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Niðurstöður heyefnagreininga 2020
Niðurstöður um 1700 heysýna sem voru efnagreind af öllu landinu sýna að breytileiki á milli landshluta er ekki mikill.  
Meltanleikinn er almennt góður, sem er gríðarlega góður grunnur. Það segir okkur að trénið geti nýst vel, að 
örverurnar nái með góðu móti að brjóta niður trénið og sækja þannig orkuna sem það býr yfir. Trénið (NDF) er 
óvenju hátt að meðaltali í ár á landsvísu, en meðaltal fyrir Norður- og Austurland er gott. Ef trénið er hátt og 
meltanleikinn ekki góður stoppar fóðrið óþarflega lengi í vömbinni og hún fyllist, þá geta gripirnir ekki étið eins 
mikið magn á dag. Mörkin á milli þess sem er í lagi og ekki í lagi eru mismunandi eftir gripum og framleiðslu. Þannig 
þurfum við hærri meltanleika á fóður fyrir mjólkurkýr og á sauðburði en þurfum ekki að gera eins miklar kröfur 
fyrir geldkýr og miðsvetrar hjá sauðfé. Hross sem eru í lítilli notkun og geld þurfa alls ekki háan meltanleika á sitt 
fóður heldur. Ómeltanlegi hluti trénisins (iNDF) er hinsvegar óvenju hár. Eftir því sem plantan þroskast eykst hluti 
trénis í henni, sem verður meira og meira ómeltanlegt. Það þýðir að trénið fer í efnasambönd sem við gerum ekki 
ráð fyrir að ná að losa á þeim tíma sem fóðrið er í meltingarfærunum, þessi hluti næringarefnanna fer því út með 
skít. Það eru fleiri þættir sem hafa áhrif á hversu stór hluti trénisins verður ómeltanlegur, svo sem aðgengi að 
næringarefnum, þurrkar, plöntutegundir og fleira. Heyin í ár eru góð undirstaða fyrir veturinn, gripirnir ná mikilli 
orku úr gróffóðrinu. Kjarnfóðurgjöfin á því ekki að þurfa að hafa eins mikil áhrif í vömbina og auðveldara er að halda 
góðu heilsufari í hjörðinni. Þetta þýðir líka að trénisríkt fóður, sem á að duga gripum til viðhalds, gæti verið að gefa 
þeim meiri orku en þörf er á. Því er mikilvægt að fylgjast vel með holdafari geldkúa og áa yfir háveturinn sem og 
hrossa, sem eru ekki undir miklu álagi, því offóðrun er líka heilsufarsvandamál líkt og vanfóðrun.

Heilt yfir eru heyin á Norður- og Austurlandi með gott tréni 
og góða orku. Próteinið er yfirleitt nægjanlegt en það er 
ekki alltaf nægjanlega aðgengilegt í vömbinni, sem getur 
haft neikvæð áhrif á át og þar af leiðandi á framleiðslu. Ef 
passað er upp á jafnvægi orku og próteins í vömbinni ættu 
kýrnar að halda vel heilsu í vetur og framleiða efnaríka 
mjólk. Þar sem breytileiki í próteini er talsverður og trénið 
frekar hátt að meðaltali ættu sauðfjárbændur í meira mæli 
að láta efnagreina heysýni. Þannig geta þeir verið vissir um 
að fóðrið sé af nægjanlega góðum gæðum og gerir þeim 
auðveldara fyrir að velja viðbótar fóður sem hentar. 

Próteinið er að jafnaði fínt en þó er einnig talsverður 
breytileiki. Ekki er nóg að tryggja nægjanlegt prótein 
í heildarfóðurskammti, heldur er jafnvægi próteins og 
orkufóðrunar gríðarlega mikilvægt. Það þarf að tryggja 
nægt prótein á móti orkunni sem er í boði. PBV gildi 
heysýnanna er lágt, sem þýðir að aðgengi örveranna að 
próteini á móti þeirri orku sem er í boði í vömbinni er 
takmarkað. Ef örverurnar vantar aðgengi að próteini verður 
skilvirkni þeirra ekki eins góð og það hefur áhrif á niðurbrot 
fóðurs í vömb. Gróffóðrið flæðir ekki eins hratt út úr vömb 
og gripirnir éta minna gróffóður en þeir gætu annars 
gert ef þeir fengju nægt prótein, sem losnar auðveldlega 
í vömbinni. Með því að þurrka gróffóðrið hægjum við á 
niðurbrotshraða próteinsins. Það getur verið mjög jákvætt 
fyrir próteinríkt gróffóður, því þá er líklegra að próteinið 
nýtist vel. Það er áskorun þegar próteinið er af skornum 
skammti í heyinu; ekki nóg með að það sé lítið af því heldur 
brotnar það líka hægt niður.  
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Mynd 1. sýnir meðaltal trénis.
Dökki hluti súlunnar er hluti ómeltanlegs trénis.

