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um verkefnið



Þetta verkefni myndi ekki eiga sér stað upp í sófa. 
Samband ferðalags, upplifana og ólíkra persónuleika 
er það sem skapar verkefnið. Verkefnið er líka um fólk 
og staði.

Sólundarfé fjallar um að skapa verðmæti úr því sem 
fer til spillis. Það hófst með rannsókn á óhefðbund-
num landbúnaði hér á landi þar sem fimm ólík býli 
voru heimsótt í viku í senn. Þessi fimm býli voru 
garðyrkjustöðin Espiflöt, Reykholti í Biskupstung-
um, grænmetisbýlið Karlsstaðir, Berufirði, byggbýlið 
Vallanes, Egilsstöðum, minkabúið Syðra-Skörðugil, 
Skagafirði og Geitfjársetrið Háafell, Borgarfirði. Á 
hverjum stað var kafað ofan í framleiðsluferli en við 
það komu í ljós hráefni sem ekki voru nýtt á neinn 
hátt. Rannsakandi sýnir fram á að hægt sé að skapa 
afurðir úr þessum hráefnum og stuðla þannig að sjálf-
bærni í íslenskum landbúnaði. 

Verkefnið brúar bilið á milli landbúnaðar og vöruhön-
nunar auk þess að varpa ljósi á hvað það þýðir að 
vera bóndi í íslensku nútímasamfélagi.
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kveikja hugmyndar



Þegar ég var 7 ára langaði mig að verða bóndakona. 
Ég byggði þann draum á heimsóknum mínum í 
sveitina, frelsinu og samskiptum manns við náttúru og 
dýr. Eftir því sem ég varð eldri fór ég sjaldnar í 
sveitina og tengsl sem áður höfðu verið sterk hurfu 
hægt og rólega. 

Þegar ég byrjaði í Listaháskólanum fór ég að hugsa 
mikið um náttúruna, sjálfbærni og að nýta stað- bun-
din hráefni. Á einhverjum tímapunkti upplifði ég 
afturhvarf  til sveitarinnar, tenginguna við náttúruna 
og árstíðabundna lifnaðarhætti og því var tilvalið að 
tengja saman áhugasvið mín í lokaverkefninu mínu. 
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Ljósmynd	eftir	mig,	10	ára.	Tekin	í	Hátúni,	Vestur-Landeyjum.	

8



upphaf



Í byrjun var tilgangur þessa verkefnis að rannsaka 
óhefðbundin býli á Íslandi, möguleika í ræktun og 
opna huga fólks fyrir fjölbreytileika í landbúnaði. 
Farið var nokkrar dagsheimsóknir, meðal annars í 
Tilraunahús Garðyrkjuskólans í Hveragerði og á 
Friðheima í Reykholti. Hugmyndirnar voru ennþá 
mjög opnar og var nauðsynlegt að þrengja viðfangs- 
efnið. 

Þegar við hugsum um hefðbundinn landbúnað á 
Íslandi hugsum við um sauðfjárrækt og kúabúskap, 
enda sá búskapur hvað algengastur. Í grænmetis-
ræktun eru tómatar og gúrkur algengasta ræktunin. 
Til þess að fá betri sýn á búskap og ræktun hérlendis 
ákvað ég að kortleggja landbúnað á Íslandi. 

10





Í grunninn gat ég flokkað býli í fimm flokka. Til þess 
að kynnast ræktun flokkanna sem best ákvað ég að 
hafa samband við fimm býli hvert úr sínum flokki. 
Eftir nokkra heimildavinnu ákvað ég velja býli sem 
mér datt í hug að væru helst opin fyrir nýjungum. 
Ég spurði bændur hvort ég mætti koma í heimsókn í 
viku, vinna og kynnast daglegri starfsemi. Öll svöruðu 
þau játandi og við tók fimm vikna ferðalag hringinn í 
kringum landið. Allt voru þetta bændur sem ég hafði 
aldrei hitt, staðir sem ég hef  aldrei heimsótt og vinna 
sem ég hef  aldrei unnið. 
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ferli



