skyndihjálp og geta
brugðist rétt við ef eitthvað ber út
af eða fólk kemur að slysi eða öðru
slíku,“ bætti Hólmfríður við. /MHH

Norrænt samstarfsverkefni
um byggkynbætur
Í vor var hleypt af stokkunum
norrænu samstarfsverkefni
um
byggkynbætur.
Þar
leiða saman hesta sína öll
kynbóta fyrirtæki sem sinna
byggkynbótum á Norðurlöndunum og tveir háskólar,
LbhÍ og Kaupmannahafnarháskóli. Landbúnaðarráðuneyti
allra landanna leggja til fjármagn
til verkefnisins auk þess sem
fyrirtækin sjálf greiða helming af
öllum kostnaði. Umsýsla er síðan
í höndum Norræna genbankans
(NordGen).
Megináherslan í verkefninu
er á að treysta grunninn fyrir
kynbætur á byggyrkjum sem þola
helstu sjúkdóma og meindýr er

herja á svæðinu og gefa stöðuga
og góða uppskeru við breytt
veðurfar. Hvert kynbótafyrirtæki,
þar með talið LbhÍ, hefur lagt til
30 kynbótalínur og yrki og eru
samtals 180 línur í prófun. Þessum
línum var sáð í tilraunir hjá öllum
kynbótafyrirtækjunum í vor og
mátu menn sjúkdómsþol, skriðtíma,
strástyrk, legu og uppskeru. Síðan er
leitað að merkigenum, sem geta nýst
við val á æskilegum eiginleikum í
kynbótunum, og munu fyrirtækin
deila þeirri þekkingu með sér.
Magnus Göransson vinnur
nú að doktorsverkefni við LbhÍ
innan ramma þessa verkefnis og
stundar hann nám sitt jafnframt við
Lífvísindaháskólann í Ási.

Aldur sláturgripa:

Ábending til kúabænda
Nýleg dæmi hafa sýnt að ástæða
er til að minna bændur á að gæta
að aldursmörkum nautgripa
varðandi kjötmat. Einkum á
þetta við um ungneytakjöt, þ.e.
af nautum, uxum og kvígum
á aldrinum 12-30 mánaða, en
einnig um kýr.
Samkvæmt kjötmatsreglugerðinni (nr. 882/2010) flokkast naut
og uxar, eldri en 30 mánaða, sem
bolakjöt (merktir Vinnslukjöt N) og
kvígur sem kýr (KI U: vel holdfylltir
skrokkar af 30-48 mánaða gömlum
kúm eða í K-flokka eftir holdfyllingu og fitu).
Flokkun nautgripakjöts eftir aldri
og kyni er þessi:
MK, UK: ungkálfakjöt
(yngri en þriggja mán.)
AK: alikálfakjöt
(þriggja til tólf mánaða)
 UN:Ungneytakjöt
(naut, uxar, kvígur) 12-30
mánaða.
N: Bolakjöt
(eldri naut og uxar)
KI U: ungkýr,
30-48 mán. (vel holdfylltar)
K: kýr, eldri en 30 mán.

Aldur nautgripa er gefinn upp
í mánuðum í reglugerðinni og því
er miðað við heilan mánuð við að
ákvarða aldur. Gripur sem fæðist í
maí 2010 telst 24 mánaða til maíloka
2012 og 30 mánaða til nóvemberloka 2012. Frá og með 1. desember
2012 getur hann ekki flokkast sem
ungneyti (UN).
Einstaklingsmerking nautgripa
hefur í för með sér að aldur sláturgripa liggur ljós fyrir og er ekki
lengur matsatriði eftir beinmyndun
í brjóski á hátindum brjósthryggjarliða og útliti skrokks að öðru leyti.
Opið aðgengi er á www.huppa.is
að grunnupplýsingum, þar á meðal
fæðingardegi, um nautgripi eftir einstaklingsnúmerum. Kjötmatsmenn
nýta sér það og ber að sjálfsögðu
að fara eftir þeirri skráningu. Að
sama skapi geta starfsmenn í kjötvinnslum sannreynt aldur sláturgripa
við móttöku skrokka.
Þeirri ábendingu er því komið á
framfæri við framleiðendur að fylgjast með aldri gripa sinna og áætla
sláturtíma í samræmi við ofangreind
aldursmörk.
Stefán Vilhjálmsson,
fagsviðsstjóri kjötmats
hjá Matvælastofnun