Mynd 2. sýnir meðaltal próteins.
Ljósi hluti súlunnar er hluti próteins sem er laus. 
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Að tryggja plöntum gott aðgengi að næringarefnum er undirstaðan í framleiðslu á góðu gróffóðri. Þrjú stærstu 
næringarefni plantna eru köfnunarefni (N), kalí (K) og fosfór (P). Köfnunarefnið lesum við út frá próteininu í 
gróffóðrinu, því það nýtist að svo stórum hluta í próteinframleiðsluna. Kalí og brennisteinn eru líka mjög mikilvæg 
fyrir próteinframleiðslu plöntunnar og því getur skortur á þeim efnum einnig haft áhrif á próteininnhald plöntunnar. 
Það er hefðbundið að sjá mjög próteinríkt hey á Norður- og Austurlandi. Plöntuprótein er í eðli sínu auðmelt, með 
því að þurrka heyið aðeins hægir á niðurbroti þess. Það er því mikilvægt að verka ekki of blautt fóður sem inniheldur 
mjög hátt próteingildi, því þá verður mikið af próteini laust og líklegt að gripirnir nái ekki að nýta það nógu hratt 
og hluti tapist út með þvagi (úrefni). Þess vegna hentar mjög vel að hafa aðeins þurrara fóður þar sem próteinið er 
mjög hátt. 
Áherslan er mjög mikil á köfnunarefnið til að tryggja gott prótein og það er ekki að ástæðulausu. Hins vegar langar 
mig aðeins að draga fram önnur næringarefni sem mér finnst oft vera af skornum skammti í heysýnaniðurstöðum á 
Norður- og Austurlandi. Það er reyndar mjög mikill breytileiki en þegar fóðrið er flokkað niður út frá próteininnihaldi 
koma niðurstöðurnar ekki á óvart. Þær draga fram þá mynd sem mig langar að minna á og er ekki síður mikilvæg en 
að tryggja nægt köfnunarefni.  
Flokkarnir eru fjórir. Fyrst er mjög lágt próteingildi, undir 130 g/kg þe. Svo frekar lágt prótein eða 130-150 g/kg þe.  
Næst er svo þar sem við miðum oftast við að lenda innan sem er 150-170 g/kg þe. Loks sá efsti, sýni yfir 170 g/kg þe.  
Meltanleikinn hækkar á milli flokka eins og próteinið en trénið (NDF) lækkar á móti. Eftir því sem plantan þroskast 
lækkar prótein og meltanleiki en trénið í henni eykst. Þessi sýni eru því slegin of seint miðað við þroska plöntunnar 
og aðgengi hennar að næringarefnum.  
Ef við skoðum steinefnin út frá sömu flokkum kemur í ljós að kalí, fosfór og brennisteinn hegða sér öll eins, aukast 
með auknu próteini. Sýnin ná viðmiðunargildum á mismunandi stigum, fyrst fyrir brennistein, svo fosfór en síðast 
kalí. Við sjáum ekki þessa beinu tengingu á kalsíum og magnesíum. Þau eru reyndar greinilega hærri í próteinríkasta 
flokknum, en þar liggja líka flest sýnin af seinni slætti. En einnig eru gildi fosfórs og brennisteins hærri á seinnislætti 
að meðatali en fyrrislætti.