Til þess að halda vel utan um ferlið og allar þær 
upplýsingar sem ég öðlaðist á ferðalaginu ákvað ég að 
halda einfalda dagbók á netinu. Þar skrifaði ég texta, 
setti inn skissur, ljósmyndir og hreyfimyndir um allt 
það sem ég sá og lærði yfir daginn auk ýmissa hug- 
vekja. Hana er hægt að lesa á cargocollective.com/
heiddisinga. Ég lagði af  stað sunnudaginn 19. febrúar.
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espiflöt



Fyrsta stopp var Garðyrkjustöðin Espiflöt í Reykholti. 
Espiflöt er leiðandi á markaði í blómarækt og hefur 
verið starfræk síðan 1948. Hún er fjölskyldufyrirtæki 
og nú er þriðji ættliður að taka við. Mér finnst Espi-
flöt afar áhugaverður staður. Ræktunin fæðir hvorki 
né klæðir, heldur er stór hluti af  því að vilja að gleðja 
aðra og sýna samkennd. Blóm geta sagt margt sem 
hugurinn vill segja en við eigum erfitt með að koma í 
orð.
Á fimm dögum hafði ég lært ansi mikið um blóm og 
ræktun þeirra, en það sem vakti áhuga minn var allur 
þeirra lífræni úrgangur. Í hverri viku var gámur tæm-
dur af  stönglum ásamt blómum sem var hent vegna 
útlitsstaðla. 
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karlsstaðir



Eftir 7 klst. rútuferð var ég komin á annan staðinn, 
Karlsstaði í Berufirði. Þar bjuggu ungir grænmetis-
bændur ásamt hinum vænsta hundi. Þar fór fram 
rófu- og grænkálsræktun en næsta haust er búist við 
fyrstu kartöfluuppskerunni. Framleiðslan sjálf  er með 
óhefðbundnu móti en flögur eru unnar úr megninu af  
þessu grænmeti. Þar er einnig kaffihús, tónleikastaður 
og bráðum farfuglaheimili. 

Eitt af  verkefnum mínum á Karlsstöðum var að 
aðstoða við þróun kartöflusnakksins. Eigendur eru 
enn að leita leiða til þess að fullkomna vöruna svo lítið 
sem ekkert fari til spillis við gerð snakksins. Fram-
leiðsluferlið var í sjálfu sér tiltölulega einfalt. Eftir að 
hafa soðið kartöflurnar er soðinu, sem er kartöfluster-
kjan, fargað. 
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vallanes



Vallanes á Egilsstöðum er eitt stærsta lífræna býli 
landsins. Þar fer fram skógrækt, grænmetisrækt en 
einnig er þar gífurlega stórt land sem notað er fyrir 
byggræktun. Bygg er helsta framleiðsluvara Vallaness 
en það er trefjaríkt íslenskt heilsukorn. 
Við vinnslu á bygginu er það hreinsað, hýðið fjarlægt 
og klippt á enda byggsins. Þessir endar eru fínir eins 
og mjöl og einstaklega fituríkir. Bakarí í nágrenninu 
eru að gera tilraunir með mjölið í bakstur og svo er 
það einnig selt sem dýrafóður. Hinsvegar mætti finna 
meiri not fyrir það enda dýrmætur fjársjóður að mati 
eigandans. 
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Vinnsla	byggsins	á	sér	stað	í	þessari	vél.	
Byggmjölið	safnast	svo	saman	í	hvíta	pokanum.		





syðra-skörðugil
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Syðra-Skörðugil er stórt minkabú í Skagafirði. Þar 
má finna um 3.500 minka sem gerir búið að einu af  
því stærsta sinnar tegundar hérlendis, en hér á landi 
starfa um 25-30 minkabændur um land allt. 

