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Kynningarfundir um hrútakost sæðingastöðvanna 2017 
 

Fundir vegna  sauðfjársæðinga 2017 verða haldnir sem hér segir: 

 

Mánudaginn  20. nóv. Breiðabliki, Snæfellsnesi kl. 20:30 

Þriðjudaginn 21.nóv. Matsal LbhÍ, Hvanneyri kl. 20:30 

Mánudaginn  27. nóv. Grunnskólanum Reykhólum  kl. 15:30 

Mánudaginn  27. nóv. Dalabúð, Búðardal kl 20:00 

Þriðjudaginn 28. nóv. Ásgarði , Kjós. kl. 21:00 

 

Dagskrá: Skipulag sæðinganna, gjaldskrá, hrútakosturinn, 

kynbótastarfið í  sauðfjárrækt o.fl. 

Fundirnir eru haldnir af Búnaðarsamtökum Vesturlands í 

samstarfi við Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins.  

 
 

Hrútaskrá verður dreift á kynningarfundum og/eða send til félagsmanna 

sauðfjárræktarfélaga og til þeirra sem þess óska. Einnig má nálgast skrána á 

heimasíðu Búnaðarsamtaka Vesturlands www.buvest.is  og heimasíðu 

Ráðgjafarmiðstöðvar Landbúnaðarins www.rml.is 

 

 

Gjaldskrá vegna sauðfjársæðinga 

 

Verð á sæði: 

1-19 sæddar ær ………………………….......…....................1.000 kr./sk. 

20-49 sæddar ær ...................................................................  850 kr./sk. 

50-99 sæddar ær ……………………………......................... 740 kr./sk. 

100 ær eða fleiri sæddar .....................................................  690 kr./sk. 

Til búnaðarsambanda  .................................................................. 660 kr./sk. 

* 

Lágmarksafgreiðsla er 1 strá eða sæði í 5 ær. 

Innheimt verður að lágmarki 70 % af pöntuðu sæði. 

Uppgjöri skal lokið fyrir áramót. Öll verð eru án vsk. 

 

mailto:www.%20buvest
http://www.buvest.is/
http://www.rml.is/


Hrútar á Sauðfjársæðingastöð Vesturlands 2017 - 2018 
 

Hyrndir hrútar: 

Kölski 10-920 frá Svínafelli 2, Öræfum. 

Kornelíus 10-945 frá Stóru-Tjörnum, Ljósavatnssk. 

Hörður 11-959 frá Gerði Suðursveit. 

Bergur 13-961 frá Bergsstöðum Miðfirði. 

Klettur 13-962 frá Borgarfelli, Skaftártungu. 

Gutti 13-984 frá Þóroddsstöðum, Hrútafirði. 

Frosti 14-987 frá Ketilseyri Dýrafirði. 

Tvistur 14-988 frá Hríshóli Eyjafirði. 

Bjartur 15-967 frá Ytri-Skógum Eyjafjöllum. 

Hroki 15-969 frá Hesti, Borgarfirði.. 

Drangi 15-989 frá Hriflu, Þingeyjarsveit. 

Njörður 15-991 frá Gilsbakka, Borgarfirði. 

Durtur 16-994 frá Hesti, Borgarfirði. 

 
Kollóttir hrútar: 

Blær 11-979 frá Kambi, Reykhólasveit. 

Krapi 13-940 frá Innri-Múla, Barðaströnd. 

Serkur 13-941 frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi. 

Magni 13-944  frá Heydalsá, Strandasýslu. 

Móri 13-982 frá Bæ, Árneshreppi. 

Fannar 14-972 frá Heydalsá, Strandasýslu. 

Kollur 15-983 frá Árbæ Reykhólasveit. 

 

Forystuhrútur: 

  Gils 13-976  frá Klukkufelli, Reykhólasveit. 

 

   

 

 



Sauðfjársæðingar 2017 
 

Útsendingar á sæði frá stöðinni verða í alls 20 daga og munu byrja 1. desember og standa til  

21. desember, þó ekki sunnudaginn 17. desember. Pantanir þurfa að berast fyrir kl 21:00 

daginn fyrir sæðingu. Panta skal í pöntunarformi sem aðgengilegt er á www.buvest.is einnig 

er hægt að panta í síma 437-1215, pantanir í síma verða að berast á skrifstofu BV í síðasta 

lagi fyrir kl. 16:00 síðasta virka dag fyrir sæðingu. 

