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Um starfsemi þjónustudýralækna
Fyrir ári síðan var 
dýralæknakerfinu breytt eins og 
ég gerði grein fyrir í nýlegri grein 
minni í Bændablaðinu þann 1. 
nóvember síðastliðinn. Þá tóku 
sjálfstætt starfandi dýralæknar 
við allri dýralæknaþjónustu  við 
dýraeigendur, héraðsdýralæknar 
sinna nú eingöngu opinberum  
störfum. 

Með reglugerð  nr. 846/2011 var 
ákveðið að þjónustusvæði í dreifbýli 
væru 9 talsins. Það voru síðan gerðir 
þjónustusamningar við 10 dýralækna 
um að sinna þessum svæðum. Á 
þessum sömu svæðum voru áður 
starfandi 11 héraðsdýralæknar, sem 
auk opinberra starfa sinntu einnig 
dýralæknaþjónustu. Stöðugildum 
dýralækna í almennri dýralækna-
þjónustu í dreifbýli fyrir breytingu 
voru um 10,9 talsins og hefur þá 
verið tekið tillit til opinberra starfa 
héraðsdýralækna. Eftir breytingu á 
dýralæknakerfinu þá hafa stöðugildi 
aukist um 2,3 talsins og eru orðin 
um 13,2 talsins. Breytinguna má að 
hluta til rekja til þess dýralæknar 
með þjónustusamning eru nú í fullu 
starfi við að sinna þjónustu við dýra-
eigendur sem áður var sinnt sam-
hliða opinberum störfum héraðs-
dýralækna. Þeir dýralæknar sem hafa 
tekið að sér ákveðin þjónustusvæði 
fá greiðslu fyrir það úr ríkissjóði, 
þar sem það var metið nauðsynlegt 
til að tryggja þessum svæðum dýra-
læknaþjónustu. Dýralæknarnir hafa 

ýmsum skyldum að gegna í samræmi 
við ofangreinda reglugerð og samn-
ing milli þeirra og Matvælastofnunar.

Það er því til þessara þjónustu-
dýralækna sem bændur á viðkom-
andi svæðum geta snúið sér vegna 
þjónustu og ráðgjafar. En öllum 
bændum er frjálst að kalla til sín 
aðra starfandi dýralækna. Starfsemi 
þessara dýralækna er miðuð við dag-
vinnutíma á virkum dögum. Þurfi 
dýraeigandi á dýralækni að halda 
utan dagvinnutíma þá tekur við 
ákveðið vaktakerfi sem er skipulagt 
af héraðsdýralæknum MAST og nær 
til alls landsins, en ekki bara til dreif-
býlu svæðanna. Skrá yfir vakthafandi 
dýralækna má finna á vef MAST.

Við þetta má bæta að Bænda-
samtök Íslands hafa annast umsýslu 
á fjármunum sem koma úr ríkissjóði 
sem ætlað er til að greiða að 

nokkru leiti aksturskostnað þeirra 
bænda sem liggja lengst frá aðsetri 
þjónustudýralæknisins. Þetta er 
þannig útfært að bóndi sem er í 
meira en 40 kílómetra fjarlægð frá 
dýralækni borgar dýralækninum 
fyrstu 80 kílómetrana, en það sem 
er umfram það, fær dýralæknirinn 
greitt frá Bændasamtökunum. Þarna 
er því verið að koma verulega til 
móts við þá bændur sem greiða 
þurfa mestan aksturskostnað vegna 
vitjunar dýralæknis.  

Það má því segja að gerðar hafa 
verið mikilvægar mótvægisaðgerðir 
vegna breytinga á héraðsdýralækna-
kerfinu til að tryggja dýraeigendum 
nauðsynlega dýralæknaþjónustu. 

Halldór Runólfsson
Yfirdýralæknir hjá 
Matvælastofnun. 

Send í sveit 
 

Kenndi mér að 
ósérhlífni er dyggð
Þorgeir Ástvaldsson, útvarps-
maður, blaðamaður, hljómlistar-
maður, söngvari, landfræðingur, 
fararstjóri og jólasveinn (í 
hjáverkum).

Hvar varstu í sveit og hvenær?
Ég var í sveit hjá afa og ömmu á 
Breiðabólsstað á Fellsströnd í 
Dölum. Mér skilst að ég hafi farið í 
burðarrúmi þangað á öðru ári, árið 
1952, og verið þar sumarlangt meira 
og minna fram að fermingu.

Ábúendur og tegund bús?
Ábúendur voru afi og amma. 
Þórður Kristjánsson og Steinunn 
Þorgilsdóttir, gríðarlegir áhrifa-
valdar í lífi tuga ættmenna sem um 
lengri eða skemmri tíma dvöldu á 
Breiðabólsstað. Sauðfjárbúskapur 
var aðalbúgreinin, kúabúskapur og 
hænsnin voru svona auka eins og 
gefur að skilja.

Hvað var skemmtilegast við dvöl-
ina og hvað var erfiðast?
Það skemmtilega lifir í minningunni 
að sjálfsögðu en það leiðinlega 
hverfur. Ógleymanlegir karakterar 
sem heimsóttu bæinn, kveðskapur, 
hlátur og kynni við krakkana í 
sveitinni. Dagdraumarnir allir sem 
maður átti um framtíð í gleði og 
bjartsýni. Hundarnir Snati og Kátur 
voru okkar dyggustu hlustendur. Þeir 
fylgdu okkur frændum í afrekum, 
hlupu, stukku, geltu og voru okkar 
sönnu vinir. Þeir voru léttfetar 
lífsins, óbeinir þátttakendur í okkar 
framtíðarsýn. Frændur mínir sem 
með mér voru í sveit sönnuðu fyrir 
mér hvað vinátta er og tryggð.

