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Gæði og
þekking

Knowledge grows

GÆÐI

Yara vinnur með bændum um heim allan til að hámarka uppskeru, 
bæta gæði hennar og minnka neikvæð umhverfisáhrif.

ÞEKKING

Jarðvegur, plöntur og loftslag gera mismunandi kröfur til  
næringarefna. Yara áburður er þróaður til þess að henta við  
ólíkar aðstæður.

FYRIR UMHVERFIÐ OG ÞIG

Markmið Yara er að mæta kröfum bænda um gæði og árangur á 
umhverfisvænan og sjálfbæran hátt. Yara er besta lausnin fyrir 
bændur sem vilja uppskeru en ekki CO2.

Umbrot: Sigrún Edda Halldórsdóttir
Prentun: Skyndiprent slf.
Prentað á svansvottaðan pappír

Heyjað á Brúsastöðum
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Kölkun - Hækkar sýrustig jarðvegs
Hvers vegna þarf að kalka?

- Lykillinn að góðri uppskeru 
er að nota góðan áburð

Sandhóll í Meðallandi

Á jörðinni Sandhóli í Meðallandi í Skaftárhreppi er rekin myndarbúskapur af  
bústjórunum Arndísi Harðardóttur og Herði Daða Björgvinssyni, en þau eru  
búsett á næsta bæ.  Á Sandhól er stundað nauteldi með um 450 holdagripi. 

Ræktað land er um 400 ha.  Þar af fer fram 
gróffóðuröflun á um 200 ha og ræktun á byggi, 
repju og höfrum á um 200 ha.  Byggið er súrsað 
með því að pakka því inn í stórsekki.  Einföld 
aðferð sem hefur gefist vel. 

Vörumerkið Sandhóll
- Búið selur, undir vörumerkinu Sandhóll,  
repjuolíu sem er fullunnin á búinu og  
haframjöl. Hafrarnir eru þurrkaðir á staðnum  
og hafa þeir notið gríðarlegra vinsælda.

Yara áburðurinn lykillinn að góðri  
uppskeru
- Mikilvægt er að öll jarðvinnsla heppnist sem 
best.  Lögð er sérstök áhersla á að sá nógu  
snemma og fella áburð niður með fræinu. Rétt 
yrki skiptir líka máli.

Lykillinn að góðri uppskeru er að nota góðan 
áburð

Gerðar eru miklar kröfur til gæða áburðarins 
„en mikilvægt er að hann sé einkorna svo öll 

næringarefnin séu í sama korninu. Það skilar 
okkur jafnari dreifingu á spilduna. Auk þess er 
minna ryk.“

Að ýmsu að huga
- Í akurrækt er mikilvægt að hafa í huga að 
„fella áburðinn niður með fræinu í jarðveginn 
og eini áburðurinn sem gengur í það verkefni er 
einkorna áburður að okkar mati“.  Ekki má hins 
vegar gleyma að rétt sýrustig jarðvegs skiptir 
líka gríðarlega miklu máli. „Í vor notuðum við í 
fyrsta skipti Dolomit Mg-kalk sem lofar góðu.“

Arndís og Hörður eru bjartsýn á framtíðina 
og telja sóknarfærin séu mikil þegar kemur að 
jarðræktinni.

“Yara áburðurinn er að okkar mati 
besti áburðurinn á markaðnum í 

dag. Höfum prófað annan áburð en 
skiptum fljótt aftur yfir í Yara“

Næringarefnin bindast fastar í jarðvegi eftir því sem sýrustig er lægra.  
Nytjaplöntur þrífast illa við lágt sýrustig því aðgengi næringarefna verður 
takmarkað. Kölkun hækkar sýrustig jarðvegs.

Kölkun eykur aðgengi plantna 
að næringarefnum í jarðvegi og 
stuðlar að bættri frjósemi. 

Kölkun eykur endingu sáðgresis 
í túnum sem stuðlar að aukinni 
uppskeru og lystugra fóðri.

Kölkun stuðlar að bættri  
nýtingu næringarefna úr áburði.

1

2

3

Franzefoss Minerals
Franzefoss Minerals er norskt fjölskyldufyrirtæki, stofnað árið 1919 og er 
leiðandi í framleiðslu á kalki í Noregi. Stefna fyrirtækisins er byggð á áherslum á 
umhverfismál þar sem nýting á auðlindum er höfð að leiðarljósi. 

Fyrirtækið framleiðir kalk sem nýtt er til ýmissa verkefna, þar á meðal í landbúnaði.

Til að hámarka aðgengi og upptöku  
næringarefna í jarðvegi er ákjósanlegast  
að sýrustigið sé á bilinu pH 6,0 – 6,5. 

Nytjaplöntur gera mismunandi kröfur til 
sýrustigs. Bygg, smári og nytjajurtir af  
krossblómaætt þola t.d. illa súra jörð.

Almennt er sýrustig lágt í jarðvegssýnum  
hjá bændum. Við slíkar aðstæður bindast  
næringarefnin fast í jarðvegi og aðgengi  
plantna að þeim verður mjög takmarkað.

Hvert er æskilegt sýrustig?

• Að jafnaði má gera ráð fyrir að það þurfi að nota 
1 tonn/ha af Dolomit Mg-kalki til að hækka 
sýrustigið um 0,1 pH gildi.

• Á tún er ráðlagt að dreifa ekki meira en 3-4 t/ha 
af Dolomit Mg-kalki í einu.

• Í flög er ráðlagt að dreifa ekki meira en 5 t/ha af 
Dolomit Mg-kalki í einu.

Ef kalkþörfin er meiri þá er ráðlagt að skipta  
magninu, bera á t.d. að hausti og vori. Hægt er að 
kalka allan ársins hring svo framanlega að það sé  
fært á túnin/akrana.

Hvað þarf að kalka mikið?
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Niðurstöður 
heysýna 2020 Fróðleikur

Yara áburður - umhverfisvænn og vottaður
Með því að nota Yara einkorna áburð leggur þú þitt af mörkum til að draga úr kolefnis-
losun við framleiðslu búfjárafurða. Yara ábyrgist minna en 3,6 kg af koldioxið CO2 losun á 
hvert framleitt kg af köfnunarefni (N) út í andrúmsloftið. Yara er með gæðavottun frá DNV 
(Det Norske Veritas).