Urðarköttur, fyrirtækið sem rekur búið, er fjölskyldu-
fyrirtæki og hefur verið það frá upphafi, eða frá um 
1981. Núverandi eigandi tók svo við búinu frá forel-
drum sínum aldamótin. Starfsemin hófst með min-
kum og refum en hætt var með refi upp úr aldamó-
tum. Í dag er engin önnur loðdýrarækun á Íslandi, 
fyrir utan minkinn.

Ástæðan fyrir því að ég valdi Syðra-Skörðugil er veg-
na þess að þau hafa verið að leita leiða til þess að nýta 
fituna úr minknum. Hafa þau verið að búa til smyrsl, 
krem og leðurfeiti fyrir menn og dýr. Ekki eru fleiri 
loðdýrabændur að reyna að nýta dýrið betur svo ég 
viti til, en almennt í loðdýraræktun er öllu fleygt nema 
feldinum. 







háafell



Geitfjársetrið á Háafell við Hvítársíðu er það stærsta 
sinnar tegundar á Íslandi með um 250 geitur. Geit-
fjárræktarfélag Íslands skrifaði nýverið undir samning 
við Matís en nú er unnið markvisst að því að stækka 
íslenska geitastofninn.

Nánast öll geitin er nýtt, fyrir utan horn og klaufar. 
Kjöt, mjólk, fita og skinn er allt notað í afurðir eins og 
pylsur, ís, osta, sápur og veggteppi. 

Ull geitarinnar (geitafiðan) er mjög frábrugðin 
kindaullinni, enda í raun fátt sem þessar dýrategundir 
eiga sameiginlegt. Ullin er kasmírull, mjúk og stutt. 
Því miður höfum við ekki tæki og tól hérlendis til þess 
að vinna ullina og því er hún illa nýtt að mínu mati. 
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byrjunin á endinum



Á ferðalaginu lærði ég ekki 
aðeins um ræktun, starfsemi eða 
framleiðsluferli heldur einnig um 
samskipti, menningu og hvað 
það þýðir að vera bóndi á Íslandi 
í dag. Þegar ég lagði af  stað í 
upphafi var ég ekki með skýrt 
markmið heldur ætlaði ég 
einungis að opna augu almenn- 
ings fyrir fjölbreyttari land-
búnaði. 

Verkefnið byrjaði sem hálfgerð 
afsökun fyrir því að skoða býli á 
Íslandi einfaldlega vegna þess að 
mig langar sjálfa að vera bóndi. 
Ég hélt að ég myndi sjá að þetta 
væri of  mikið hark, of  erfitt bæði 
líkamlega og andlega og ég gæti 
ómögulega verið frá borgarlífinu. 
Það var sannleikskorn í þessu 
flestu. Þetta er mikil vinna á alla 
vegu og getur orðið mikið hark. 
Ég get hins vegar sagt að ég 
hafi ekki saknað borgarlífsins og 
er nær þeim draumi heldur en 
nokkru sinni fyrr að vilja að vera 
bóndi sjálf. 

Ég komst að því að bændur eru 
duglegir að nýta hluti. Þeir eru 
meðvitaðir um neyslu sína og 
sinnar framleiðslu og eru alltaf  
að leita leiða til að bæta sig. Á 
hverjum stað fann ég þó eitthvað 
efnislegt sem fór til spillis, eitt- 
hvað sem vakti áhuga minn. Ég 
hafði augun opin fyrir úrgangi og 
rusli bænda og fór að skoða hvort 
verðmæti leyndust í því. Við 
heimkomu áætlaði ég að 
rannsaka þessi efni betur og 
miðla eins vel og mögulegt er. 
Þannig var tilgangur verkefnisins 
fundinn. 

