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Green Program for Organic Production – GreenPOP.
Ferðasaga frá Macedoniu.
Jóhannes Árnason úr VMA tekur þátt í Erasmus plus verkefni um lífræna ræktun í 
Macedoniu.

Fyrsti fundurinn í verkefninu var haldinn 19. - 21. apríl 2015 í Skopje, höfuðborg 
Macedoniu.

Þátttakendur í verkefninu eru sjö aðilar, FACE stýrir verkefninu:

Фондација Агро-центар за едукација – носител на проектот 
FACE Foundation Agro – Centre for Education er ráðgjafastofa sem Ljupcho 
Toshev rekur og tekur að sér allskyns verkefni varðandi menntun og landbúnað. 
Ljupcho og Natasha vinna þar.

Балкан Биоцерт - Скопје   
Balkan Biocert Skopje er vottunarstofa fyrir lífrænan landbúnað og fleira,
Valentina Kolar – Jovanovska er framkvæmdastjóri.

Средно училиште на град Скопје Браќа Миладиновци 
Brakja Miladinovci skólinn í Skopje og þaðan kemur Jana Stanoeska en hún er 
enskukennari og aðstoðarskólastjóri.

Средно општинско училиште Кочо Рацин – Свети Николе
Koco Racin skólinn í Sveti Nicole, þaðan komu þeir Goran Mijalkovski og Marjan 
Gjosevski .

The International Foundation for Sustainable Agriculture Training – The 
Netherlands.  IFSAT frá Hollandi, þaðan koma feðginin Bas Timmers og Fëonor 
Timmers.

Nevares Institute of Agrarian Entrepreneurs (INEA) – Spain.   INEA er tengt 
háskólanum í Valladolid á Spáni og þaðan kemur Beatriz Urbano.

.
Verkmenntaskólinn á Akureyri -
VMA á Íslandi og Jóhannes
Árnason er þaðan.

Föstudagur 17. apríl 2015.
Flug Akureyri – Reykjavík, gisting á
Sóleyjargötu.

Laugardagur 18. apríl 2015.

Flug Keflavík – Kaupmannahöfn fór
nokkurnvegin á réttum tíma 7.45 eftir
Flybus frá BSÍ.
Komið á Kastrup og kominn með tösku
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Glæra til að kynna samstarfsaðilana á
Makedonsku.
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nokkuð fyrir kl. 14.00.  Tékkaði töskuna inn og þvældist svo bara á flugvellinum, svaraði 
tölvupósti og las um Macedoniu á Wikipedia.
Flug Kaupmannahöfn – Vínarborg kl. 17.45 – 19.20.  Aftur nokkur bið þar með tölvuvinnu 
og lestri.
Flug Vínarborg (flugvöllurinn kallast Schwechat)  - Skopje tafðist talsvert vegna yfirbókunar
og við lögðum ekki af stað fyrr en að verða 23.00 í stað 22.30.  Flugvélin að sjálfsögðu 
troðfull, Fokker 100 þota með fimm sætum þvert.  Við lentum í Skopje um kl. 00.05 eða rétt
eftir miðnætti að staðartíma og nokkurnvegin á áætluðum komutíma.

Þennan dag notaði ég flugferðir
og biðtíma til að lesa talsvert um
verkefnið, Ljupcho Toshev sem
stýrir verkefninu var búinn að
gera uppkast að stöðuskýrslu um
lifrænan landbúnað í Macedoniu. 
Þar komu fram margvíslegar
upplýsingar um bakgrunn að
verkefninu og um menntun á
þessu sviði.
Ég las líka upplýsingar af
Wikipedia um Skopje, Macedoniu
og Macedoniu svæðið í heild.
Þar kom fram að heildarfjöldi
fólks í Macedoniu er rúmlega 2
milljónir.  Þar af er meirihlutinn
eða 64% sem kallast Macedonskt
fólk, svo eru Albanir 25% og þetta
land hefur óvenjulega hátt hlutfall
Roma fólks á ákveðnum svæðum.  