Við framleiðslu á áburði hjá öðrum framleiðendum er losunin um 8 kg af koldioxið CO2 á kg (N).

Við 20 þúsund tonna áburðarframleiðslu er mismunurinn 21.648.000 kg CO2 sem svarar 
til CO2 losun fólksbíls við 144.320.000 km akstur.

Selen
Notkun á selenbættum Yara áburði er hagstæðasta leiðin til þess að auka selenmagn í 
gróffóðri. Með selengjöf í gegnum hey eða beit fær búfé selenið í lífrænum efnasamböndum 
sem nýtist betur en ólífrænt selen úr steinefnablöndum eða lyfjum. Niðurstöður heysýna 

benda til að þeir bændur sem bera á selenbættan Yara áburð fái góða selenstöðu í gróffóðri.   
Selenið í Yara áburði er natríum selenat. Á því formi verður upptaka plöntunnar á seleni hvað 
virkust.

Hver er selenstaðan í þínu heyi?

Brennisteinn
Brennisteinn er plöntum mikilvægt næringarefni sérstaklega til próteinmyndunar. Þegar 
borið er á mikið köfnunarefni, til þess að fá próteinríka uppskeru, þarf líka að bera á nóg 
af brennisteini. Núorðið berst lítið magn af brennisteini með regni. Einnig þarf að varast að 

ofmeta þann brennistein sem skilar sér úr búfjáráburði. 
Brennisteinsskortur getur verið fyrir hendi án þess að það sjáist á plöntunum og haft áhrif á prótein- 
og orkuinnihald þeirra. Við brennisteinsskort verða yngstu blöð grasanna ljósgræn og grösin verða 
lin. Sérstaklega getur skort brennistein snemma vors meðan jörð er köld því þá losnar lítið af honum 
úr jarðvegi. Hafa þarf í huga að brennisteinn sýrir jarðveg, svo samhliða mikilli notkun hans þarf að 
tryggja nægjanlegt kalk.

Einkorna áburður
Allur Yara áburður er einkorna gæðaáburður þar sem öll næringarefnin eru í hverju korni. 
Það skiptir miklu máli þegar um er að ræða snefilefni sem er að finna í mjög litlu magni í 
áburði. Í 600 kg áburðarsekk eru aðeins 9 g af seleni.

Einkorna áburður tryggir jafna dreifingu og fullkomna nýtingu áburðarefnanna. Þeir sem vilja ná 
hámarksárangri í búskap vita að  gæði áburðarins er eitt þeirra atriða sem skipta miklu máli. Góð 
dreifing og nýting næringarefna í áburði getur skipt sköpum varðandi fóðrun og heilsufar gripa.

Við upphaf sprettutíðar var kalt og þurrt sem 
seinkaði fyrri slætti um viku til tíu daga á  
Suður- og Vesturlandi. Á Norður- og  
Austurlandi kom gott vor eftir erfiðan vetur. 
Snjó tók seint upp og voru víða gríðarlega 
miklar kalskemmdir. 

Ef skoðuð eru meðaltöl fyrir fyrri slátt þá er 
orkan 0,87 FEm sem er heldur lægra en í fyrra. 
Próteinið er hins vegar hærra í heyjunum þetta 
árið eða 145 g/kg. 

Mikilvægt er að skoða kjarnfóðurgjöf með 
hliðsjón af niðurstöðum heysýna.

Steinefnainnihald er heldur betra þetta árið en 
í fyrra. Ef meðaltöl heysýna eru skoðuð fyrir 
uppskeru úr fyrri slætti þá eru bara kalk (Ca) og 
natríum (Na) undir viðmiðunarmörkum.

Gríðarleg hækkun er á fosfór (P) milli ára en í 
fyrra var fosfórinn 2,4 g/kg en er nú 3,1 g/kg. 
Allt bendir til þess að aukin kölkun hafi skilað 
sér í betra steinefnainnihaldi gróffóðurs.

Búvörudeild SS tekur fjölmörg heysýni ár hvert. Nú í haust voru tekin yfir 
100 sýni víðsvegar af landinu en þó mest á Suður- og Vesturlandi. 

Mynd 1: Viðmið fyrir fosfór (P) er 3-4 g/kg, rauðu línurnar sýna neðri og efri mörk. X-ásinn er þurrefnisprósenta. 
Bláu punktarnir eru öll heysýni úr fyrri slætti. Gulu punktarnir eru keppendur í gróffóðurkeppni Yara.

Mynd 2: Viðmið fyrir kalí (K) er 18-28 g/kg, rauðu línurnar sýna 
neðri og efri mörk. X-ásinn er þurrefnisprósenta. Bláu punktarnir 
eru öll heysýni úr fyrri slætti. Gulu punktarnir eru keppendur í 
gróffóðurkeppni Yara.

Hlutverk fosfórs (P)

• Tekur þátt í beinabyggingu og er eitt af 
byggingarefnum próteina. 

• Skortur veldur minni frjósemi og 
mjólkurnyt minnkar. Lélegur vöxtur  
ungviðis er oft rakinn til skorts á fosfór.

• Mikilvægt næringarefni fyrir  
orkugeymslu og orkuflutning plöntunnar. 
Skiptir sköpum fyrir rótarmyndun. 

Hlutverk kalís (K)

• Stjórnar vökvajafnvægi fruma og hefur 
áhrif á sýrustig blóðs. 

• Hjá plöntum er kalí lífsnauðsynlegt fyrir 
ljóstillífun, próteinmyndun, flutning og 
geymslu á kolvetnum.

• Skortseinkenni koma einkum fram í því 
að grös verða lin og mishá.

• Sykurmagn jurta eykst með auknu  
aðgengi að kalí sem veldur auknu 
frostþoli.

• Ofgnótt af kalí getur hindrað upptöku 
á magnesíum sem getur leitt til skorts í 
búfé og valdið graskrampa. 
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Kynning á keppendum
Gróffóðurkeppni Yara 2020

Brekkur 1 - Atli Rafn Hróbjartsson og Katrín Waagfjörð
Ráðgjafi: Sprotinn hjá RML

1. Mýrdalshreppi í V-Skaftafellssýslu.
2. 200 hektarar.
3. Mjólkurframleiðsla, nautaeldi, lítilsháttar  

ferðaþjónusta og nokkrar kindur.
4. Að gera mitt besta í að ná gæðafóðri.
5. Það er ein stór áskorun að ná góðum heyfeng.
6. Það þurfa margir þættir að heppnast en mikilvægast 

er að fá þurrk á réttum tíma.
7. Blanda af vallarfoxgrasi Snorri/Tryggve og  

vallarrýgresi Birger.
8. Endurrækta og bæta gömul tún með það að markmiði 

að sem mest af fóðrinu sé gott og lystugt.
9. Við fjölskyldan höfum gaman af tónlist, ferðalögum 

innan- og utanlands og hverskyns útivist.

