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Árshátíð
sauðfjárbænda
2016
Árshátíð Landssamtaka sauðfjárbænda verður haldin föstudaginn 8. apríl
næstkomandi í Súlnasal Hótels Sögu. Hátíðin hefst með fordrykk kl. 19, en
borðhald kl. 20. Veislustjórar eru Sævar Sigurgeirsson og Snæbjörn Ragnarsson
úr Ljótu hálfvitunum og fleira verður til skemmtunnar. Hljómsveitin Bland
leikur fyrir dansi.

Matseðill:
Forréttur:
Humar, jarðskokkar, vínber & dill
Aðalréttur:
Lambahryggur & bógur, lauk-kartafla, rauðrófa, soðgljái
Eftirréttur:
Súkkulaðibrownie & krem, jarðaber, vanilluís
Tekið er við miðapöntunum á skiptiborði Bændasamtakanna í síma 5630300.
Hægt er að panta borð fyrir hópa (að lágmarki 8 manns). Að gefnu tilefni er
tekið fram að pöntun á gistingu felur ekki í sér pöntun á miða og öfugt.

„The project Skagaströnd Review”:

Gamlar og nýjar ljósmyndir
„The project Skagaströnd
Review“ er rannsókna- og þróunarverkefni sem ljósmyndarinn Andrea Weder hefur unnið
að undanfarið og felst í útgáfu
ljósmyndaverks sem kallast
Skagaströnd Review N0 1.
Verkið samstendur af nýlegum ljósmyndum Weber og
eldri myndum sem eru í vörslu
Ljósmyndasafns Skagastrandar og
tengjast starfi Listamiðstöðvarinnar
Nes frá stofnun hennar árið 2008.
Framsetning myndanna í tímaritsformi er nýstárleg þar sem gömlum og nýjum tíma er skeytt saman
á listrænan hátt. Verkefnið var að
hluta unnið í Listamiðstöðinni Nes
á Skagaströnd.

Andrea Weber
er fransk-þýskur
ljósmyndari og
hönnuður
frá
Háskólanum í
Essen í Þýskalandi
og École Nationale
Supérieure des
Beaux Arts í
París. Hún hefur
Andrea Weder. komið reglulega
til Íslands frá
árinu 2009 og dvalið nokkrum
sinnum í Listamiðstöðinni Nesi á
Skagaströnd og er listrænn stjórnandi og verkefnastjóri hennar í dag.
Hún hefur haldið fjölda einkasýninga og tekið þátt í fjölda samsýninga hér á landi og erlendis. /VH

Alþjóðleg prjónahátíð á Blönduósi
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− Næsta blað kemur út
þriðjudaginn 22. mars

Fyrir allmörgum árum fékk
félagið Spuni Védísi Jónsdóttur
til að hanna lopapeysu fyrir
Húnavatnssýslu fyrir húnvetnska prjónara. Útkoman
sýndi ísbirni í landslagi með
þúfur, fjöll og stjörnur. Falleg
peysa og einnig fylgdi munstur
af vesti með.
Textílsetrinu var afhent mynstrið til dreifingar en kostnað við

prentun á uppskriftum verða
prjónarar að bera.
Helgina 10.–12. júní nk. verður haldin Prjónagleði 2016 á
Blönduósi og er hún fyrsta alþjóðlega prjónahátíðin sem haldin hefur
verið á Íslandi. Þar verða m.a.
sölubásar og hugmyndin er að húnvetnskir prjónarar safnist saman,
prjóni peysur og vesti með þessu
mynstri og selji á hátíðinni. /MÞÞ

