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Ytri úttekt á lambakjötsmati:

Ósamræmi í mati
á holdfyllingu
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Vikuna 24.-28. september á
síðasta ári fór fram úttekt
Matvælastofnunar (MAST) á
kjötmati lamba í sex sláturhúsum
með þátttöku tveggja erlendra
yfirkjötmatsmanna. Skýrsla um
verkefnið hefur nú verið gefin út
og í niðurstöðum kemur m.a. fram
að samræmi í holdfyllingarmati,
milli húsmats og viðmiðunarmats,
var í öllum sláturhúsum undir 80
prósenta viðmiðunarmörkum.
Þar segir enn fremur að ákveðið
ósamræmi sé á milli sláturhúsa í
holdfyllingarmati, þar sem húsmatið
sé ýmist hærra eða lægra en
viðmiðunarmatið. Hliðrun hafi þó
alltaf verið innan viðmiðunarmarka.
Ágætt samræmi var milli
íslensku yfirkjötmatsmannanna og
úttektarmannanna í holdfyllingarmatinu, eða að jafnaði nokkuð yfir 80%.
Samræmi í fitumati er almennt mun
lakara en í holdfyllingarmati og hliðrun
þó nokkuð yfir viðmiðunarmörkum,
en húsmatið metur skrokkana yfirleitt
magrari en úttektarmennirnir.
Samræmi milli íslensku yfirmatsmannanna í fitumati var undir 80%
viðmiðunarmörkum og segir í
niðurstöðum að það þurfi að bæta.
Ítarlegar niðurstöður og umfjöllun
um þær er að finna á vef MAST.
/smh

Ekkert lát virðist vera á velgengni íslenskra minkaframleiðenda á uppboðsmarkaði í Kaupmannahöfn:

Heimsmet sett í verði á minkaskinnum
Heimsmet var niðurstaðan
af sjö daga löngu uppboði á
minkaskinnum í Kopenhagen
Fur í júní. Íslenskir minkabændur
voru þar í hópi bestu framleiðenda
í heimi. Fékkst um 10-15%
hækkun í Bandaríkjadölum (USD)
samanborið við síðustu uppboð
sem haldinn hafa verið í heiminum.
Íslendingar að ná Dönum
Íslendingar virðast vera að festa sig
í sessi í öðru sætinu á eftir Dönum
hvað gæði varðar. Á listanum trónaði
Eistland að vísu með hæsta meðalverð
á skinn, en fjöldi skinna frá þeim var
sáralítill. Íslenska loðdýrabændur
vinna nú hörðum höndum að því að
komast fram úr Dönum í gæðum.
Í grein sem Jesper Lauge
Christensen, sölustjóri og yfirmaður
samskipta við bændur, ritar í
fréttabréfi Kopenhagen Fur, segir að
uppboðssalurinn í Kaupmannahöfn
hafi verið full setinn og 850
kaupendur mætt. Af þeim voru
550 frá austurlöndum fjær. Þessi
mikli fjöldi kaupenda jók verulega
á samkeppnina um skinnin sem
síðan leiddi til hækkunar á verði.
Kaupendurnir voru einnig ánægðir
með niðurstöðuna og óskuðu
uppboðshúsinu til hamingju með
besta uppboð sölutímabilsins.