Af þessum steinefnum er breytileikinn mestur í kalí og þar er mikill fjöldi sýna með mjög lág gildi. Kalí er nauðsynlegt 
plöntum af mörgum ástæðum. Það er nauðsynlegt góðu rótarkerfi og eykur því þol plöntunnar við þurrkum sem og 
fyrir vetrarþol. Það er nauðsynlegt til virkjunar fjölda ensíma og það tekur einnig þátt í myndun próteina og hefur 
þannig bein áhrif á prótein í gróffóðri. Einnig er það mikilvægt í efnaskiptum tengdum kolvetnum og stuðlar því að 
betri blaðvexti og hærri sykri í plöntum.
Kalí er sótt að hluta til í skítinn, en vitum við hvað skíturinn er að gefa? Það getur verið mikilvægt ef kalí er almennt 
lágt í heysýnum að láta efnagreina skítasýni og taka jarðvegssýni. Þannig náum við betri yfirsýn og tekst frekar 
að tryggja aðgengi plantna að þessu mikilvæga næringarefni. Með því að tryggja plöntunum gott aðgengi að 
næringarefnum höfum við betra svigrúm til að velja sláttutíma því næringargildi fóðursins fellur ekki eins hratt og 
þegar plönturnar líða skort.

Berglind Ósk Óðinsdóttir fóðurfræðingur Bústólpa 

Bændur framleiða gott gróffóður

Mynd 3,4,5 sýna kalí, fosfór og brennistein í fyrri slætti eftir prótein-flokkum. Punktalínan er lágmarks viðmiðunargildi. 

Tafla 2. sýnir niðurstöður eftir sýnum úr fyrri slætti og hefur verið raðað niður miðað við próteininnihald.
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Magni 1
N27

Hentar vel milli slátta og fyrir fyrsta slátt, 
þar sem búfjáráburður er notaður á eldri 
tún. Hentar einnig sem viðbótaráburður
á grænfóður. Kalk-  og magnesíumríkur 
áburður sem kemur í veg fyrir lágt 
sýrustig jarðvegs og viðbót á magnesíum 
í gróffóðrið.

Magni S
N27+4S

Hentar vel á milli slátta, á grænfóður 
og á tún, sem fá nægan búfjáráburð. 
Frábær fyrir beitilönd og tún með 
vöntun á brennisteini. Byggir upp 
rótarkerfið og er mjög kalkríkur.

Fjölmóði 3
25-5

Notist með búfjáráburði á eldri tún
og þar sem jarðvegur er kalíríkur og
fosfórstaða er góð. Selen- og kalkbættur
áburður, sem stuðlar að auknu magni 
selens í gróffóðri. Kalkrík blanda.

Fjölmóði 4
24-9

Hentar þar sem þörf er á tvígildum NP
áburði með búfjáráburði, þar sem krafa
er á um hærra gildi fosfórs. Einnig 
notaður sem uppgræðsluáburður, þar 
sem ekki er þörf á kalí.

Græðir 1
12-15-16

Klórfrír fjölkorna áburður fyrir ræktun
á matjurtum, kartöflum og jurtum
af krossblómaætt, t.d. káli, gulrótum,
gulrófum, spínati og salati. Hentar einnig 
í skrúðgarða og skógrækt.

Græðir 8
21-7-11

Fyrir kalísnauð mýrartún, sem eru
algengust um vestan- og norðanvert
landið. Af þrígildum áburðartegundum, 
hentar Græðir 8 síst með búfjáráburði. 
Selen- og kalkbættur áburður, sem 
stuðlar að auknu magni selens í 
gróffóðri. Kalkrík blanda.

Græðir 9
27-6-6

Þrígildur einkorna áburður. Hentar á
gömul tún, þar sem fosfór hefur safnast
upp. Góður með búfjáráburði, ef þörf er 
á að bera þrígildan áburð á.

Fjölgræðir 5
17-15-12

Góður fyrir endurræktun túna og í
kornrækt á frjósömu landi. Fyrir allt
grænfóður í frumræktun og fyrir kál. 
Hentar vel á nýrækt og þar sem skortur 
er á fosfór og kalí í túnum. Kalkrík 
blanda.

Fjölgræðir 6
20-10-10

Áburður sem uppfyllir þarfir meðaltúna,
sem fá að auki góða skammta af
magnesíum og seleni. Hentar vel þar sem
ekki er búfjáráburður. Er líka góður fyrir
grænfóðurrækt, bygg og hafra.