Vefútgáfa Landsmarkaskrár er nú
komin í loftið. Markar hún tímamót
í birtingu búfjármarka hér á landi.
Hún á sér langan aðdraganda og
var orðin mjög tímabær vegna
sívaxandi tölvunotkunar á seinni
árum.
Tölvudeild Bændasamtaka
Íslands (áður Búnaðarfélags Íslands)
skráði öll mörk í Landsmarkaskrá allt
frá 1989 og hafa þrjár slíkar verið
gefnar út á prenti, 1989, 1997 og
2004. Nú, 2012, voru gefnar út nýjar
markaskrár í öllum markaumdæmum
landsins, 17 að tölu, og var þeim
dreift fyrir og um réttir í haust.
Efni þeirra myndar grunn þessarar
vefútgáfu auk þeirra marka sem
síðan hafa borist til birtingar frá
markavörðum. Framvegis verður
hún í stöðugri endurnýjum, ný mörk
verða skráð inn jafnóðum og þau
berast, og því verður hægt að leita
öruggra upplýsinga úr henni eftir
þörfum, hvenær sem er. Nýtt forrit
hefur nú leyst hið gamla af hólmi.
Auk markanna er ýmiss konar
annar fróðleikur í skránni varðandi
fjallskil og notkun marka, þar með
um liti plötumerkja að ógleymdum
öllum bæjarnúmerum í landinu. Til
fróðleiks má geta þess að nú þegar
vefútgáfu Landsmarkaskrár er hleypt
af stokkunum eru þar samtals 14.700
mörk að frostmörkum meðtöldum.
Svo sem bent hefur verið á í
formálum fyrri Landsmarkaskráa
eru eyrnamörkin af norrænum
uppruna, hafa verið í notkun allt frá
landnámi og tengjast náið nýtingu

Jón Baldur Lorange

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson

afrétta og annarra sameiginlegra
sumarbeitilanda. Ekki er vitað til
þess að notkun marka og útgáfa
markaskráa sé nokkurs staðar nú á
tímum með jafn skipulegum hætti
og hér á landi.
Dr. Ólafur R. Dýrmundsson
ráðunautur sem hefur haft umsjón
með skráningu og útgáfu marka
um nær þriggja áratuga skeið segir
að nú sem fyrr hafi samstarfið við
markaverðina verið hið ánægjulegasta
en þeir eru 22 að tölu.
„Þetta er mikil framför og
Tölvudeild Bændasamtakanna undir
stjórn Jóns Baldurs Lorange hefur
skilað frá sér prýðilegu verki.“
Þeir Jóhann Þór Sigurvinsson
og Þorberg Þ. Þorbergsson eru

höfundar hins nýja forrits en Guðlaug
Eyþórsdóttir hefur annast alla
tölvuskráningu og uppsetningu efnis.
Vefur landsmarkaskrárinnar,
www.landsmarkaskra.is, verður
opnaður 30. nóvember nk.
Aðspurður hvort Landsmarkaskrá
verði gefin út í prentútgáfu, eins og
fyrri skrár, segir Ólafur það vera í
athugun.
„Ég verð var nokkurs áhuga
en ljóst er að upplagið yrði lítið
og spurningin er hve mörg eintök
seljist“, segir Ólafur, og bætir við
að hann vilji gjarnan heyra frá
þeim sem hafa áhuga á að eignast
prentaða Landsmarkaskrá 2012
(tölvupóstfang: ord@bondi.is, símar
563-0300 og 563-0317).