því að auka afköstin en um leið
gæðin í vinnubrögðum í húsinu,
þannig að öll skinn nái tilætluðum
uppboðum,“ segir Christensen.
„Afkastamikið og vandvirkt
uppboðshús er grunnurinn að
hámörkun á skinnaverði til bænda.
Þetta er meðal ástæðna þess að
erlendum bændum í viðskiptum
við okkur hefur fjölgað jafnt og
þétt og eru þeir í dag yfir 1.000 sem
selja hjá okkur. Febrúaruppboðið
hjá Kopenhagen Fur í ár var það
umfangsmesta í framboði skinna frá
upphafi, eða 5,7 milljónir skinna, og
eigum við von á að geta verið með
9D[DQGLiKXJLHUPHèDODOPHQQLQJVDèVNRèDVWDUIVHPLtVOHQVNUDPLQNDE~D
ennþá stærra uppboð á sama tíma
+pUHU6WHIiQ*XèPXQGVVRQtPLQNDE~LQX0|Qt*Q~SYHUMDKUHSSLVHPHU
VW UVWDPLQNDE~ODQGVLQVDèN\QQDiKXJDV|PXPVWDUIVHPLQD Mynd / HKr. að ári. Framboðið á minkaskinnum
á næsta sölutímabili verður einnig
Besta söluárið í sögunni
í heildina mun meira en á þessu.
Skil á skinnum af eftirpelsunarChristensen segir Kopenhagen Fur nú
högnum til uppboðshússin hefur
eiga sitt besta söluár í fjölda flokkaðra
aldrei verið meiri en í ár og gátum við
skinna og fjölda sem búið er að selja.
nú boðið 1,3 milljónir slíkra skinna
„Við lok söluársins verður búið að
til sölu. Eftir júní uppboðið 2012
selja um 21 milljón minkaskinna.
voru kaupendur mjög ánægðir með
framboðið af eftirpelsunarskinnum
Þessi mikli fjöldi í framboði dregur
að stærsta hóp kaupenda sem völ
sem þá leiddi til góðra verða
er á og keyrir upp samkeppni um
sem síðan bændur glöddust yfir.
kaup á skinnum, sem tryggir besta
Afleiðingin var að í ár komu meira
markaðsverðið fyrir bændur.“
en 500.000 fleiri eftirpelsunnar skinn
È JUD¿QX HU KOXWIDOOVOHJ ìUyXQ i til sölu hjá okkur en áður sem síðan
Fagmennska í fyrirrúmi
YHUèL I\UVWD ÀRNNV %URZQ*ORZ jók enn á fjölbreytnina í framboði
PLQNDVNLQQDIUiGHVHPEHUWLO sem endurspeglaðist í bestu verðum
„Kopenhagen Fur vinnur alltaf að dagsins í dag.
sem þekkst hafa á þessum skinnum.“

Mikil gæði
Mjög mikil gæði skinna einkenndu
framboðið á júníuppboðinu. Besta
búntið með Safír Cross högnum setti
nýtt met, en kínverskur kaupandi
borgaði 4.700 DKK á hvert skinn. Hitt
toppbúntið var Stardust-læðuskinn
og var það keypt af Fang Linping,
meðeiganda Beijing Ma's Wei Ye Co.
Ltd. á meðalverðinu 3.600 dkr. pr
skinn. Eftir kaupin sagði Fang:
„Ég hef verið að leita að mjög
sérstökum skinnum með mikil gæði
sem gætu orðið einkennisskinn í
hágæða pelsbúðum sem ég á í Peking.
Mörg uppboðshús hafa haft samband
við mig en í mínum huga var enginn
vafi á að skinnin ættu að koma frá
Kopenhagen Fur. Þetta Stardust-búnt
uppfyllir markmið mín og lýsir bæði
lúxus en einnig frjálsleika.“
Alls voru 13.100 Chinchilla-skinn
seld á meðalverðinu 350 DKK. Fyrsta
flokks skinnin voru seld á 411 DKK
að meðaltali, sem er 7% lægra verð
en var á apríl uppboðinu. Besta verðið
var 729 DKK. Það voru einkum
kaupendur frá Kína og Ítalíu sem
keyptu Chinchilla-skinn.
Næsta uppboð verður 7.-13.
september en skoðun skinna af
kaupendum hefst 1. september.
/HKr./EE
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Friðheimar í Reykholti auka þjónustuna með opnun lítillar ferðamannaverslunar og sölu „matarminjagripa“:

Framleiða 370 tonn af tómötum og gúrkum
á ári og fá um 40 þúsund gesti í heimsókn
Knútur Rafn Ármann, Helena
Hermundardóttir og fjölskylda
blésu til opnunarhátíðar í Friðheimum í Reykholti í Bláskógabyggð
föstudaginn 21. júní. Þá var opnuð
með viðhöfn Litla tómatabúð
Friðheima og kynntar nýjar
afurðir gróðrarstöðvarinnar sem
kallaðar eru „Matarminjagripir“
Friðheima. Var þetta jafnframt fyrsta borðaklipping
Sigurðar Inga Jóhannssonar,
sjávarútvegs-, landbúnaðar- og
umhverfisráðherra. Við þetta
tækifæri var jafnframt opnuð
heimasíða Friðheima á netinu;
fridheimar.is.
Í Friðheimum búa hjónin Knútur
Rafn Ármann, búfræðingur frá
Hólum, og Helena Hermundardóttir,
garðyrkjufræðingur frá Reykjum,
ásamt fimm börnum sínum. Þau heita
Dóróthea, Karítas, Matthías Jens,
Arnaldur og Tómas Ingi og taka öll
virkan þátt í búskapnum. Friðheimar
hafa tekið þátt í verkefninu Opnum
landbúnaði frá upphafi.
Mikil framleiðsla og tugir þúsunda
gesta
Knútur segir að 370 tonn af
tómötum og gúrkum hafi farið á
markað frá Friðheimum á síðasta ári.
Framleiðslan sé nú nokkuð stöðug allt
árið um kring þó að mest sé hún yfir
sumartímann. Fyrir utan framleiðsluna
er móttaka ferðamanna í Friðheimum
að verða stöðugt þýðingarmeiri og
segist Knútur búast við um 40 þúsund
ferðamönnum í heimsókn í ár. Þar af
koma yfir tíu þúsund manns á sérstakar
sýningar á íslenska hestinum.
„Framleiðslan hjá okkur byggist
öll á raflýsingu og hjá okkur er öll
stöðin upplýst. Það má segja að öll
uppbygging í ylræktinni á Íslandi
byggist á því að nota raflýsingu.
Starfsumhverfið verður allt annað
þegar hægt er að vera með jafnan
rekstur allt árið um kring. Þá
verður innkoman jafnari og hægt að
byggja á sama starfsfólkinu. Eins er
markaðurinn farinn að kalla á vöru
okkar allt árið um kring og við viljum
auðvitað reyna að standa okkur í
því að koma með góða vöru inn á
markað.“

Fjölskyldan í Friðheimum, talið frá vinstri: Matthías Jens Knútsson, Dóróthea Knútsdóttir, Helena Hermundardóttir, Karítas Knútsdóttir og Knútur Rafn
Ármann. Fyrir framan eru tvíburarnir Arnaldur (t.v.) og Tómas Ingi.
Myndir / HKr.

Keyptu Friðheima 1995
Saga Knúts og Helenar í Friðheimum
er rakin til ársins 1995 þegar þau
keyptu stöðina. Voru þau þá ákveðin
í að flétta saman þær starfsgreinar sem
þau höfðu menntað sig í; hestamennsku
og garðyrkju. Þá voru á staðnum tvö
gróðurhús og stórt tómt íbúðarhús, en
ylrækt hófst í Friðheimum árið 1946.
Uppbyggingartíma Friðheima frá því
að þau hófust handa fram til dagsins í
dag má skipta í þrjú tímabil:
Á árunum 1995-2001 byggðu þau
1.174 fermetra gróðurhús og voru í
hefðbundinni ræktun, gerðu upp eldri
hús og nýttu til ræktunar. Þessi fyrstu
ár fóru í að koma sér fyrir og móta
stefnuna.
Á árunum 2002-2006 tóku þau þá
ákvörðun að fara í heilsársræktun í
tómötum, settu upp lýsingu í eldri
hús og byggðu nýtt 1.000 fermetra
gróðurhús með fullri lýsingu. Þetta var
jafnframt tími mikillar upplýsingaöflunar og endurmenntunar, m.a. með
tíðum heimsóknum til Finnlands og
góðu samstarfi við þarlenda ráðunauta,
en Finnar eru mjög framarlega á sviði
lýsingar í grænmetisræktun.
Árin 2007-2013 var svo komið
að uppbyggingu á hestamiðstöð og
ferðaþjónustu í Friðheimum. Byggt
var hesthús fyrir 20 hross með
móttökuaðstöðu og útisýningarsvæði
með 120 manna áhorfendastúku. Þá
var sett á markað hestasýning fyrir
ferðamenn og fljótlega var einnig

