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Út er komin reglugerð um 
velferð sauðfjár og geitfjár byggð 
á nýjum lögum um velferð dýra 
auk laga um dýrasjúkdóma 
og varnir gegn þeim. Eldri 
reglugerð um aðbúnað og 
umhirðu sauðfjár og geitfjár 
fellur þar með úr gildi.

Tilgangur reglugerðarinnar er 
að tryggja velferð og heilbrigði 
alls sauðfjár og geitfjár með góðri 
meðferð, umsjá og aðbúnaði. 
Leitast skal við að sauðfé og geitur 
geti lifað í samræmi við eðlilegt 
atferli sitt eins og framast er 

kostur. Í reglugerðinni koma fram 
lágmarkskröfur um einstök atriði.

Meðal nýmæla má nefna að 
hver sem ætlar að eignast sauðfé 
eða geitfé skal tilkynna það til 
Matvælastofnunar svo tryggt sé að 
lögbundnar skráningar, merkingar 
og eftirlit geti hafist. Einnig er 
kveðið á um að umráðamaður 
eða sá sem sinnir kindum eða 
geitum hafi hæfni og þekkingu á 
þörfum dýranna auk líkamlegrar 
og andlegrar getu til þess að annast 
dýrin.

Í reglugerðinni eru ákvæði 

um að dýralæknum sé einum 
heimilt að afhorna kindur og geitur 
þannig að fari inn í sló og gelda 
karldýr. Skylt er að nota deyfingu 
við þær aðgerðir og nota skal 
langverkandi verkjalyf þar sem það 
á við. Einnig er að finna ákvæði 
er kveður á um að við pörun skuli 
varast að æxla saman dýrum sem 
vitað er að gefa afkvæmi sem valda 
verulegum burðarerfiðleikum.

Í byrjun árs 2023 tekur gildi 
ákvæði er varðar gólf þar sem 
málmristar eða málmgrindur 
eru í stíugólfum. Eftir gildistöku 

ákvæðisins skal 40% af 
gólffletinum, hið minnsta, vera 
með legusvæði úr timbri eða öðru 
efni með samsvarandi eða minni 
varmaleiðni en timbur.

Skerpt er á nokkrum ákvæðum  
frá eldri reglugerð s.s. að fé sem 
haldið er úti yfir vetur skal haft 
í fjárheldum girðingum þannig 
að eftirlit sé framkvæmanlegt 
fram yfir sauðburð, öllu sauðfé 
og geitfé skal tryggt nægilegt 
húsaskjól að vetrarlagi og skal á 
hverjum tíma vera hægt að sýna 
fram á að slíkt rými sé til staðar 

fyrir vetrarfóðraðar kindur. Einnig 
er skerpt á því að sauðfé og geitum 
skal tryggður aðgangur að nægu 
vatni í húsum á meðan þau eru á 
innistöðu.

Með reglugerðinni eru tveir 
viðaukar, sá fyrri fjallar um 
lágmarksstærðir húsa, innréttinga 
og búnaðar en sá seinni tilgreinir 
hvernig eigi að meta holdafar 
og hjálpar þannig við að meta 
fóðurástand gripa.

Einar Kári Magnússon, 
dýraeftirlitsmaður.

...frá heilbrigði til hollustu

Ný reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár:

Sauðfjárhald tilkynningaskylt

Út er komin reglugerð um velferð 
nautgripa byggð á nýjum lögum 
um velferð dýra auk laga um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn 
þeim. 

Fjölmörg nýmæli eru í 
reglugerðinni, þar á meðal að leggja 
skuli af básahald nautgripa innan 
20 ára og að öll ný fjós skuli vera 
lausagöngufjós. Bændum er gert að 
koma upp sérstökum burðarstíum 
innan 10 ára.

Tilgangur reglugerðarinnar er 
að tryggja velferð og heilbrigði 
nautgripa með góðri meðferð, umsjá 
og aðbúnaði. Í anda hinna nýju laga 
um dýravelferð er sérstaklega tekið 
fram að leitast skuli við að nautgripir 
geti lifað í samræmi við sitt eðlilega 
atferli eins og framast er kostur. 
Þá er undirstrikað að reglugerðin 

tilgreinir lágmarkskröfur um einstök 
atriði og þannig gert ráð fyrir að 
bændur gefi sjálfir út leiðbeiningar 
um góða búskaparhætti, þ.e. gefi út 
lýsingu á fyrirmyndarbúskap.

Tæplega helmingur kúa á Íslandi 
eru haldnar í básafjósum og því er 
sérstaklega tiltekið í reglugerðinni 
að þær skuli geta óhindrað lagst 
niður, legið eðlilega, risið á fætur, 
staðið, hreyft sig og sleikt, auk þess 
sem básarnir skuli uppfylla mál sem 
tilgreind eru í sérstökum viðauka 
reglugerðarinnar.