Meistaraprófsverkefni í skógfræði við Norska landbúnaðarháskólann:

Öflugur skógariðnaður á starfssvæði
Norðurlandsskóga á komandi árum
Benjamín Örn Davíðsson lauk
meistaraprófi í skógfræði frá
Norska landbúnaðarháskólanum að
Ási í Noregi í maí síðastliðinn. Hann
vann lokaverkefni sitt í samstarfi
við Norðurlandsskóga, Skógrækt
ríkisins, Orkusjóð og Akureyrarbæ
en markmið þess var að kanna
núverandi og framtíðar viðarmagn
rússalerkis og stafafuru á hluta af
starfssvæði Norðurlandsskóga.
Rannsóknin fór fram í Eyjafirði
og Fnjóskadal. Samtals voru
199 mælifletir lagðir út á 38
skógræktarsvæðum. Heildarstærð
skógræktarsvæðanna var 936,5
hektarar og var stærsti hlutinn
lerkigróðursetningar.
Fram kemur á vefsíðu
Norðurlandsskóga að meginmarkmið
rannsóknarinnar hafi verið þrjú. Það
fyrsta var að reikna út standandi
viðarmagn og lífmassa í lerki- og
furuskógum sem var plantað á
tímabilinu 1983-2010. Annað var
að leggja mat á framtíðar standandi
viðarmagn og lífmassa sömu svæða.
Það þriðja var að finna hvernig
skógarauðlind þessa svæðis myndi
þróast næstu 60 árin miðað við þrjár
mismunandi meðferðir.
Núverandi skógarauðlind var
reiknuð út frá mælingum á skógræktarsvæðunum og hermilíkön voru látin
meta framtíðar skógarauðlind út frá
mismunandi umhirðuaðgerðum á
sömu svæðum. Hermilíkönin voru
gerð í forritinu IceForest, sem er
áætlanagerðarforrit fyrir skógrækt
og Skógrækt ríkisins hefur nýlega
fest kaup á.
Með fyrsta hermilíkaninu
„venjuleg grisjun“ var reynt að líkja
eftir grisjun eins og hún er framkvæmd
í dag. Grisjað var þegar grunnflötur
náði 8, 21, 25, 26 eða 27 m2/ha.
Grisjunarstyrkur var 30 % af standandi
rúmmáli. Fyrir hermilíkan tvö „mikil
grisjun“ var grisjað þegar grunnflötur
náði 8, 21, 25, 26 eða 27 m2/ha og
grisjunarstyrkur var 50 % af standandi
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landbúnaðarháskólann síðastliðið vor, en lokaverkefni hans fjallaði um
núverandi og framtíðar viðarmagn rússalerkis og stafafuru á hluta af
VWDUIVVY èL1RUèXUODQGVVNyJD

viðarrúmmáli. Markmiðið með þriðja
hermilíkaninu „Fáar grisjanir við
háan grunnflöt“ var að grisja sem
minnst. Grunnflöturinn þurfti að ná
50 m2/ha og grisjunarstyrkurinn var
30 % af standandi viðarrúmmáli.
Skipulagstímabilið var 60 ár, deilt
niður í þrjú 20 ára tímabil fyrir öll
þrjú hermilíkönin.
Niðurstaðan björt fyrir
skógarbændur norðan heiða
Helstu niðurstöður verkefnisins voru
að standandi rúmmál rannsóknarsvæðisins í dag er 8.161 m3. Áætluð
framtíðar heildarframleiðsla svæðisins
fyrir hermilíkan eitt er 578.480 m3 og
grisjunarmagn er 220.258 m3.
Áætluð heildarframleiðsla
svæðisins fyrir hermilíkan tvö er

515.608 m3 og grisjunarmagn er
283550 m3.
Áætluð heildarframleiðsla
svæðisins fyrir hermilíkan þrjú af
nýtanlegum viði er 426.743 m3 og
grisjunarmagn er 4.179 m3.
Verkefnið nýtist m.a til að styðja
við þá útreikninga sem fara nú
fram vegna Grímseyjarverkefnisins
svokallaða, en þar eru kannaðir
möguleikar á því að kynda Grímsey
með viðarkurli úr norðlenskum
skógum. Með því mætti draga úr
notkun jarðefnaeldsneytis og auka
að sama skapi notkun vistvæns
innlends orkugjafa. Miðað við
þessar niðurstöður má reikna með að
framtíðin sé björt fyrir skógarbændur
og að öflugur skógariðnaður verði á
starfssvæði Norðurlandsskóga áður
en langt um líður.