Eftir að heim var komið átti 
ég mörg áhugaverð samtöl um 
verkefnið og hvernig best væri 
hægt að miðla því. Þar má helst 
nefna Thomas Thwaites, hönnuð, 
Guðfinnu Mjöll, vöruhönnuð og 
nemanda í Landbúnaðarháskóla-
num og Svein Margeirsson, 
forstjóra Matís. Það var ógrynni 
af  nýju fólki sem ég kynntist í 
þessu rannsóknarferli enda fannst 
mér mikilvægt að skoða allar 
hliðar landbúnaðar. 
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útskriftarsýning



Sýningin opnaði á Listasafni Reykjavíkur þann 13. 
maí. Vikan áður fór í undirbúning á sýningu en 
hún var haldin í sal F í Hafnarhúsinu. Rýmið var 
málað svart og því skiptu lýsing og litir miklu máli. 
Í bekknum voru mörg ólík verkefni en þau áttu það 
sameiginlegt að helstu efni verkefna voru í jarðlitum, 
svört, grá og brún. Því vantaði einhvern góðan lit sem 
mótsetningu við jarðlitunum og varð ferskjulitaður 
fyrir valinu. Sá litur er áberandi í minni uppstillingu 
en hann kom fyrir í öllum þremur þáttunum sem 
uppstillingin mín skiptist í. 

Mig langaði að sýna hráefnin fimm sem fóru til spillis 
og var þeim raðað upp á hvert annað þannig að þau 
mynduðu eins konar helgigrip (e. totem). Þegar bæn-
dur eru nefndir er oft talað um hve mikið hark það er 
að vera bóndi, láglaunastétt miðað við tíma og vinnu 
sem fer í starfið. Sem mótvægi við kaldan veruleika 
bóndans eru þessu fimm hráefni munaðarhráefni; 
kasmír ull, rósir, afurð í vín, kjöt og fínasta hveiti. Því 
langaði mig að búa til gnægtarborð og setja vörur og 
afurðir í aðstæður sem fólk þekkir og tengir við. Að 
lokum gerði ég veglega bók með sem innihélt alla 
dagbókina. 

Sýningin gekk vel og mætti segja að hluta til að hún 
hafi verið gagnvirk þar sem borgarstjórinn Dagur B. 
Eggertsson fékk kartöflubjór af  gnægtarborðinu með 
sér heim. 
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áframhald verkefnis



Í raun sýndi Sólundarfé upphafið á fimm smærri 
verkefnum sem öll væri hægt að taka lengra. Allir 
bændur sem heimsóttir vor sýndu mikinn áhuga á 
frekara samstarfi, hvort sem verkefnin yrðu unnin 
sérstaklega á þessum býlum og hringnum þannig 
lokað hjá þeim (t.d. brugga bjór fyrir tónleikastað 
Karlsstaða) eða sérstök greining á hráefnum sem
 myndu nýtast okkur sem samfélagi (t.d. geitafiðan). 

Sjálf  hef  ég mikinn áhuga á að vinna meira með 
öllum þessum bændum og því verður erfitt að velja úr 
en augljóst er að tækifærin leynast víða og allar dyr
eru opnar. 
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myndaskrá



Mynd 1: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir,	Kindur	á	hól, ljósmynd tekin 
sumarið 2000.
Mynd 2: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Kortlagning, skissa teiknuð janúar 
2017. 
Mynd 3: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Kortlagning, skissa teiknuð janúar 
2017.
Mynd 4: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Gámur	í	Espiflöt, ljósmynd tekin 23. 
febrúar 2017.
Mynd 5: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Þróun	kartöflusnakks, ljósmynd tekin 1. 
mars 2017.
Mynd 6: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Vinnsla	byggs, ljósmynd tekin 9. mars 
2017.
Mynd 7: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Minkabú, ljósmynd tekin 13. mars 
2017.
Mynd 8: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Minkur, ljósmynd tekin 13. mars 
2017.
Mynd 9: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Geitin	nýtt, skissa teiknuð 21. mars 
2017.
Mynd 10: Heiðdís Inga Hilmarsdóttir, Geitafiða, ljósmynd tekin 22. mars 
2017. 
Mynd 11: Dagný Björg Stefánsdóttir, Uppstilling	á	safni, ljósmynd tekin 15. 
mars 2017.
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