Nýmæli er að gerð er krafa um 
sérstaka þekkingu nautgripabænda, 
annaðhvort í formi náms eða reynslu 
af kúabúskap og bændur eiga að 
venja nautgripi við umgengni við 
menn, bæði utan- og innandyra.

Sérstök áhersla er lögð á 

slysavarnir og 
sjúkdómavarnir, 
varðandi mót töku 
og afhendingu 
dýra sem aðfanga 
og aðgengi 
þ jónus tuaði la 
og gesta. Annað 
dýrahald með 
nautgripum er rýmkað frá fyrri 
reglum, en þó verður áfram óheimilt 
að halda önnur klaufdýr með 
nautgripum þannig að bein snerting 
á milli þeirra eða saurmengun geti 
átt sér stað. Slysavörnum eru gerð 
skil og taka til tækja, búnaðar, 
viðhalds og möguleika til rýmingar,  
auk vinnulags svo sem við tæmingu 
haughúsa .

Með reglugerðinni eru viðaukar, 
einn sem tilgreinir hvernig eigi að 

meta holdafar og hjálpar þannig 
við að meta fóðurástand gripa. 
Annar viðauki er um hvernig 
eigi að skjóta nautgripi, auk þess 
sem tiltekin grein í reglugerðinni 
fjallar um hvernig megi aflífa 
nautgrip heima á bæ. Þetta er til 
mikilla bóta og kemur í veg fyrir 
rangt vinnulag við aflífun. Einnig 
er bændum nú skylt að tilkynna 
Matvælastofnun ef þeir aflífa 
nautgrip vegna slyss eða alvarlegra 

veikinda og læknismeðferð er ekki 
möguleg. Þetta er mikilvægt því 
héraðsdýralæknir þarf að meta 
hvort taka eigi sýni til greiningar 
eða ekki, auk þess sem yfirlit 
fæst um neyðaraflífun nautgripa 
og þannig gæti það stuðlað að 
uppgötvun sjúkdóma eða ástands 
sem hægt væri að bregðast við.

Sigurborg Daðadóttir, 
yfirdýralæknir.

Ný reglugerð um velferð nautgripa:

Básafjós munu heyra sögunni til

Lesendabás

Í nýársávarpi forsætisráðherra 
var sagt frá því að á næsta ári 
ætti að hefja framkvæmdir við 
ljósleiðaravæðingu alls landsins en 
það var eitt af þeim stefnumálum 
sem Framsóknarflokkurinn lagði 
áherslu á í síðustu kosningum. 

Ljósleiðaravæðing alls landsins 
verður eitt stærsta framfaramál sem 
ráðist hefur verið í þegar kemur að 
styrkingu á innviðum og byggðum 
landsins.

Í aðdraganda síðustu alþingis-
kosninga var talsverð umræða um 
fjarskiptamál á landsbyggðinni. 
Framsóknarflokkurinn lagði 
þar höfuðáherslu á mikilvægi 
ljósleiðaravæðingar í dreifbýli. Í 
grein sem formaður, varaformaður 
og þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins skrifuðu í aðdraganda 
síðustu kosninga sagði:

„Ríkisstjórnin ætti að hafa 
frumkvæði að því að kalla saman 
fjarskiptafyrirtækin og leggja áherslu 
á að nýta Fjarskiptasjóð í slíkt 
verkefni. Allir fjarskiptaaðilar geta 
veitt þjónustu á kerfinu. Mikilvægt er 
að allir landsmenn geti fengið jafna 
og góða þjónustu á sama verði. Fyrir 
þessu höfum við framsóknarmenn 
talað. Með samstarfi allra aðila 
ásamt sveitarfélögunum væri hægt 
að ljósleiðaravæða landið á nokkrum 
árum. Ný heildstæð byggðastefna er 
nauðsynleg. Framsóknarflokkurinn 
leggur mikla áherslu á að um hana 
ríki víðtæk sátt. Við erum fámenn 
þjóð í stóru landi. Eitt fyrsta skrefið 
ætti að vera ljósleiðaravæðing alls 
landsins.“

Frá myndun ríkisstjórnar 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
hefur verið unnið eftir þessari sýn.

300 milljónir til undirbúnings

Í byggðaáætlun 2014–2017 
er sérstaklega fjallað um 
fjarskiptamál og þar er m.a. lögð 
áhersla á að vinnuhópur á vegum 
ríkisstjórnarinnar geri tillögur að 
fyrirkomulagi faglegs stuðnings 
við opinbera aðila sem koma að 
uppbyggingu ljósleiðarakerfa og 
annarra fjarskiptainnviða. Þessi 
vinna hefur verið í gangi undir 
forystu tveggja stjórnarþingmanna 
og nú á vorþingi er gert ráð fyrir nýrri 
fjarskiptaáætlun sem mun gera ráð 
fyrir ljósleiðaravæðingu alls landsins.