Af rétt rúmlega 2 milljónum sem búa í Macedoniu eru ca 550.000 í Skopje.  Borgin er í dal 
árinnar Vardar sem rennur til sjávar í Grikklandi.  Dalurinn er nokkurra km breiður og 
borgin nær líklega ca 30 km eftir dalnum.
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Skopje 

Þegar kom á Alexander the Great flugvöllinn við Skopje tók stuttan tíma að komast út og 
þar biðu Bas og Ljupcho eftir mér.  Þeim hafði reyndar tekist að missa af Beatriz sem kom 
frá Spáni í gegnum Róm en hún hafði komið aðeins á undan mér.
Ljupcho skilaði okkur Bas á hótel Porta, lítið hótel en ágætt.

Sunnudagur 19. apríl 2015.
Fundurinn byrjaði ekki fyrr en um kl. 10 en áður var morgunverður og smá tölvupóstur.
Því miður vantaði einn partnerinn sem er skóli í Skopje.  Aðrir voru mættir, Ljupcho frá 
FACE í Skopje en hann stýrir verkefninu.  Bas frá Hollandi sem líka stýrir verkefninu og er 
hugmyndasmiðurinn að því, Goran frá skóla sem er í þorpinu Sveti Nicole (en það útleggst
Santa Claus – jólasveinninn – En Santa Claus er að sjálfsögðu dýrlingur í Tyrklandi að 
upplagi.), Valentina frá Balkan Biocert Skopje (sem er vottunarstofa fyrir lífræna ræktun) 
og Beatriz sem er kennari við landbúnaðarháskóla í Valladolid á Spáni ásamt Jóhannesi 
frá VMA.
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Fornminjasafn Macedoniu í nýrri glæsilegri byggingu,
myndin er tekin af göngubrú yfir Vardar ána.  Á brúnni

eru margar styttur af merkisfólki Macedoniu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Skopje
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia
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Við fórum í gegnum það að kynnast, kynna
stofnanirnar og reyna að átta okkur á því hvað er á
dagskrá. Þessi fundur náði lítið að kafa í verkefnið en
þó komumst við dálítið af stað.
Við fengum hádegisverð milli 13.30 – 14.30 (eðlilegur
tími fyrir aðalmáltíð hjá þeim er reyndar oft milli 15 og
17).  
Verkefnið Green POP fjallar um lífræna ræktun í
Macedoniu.  Ætlunin er að þróa fyrst og fremst
námskeið og námsefni fyrir námskeið í lífrænum
landbúnaði.  Þessi námskeið myndu þjóna bændum
sem vilja færa sig yfir í lífræna ræktun úr
hefðbundnum landbúnaði.  Við munum fá til liðs við
okkur kennara úr aðallega tveim framhaldsskólum
sem kenna landbúnað sem starfsnám.  Kennarar
þaðan munu fá þjálfun í að leiðbeina starfsfóstrum
(þarna kemur VMA inn vegna þess að við stýrðum
Workmentor verkefninu).  Þessi þjálfun mun líka
innleiða það að nýta e-learning aðferðir, nýta Moodle,
nýta netið til að skila inn ferilbókum og slíku.
Ennfremur munu þessir kennarar prufukeyra
námskeið um lífræna ræktun fyrir bændur og
nemendur sem velja að læra meira um lífræna
ræktun.  Aðalatriðið er að verkefnið á ekki að skilja
einhvern eftir með námsefni en ekkert kerfi til að vinna með það og til að vinna með þjálfun
þeirra sem læra þetta.  Þess vegna hefur verkefnið líklega fengist samþykkt vegna þess að
það á að ná yfir alla eða flesta þætti sem þarf til nema hreinlega opinberar reglur um 
lífrænan landbúnað. 