...frá heilbrigði til hollustu

Margs konar hestahald í atvinnuskyni
er nú tilkynningar- og úttektarskylt
Reglugerð um velferð hrossa
kveður á um úttektarskyldu
Matvælastofnunar á margs
konar hestahaldi í atvinnuskyni.
Ábyrgðarmönnum slíkrar starfsemi ber að tilkynna starfsemina
til Matvælastofnunar eigi síðar en
30 dögum áður en hún hefst og
einnig ber að tilkynna starfsemi
sem hófst fyrir gildistöku reglugerðarinnar. Tilgangurinn er að
treysta smitvarnir og viðbrögð
við smitsjúkdómum og að auðvelda eftirlit með velferð hrossa.
Eftirfarandi ákvæði gilda um
tilkynningar- og úttektarskylda
starfsemi:
1. Landsmót hestamanna
• Öll hross skulu undirgangast
heilbrigðisskoðun skv. fyrirkomulagi sem samþykkt hefur
verið af Matvælastofnun
• Sértæk viðbragðsáætlun,
samþykkt af Matvælastofnun,
ef upp kemur grunur um smitsjúkdóm
2. Íslandsmót í hestaíþróttum
• Öll hross skulu undirgangast
heilbrigðisskoðun skv. fyrirkomulagi sem samþykkt hefur

verið af Matvælastofnun
• Sértæk viðbragðsáætlun,
samþykkt af Matvælastofnun,
ef upp kemur grunur um smitsjúkdóm
3. Tæknivædd þjálfunarstöð
• Þeir sem reka tæknivæddar
þjálfunarstöðvar fyrir hross
og/eða starfsmenn þeirra
skulu auk grunnþekkingar á
eðli og þörfum hrossa, geta
sýnt fram á þekkingu á þjálfunarlífeðlisfræði hrossa eða
sambærilega menntun
• Stöðugt eftirlit skal vera með
hrossum meðan á þjálfun
þeirra stendur í vélknúnum
tækjum eða í öðrum búnaði
þar sem hross geta enga björg
sér veitt, fari eitthvað úrskeiðis, s.s. í sundlaugum
• Þar sem hross eru þjálfuð á
vatnsbrettum eða í sundlaugum skal gæta sérstakra smitvarna. Hindra skal að sjúkdómsvaldandi bakteríur vaxi
í vatni sem notað er við slíka
þjálfun með grófhreinsun
vatnsins og klórun eða annarri
efnameðhöndlun og halda yfir
það dagbók

7. Hestaleiga
• Umráðamanni hestaleigu ber
að skrá tíðni og tímalengd
notkunar á hverju hrossi
• Dagbókin skal aðgengileg
eftirlitsaðilum samkvæmt
reglugerð þessari hvenær sem
þurfa þykir
8. Reiðskóli
• Umráðamanni reiðskóla ber
að skrá tíðni og tímalengd
notkunar á hverju hrossi.
• Dagbókin skal aðgengileg
eftirlitsaðilum samkvæmt
reglugerð þessari hvenær sem
þurfa þykir

• Í dagbókina skal einnig
skrá hvaða hross eru þjálfuð
með þessum hætti og heilbrigði þeirra. Dagbókin skal
aðgengileg eftirlitsaðilum
samkvæmt reglugerð þessari
í allt að tvö ár
4. Endurhæfingarstöð fyrir hross
• Endurhæfing hrossa vegna
álagssjúkdóma eða annarra
veikinda á endurhæfingarstöð

skal eingöngu eiga sér stað að
lokinni sjúkdómsgreiningu og
samkvæmt tilvísun frá dýralækni
5. Tamningastöð
• Tilkynningarskylda
6. Hestahald þar sem framkvæmd
er blóðtaka úr hrossum til framleiðslu afurða
• Tilkynningarskylda

Frestur til að skila inn tilkynningum um framangreinda starfsemi
til Matvælastofnunar er til 4. apríl
2016.
Opnuð hefur verið rafræn
leið í gegnum þjónustugáttina
á heimasíðu Matvælastofnunar,
umsokn.mast.is merkt 2.10
Tilkynningaskyld starfsemi með
hesta.
Sigríður Björnsdóttir,
dýralæknir hrossasjúkdóma