Brúsastaðir - Gróa Margrét Lárusdóttir og Sigurður Ólafsson

1. Í Vatnsdal.
2. 500 hektarar.
3. Kúabú.
4. Gera okkar besta og sjá hvar við stöndum miðað 

við hina.
5. Hvetur bændur til að gera vel.
6. Hjá okkur, þetta árið, að ekki verði mikið kal og  

að það verði hagstætt heyskaparveður.
7. Fjölært rýgresi Calibra.
8. Það er að bæta gróffóðrið ár frá ári.
9. Bóklestur og nautgriparækt.

Spurningalistinn 1. Hvar er bærinn?
2. Stærð jarðar?
3. Gerð bús?
4. Hvaða markmið hefur þú sett þér í keppninni?
5. Hvað telur þú vera stærstu áskorunina í keppninni?
6. Hvaða þáttur er mikilvægastur að heppnist?
7. Hvert er sáðgresi keppnisspildunnar?
8. Hvaða framtíðaráform hefur þú varðandi gróffóðuröflun á þínu búi?
9. Áhugamál?

Bræðratunga - Guðrún S. Magnúsdóttir og Kjartan Sveinsson

1. Biskupstungum Árnessýslu.
2. 1000 hektarar.
3. Blandaður búskapur, sauðfé, kýr og hross.
4. Að ná sem mestu af góðu og lystugu heyi.
5. Að ná uppskerunni á undan álftinni.
6. Að ná að verja túnin fyrir álftinni.
7. Vallarfoxgras og fjölært rýgresi.
8. Endurrækta eftir þörfum og ná sem mestu og bestu 

fóðri.
9. Búskapurinn.

Hánefsstaðir - Grýlusteinn ehf 
Svanbjörg Sigurðardóttir og afkomendur.

1. Seyðisfirði.
2. 1870 hektarar.
3. Blandað bú, 30 kýr, tilheyrandi uppeldi og liðlega 100 kindur.
4. Að taka þátt á okkar grundvelli og sýna að það er hægt að afla 

góðra heyja af eldri túnum með réttri áburðargjöf og umhirðu.
5. Að ná góðu fóðri í sumar eftir afar erfiðan vetur og kalt vor.
6. Mikilvægast er að fá gott veður, þá er hægt að ná árangri með 

öllum öðrum þáttum.
7. Sáðgresi er að mestu horfið, blanda af eldri túngrösum er  

uppistaðan.
8. Að vinna sem best með þær aðstæður sem eru á búinu og  

vanda eins og kostur er til allra verka á heyskapartíma.
9. Flest það sem varðar landbúnað og atvinnulíf í dreifbýlinu.

Káranes - Finnur Pétursson, Stella M. B. Pétursson og Daníel Finnsson
Ráðgjafi: Lárus Pétursson

1. Laxárdal í Kjós.
2. Um það bil 108 hektarar.
3. Kúabú (mjólkurframleiðsla).
4. Verða mér ekki til skammar.
5. Rúlla á réttum tíma.
6. Verkunin.
7. Vallarfoxgras (Engmo - Grindstad - Snorri).
8. Regluleg endurræktun og bætt verkun.
9. Ræktun í víðasta og besta skilningi þessa orðs, 

ferðalög, kórsöngur.

Stærri-Árskógur - Freydís Inga Bóasdóttir og Guðmundur Geir Jónsson 
Ráðgjafi: Eiríkur Loftsson

1. Árskógsströnd, Dalvíkurbyggð, Eyjafirði.
2. Ræktaðir eru 120 hektarar.
3. Mjólkurbú.
4. Raunhæf.
5. Að ná að skila skítasýninu.
6. Að muna eftir að taka heysýnið.
7. Vallarfoxgras Tuuka.
8. Endurræktun, endurræktun, vallarfoxgras, 

vallarfoxgras, vallarfoxgras.
9. Jarðrækt.
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Gróffóðurkeppni 
Yara 2020
Brúsastaðir sigurvegarar

Yara á Íslandi stendur nú fjórða árið í 
röð fyrir gróffóðurkeppni.  Markmið 
keppninnar er að vekja athygli á þeim 
fjölmörgu þáttum sem þarf að taka tillit 
til þegar gæði gróffóðurs eru skoðuð.  
Með góðu gróffóðri er lagður grunnur 
að  betri arðsemi í búskapnum.  Við 
tókum tali sigurvegara keppninnar í ár 
og spurðum þau út í reksturinn.

Í ár voru það ábúendur á Brúsastöðum sem 
báru sigur úr býtum.  Bærinn Brúsastaðir 

er staðsettur í Vatnsdal í Austur-Húnavatns-
sýslu og búa þar hjónin Gróa Margrét Lárus-
dóttir og Sigurður Eggerz Ólafsson.

Búskapur og fóðuröflun
- Gróa og Sigurður stunda nautgriparækt og 
heyja rúmlega 90 hektara af gróffóðri.  Þeirra 
markmið með gróffóðuráætlun er að ná sem 
bestu fóðri í gripina. 

“Það er gerð áburðaráætlun fyrir okkur þriðja 
til fjórða hvert ár, til að fá álit annara.”   
Notast er við nokkuð hefðbundinn  
rúlluheyskap og segjast Gróa og Sigurður 
varast það eftir bestu getu að ekki rigni í 
slegið gras.

Spurningar og svör
1. Hvar sjáið þið frekari sóknarfæri í 

gróffóðuröflun?  
-   Auka endurræktun og nota meira 
fjölært rýgresi.

2. Hver er lykill að vel heppnaðri  
endurræktun?  
-   Tíðarfarið ræður mestu og vinna það á 
réttum tíma.

3. Kalkið þið með reglubundnum hætti?  
-   Það hefur verið kalkað með reglulegum 
hætti til fjölda ára.

4. Er tekin hey-, jarðvegs- og skítasýni?  
-   Já.

5. Hvers vegna veljið þið Yara áburð?  
-   Við leituðum tilboða og besta tilboðið 
kom frá SS.

Mikilvægt er að auka gæði og magn gróffóðurs 
þar sem gróffóðuröflun er eitt að lykilatriðum 
í búskapnum. Í gróffóðurkeppni Yara höfum 
við vegið saman uppskerumagn og efnainnihald 
gróffóðursins. 