Við hættum að funda um kl. 17 og þá fórum við
Beatriz saman í gönguferð um Skopje.
Hotel Porta er ekki í miðborginni heldur ca 2 km í
austur, þ.e. niður með ánni Vardar sem rennur í
gegnum Skopje.  Við gengum eftir frekar illa hirtum
göngustíg meðfram ánni alveg inn að miðborginni.
Þar er eldgömul (500 ára eða meira) steinbrú á ánni.
Rétt við þessa brú er greinilega verið að byggja upp
alveg nýtt umhverfi í miðborginni.  
Í Skopje eru ekki nema að hluta til gamlir borgarhlutar
því að í júlí 1963 varð mikill jarðskjálfti sem eyðilagði
meirihluta bygginga í borginni.  Þar með hvarf að
mestu leyti Ottomanskur svipur á byggingum.
Einhver borgarhverfi hrundu ekki og sum þeirra eru
eftir, það voru ekkert endilega þau hverfi sem fólk
hefði viljað halda í.  Meira tjón varð sunnan við ána
en þeir hlutar borgarinnar sem sluppu betur voru
frekar norðan við ána.

Núna undanfarin ár og líklega 3 – 5 ár í viðbót er
verið að byggja mjög mikið af opinberum byggingum
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Alexander mikli er á hestbaki á
aðaltorginu sunnan við ána Vardar

beint á móti föður sínum.

Filippus faðir Alexanders mikla
er á súlunni norðan við ána

Vardar.
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og það er greinilega verið að skreyta borgina.  Tvær brýr 
með styttum og skrauti hafa verið byggðar nálægt gömlu 
brúnni. Settar voru upp stærðar styttur og meðal annars af 
Alexander mikla og foreldrum hans.  Það er greinilega 
verið að búa til stað fyrir fólk til að heimsækja.  Ég setti 
fram þá hugmynd með sjálfum mér að Macedonia sé að 
byggja upp einhverskonar einkenni.  Grikkir og 
Macedoniumenn ræða með þessum hætti um Alexander 
mikla.

Alexander er á stórri súlu á miðju aðaltorgi borgarinnar, 
hann er á hestbaki.  Verið er að endurgera torgið.  Hinum 
megin við ána, gamla steinbogabrúin liggur á milli, eru 
styttur af Filippusi II föður Alexanders og Olympias móður 
Alexanders.  Filippus er sýndur standandi uppi á súlu í 
einhverri herkvaðningu en móðirin er sýnd í fjórum styttum 
sitjandi undir súlu (hugsanlega á eftir að koma stytta á 
súluna). Móðirin er þunguð á einni myndinni en sinnir svo 

barni á hinum fjórum.  Lítið verið að nýta svona opinber
tækifæri til að opna umræðu um verkaskiptingu
kynjanna eða hvað???

Aðrar þekktar persónur frá Skopje eru til dæmis móðir
Teresa sem fæddist 1910 í Skopje.

Við Beatriz fórum líka um það sem kallast Old Bazar
sem er gamall bæjarhluti sem slapp að miklu leyti við
jarðskjálftann.  Þar eru frekar þröngar götur og nú eru
þar búðir og veitingastaðir, húsin eru lág eða ein til þrjár
hæðir.

Við komum á
hótelið aftur um
kl. 19 eftir ca 2
klst göngu í góðu
veðri, dálítilli golu
og rúmlega 10
gráðu hita. 

Eftir smá hlé til kl. 20 (Fëonor dóttir Bas var komin 
líka) fórum við með Ljupcho inn í miðborgina og 
gengum um aðalgöngu- og verslunargötuna í 
Skopje.  Þar sáum við meðal annars gömlu 
járnbrautarstöðina sem stendur að einum þriðja og 
nú er þar salur sem geymir sýningar af mismunandi 
tagi sem eru settar upp tímabundið.
Að lokum fengum við okkur kvöldverð á veitingastað 
við aðaltorgið sem er verið að endurnýja en þar er 
einmitt styttan af Alexander mikla á hestbaki.
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Olympias móðir Alexanders
mikla þunguð.

Olympias gefur barni brjóst,
líklega Alexander.

Olympias með Alexander.
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Þegar kom á hótelið um kl. biðu þær fréttir að KA hafði komist í úrslit í Lengjubikarnum í 
fótbolta 1-1 en unnu ÍA í vítaspyrnukeppni.  Ævar Ingi sendi mér skilaboð á Viber um það.  
Sjá Ævar síðar.