Hvaða verk voru á þinni könnu?
Afi minn Þórður var vinnuharður 
maður en hógvær og nærgætinn. 
Hann fól mér ýmis verk eins og að 
hlaupa fyrir fé (ég var sprettharður). 
Hann sagði mér ekki hlutina beint 
en í svita dagsins og erfiði skildi ég 
hvað hann átti við. Svipbrigði, engar 
skammir, ekkert yfirborðshrós, bara 
áfram og svolítið glott. Gott var að 
taka í hrjúfa hönd hans á leiðinni heim 
í bæ til ömmu. Sauðfjárbúskapur, það 
er lífið. Annað eru bráðnauðsynleg 
aukaatriði. Dvölin í sveitinni kenndi 

mér líka að ósérhlífni er dyggð. Ég 
hef alltaf tekið mark á því.

Geturðu nefnt eftirminnileg atvik?
Atvikin eru ótalmörg og erfitt að 
greina eitt eða tvö út úr þokunni. 
Amma mín Steinunn var samt 
ótrúleg þegar kom að frásögnum úr 
fortíðinni, ævintýrum og frásögnum 
úr sveitinni. Hún mjólkaði kýrnar með 
sínum bognu fingrum og sagði okkur 
frændum sögur af útilegumönnum, 
draugum og huldufólki þar sem við 
sátum á kýrhausum á flórbarminum 
gapandi af undrun. Endrum og 
sinnum gaf hún okkur „spraut“ 
úr einum spenanum. Okkur var 
síðan eftir mjaltir falið að fara með 
brúsana tvo „niðrí dý“, náttúrulegan 
kaldavatnskæli í svona 250 metra 
fjarlægð. Í svartamyrkri var gott að 
eiga góða vini í hundunum. Garún 
Garún var samt ekki langt undan. 
Annað hauslaust draugagengi sótti 
mann heim í draumum, en amma 
Steinunn hafði alltaf lag á því 
að róa mannskapinn og skýra út 
atburðarásina.

Skildi dvöl þín í sveitinni eitthvað 
sérstakt eftir sig? 
Tengsl mín við ættaróðalið 
Breiðabóls stað höfðu ekki bara 
áhrif á mig. Þau hafa mótað mig 
gersamlega fram eftir ævinni. Ég hef 
oft undrast áhrifin. Stundum staldra 
ég við í dagsins önn og spyr sjálfan 
mig: Hvaðan kemur nú þetta? Jú, 
úr sveitinni forðum daga. Ég held 
annars að ég hafi verið heppinn að fá 
að kynnast rótinni í ættinni, kynnast 
ósérhlífnu fólki sem barðist fyrir 
grundvallarlífsgæðum af ótrúlegri 
einurð og festu, en alltaf með 
leiðsögnina í fyrirrúmi og blíðlegt 
viðmót til handa hinum ungu sem 
áttu ævina framundan. Dvöl mín hjá 
afa og ömmu á Breiðabólsstað um 
árabil fyrir margt löngu skildi það 
eftir sig að börnin mín fjögur, sem 
nú eru orðin fullorðin, eiga öll rætur 
fyrir vestan í „einu alvöru sveitinni“. 
Það er alltaf farið í sauðburð og leitir 
auk þess sem sumarbústaður foreldra 
minna er orðinn að félagsmiðstöð 
ættarinnar, en hann stendur í túnjaðri 
ættaróðalsins. Barnabörnin fimm eru 
svo að verða fastagestir.  /fr

Halldór Runólfsson.

Hrafnagilsskóli í Eyjafjarðarsveit:

Veglega haldið upp á Dag íslenskrar tungu
Sú hefð hefur skapast undanfarin 
ár í Hrafnagilsskóla að halda 
stóra hátíð í skólanum í tilefni 
af Degi íslenskrar tungu. Þema 
þetta árið var Hrafninn. 

Fjölbreytt verkefnavinna fór 
fram í þrjá daga til undirbúnings 
skemmtuninni. Meðal annars var 
frumflutt lag sem Jón Hlöðver 
Áskelsson gaf skólanum, en texta 
orti Sveinn Sigmundsson, bóndi 
á Vatnsenda í Eyjafjarðarsveit, í 
samvinnu við nemendur.

 Allir nemendur komu fram í 
söngatriðum, undir stjórn Maríu 
Gunnarsdóttur tónmenntakennara, 
leikþáttum og fleira. Hljómsveit 
skólans lék undir söng. Nemendur 
sjöunda bekkjar hófu undirbúning 
fyrir Stóru upplestrarkeppnina með 
lestri ljóða eftir Jónas Hallgrímsson 
sem dagurinn er tileinkaður.  
 /MÞÞ

Hér má sjá hluta af skólahljómsveitinni sem fór á kostum.  Myndir / MÞÞ

skólaferðalag sitt; Andrés frá Bringu, Óðinn Óðinsson og Ágúst Víðisson 
Grund.Krummi og laupurinn hans.

Þorgeir Ástvaldsson.

Bændur og búalið
Framleiðum hágæða einangrunargler sem sparar orku.
Sendum hvert á land sem er -  stuttur afhendingartími.
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Íslensk framleiðsla.