Með þessari keppni viljum við líka undirstrika  
mikilvægi þess að láta greina heysýni og ekki 
síður að bændur meti uppskeru túna með 

markvissari hætti t.d. með því að vigta rúllur.

Fjöldi rúlla segir ekki allt um það hvað er í  
rúllunum. Í ár sigruðu Brúsastaðir á gæðum, 
talsvert vantaði upp á magnið hjá þeim en þau 
lentu í gríðarlega miklu kali síðasta vetur. 

Að ná þeim árangri sem þau náðu í gæðum er 
glæsilegur.

Heildaruppskera, kg þe/ha Heildarstig

Mynd 1: Uppskera, kg/ha
Grænt sýnir uppskerumagn úr 1. slætti, gult úr  
2. slætti og appelsínugult úr 3. slætti.

Mynd 2: Stig fyrir gæði og uppskeru gróffóðurs
Gefin eru að hámarki 22 stig á hvern slátt fyrir gæði 
gróffóðurs.  Fyrir uppskeru eru gefin 11 stig fyrir hvern 
slátt en til að fá stig þarf að ná >3.500 kg þe/ha í fyrri 
slætti en >2.500 kg þe/ha í seinni slætti.

Niðurstöður gróffóðurkeppni Yara 2020

Brúsastaðir
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Góður geymslustaður
Áburð verður að geyma á  
þurrum stað, helst inni þar sem hann 
er vel varinn fyrir öllum veðrum (sól,  
rigningu o.s.frv.).  Sé hann geymdur úti 
er mikilvægt að setja hann á bretti á 
traustu undirlagi þar sem ekki er hætta 
á ágangi vatns.  

• Geymslustaðurinn þarf að vera  
skjólgóður og skuggsæll.  

• Áburð á brettum ætti alltaf að  
geyma inni.  

• Ef pappírspokar blotna verða þeir 
að fá að þorna áður en þeir eru 
hreyfðir.

Meðhöndlun sekkja
Lesið ávallt þær leiðbeiningar sem  
fylgja með, þær innihalda mikilvægar  
upplýsingar um mögulegar hættur og 
hvernig skal forðast þær.

Notið réttan lyftibúnað
Stórsekkjum á að lyfta með réttum 
verkfærum, án skarpra brúna sem geta 
skemmt hankana.  

Óvarinn gaffallyftari er ekki hentugur.  
Lyftiarmurinn/-krókurinn þarf að vera 
sívalur og krækjast undir vafninginn 
á hankanum.  Sé sekknum lyft utan  
vafningsins getur hann rifnað.   
Lyftiátakið á að vera jafnt og án 
snöggra rykkja.

Frágangur áburðarstæðu
Vandið hleðslu áburðarstæðna og  
munið að hankabinda eftir þörfum.  
Þegar áburður er geymdur úti er best 
að hlaða honum á bretti, breiða vel yfir 
og binda vandlega niður.  
Yfirbreiðslur geta nuddast við sekkina 
þannig að þeir rifni við frekari 
meðhöndlun.  Þess vegna er mikilvægt 
að strekkja (og endurstrekkja) festingar 
vel til þess að koma í veg fyrir þetta.  
Sé ekki breitt yfir áburðinn er lágmark 
að tryggja að hankar pokanna geti ekki 
slegist til í vindi.    Gætið þess að börn 
og aðrir óviðkomandi komist ekki að  
áburðinum.

Móttökueftirlit er mikilvægt!
Athugið alltaf vöru sem kemur í  
ykkar hendur.  Flutningsaðilinn er alltaf  
ábyrgur fyrir að rétt magn af áburði 
komist óskemmt til skila.  
Setjið skemmda vöru til hliðar og hafið 
strax samband við söluaðila.

• Gætið þess að standa aldrei  
undir eða of nálægt sekkjum 
meðan verið er að lyfta, færa eða 
tæma þá.

• Passa þarf að lyfta sekkjunum  
rólega þannig að þeir haldist  
uppréttir.

• Ekki láta sekkinn hanga  
óþarflega lengi í loftinu.

• Passið að ekki séu skarpar brúnir 
á tækjum sem notuð eru til að 
færa og lyfta sekkjunum til 
að koma í veg fyrir að hankar  
skemmist.

• Farið varlega við að opna  
stórsekkinn.  Notist helst við hníf  
á löngu skafti svo ekki þurfi að  
standa undir sekknum.

Forðist að áburður komist í snertingu 
við húð eða augu.

Undirlagið skiptir máli
Verið á verði gagnvart  óhreinu  
undirlagi.  Forðist hvassar brúnir. 
Sópið möl og ryð af plönum áður en 
þið setjið áburðarsekki á þau.  Lítið gat 
getur valdið miklum skaða.

Meðhöndlist með varúð
Skemmdir á umbúðum hafa í för 
með sér ónýtan áburð, rýrnun og  
aukavinnu.  Þetta leiðir til aukins  
kostnaðar sem í mörgum tilfellum 
má komast hjá ef áburðurinn er  
meðhöndlaður af varúð og á  
réttan hátt.  Stórsekki má ekki setja  
harkalega niður eða ýta til.  Sekkir sem 
lagðir eru á hliðina missa lögun sína.  
Flýtið ykkur ekki um of á kostnað 
góðra vinnubragða.

Gæði snúast um meira en framleiðslu.  Gæði eru heildarupplifun notandans  
og hér getum við öll lagt okkar af mörkum.

Yara Vita Brassitrel Pro
Yara Vita Brassitrel Pro er fljótandi áburður sem inniheldur æskilegt hlutfall nauðsynlegra næringar- 
efna sem hentar vel fyrir tegundir af krossblómaætt s.s. repju, gulrófu auk gulróta og grænmetis.
Auðvelt að mæla og blanda í dreifara. Má blanda með áburðarefnum, illgresis- og sveppavarnarefnum.

Notkun fyrir repju, gulrætur, rófur og grænmeti:
3-4 l/ha blandað í 200 l af vatni. Ráðlagt að endurtaka 10-14 dögum seinna.