Fjölgræðir 7
22-14-9

Áburður á tún, þar sem lítið er vitað um
áburðarþörf og fyrir tún í sæmilegri 
rækt, þar sem enginn búfjáráburður er 
notaður. Selenbættur og stuðlar því að 
auknu magni selens í gróffóðri.

Fjölgræðir 9
25-9-8

Til notkunar einn og sér á tún í góðri
rækt og með búfjáráburði á efnasnauð
tún.

Fjölgræðir 12
22-8-8

Ætlaður til notkunar einn og sér á
tún í góðri rækt. Einnig hentugur með
búfjáráburði á efnasnauð tún. Góður
á beitartún. Hentugur skammtur af
magnesíum, kalki og seleni.

OMYA 
Kornað kalk-600 kg

Auðvelt er að dreifa kornuðu kalki með
áburðardreifara. Leysist fljótt upp í
jarðvegi og auðveldar plöntunni upptöku
næringarefna. Kjörsýrustig er 6 – 6,5 pH.
Kölkun er góður kostur til að hámarka
nýtingu áburðar. Hentar að bera á að
vori sem og hausti. Kornastærð 2-6 mm.
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Kalk er notað í ýmsu formi til að hækka sýrustig (pH) jarðvegs,
þar sem þörf er á því. Rétt sýrustig jarðvegs hámarkar upptöku

næringarefna og steinefna og þar með áburðarnýtingu.
Til að áætla nauðsynlegt magn, til að hækka sýrustig í 

ákjósanleg gildi, eru jarðvegssýni og sýrustigsmælingar 
nauðsynlegar.



ÁBURÐARVERÐSKRÁ 2021      

Tegund:

Gjalddagi 

1. mars

kr./tonn án vsk.

Gjalddagi 1. maí

kr./tonn án vsk.

Greiðsludreifing 

kr./tonn án vsk.
N P

2
O

5
P K

2
O K Ca Mg S Se

Magni 1
N27 Ca + Mg * NÝTT

 56.174  57.967  59.760 27 4,3 2,4

Magni S
N27 + 4S Ca
EINKORNA

 58.387  60.250  62.114 27 5,4 4,5

Fjölmóði 3
25-5 Ca + Se

 63.402  65.426  67.449 25 5 2,2 7,1 2 0,0015

Fjölmóði 4
24-9 Ca + Se

 63.891  65.930  67.969 24 9 4 6 2 0,0015

Fjölgræðir 5
17-15-12 Ca

 70.152  72.390  74.629 17 15 6,6 12 10 4 2

Fjölgræðir 6 * 
20-10-10 Ca + Mg + Se 
EINKORNA

 67.867  70.033  72.199 20 10 4,4 10 8,3 3 1,6 0,0015

Fjölgræðir 7
22-14-9 Ca + Se

 71.056  73.323  75.591 22 14 6,1 9 7,3 1,1 2 0,0015

Fjölgræðir 9
25-9-8

 68.604  70.794  72.983 25 9 3,9 8 6,4 2

Fjölgræðir 12 *
22-8-8 Ca + Mg + Se

 67.644  69.803  71.962 22 8 3,3 8 6,2 4,2 1,1 0,0015

Græðir 8 *
21-7-11 Ca + Mg + Se

 68.473  70.659  72.844 21 7 2,9 11 9 3 1,6 0,0015

Græðir 9
27-6-6 Se  
EINKORNA

 66.652  68.779  70.906 27 6 2,6 6 5 2,5 0,0015

Græðir 1
12-15-16 Ca + Mg + 
0,03% Bór

 82.669  85.307  87.945 12 15 6,6 16 13,5 1 2,1 8

OMYA
Kornað kalk - 600 kg 
EINKORNA

 44.445  45.864  47.282 35

EINGILDUR

TVÍGILDUR

ÞRÍGILDUR

GARÐÁBURÐUR

KORNAÐ KALK

3%6%

* Nú með enn 
   meira Ca

* Nú með enn 
   meira Ca

* Nú með enn 
   meira Ca + Mg

Verðskrá
Sýnir verð pr. tonn (án vsk) miðað við afgreiðslu í 600 kg 
sekkjum.  

Greiðslufrestur
Miðast við gjalddaga 1. október og eindaga 14 dögum síðar.  
Í stað greiðslufrests er hægt að skipta í sex jafnar greiðslur frá
júní - nóvember. 