Knútur býst við um 40 þúsund ferðamönnum í heimsókn í Friðheima á þessu
ári. Um 10 þúsund þeirra sækja hinar vinsælu hestasýningar þar sem gestum
er kynnt saga og fjölhæfni íslenska hestsins. Til að byrja með sá Knútur
alfarið um sýningarnar sjálfur en nú eru dæturnar að taka við.

%êÀXJXUHUXPLNLOY JDUYLèQiWW~UXOHJDIUMyYJXQSODQWQDQQDt)ULèKHLPXPRJ
êPLV|QQXUVNRUGêUHUXOtNDQêWWYLèOtIU QDUYDUQLUJHJQSO|QWXVM~NGyPXP
og sníkjudýrum. Við ræktunina er einnig notað hreint íslenskt neysluvatn,
svo að grænmetið frá Friðheimum er afar heilnæmt.

farið að bjóða upp á heimsókn í
gróðurhúsin.
Árið 2011 var garðyrkjustöðin

vörulínu og matarminjagripa úr
tómötum og gúrkum, sem nú er til
sölu í Friðheimum.

stækkuð um 60% og gestastofa
byggð upp í gróðurhúsunum. Veturinn
2012-2013 var svo unnið að þróun

Juku framleiðsluna um 60%
„Það eru liðin tvö ár síðan við tókum
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Góð aðstaða er nú í Friðheimum til að taka á móti vaxandi fjölda ferðamanna.

Jón Sigfússon kokkur átti veg og vanda að samsetningu veitinga í Friðheimum með hráefni sem fengið er á staðnum.
Hann hefur einnig komið mikið að þróun matarminja Friðheima og er m.a. umtalaður í Reykholti fyrir að bjóða ekki
upp á neitt annað í eldhúsi barnaskólans á staðnum en mat úr fersku og heilnæmu hráefni. Hér er hann ásamt sínu
fólki við barinn í Friðheimum.

Knútur útlistaði fyrir gestum hugmyndinni að baki matarminjagripum
Friðheima. Hér er hann með tómathressir, en einnig er boðið upp á tómatgrillsósu, tómatsultu, gúrkusalsa og tómatsúpu.

það skref að stækka garðyrkjustöðina
um 2.200 fermetra, en þá vorum við
samt komin með allt undir lýsingu.
Við þetta jukum við framleiðsluna um
60%,“ segir Knútur. Aukin eftirspurn
á markaði ýtti undir þetta framtak
auk þess sem aukin ferðaþjónusta og
móttaka ferðamanna kallaði á bætta
aðstöðu.
Auk hestasýninga fyrir ferðamenn
jókst stöðugt áhugi ferðafólks á að
skoða gróðurhúsin og starfsemina
sem þar fór fram.
„Það var einn af hvötunum að því
að við tækjum þetta skrefinu lengra. Í
dag erum við svolítið að ramma þetta
inn og erum komin með heildardæmið
eins og við viljum hafa það og
garðyrkjustöðina í þá stærð sem
við teljum heppilega. Nú getum við
boðið upp á gróðurhúsaheimsóknir
allt árið um kring og hestasýningar
yfir sumartímann.“
Framleiða „Matarminjagripi“ til
að nýta betur hráefnið
„Einn hlutinn í þessari uppbyggingu
er líka að um 5-6% af tómata- og
gúrkuuppskerunni fara í 2. flokk,
aðallega vegna óheppilegrar lögunar
á gúrkum eða rispaðra tómata.
Innihaldsgæði eru þó þau sömu og í
fyrsta flokks vörunni. Það gerir um
20 tonn á ári af heildarframleiðslunni.
Hugmyndin var að geta búið til úr
þessu einhver verðmæti sem selja
mætti gestum okkar og kannski
víðar. Það er einmitt þetta sem
við erum líka að frumsýna nú, eða
svokallaða „Matarminjagripi“. Þetta
er hugsað sem minjagripur sem
gestirnir geta tekið með sér heim.
Þá geta þeir upplifað heimsóknina
á ný með bragðinu af því sem
framleitt er á staðnum. Með hverri
vöru fylgir síðan lítill bæklingur
með upplýsingum um vistvænu
orkuna og hvernig við nýtum hana,
ræktunina og hvernig við nýtum
flugur og annað sem lifandi varnir
gegn aðskotadýrum og til að frjóvga
plönturnar. Draumurinn er að við
getum nýtt allt 2. flokks hráefni sem
fellur til í þessa framleiðslu.“
Hreinleikinn og nálægðin við
markaðinn lykilatriði
„Við fáum hópa hingað alla daga