Yara Vita Solatrel
Yara Vita Solatrel er fljótandi áburður sem inniheldur æskilegt hlutfall nauðsynlegra næringarefna sem 
hentar vel fyrir kartöflur auk grænmetis. Eykur uppskeru, stærð kartaflna og viðheldur gæðum.
Auðvelt að mæla og blanda í dreifara. Má blanda með áburðarefnum, illgresis- og sveppavarnarefnum.

Notkun fyrir kartöflur:
Til að auka fjölda hnýða: 10 l/ha við hnýðismyndun.
Til að auka stærð: 10 l/ha við upphaf hnýðisvaxtar.
Blandist með 200 l af vatni. Endurtekið 10-14 dögum seinna.

Notkun fyrir gulrætur, kál og annað grænmeti:
5 l/ha blandist í 200 l af vatni, ráðlagt að endurtaka 10-14 dögum seinna.

Yara Vita Gramitrel
Yara Vita Gramitrel er sterkur fljótandi áburður sem inniheldur öll nauðsynleg næringarefni í góðum 
jafnvægi fyrir korn.
Auðvelt að mæla og blanda í dreifara. Má blanda með áburðarefnum, illgresis- og sveppavarnarefnum.

Notkun fyrir korn:
1-2 l/ha blandað með 200 l af vatni, eftir að blöð hafa myndast á plöntunni.

Yara Vita Croplift
Yara Vita Croplift er í duftformi og blandast í vatn. Inniheldur æskilegt hlutfall stein- og snefilefna. Er 
hannað til að bæta upp skort á þeim næringarefnum sem vantar. Hentar fyrir akuryrkju, grænmeti og 
kartöflur. Tryggir plöntum næringarefni í örum vexti eða á þeim tíma sem þörfin er mest t.d. við upphaf 
sprettu hjá korni og repju eða þegar vöxtur hnýðis er hvað mestur hjá kartöflum.

Notkun:
2,5-5 kg/ha í 200 l af vatni þegar blöð hafa myndast.

Rétt meðhöndlun og flutningur áburðar

Knowledge grows

Fljótandi áburður Yara Vita

Tegund Stærð N P K Ca Mg S B Cu Mn Mo Fe Zn Verð*
Brassitrel Pro 10 L 4,5 5,8 4,6 3,9 4,6 0,3 12.177

Solatrel 10 L 13 4,2 0,7 2,7 0,7 0,3 12.455

Gramitrel 10 L 3,9 9,1 3,0 9,1 4,9 12.835

Croplift 10 kg 20 3,5 11,6 1,2 5 0,04 0,2 0,26 0,006 0,02 0,14 13.502

*Verð á stk án vsk
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Notkunarsvið og  
aðgreining áburðartegunda

Á hvaða formi er köfnunarefni í Yara áburði?
Köfnunarefni í Yara Bela og Yara Mila er alltaf blanda af ammóníum (NH4) og nítrat (NO3). 
Nítrat (NO3) nýtist við upphaf vaxtarskeiðis og ammóníum (NH4) nýtist síðar á vaxtarskeiðinu.

Urea er ekki notað í áburðarblöndur hjá Yara. Plönturnar taka ekki urea beint upp heldur þarf  
urea að breytast í aðgengilegt form köfnunarefnis til að upptaka fari fram. Sú breyting er bæði háð  
hitastigi og raka. Urea hentar því ekki á norðlægum slóðum.

Hver er vatnsleysanleiki fosfórs í Yara áburði?
Vatnsleysanleiki fosfórs í Yara áburði er mismikill eftir áburðartegundum eða á bilinu 60-93%. Sá 
hluti fosfórsins sem er vatnsleysanlegur verður aðgengilegur fyrir plöntur þegar áburðurinn leysist 
upp og uppfyllir þannig fosfórþörf við upphaf vaxtarskeiðisins. Hinn hluti fosfórsins (leysist upp í 
sítrónusýru) leysist hægar upp og verður aðgengilegur plöntum þegar líður á vaxtartímann.

Áburðartegund Notkunarsvið Aðgreining tegunda

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður

OPTI-KASTM Tún með miklum búfjáráburði og milli slátta. Köfnunarefnisáburður með kalki (Ca) og 
magnesíum (Mg).

OPTI-NSTM Tún og grænfóður með búfjáráburði og milli 
slátta þar sem þörf er á brennisteini (S).

Köfnunarefnisáburður með Ca, Mg og 
miklum brennistein (S).

Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki

KalksalpeterTM Fyrsti áburður að vori og milli slátta. Auðleystur við bleytu og kulda, hátt  
hlutfall kalks (Ca), afsýrir jarðveg.

NitraborTM Matjurtir. Kalksalpeter með bór (B).

Yara Mila Selenbættur (Se) áburður

NP 26-4 Selen Með búfjáráburði þar sem ekki þarf viðbót af 
kalí (K). Þörf á selen (Se). Milli slátta.

Á tún, nýbrotið land og uppgræðslu með 
S, B, Zn og selen (Se).

NPK 27-3-3 Selen Með búfjáráburði, ábót af fosfór (P) og kalí 
(K). Þörf á selen (Se). Milli slátta.

Þrígildur köfnunarefnisáburður með selen 
(Se), Mg, S og B.

NPK 23-3-8 Selen Tún í þokkalegri rækt eða með hóflegum 
búfjáráburði. Þörf á selen (Se).

Þrígildur áburður með fosfór (P) og kalí (K) 
til viðhalds túna auk S, B og Se.

NPK 22-6-6 Selen Tún með hóflegum búfjáráburði. Þörf á selen 
(Se).

Þrígildur áburður með miklum fosfór (P), 
hóflegu kalí (K), Se, S og B.

NPK 20-5-10 Selen Tún þar sem þörf er á miklum fosfór (P). Þörf 
á selen (Se).

Þrígildur áburður með miklum fosfór (P), 
miklu kalí (K), brennisteini (S) og Se.

Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður

NPK 24-4-7 Tún í þokkalegri rækt eða með hóflegum 
búfjáráburði.

Hæfilegt af fosfór (P), kalí (K) og kalki 
(Ca).

NPK 20-4-11 Tún í þokkalegri rækt án búfjáráburðar -  
kornrækt.

Þrígildur áburður. Ríkulegt af kalí (K) 
ásamt Mg, S og B.