Alþingi samþykkti fyrir jól tillögu 
meirihluta fjárlaganefndar um að veitt 
verði 300 milljónum til þess að styðja 
við fyrirhugaða fjarskiptaáætlun og 
hefja fyrsta áfanga framkvæmda 
við fyrirhugaða ljósleiðaravæðingu. 
Þessum fjármunum á að verja í 
fyrsta áfanga fjarskiptaáætlunar. 
Áætlunar sem á að setja fram töluleg 
markmið um ljósleiðaraæðingu og 
uppbyggingu annarra fjarskipta á 
næstu árum. Með fjárveitingunni 
verður hægt að skipuleggja og 
kortleggja innviðagrunni ljósleiðara, 
hefja tengingar á ótengdum svæðum 
auk þess að hringtengja landsvæði 
o.fl.

Þetta fyrsta skref sýnir að ríkisstjórn 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
ætlar sér að stíga stórt skref í áttina 
að því að jafna búsetuskilyrði 
fólks í dreifbýli og þéttbýli. Það 
er mikilvægt að allir sitji við sama 
borð þegar kemur að fjarskiptum 
og ljósleiðaravæðing gegnir þar 
lykilhlutverki. Það var ánægjulegt, 
sem fjárlaganefndarmaður, að taka 
þátt í því að leggja til við Alþingi að 
veita fjármunum til þessa verkefnis. 
Samþykkt Alþingis á þessari 
fjárveitingu er skýr staðfesting á því 
að Framsóknarflokkurinn mun líkt 
og bent var á fyrir síðustu kosningar 
beita sér fyrir stórefldum fjarskiptum 
á þessu kjörtímabili.

Ásmundur Einar Daðason
alþingismaður og nefndarmaður 
í fjárlaganefnd

Ljósleiðari um allt land

Ásmundur Einar Daðason.

Vetur og vos, hálka og hlákur, 
byljir og barningur hafa 
þrengt að vegfarendum síðan 
í nóvember. Haustið var milt 
og stundum blítt, en svo fóru 
lægðirnar að sækja í sig veðrið. 

En aftur að sólunni sveigir 
nú heimskautið kalda og rokur 
undir Hafnarfjalli, á Þverárfjalli, 
í Víkurskarði og hvað sem 
þessir veðurnæmu staðir heita, 
þær fara að ganga í sig og 
ökumenn á frónskum vegum  
þekkja að þrauka þarf þorrann, 
góu og einmánuð til hörpu og 
sumarkomu.

Gísli Ólafsson frá Eiríksstöðum 
kvað:

Dregur úr Ránar dimmum þyt,
af degi blánar nýjum.
Sveipar gljána silfurlit
svalur máni í skýjum.

Síðastliðið vor var 
kynnt í þessu blaði 
bænda handverks-
sýning í Ártúnum, 
sem stóð í 17 daga 
og laðaði að sér 350 
gesti, nokkra utan af 
Skaga, aðra vestan 
af Akranesi, sunnan 
af Skeiðum, austan 
úr Kelduhverfi og 
fjölmörgum bæjum 
öðrum. Má ætla 
Bændablaðið gott til kynningar 
en veðurguðir létu ekki heldur 
sitt eftir liggja og  blessuð 

sólin gleymdi ekki að skína 
í Blöndudalinn þessa daga. 
Húsmóðirin og handverkskonan  
SÓl tók á móti gestum með kaffi 
og pönnukökum en börn hennar 
gengu með gestum um stofur 
hússins,  sýningarsalinn og rifjuð 
voru upp gömul kynni, ættvísi, 
sagnir og önnur fræði sem hæfðu 
stund og stað. Tilefni sýningar-

innar var níræðis-
afmæli Sigríðar á 
árinu og vitneskja 
ættingjanna um 
myndir hennar og 
handavinnu sem 
reyndust mun fleiri og 
meiri að vöxtum en 
nokkurn óraði fyrir. 

Við í Ártúna-
fjölskyldunni þökkum 
þessum gestum góða 
komu og viljum senda 
þeim óskir um gott ár 

og gjöfult til drjúgra verka, hlýrra 
hugrenninga og góðrar heilsu. 

 IHJ & GÞJ Selfossi.

Af degi blánar nýjum

Sigríður Ólafsdóttir, Ártúnum, að 
ræða við einn gestanna. Nokkrar 
myndir Sigríðar eru í baksýn.

Mörk á Laxárdal, 
saumuð mynd eftir 

Sigríði. Gamalt 
höfuðból í eyðidal,
þar sem Sigríður 

fæddist og foreldrar 
hennar bjuggu.




