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Örstuttur formáli 
 



Hlunnindaráðgjafi BÍ 

•  Guðbjörg Helga Jóhannesdóttir 
– Viðskiptafræðingur 
– Reykjavíkurmær 
– Hef starfað í rúm 8 ár við markaðssetningu á 

landbúnaðarafurðum 
– Foréttindi 



Hlunnindaráðgjafi BÍ 

•  Starfið var ómannað í 8 mánuði 
•  Á vormánuðum 2009 var starfið sameinað starfi 

atvinnu- og nýsköpunarráðgjafa 
–  Skerðing á þjónustu við skrifstofutengd verkefni ÆÍ 
–  Ráðgjöf og leiðbeiningar til bænda skerðist ekki 
–  Mögulega minni þátttaka á deildarfundum og 

aðalfundum hjá deildum. 
 

 



Skýrsla ráðgjafa  



Veðurfar 

•  Tíð var almennt hagstæð 
– Hiti var yfir meðaltali um allt land 
– Úrkoma var undir meðaltali þó talsvert hafi rignt í 

vor á SV-horninu amk 
– Hvassviðri víða í maí, en hæglátaveður í júní 

•  Í júní var kaldast á Vestfjörðum á landinu 
 

= Veðurfarið var því æðarfuglinum í hag 
 



Varpárangur 

•  Æðarvarp og dúntekja voru í góðu meðallagi 
í flestum landshlutum 
–  Í einhverjum tilfellum virtist vera minna um fugl en 

áður 
 

•  Dúntekja var því almennt góð 

•  Lengst af hefur dúntekja verið milli 
2500-3200 kg af fullhreinsuðum æðardúni 

 



Sölumál 

•  Magn  
–  47,5% minnkun milli ára (2009 og 2008) 
–  Árið 2007 var útflutningur í sögulegu lágmarki. 

  

•  Líkur eru á að árið 2009 verði nálægt 2006  
í seldu magni. 

•  Fréttir af vörusvikum í Japan. 
  



Móttaka gesta 

•  Árlega koma beiðnir um að taka á móti 
erlendum gestum  
– Tveir hópar komu í sumar frá Japan 
– Einn aðili frá Austurríki (Kauffmann) 

•  Annar hópurinn kom vegna meintra 
vörusvika á íslenskum æðardúni í Japan. 

 
 



Vörusvik í Japan 
– Skv. upplýsingum frá Japan 

•  Sala á sængum með íslenskum æðardúni 20 tonn 
•  Því virðist dúnninn margfaldast á leiðinni til Japans 
•  Við þrif á sængum kom í ljós annað innihald 

– Sendiráð Íslands í Japan og Utanríkisráðuneytið 
•  Segja Japani taka öll vörusvik alvarlega 
•  Lúxusvara svo tjónið getur verið mikið 
•  Búið að funda með heimildamönnum hér og í 

sendiráðinu 



Vörusvik í Japan 
•  Sendiráð Íslands í Japan 

–  Leitaði eftir áþreifanlegum sönnunum um svik á fundinum. 
–  Leituðu eftir verðum eftir hvort um svikna vöru er að ræða eða 

ekta. 
–  Vildu fá ljósmyndir af merkingum á sængum og merkimiðum 

sem gætu stutt þetta. 
–  Hvaða verslanir og framleiðendur standa að vörusvikum. 
–  Sendiherra er nú að leita eftir upplýsingum um hvaða stofnanir 

gætu haft eftirlit í Japan og aðstoðað við rannsókn ef farið er út í 
slíka vinnu.  
»  Líta á að eftirlitið ætti að vera frá þeirra hendi en ekki okkar, 
þar sem við seljum hráefni en ekki endanlega vöru 

»  Verndun erfið héðan nema við framleiðum vöruna 

 



Vörusvik í Japan 
•  Næstu skref? 

– Upprunavottorð með hráefni í hverja sæng 
•  Uppruninn merktur niður á landshluta? 