NPK 15-7-12 Nýrækt, grænfóður, korn og áburðarfrek tún. Mikill fosfór og hæfilegt kalí (K), Ca og S.

NPK 12-4-18 Kartöflur og aðrar matjurtir. Alhliða garðáburður - klórsnauður.

NPK 8-5-19 Kartöflur og aðrar matjurtir. Garðáburður með snefilefnum til að nota 
með NitraBor - klórsnauður.

Aðrar áburðartegundir

OptiStartTM NP 12-23 Bygg og kartöflur. Tvígildur áburður með köfnunarefni (N) og 
miklum fosfór (P).

OPTI-PTM 20 Nýrækt þar sem bæta þarf fosfórstöðu 
jarðvegs. Korn og kartöflur. Þar sem mikil þörf er á fosfór (P).

Dolomit Mg-kalk Kölkun jarðvegs. Gefur mikið af kalki (Ca) og magnesíum 
(Mg).

Yara einkorna áburður

Hvaða næringarefni fylgja 100 kg af köfnunarefni úr hverri tegund?

Áburðartegund
Magn næringarefna í kg/ha Magn 

áburðar 
kg/haN P K Ca Mg S B Se

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður

OPTI-KASTM 100 19 9 370

OPTI-NSTM 100 22 3 14 370

Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki

KalksalpeterTM 100 121 645

NitraborTM 100 119 1,94 645

Yara Mila Selenbættur (Se) áburður

NP 26-4 Se 100 15 8 14 0,08 0,006 385

NPK 27-3-3 Se 100 10 10 4 2 11 0,08 0,006 376

NPK 23-3-8 Se 100 13 35 13 0,09 0,007 435

NPK 22-6-6 Se 100 27 27 6 14 0,09 0,007 463

NPK 20-5-10 Se 100 23 49 15 0,008 510

Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður

NPK 24-4-7 100 16 28 8 8 417

NPK 20-4-11 100 18 54 10 5 11 0,10 510

NPK 15-7-12 100 43 83 27 10 667

NPK 12-4-18 100 34 149 17 14 81 0,25 847

NPK 8-5-19 100 63 238 31 146 0,63 1.250

Aðrar áburðartegundirAðrar áburðartegundir

OptiStartTM NP 
12-23

100 192 833
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Áburðartegundir 

NPK 24-4-7 (600 kg)
• Þrígildur blandaður áburður.
• Inniheldur einnig kalk (Ca) og brennistein (S).
• Ætlaður fyrir tún sem fengið hafa takmarkaðan 

búfjáráburð.
• Hentar á meðalgóð tún og beit. 
 
NPK 20-4-11 (600 kg)
• Þrígildur blandaður áburður.
• Inniheldur einnig kalk (Ca), magnesíum (Mg), 

brennistein (S) og bór (B).
• Ætlaður fyrir tún í þokkalegri rækt sem ekki hafa 

fengið búfjáráburð. 
• Alhliða góður áburður sem ætti að uppfylla þarfir 

túngrasa og viðhalda forða næringarefna í jarðvegi. 
• Hentar einnig á grænfóður og korn/hafra.

NPK 15-7-12 (600 kg)
• Þrígildur blandaður áburður.
• Inniheldur einnig kalk (Ca) og brennistein (S)
• Hér er bæði fosfór og kalí hærra en í öðrum 

áburðartegundum.
• Ætlaður fyrir korn/hafra, á næringarsnauð tún, á 

nýrækt/endurrækt og grænfóður án búfjáráburðar.

NPK 12-4-18 (25/600 kg)
• Þrígildur blandaður áburður. 
• Ríkur af næringarefnum. Inniheldur einnig kalk 

(Ca), magnesíum (Mg), brennisteinn (S), bór (B), 
mangan (Mn) og sink (Zn).

• Ætlaður einkum fyrir matjurtir og almenna 
garðrækt.

• Áburðurinn er klórsnauður en flestar tegundir  
matjurta eru viðkvæmar fyrir klór.

• Dregur úr snefilefnaskorti.

NPK 8-5-19 (600 kg)
• Þrígildur garðáburður.
• Ríkur af næringarefnum. Inniheldur einnig  

magnesíum (Mg), brennistein (S), kopar (Cu),  
mangan (Mn) og sink (Zn).

• Aðallega notaður sem grunngjöf í garðrækt eða 
viðbót með kalksaltpétri.

• Inniheldur mjög lítið magn af köfnunarefni (N).
• Klórsnauður.

OPTI-KAS™ (600 kg)
• Eingildur köfnunarefnisáburður (N), svokallaður  

kalkammonsalpeter. Inniheldur einnig kalk (Ca) og 
magnesíum (Mg). Kalkið vegur upp á móti  
sýrandi áhrifum köfnunarefnisins.

• Hentar á tún með mikilli búfjáráburðargjöf og sem 
viðbót, t.d. á milli slátta. 

OPTI-NS™ (600 kg)
• Eingildur köfnunarefnisáburður, með háu innihaldi 

af brennisteini.
• Inniheldur einnig kalk (6% Ca) sem oft skortir í 

mörg tún.
• Ætlaður á tún og grænfóðurakra sem fá nægan 

búfjáráburð til þess að uppfylla þarfir fyrir fosfór og 
kalí en þurfa á brennisteini (S) að halda. 

• Brennisteinsskortur getur einnig verið fyrir hendi 
án þess að það sjáist á plöntunum en haft áhrif á 
prótein- og orkuinnihald þeirra.

• Hentar einnig sem viðbótaráburður t.d. á milli slátta.

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður

Kalksalpeter™ (25 kg/600 kg)
• Eingildur köfnunarefnisáburður með háu kalki 

(Ca) innihaldi (18,8%), hækkar því sýrustig (pH) 
jarðvegs.

• Köfnunarefnið er nær eingöngu á formi nítrats 
(14,4%), sem er plöntum aðgengilegt form og hefur 
ekki sýrandi áhrif á jarðveg.

• Nítrat hefur þann eiginleika að vera auðuppleysan-
legt fyrir plönturnar við kaldar og blautar aðstæður 
snemma vors. 

• Kalksalpeter getur því hentað sérstaklega vel fyrir 
vorbeit og þegar bera þarf köfnunarefnisviðbót, t.d. á 
milli slátta.