ársins og erum þá með um 15
mínútna kynningu. Útlendingum
sem koma hingað þykir það mjög
merkilegt að í þessu landi skuli vera
hægt að rækta tómata og gúrkur alla
daga ársins, þrátt fyrir myrkur og
kulda og langa vetur.
Við getum sagt þeim hvernig við
förum að því að nýta náttúruna til að
hjálpa okkur, jarðhitann til að hita
upp húsin og rafmagn sem framleitt
er með vistvænum hætti. Hvernig
við notum lífrænu varnirnar og
teflum saman góðum flugum á móti
slæmum og býflugur til að frjóvga
blómin. Einnig hvernig við notum
okkar tæra íslenska vatn til vökvunar.
Eins og við þekkjum eru tómatar
um 90% vatn og auðvitað skiptir
máli að við getum notað gott og
ferskt vatn til vökvunar. Gaman er
að geta upplýst fólk um að við séum
að vökva með sama hreina vatninu
og við drekkum heima hjá okkur. Þá
bendum við einnig á hvað nálægðin
við markaðinn skiptir miklu máli.
Tómatar sem tíndir eru hér að morgni
geta verið komnir í verslanir seinni
part dags.“

Jón kokkur útlistar samsetningu veitinganna fyrir feðgunum Axel og Sveini A. Snæland í garðyrkjustöðinni Espihóli.

m.a. í saltfiskvinnslu í Grindavík,
ferðamannafjósi hér í nágrenninu og
ýmsu öðru.“
Knútur segir að ferðaþjónusta af
þessu tagi styrki ekki síður grundvöll
garðyrkjunnar og skapi henni góða
ímynd. Sama eigi við um aðrar greinar
landbúnaðarins og aðrar atvinnugreinar sem bjóða upp á slíka þjónustu.
Hestasýningarnar vinsælar
Margrét Sveinbjörnsdóttir í Brúarsmiðjunni ásamt hönnuðunum Eddu
Vilborgu Sigurðardóttur og Kára Marteinssyni hafa átt drjúgan þátt í allri
hönnun umbúða, kynninga og einnig heimasíðu Friðheima. Hér eru frá vinstri:
Edda, Kári, Margrét og Helgi Jónsson, sem forritaði heimasíðu Friðheima.

Neytendur vilja íslenskt grænmeti
– blekkingar eru óheiðarlegar
Segir Knútur að þetta hafi
meðal annars skilað sér í því
íslenskir neytendur velji íslenskt
grænmeti umfram innflutt. Því séu
upprunamerkingar á vörunni farnar
að skipta verulegu máli. Merking
grænmetis með íslensku fánalitunum
er auðþekkt og hafa innflytjendur
verið að reyna að líkja eftir því í
merkingum á innfluttri vöru vegna
vinsælda íslenska grænmetisins.
Þetta finnst Knúti afskaplega
óheiðarleg vinnubrögð.
„Við viljum öll hafa eðlilega
samkeppni, en hún þarf þá að vera
sanngjörn og heiðarleg. Ef fólk
vill frekar kaupa spænska tómata
en okkar er ekkert við því að
segja, en neytandinn verður þá að
vera meðvitaður og upplýstur um
að það séu spænskir tómatar. Það
á ekki að blekkja fólk og láta það
halda að innflutt vara sé íslensk.
Það eru reglur um að verslanir eigi
að upprunamerkja vöruna og við
ætlumst til að farið sé eftir þeim.“
Góð staða íslenska grænmetisins

Matthías Jens Knútsson opnaði fyrstu heimasíðu Friðheima með miklum
sóma.