Greiðsluskilmálar
Gjalddagi er 1. dagur hvers mánaðar eftir úttektarmánuð. 
Eindagi er 14 dögum síðar. 

Afsláttarkjör
Ef pantað er fyrir 31. janúar 2021 og greitt fyrir 15. mars er 8% 
afsláttur. Ef greitt er fyrir 15. maí þá er 5% afsláttur.

Flutningstilboð
Þegar keyptir eru fleiri en 10 sekkir og pöntun berst fyrir
31. janúar 2021, kostar flutningur 1.000 kr. pr tonn m.v.
afgreiðslu frá afgreiðsluhöfn og heim á hlað viðskiptavinar.
Tilboðið gildir ekki fyrir pöntun á viðbótaráburði, sem
pantaður er eftir að upphafleg áburðarpöntun hefur verið
flutt til viðtakanda.

Verð eru birt með fyrirvara um villur og breytingar. 
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HEILBRIGÐ DÝR - ALLRA HAGUR

LYKILLINN AÐ
RÉTTU BLÖNDUNNI

Á bustolpi.is er að finna steinefnatré, rafrænan leiðarvísi sem 
auðveldar þér að finna réttu steinefna- og vítamínblönduna fyrir 
þína gripi. Hvort heldur þú ert í mjólkur- eða nautakjötsframleiðslu 
mun steinefnatréð leiða þig að réttu blöndunni.

MJÓLKURFRAMLEIÐSLA

Mjólkandi
kýr

Geldkýr og 
fengnar kvígur

Uppeldi - kvígur 
sem á að sæða

Beit

Blandari

Próteinríkt 
gróffóður 

og/eða vothey

Lítið tréni í 
gróffóðri

Frjósemisvandamál

Gott gróffóður 
og hófleg  

kjarnfóðurgjöf

Dauðfæddir eða
slappir kálfar

Effekt Kalva

Effekt Kalva

Lifeline geldstöðufata

Effekt Fruktsam

Effekt Fruktsam

Effekt Fruktsam

Fljótandi bætiefni

Gróffóður og 
kjarnfóðurgjöf

Eingöngu 
gróffóður

Fóðrað á geldkúaheyi
 eingöngu

Gróffóður kalíríkt

Ungt beitargras

Effekt Optimal
Effekt Optimal

Balans V

Effekt Optimal
Balans V

Lítið steinefnabætt 
kjarnfóður og heimabygg

Effekt Optimal
Balans V

Effekt Fruktsam

Effekt Midi

Effekt Midi

Effekt Midi

Effekt Optimal

Mikil kjarnfóðurgjöf
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Effekt Kalva Mg blokk+