• Ráðlagður skammtur er 20-30 kg/ha af N, sem svara 
til 160 kg. Ekki er ráðlagt að fara fram yfir þann 
áburðarskammt þar sem of mikið nítrat getur verið 
skaðlegt fyrir grasbíta.

• Mikilvægt að bæta NPK áburðargjöf við seinna á 
vaxtartímanum ef kalksalpeter er borinn á að vori.

Nitrabor™ (25/600 kg)
• Kalksalpeter með 0,3% bórinnihaldi (B).
• Hefur alla kosti venjulegs kalksalpeter.
• Einkum ætlaður fyrir matjurtir sem þurfa á miklum 

bór að halda en gæti einnig hentað á fóðurkál í 
ákveðnum tilfellum.

Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki

Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður

OPTI START™ NP 12-23 (25 kg)
• Tvígildur startáburður. Fínkornað  

mónóammoníumfosfat.
• Inniheldur háan skammt af fosfór (P).
• Fellt niður með útsæði í litlum skömmtum og er 

ætlað að flýta spírun byggs og kartaflna, einkum 
þar sem jarðvegur er kaldur.

• Hentar vel í fosfórsnauðan jarðveg.
• Notist með þrígildum áburði, þaðan sem megnið af 

köfnunar-, fosfór- og kalí-skammtinum kemur.

OPTI-P™ 20 (750 kg)
• Eingildur fosfórríkur áburður.
• Inniheldur einnig ríkulega af kalki (Ca), auk  

brennisteini (S).
• Einkum notaður ef þörf er á aukaskammti af  

fosfór s.s. í nýrækt.

Aðrar áburðartegundir

Dolomit Mg-kalk fínt (laust)
• Fínt kalk sem inniheldur kalk (Ca) 23,2%  

og magnesíum (Mg) 12,0%.
• Dolomit Mg-kalk, er ætlað til kölkunar, þ.e. til  

að hækka sýrustig jarðvegs (pH).
• Einnig magnesíumríkt sem getur verið góður 

kostur að grípa til þegar bæta þarf magnesíum- 
innihald gróðurs.

• Það er mun einsleitari vara en skeljasandur og 
sömuleiðis fljótvirkara.

• Dreift með kalkdreifara.

Dolomit Mg-kalk kornað (12,5 kg/600 kg)
• Kornað kalk sem inniheldur 20,5% kalk (Ca) og 

12,0% magnesíum (Mg).
• Ætlað til kölkunar, þ.e. til að hækka sýrustig 

jarðvegs (pH).
• Einnig magnesíumríkt sem getur verið góður 

kostur að grípa til þegar bæta þarf magnesíum- 
innihald gróðurs.

• Það er mun einsleitari vara en skeljasandur og 
sömuleiðis fljótvirkara.

• Dreift með áburðardreifara.

Dolomit Mg-Kalk

NP 26-4 +Se (600 kg)
• Tvígildur selenbættur blandaður köfnunarefnis- og 

fosfóráburður.
• Inniheldur einnig kalk (Ca), brennistein (S), bór (B) 

og zink (Zn).
• Hentar þar sem þörf er á viðbótarskammti af fosfór 

en ekki þörf á kalíáburði t.d. með búfjáráburði, milli 
slátta, við uppgræðslu lands og aðra nýræktun.

NPK 27-3-3 +Se (600 kg)
• Þrígildur selenbættur blandaður áburður.
• Inniheldur lítilsháttar kalk (Ca), magnesíum (Mg), 

ríflega af brennisteini (S), bór (B) og selen (Se).
• Hlutföll efna skila góðum skammti af köfnunarefni 

en hæfilegum fosfór (P) og kalí (K). Hentar vel þar 
sem gert er ráð fyrir að fosfórstaða jarðvegs sé góð 
en talin hætta á brennisteinsskorti.

• Ætlaður fyrir tún sem fengið hafa hóflegan 
búfjáráburð.

• Hentar einnig vel á milli slátta. 
 

NPK 23-3-8 +Se (25kg/600 kg)
• Þrígildur selenbættur áburður.
• Inniheldur einnig brennistein (S) og bór (B).
• Fyrir tún í þokkalegri rækt eða með hóflegum 

búfjáráburði.
• Hentar einnig fyrir beit.

NPK 22-6-6 +Se (600 kg)
• Þrígildur selenbættur áburður.
• Inniheldur einnig kalk (Ca), brennistein (S) og bór (B).
• Fyrir tún þar sem þörf er á ríkulegri fosfórgjöf og 

frekar lágum skammti af kalí (K). 
• Með selengjöf í gegnum hey eða beit fær búfé  

selenið í lífrænum samböndum sem nýtist mun  
betur en ólífrænt selen.

NPK 20-5-10 +Se (600 kg)
• Þrígildur selenbættur áburður.
• Inniheldur einnig brennistein (S).
• Hentar vel þar sem þörf er á ríkulegri fosfórgjöf  

og háum skammti af kalí (K).
• Fyrir tún sem ekki fá búfjáráburð,  

endurrækt/nýrækt, grænfóður og korn/hafra.

Yara Mila selenbættur áburður
Með selengjöf í gengum hey eða beit fær búfé selenið í lífrænum efnasamböndum  
sem nýtist mun betur en ólífrænt selen. 
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Flutningstilboð á áburði: 1.000 kr/tonn án vsk fyrir 6 tonn eða meira, ef pantað er 
fyrir 15. febrúar 2021.

Flutningstilboð á kalki: Ef pantað er 25 tonn eða meira, fyrir 15. febrúar 2021.

Greiðslukjör:
Greitt fyrir 15. apríl 2021.  Einnig í boði greiðsludreifing fram til 15. október 2021, 
vaxtareiknuð frá 15. apríl.  Dráttarvextir reiknast á vanskil frá gjalddaga.

Ganga þarf frá greiðslusamkomulagi fyrir afhendingu áburðar.
Almenn greiðslukjör miðast við gjalddaga 1. hvers mánaðar eftir úttektarmánuð og  
eindaga 14 dögum síðar.  Greiðsluseðla þarf að greiða í banka. 
Sé greitt eftir eindaga reiknast dráttarvextir á vanskil frá gjalddaga.

Útgefið 2. desember 2020
Áburðurinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé getið.

Verðskrá er með fyrirvara um prentvillur.