í hugum neytenda skipti líka miklu
máli í harðri samkeppni þar sem
engir verndartollar séu á innfluttum
tómötum, gúrkum og paprikum.
Segir Knútur að yfir vetrartímann,
þegar mest sé notað af rafmagni við
framleiðsluna, þurfi að verðleggja
vöruna hærra í takt við það. Yfir
þann tíma sé auðvitað hægt að fá
ódýrari tómata, t.d. frá Marokkó, en
neytendur taki samt þá íslensku fram
yfir. Vegna þessa þýði lítið að opna
matvöruverslun í dag án þess að þar
sé boðið upp á íslenskt grænmeti.
„Við höfum séð þetta á tölum að
ef við höfum ekki getað skaffað nóg
af tómötum í janúar, febrúar og mars
verður ekki aukning á innfluttum
tómötum. Fólk sleppir því frekar að
kaupa tómata.“

Lifandi upplifun fyrir ferðamenn
Eftir erindi sem ferðamenn fá að hlíða
á við komuna í Friðheima er boðið upp
á tómatasmakk. Síðan eru oft hópar hér
í hádeginu og getur fólk þá sest niður
og fengið sér tómatasúpu og nýbakað
brauð. Á sama tíma geta gestir fylgst
með starfsfólkinu okkar við sín störf
í gróðurhúsinu sem gerir þetta að lifandi upplifun.
„Þetta er einmitt það sem mér finnst
svo áhugavert við ferðaþjónustuna
þar sem víða er farið að flétta saman
atvinnulífinu og ferðaþjónustunni.
Maður heyrir að það sé einmitt þetta
sem ferðafólk er að sækjast eftir og
fá þannig að kynnast lífi fólksins í
landinu í stað „Disney-túrisma“ með
tilbúinni gerviveröld. Við sjáum þetta

„Við erum að fara inn í sjötta sumarið
með hestasýningar fyrir ferðamenn. Í
fyrra fengum við um tíu þúsund gesti
á þessar sýningar og það er vel bókað
í ár.
Hugmyndin var að geta kynnt
íslenska hestinn fyrir þeim 500 til 600
þúsund ferðamönnum sem fara hér
framhjá á hverju ári upp á Gullfoss og
Geysi. Íslenski hesturinn er svo stór
hluti af okkar menningu og sögu og
því gaman að koma því að. Margt af
því fólki sem kemur á þessar sýningar
er ekki endilega að koma til Íslands út
af íslenska hestinum, heldur meira til
að upplifa land og þjóð.
Við bjóðum upp á 15 mínútna
sýningu sem við settum upp og er
þá spiluð músík undir og gestir geta
hlustað á tal á mörgum tungumálum.
Við fengum Huldu Geirsdóttur frá
félagi hrossabænda til að hjálpa okkur
með textann og erum með íslenska
tónlist undir. Þetta eigum við nú á
fjórtán tungumálum, m.a. á rússnesku
og kínversku.
Þetta er verkefni sem við bjuggum
til með krökkunum okkar. Stelpurnar
okkar eru nú 15 og 17 ára og þetta
er þeirra sumarvinna frá maí og fram
í október. Fyrst tók ég sjálfur allar
sýningar en nú er ég að verða minna
mikilvægur og get treyst dætrunum til
að sjá um þetta líka. Litlu strákarnir
okkar eru líka farnir að koma með inn
í þetta með okkur.
Þetta er mjög skemmtileg sýning
þar sem kynntir eru fjölbreytilegir
eiginleika íslenska hestsins með öllum
sínum gangtegundum. Við ríðum þarna
með bjór og fána og úr verður eins
konar lítið leikrit,“ sagði Knútur Rafn
Ármann.
/HKr.