Mikilvægi steinefna
Niðurstöður steinefna í heysýnum í ár eru mjög mismunandi. Þó eru steinefnin heldur hærri að meðaltali en þau 
voru í fyrra. 
Kalsíum nær bara lágmarks viðmiðunargildinu á Norðurlandi, annars er það undir að meðaltali. Þó að heysýni nái 
lágmarks viðmiðunargildi fyrir kalsíum þýðir það ekki að það sé nóg fyrir gripina, sérstaklega ekki vaxandi gripi og 
gripi í mjólkurframleiðslu. 
Fosfór er óvenju hár í ár og nær lágmarksgildinu að meðaltali í öllum landshlutum. Það er eins með fosfór að 
lágmarksgildið nær ekki að uppfylla þarfir vaxandi gripa eða gripa í mjólkurframleiðslu. 
Magnesíum nær venjulega lágmarksgildinu en í ár er það óvenju hátt. Magnesíum er gríðarlega mikilvægt steinefni 
fyrir alla gripi. Lágmarksgildið er ekki nægjanlegt og því þarf að bæta það upp í fóðrinu. Magnesíum er nauðsynlegt 
innri efnaskiptum því þegar magnesíum vantar getur það framkallað skort á öðrum steinefnum líka. Magnesíum er 
sérstaklega mikilvægt í kringum burð. Viðbótar magnesíum er líka nauðsynlegt á beit því þá er nýting á magnesíum 
ekki nægjanleg. Sjónhræðsla hrjáir hesta sem skortir magnesíum og eru því hvumpnir í atferli. 
Kalí er að meðaltali gott, það er nægjanlegt kalí fyrir gripina í gróffóðri en breytileikinn er mjög mikill á milli 
sýna. Það er auðvelt að uppfylla þarfir gripa fyrir kalí því plöntur innihalda mikið kalí. Það er einmitt eitt af stóru 
næringarefnunum fyrir plöntur.  Þegar þær skortir kalí gefa þær minni blaðvöxt og þar af leiðandi minni uppskeru.  
Blaðið er einmitt næringarríkasti hluti plöntunnar fyrir gripina en þar er mest orkan, auðmeltasta trénið og mest 
próteinið. 
Natríum er almennt lágt en það er auðvelt að bæta gripum upp natríum með því að hafa saltstein aðgengilegan.  
Brennisteinn er mikilvægur fyrir byggingu próteins og er því bæði mikilvægur fyrir plöntur og dýr. Brennisteinn nær 
yfirleitt lágmarks viðmiðunargildinu en þarna er einnig töluverður breytileiki milli sýna. Ef plöntur vantar aðgengi að 
brennisteini skilar það minni uppskeru og slakari gæðum fóðurs.
Járn er yfirleitt í nægu magni í plöntum en hátt járngildi í gróffóðri gefur vísbendingu um jarðvegsmengun og því 
oft ólystugra fóður.  Einnig er hætt við að votverkað fóður sem er jarðvegsmengað verkist illa og smjörsýrugerjun 
nái sér á strik. 
Mangan, zink, kóbalt og mólibden eru snefilefni sem eru nauðsynleg innri efnaskiptum gripa og sérstaklega 
nauðsynleg fyrir góða frjósemi og vaxandi gripi. Þessi efni ná venjulega lágmarks viðmiðunargildum en það þýðir 
ekki að það sé nægjanlegt fyrir alla gripi og því ætti að meta þarfir fyrir viðbótar snefilefnagjöf fyrir mismunandi 
gripi. 
Kopar er nauðsynlegur vaxandi gripum og venjulega vantar hann í gróffóðrið en það er stutt á milli skorts og 
eitrunar hjá sauðfé. Því hentar ekki endilega að nota sömu steinefnablöndurnar fyrir nautgripi og sauðfé nema 
skoða sérstaklega koparinn. 
Selen er eitt af snefilefnunum sem við erum mjög meðvituð um að vanti í gróffóðrið. Með selenbættum áburði 
hefur selen hins vegar aukist verulega í heysýnum. Að sama skapi er breytileikinn mikill og augljóst hvenær um 
selenbættan áburð er að ræða. Heysýnin ná að meðaltali upp fyrir lágmarks viðmiðunargildið en það er of lágt til að 
treysta á nóg selen úr gróffóðri nema rétt fyrir viðhaldsþarfir gripa. Það vantar því selen ef reikna á með vexti eða 
fósturvexti og því er nauðsynlegt að bæta seleni við fóðurskammtinn.
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LYKILLINN AÐ
RÉTTU BLÖNDUNNI

Á bustolpi.is er að finna steinefnatré, rafrænan leiðarvísi sem 
auðveldar þér að finna réttu steinefna- og vítamínblönduna fyrir 
þína gripi. Hvort heldur þú ert í mjólkur- eða nautakjötsframleiðslu 
mun steinefnatréð leiða þig að réttu blöndunni.
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ÁBURÐARSÖLUMENN

SUÐURLAND &
SUÐAUSTURLAND
Sölufulltrúar

FB verslun Hvolsvelli

Tryggvi S.Bjarnason
tryggvi@fodur.is 
Sími: 570 9850
Gsm: 894 9820

Sölufulltrúar

Björn Jónsson
Höfn
bjornj@kask.is
Sími: 470 8222
Gsm: 893 5444

Björn Helgi Snorrason
Kálfafelli
bhsbondi@gmail.com
Gsm: 848 9872

Unnur Blandon
unnurblandon@gmail.com
Gsm: 698 3264

VESTURLAND &   
VESTFIRÐIR
Sölufulltrúar

Jóhann P. Ágústsson
Brjánslæk
br12@simnet.is
Sími:456 2055
Gsm: 824 3108

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Unnsteinn Árnason
irisbjorg@simnet.is
Klúku - Hólmavík
Gsm: 898 8210