–  Kostir og gallar við að fara niður á landshluta 

•  Kallar á minni umbúðir með innsigli og vigtun niður 
á grömm sem verður notuð úti  

–  Vandamál tengt því er að dúnninn er hreinsaður úti og þá 
líklegast blandað saman hráefni úr mismunandi pokum 

•  Finna út hvaða framleiðendur eru í 
vörusvikum og hætta að selja þeim sem 
blanda dúninn. 

 



Vörusvik í Japan 
•  Þrýsta á lagafrumvarp um að einungis megi 

framleiða sængur með óblönduðum 
æðardúni? 

•  Framleiða allar sængur hér heima og flytja 
út, í samstarfi við milliliði eða sleppa 
milliliðum 
– Áhættusamt, sérstaklega í heimskreppu 
– Kallar á starfsmann í Japan, umboðsaðila 
– Nýir markaðir frekar en fara fram í Japan? 



Vörusvik í Japan 
•  Athuga tollamál og gera tillögu að 

breytingum 
•  Fara í upplýsingaherferð 

– Sala getur líka hrunið við það og traust á 
vörunni 

•  Vandmeðfarið mál, en að mínu mati er 
nauðsynlegt að fara í einhverjar aðgerðir til 
að freista þess að lágmarka og helst koma 
í veg fyrir sviknar vörur. 

 



Ferðir   

•  Ég fór í 
kynningarferð 
með annan hóp 
Japananna og hitti 
þá nokkra 
æðarbændur. 



Ferðir 

•  Ávallt eru árekstrar milli ólíkra 
hagsmunaaðila þar sem aðrir en eigendur 
stunda dúntekju.  
– T.d. Ferðaþjónustuaðilar og æðarbændur 
– Viðbúið að árekstrum hagsmunaaðila fjölgi 

með aukningu á ferðamönnum. 



Vargur og átaksverkefni gegn villimink 

•  Fjallað verður um átaksverkefni gegn 
villimink hér á eftir svo ég fer ekki í þau 
mál 

•  Mismikið hefur verið af sílamávi – hef á 
tilfinningunni að hafi minnkað mikið 

•  Tófan er skæð og er mörgum bændum 
erfið.  

•  Vargur hefur á sumum stöðum gjöreytt 
varpi og eða valdið miklum skaða 



Friðlýsing æðarvarps 

•  Tók fyrst gildi 1995 
•  Er að koma að endurnýjun hjá þér? 
 



Almenn upplýsingagjöf 

•  Talsvert berst að fyrirspurnum öðrum en 
hefðbundnum leiðbeiningum til bænda 

•  “Japans-málið” náði athygli fjölmiðla og 
talsvert barst af fyrirspurnum í framhaldi 
– Erlendir og innlendir fjölmiðlar 
– Rithöfundar sem eru að skrifa greinar og bækur 
– Matsaðilar jarðareigna með æðarvarpi á 
– Nemendur o.fl. 



Árgjöld og bætt samskipti 

•  Í salnum mun ganga listi þar sem ég er að 
óska eftir tölvupóstföngum. 
– Vinsamlegast skrifið ykkur á hann ef þið eruð 

með tölvupóstfang 
•  Fyrirsjáanleg er breyting á útsendum 

reikningum fyrir árgjald, gíróseðlar munu 
detta út og munum við skoða nýjar leiðir 
sem einnig eru ódýrari en gíróseðlarnir, 
s.s. Að senda beint í heimabanka. 



Að lokum 

•  Bændasamtök Íslands og Æðarræktar-
félag Íslands hafa átt gott samstarf á árinu 
og ég vona að svo verði áfram.  

•  Ég þakka sérstaklega Jónasi Helgasyni 
formanni ÆÍ fyrir gott samstarf, svo og 
stjórn ÆÍ og þeim æðarbændum og 
útflytjendum sem ég hef hitt og unnið með 
á árinu. 