Almennt skal miða við að lágmarks afgreiðsla frá stöðinni sé sæði í 5 ær eða 1 strá. 

Undantekning frá þessu er afgreiðsla á sæði úr forystuhrút. Um annað þarf að semja 

sérstaklega. Nauðsynlegt er að nefna a.m.k. einn hrút til vara. 

Allar breytingar á pöntunum þurfa að berast fyrir kl. 9:00 að morgni sæðingadags á netfangið 

bv@bondi.is, eða í síma 892-0517. 

 

ATH! Ekki verður formlegt svæðisskipulag á starfssvæði 

Búnaðarsamtakanna en bændum er bent á, að frá 1. – 5. des og svo 

eftir 15. des er alla jafna minna álag og þá öruggara að fá sæði úr óska 

hrútunum, einnig ef dreifing er góð á milli hrúta. 
 

Reiknað er með að bændur sæði sjálfir eða í samvinnu við aðra enda hafi viðkomandi sótt 

námskeið um sauðfjársæðingar.   
 

Dreifing sæðis verður með svipuðum hætti og á síðasta ári og verða ferðir frjótækna í 

nautgripasæðingum notaðar eftir því sem hægt verður hverju sinni.  
 

 Afgreiðsla á sæði verður frá hrútastöð milli kl. 10:00 og 11:30, eftir þann tíma verður 

farið með alla sæðisbrúsa á Olís í Borgarnesi, nema um annað sé samið við pöntun. 

Tómum brúsum skal einnig skila á Olís en þar verður merktur kassi sérstalega fyrir 

brúsana. 

 Sunnan Hvalfjarðar verða auk ferða frjótækna nýttar ferðir til Reykjavíkur samhliða 

flugsendingum. 

 Á Snæfellsnesi verða sæðisbrúsar skildir eftir á Fáskrúðarbakka og í Haukatungu hjá 

Ásbirni. 

 Sæðisbrúsar sem fara í Dalina og í A-Barð. verða skildir eftir í merktum kassa í 

Kjörbúðinni í Búðardal. Tómum brúsum skal skila á sömu staði. 

 

 Dreifing sæðis í Ísafjarðarsýslur og V-Barðastrandarsýslu er með flugi, Baldri eða 

öðrum tryggum hætti eftir því sem veður leyfir. 
 

 

Í hrútaskránni eru góðar leiðbeiningar um sauðfjársæðingar  

og er bændum bent á að lesa þær vel. 
 

 

 

MIKILVÆGT AÐ SKILA BRÚSUNUM FLJÓTT TIL BAKA! 
 

http://www.buvest.is/


 

Nýjung í Kúasæðingum  

 

 

 
 

Námskeið í sauðfjársæðingum 
 

Sauðfjársæðinganámskeið verður haldið að  Hesti í Borgarfirði miðvikudaginn 29. 

nóvember nk. kl. 13:00 -18:00.  

Skráning fer fram hjá LbhÍ  í síma 433-5000/433-5033 og/eða á www.lbhi.is/namskeid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Munið að panta tímanlega á 

www.buvest.is 

 

SpermVital - nautasæði kemur til með að vera valkostur frá desember mánuði. Það er 

meðhöndlað á annan hátt sem kemur til með að lengja líftíma sæðisins. 

Skammturinn af SpermVital verður aðeins dýrari en hefðbundið sæði. 

Nánari upplýsingar um SpermVital verða kynntar í nautaskránni. 

 

Starfsemi á skrifstofu BV um jól og áramót 
 

22. desember –  lokað  

27.- 29. desember  verður einhver viðvera, ef um áríðandi erindi er að ræða, þá er  hægt að 

senda tölvupóst á atb@bondi.is  eða hringja í síma 892-0517  
 

 

Nautgripasæðingar um jól og áramót 
 

Vinna við nautgripasæðingar verður sem hér segir: 

25. desember - Jóladagur -  LOKAÐ. 

1. janúar – Nýársdagur -  LOKAÐ. 
Aðra daga er opið samkvæmt venju og panta skal sæðingu fyrir kl. 09:30 í talhólf 871-5845. 
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