VESTURLAND &
DALIR
Sölufulltrúar

Helga Rósa Pálsdóttir
helgarosa@kb.is
Sími: 430 5500
Gsm: 865 4247

Þröstur Reynisson
verslun@kb.is
Sími: 430 5500
Gsm: 848 9043

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Unnsteinn Árnason
irisbjorg@simnet.is
Klúku - Hólmavík
Gsm: 898 8210

NORÐURLAND 
VESTRA 
Sölufulltrúar

Björn M. Svavarsson
KS - Sauðárkróki
bjorn.svavarsson@ks.is
Sími: 455 4626
Gsm: 825 4626

Jón Hilmar Karlsson
KVH Hvammstanga
Sími: 455 2325
Gsm: 868 8022

Björn Líndal Traustason
KVH Hvammstangi
bjorn@kvh.is
Sími: 455 2300 
Gsm: 864 8946

NORÐURLAND & 
NORÐAUSTURLAND
Sölufulltrúar

Berglind Ósk Óðinsdóttir
berglind@bustolpi.is
Gsm: 693 0148

Sigurður Kristjánsson
Stöng, Mývatnssveit
stongmy@emax.is
Sími: 464 4252
Gsm: 892 0157

Hanna Dögg Maronsdóttir
hanna@bustolpi.is
Sími: 460 3354

Stefán Grímsson
Kópasker
shgsirra@kopasker.is
Sími: 465 2172
Gsm: 894 0172

Ingvar Olsen
ingvar@bustolpi.is
Sími: 840 6363

Thelma Rut Káradóttir
thelma@bustolpi.is
Sími: 460 3358

Trausti Aðalsteinsson
Húsavík 
Sími:  458 8981
Gsm: 664 0581

AUSTURLAND
Sölufulltrúar

Sigurbjörn Snæbjörnsson
Egilsstaðir
gilsarteigur@simnet.is
Gsm: 860 3538

REYKJAVÍK & 
SUÐURLAND
Sölufulltrúar

Úlfur Blandon
ulfur@fodur.is
Sími: 570 9816
Gsm: 697 4728

Stefanía Gunnarsdóttir
stefa@fodur.is
Sími: 570 9822

Einar Ásgeirsson
einara@fodur.is
Sími: 570 9802
Gsm: 661 0816

Jón Þ. Gunnarsson
jon@fodur.is
Sími: 570 9812
Gsm: 897 7468

Pétur Pétursson
petur@fodur.is
Sími: 570 9826
Gsm: 862 0090

Svanfríður Oddgeirsdóttir
svana@fodur.is
Sími: 570 9810
Gsm: 847 4591

Birkir Ármannsson
Brekku
birkirarm@gmail.com
Sími: 487 5646
Gsm: 898 2464

Einar Gestsson
Hæli
einargestsson@gmail.com
Sími: 486 1058
Gsm: 860 9682

Hrönn Jónsdóttir
hronn@vesturland.is
Gsm: 848 1426

FB verslun Selfossi

Ágústa Hjaltadóttir
agusta@fodur.is
Sími: 570 9840
Gsm: 869 8291

VESTURLAND /
DALIR / VESTFIRÐIR
ÞÞÞ HF. Akranesi
trukkur@aknet.is
Sími: 431 1500

SUÐAUSTURLAND
KASK - Höfn í Hornarfirði
bjorn@kask.is
Sími: 470 8220

NORÐURLAND /
NORÐAUSTURLAND
Bústólpi ehf.
bustolpi@bustolpi.is
Sími: 460 3350

SUÐURLAND
Kuldaboli, Þorlákshöfn
kuldaboli@kuldaboli.is
Sími: 483 3110

AUSTURLAND
Sigurbjörn Snæbjörnsson
Egilsstaðir
gilsarteigur@simnet.is
Gsm: 860 3538

NORÐURLAND VESTRA 
Kaupfélag Vestur Húnvetninga
Hvammstanga
Sími: 455 2300

Kaupfélag Skagfirðinga
Sauðárkróki
bjorn.svavarsson@ks.is
Sími: 455 4626 
Gsm: 825 4626

HRÖÐ OG ÖRUGG AFGREIÐSLA 

VERÐUM SNEMMA Á FERÐINNI MEÐ ÁBURÐINN

GOTT FLUTNINGSNET