*Losun CO2 eftir áburðartegundum - Útgefið 01.10.20.
Inn í þessum tölum er framleiðsla, skipaflutningur, lestun og löndun, flutningur  

til bænda og losun í jarðvegi, gefið upp sem kg CO2/kg áburði

1) Einnig í 25 kg pokum á 5% hærra verði en í verðtöflu. 2) Klórsnauður, þ.e. inniheldur <2% Cl. 3) Einnig í 12,5 kg pokum.

Tegundir Þyngd N P K Ca Mg S B Cu Mn Zn Se Kg CO2/kg* Verð kr/tonn án vsk

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður
OPTI-KASTM 600 kg 27,0 5,0 2,4 3,54 56.682

OPTI-NSTM 600 kg 27,0 6,0 0,7 3,7 3,54 58.755

Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki
KalksalpeterTM 1) 600 kg 15,5 18,8 2,21 56.125

NitraborTM 1) 600 kg 15,5 18,5 0,30 2,21 60.582

Yara Mila Selenbættur (Se) áburður
NP 26-4 Selen 600 kg 26,0 4,0 2,0 3,6 0,02 0,10 0,0015 3,45 66.477

NPK 27-3-3 Selen 600 kg 26,6 2,6 2,6 1,3 0,5 3,0 0,02 0,0015 3,58 66.005

NPK 23-3-8 Selen 1) 600 kg 23,0 3,0 8,0 3,0 0,02 0,0015 3,06 68.155

NPK 22-6-6 Selen 600 kg 21,6 5,9 5,8 1,4 3,0 0,02 0,0015 2,93 71.058

NPK 20-5-10 Selen 600 kg 19,6 4,6 9,6 3,0 0,0015 2,67 70.198

Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður
NPK 24-4-7 600 kg 24,0 3,9 6,6 2,0 2,0 3,16 70.025

NPK 20-4-11 600 kg 19,6 3,6 10,6 1,9 1,0 2,2 0,02 2,64 70.198

NPK 15-7-12 600 kg 15,0 6,5 12,5 4,0 1,5 2,02 70.413

NPK 12-4-18 1) 2) 600 kg 11,8 4,0 17,6 2,0 1,6 9,5 0,03 0,30 0,03 1,60 89.798

NPK 8-5-19 2) 600 kg 8,0 5,0 19,0 2,5 11,7 0,05 0,05 0,25 92.988

Aðrar áburðartegundir
OptiStartTM NP 12-23 25 kg 12,0 23,0 106.031

OPTI-PTM 20 2) 750 kg 20,0 17,0 1,2 165.765

Dolomit Mg-kalk fínt Laust 23,2 12,0 20.904

Dolomit Mg-kalk kornað 3) 600 kg 20,5 12,0 54.052

Viðskiptakjör:
Verðskrá er í krónum á tonn án virðisaukaskatts en 24% virðisaukaskatt ur leggst ofan á 
verð við útgáfu reiknings.  Verðskrá er með fyrirvara um breytingar á gengi.

Óbreytt verð frá verðskrá í september
Við framlengjum óbreytt verð á áburði fram til 15. febrúar 2021.  
Verðskráin tekur mið af verðhækkunum á hráefnum til áburðarframleiðslu í haust og 
þróunar á gengi krónunnar. Gott viðskiptasamband við YARA gerir okkur kleift að bjóða 
viðbótarmagn á áburði á óbreyttu verði.



Sölumenn og verslanir okkar um land allt
Sölumenn og verslanir okkar um land allt

Sölumenn
Verslun

Verslun og  
skrifstofa

Verslun

Elías Hartmann Hreinsson
Deildarstjóri

S: 575-6005 / 898-0824
elias@ss.is

Alexander Áki Felixson
Fulltrúi á skrifstofu

S: 575-6017
alexander@ss.is

Starfsmenn á skrifstofu  |

Erla Magnúsdóttir
Fulltrúi á skrifstofu

S: 575-6007
erlam@ss.is

Jenný Gunnarsdóttir
Fulltrúi á skrifstofu

S: 575-6022
jenny@ss.is

Margrét Ósk Ingjaldsdóttir
Söluráðgjafi

S: 575-6007 / 868-6705
margreto@ss.is

Sigrún Edda Halldórsdóttir
Markaðsstjóri
S: 575-6027
sedda@ss.is

Lára Kristjánsdóttir
Bændabókhald / innheimta

S: 575-6031
lara@ss.is

Helgi J. Jóhannsson
Sölustjóri

S: 575-6083 / 891-6410
helgi@ss.is

Heiðar Bergur Jónsson
Lagerstjóri/bílstjóri

S: 699-1500
heidar@ss.is

Verslun Fosshálsi 1, 110 Reykjavík  |  575-6071  |  Opnunartími: kl. 10.30-18
Verslun Ormsvelli 4, 860 Hvolsvelli  |  575-6099  |  Opnunartími: kl. 9-17

Hafliði Viðar Ólafsson
Reykhólahreppur og  

Dalabyggð að Búðardal
S: 434-7799 / 892-5022

vidar@yara.is

Sigfús Helgi Guðjónsson
Borgarfjörður

S: 437-1804 / 892-9757
sigfus@yara.is

Sigurbjörg Ellen Ottesen
Snæfellsnes og Dalabyggð  

frá Búðardal
S: 868-0179
sibba@yara.is

Jón Steinar Elísson
Hérað, Firðir og Breiðdalur

S: 471-3001 / 471-3051 / 864-9301
jon@yara.is

Bjarni Hákonarson
A-Skaftafellssýsla, 
Djúpavogshreppur

S: 478-1920/894-0666
bjarniha@yara.is

Jómundur Hjörleifsson
Borgarfjörður

S: 437-0025 / 893-3109
joi@yara.is

Eyþór Margeirsson
Kelduhverfi og Öxarfjörður

S: 893-1277
eythor@yara.is

Benedikt Hjaltason
Skagafjörður, Eyjafjörður og 

Suður-Þingeyjarsýsla
S: 894-6946

benedikt@yara.is

Pétur Daníelsson
Húnavatnssýslur og Strandir

S: 891-8626
petur@yara.is

Guðmundur Ásgrímsson
Þorlákshöfn

S: 660-8856
gudmundura@ss.is

Ingi Már Björnsson
Suðurland, frá Markarfljóti að 

Lómagnúpi
S: 487-1494 / 894-9422

ingi@yara.is

Bergur Pálsson
Suðurland, Kjalarnesþing

S: 487-8591 / 894-0491
bergur@yara.is