Mánudagur 20. apríl 2015.
Fundur byrjaði kl. 10.00.
Þetta var fundur með mörgum aðilum sem koma með
ýmsum hætti að lífrænum landbúnaði í Macedoniu.
Þarna komu bændur, fulltrúar landbúnaðarráðuneytisins,
frá stofnunun sem fjalla um starfsmenntun í Macedoniu
og svo vorum við sem erum þátttakendur í verkefninu.
Alls voru rúmlega 20 manns á fundinum.
Við kynntum verkefnið og okkur sjálf og farið var yfir
stöðuna í lífrænum landbúnaði í Macedoniu. 
Þarna var ætlunin að fá fólk úr bransanum til að ræða og
leggja fram þannig að hægt væri að segja að þau eigi
hlut að verkefninu.  Þetta er gert meðal annars til að fleiri
aðilar sjái að þeir séu ábyrgir og þar með séu minni líkur
á að niðurstöður og afurðir verkefnisins verði lagðar
algerlega til hliðar eftir að því er lokið.  Við fengum kaffi
um kl. 12 og svo var haldið áfram til kl. 14.30.  Eftir kaffið
var unnið í hópum heimamanna sem voru beðnir um að
segja álit sitt á niðurstöðum úr
fyrsta hluta verkefnisins sem var
að kanna stöðuna og fá fram
áherslur um menntun um lífræna
ræktun.  Þetta gekk vel, það urðu
fjörugar umræður og fólk lagði
vel til málanna þótt við hin höfum
ekki skilið nema það sem kom
fram í framsögum úr hópunum
og það sem var þýtt fyrir okkur.

Talsverðar umræður og
spurningar voru um það af hverju
bændur í lifrænni ræktun ættu að
sækja námskeið um það að vera með
nema hjá sér.  Það komu fram kröfur eða
óskir um einföld svör en að sjálfsögðu er
erfitt að setja fram einföld svör um flókna
hluti eins og það að þjálfa fólk.  

Að lokum hefur líklega tekist að skýra út
um hvað er verið að ræða og ég hef það á
tilfinningunni að fundurinn hafi styrkt
verkefnið mjög mikið með því að fá þetta
fólk til að hugsa um og leggja til atriði inn í
verkefnið í gegnum þessa hópavinnu.
Aftur var máltíð um kl. 14.30.  Það er mikið
um grænmeti og svo eru ýmsar gerðir af
kjöti, yfirleitt steikt og ostur er mikið
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Hluti fundarmanna, sá elsti er búinn að vera með
lífræna ræktun á hunangi í að minnsta kosti 10 ár. 

Skólinn sem við heimsóttum í úthverfi
Skopje.  Frekar hrörlegar byggingar.

Jú, fjórða styttan af Olympias
með Alexander, vona að þetta

sé allt rétt. 
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notaður.  Góður matur.
Eftir máltíðina fórum við sem tökum þátt í verkefninu (Ljupcho og erlendu gestirnir, Bas, 
Fëonor, Beatriz og Jóhannes að kíkja á Brakja Miladinovci skólann (kenndur við 
Miladinovic bræðurna sem eru þekktir úr sögu Macedoniu, brakja merkir bræður.).  
Þessi skóli er í úthverfi Skopje og tekur þátt í verkefninu.  Það kom vel í ljós að Jana sem 
er enskukennari og var sú sem var fulltrúi skólans í undibúningi var veik.  Þess vegna kom 
hún ekki á fundinn daginn áður.  Hún var samt í vinnunni og sýndi okkur skólann.  Þetta 
hverfi er mjög niðurnítt og maður sá mikinn mun á því og ýmsum öðrum stöðum í borginni. 
Skólinn sjálfur er húsnæði sem kom sem gjöf eftir jarðskjálftann 1963, nokkurskonar 
viðlagasjóðshús en alveg örugglega ekki eins góð og þau sem eru á Íslandi.
Okkur þætti þetta skólahúsnæði talsvert
erfitt, það er í góðu lagi að það sé gamalt
en það er sennilega bara orðið svo lélegt.
Líklega myndi normal logn á Íslandi feykja
því í burtu.
Staðan í Macedoniu er að það er
atvinnuleysi uppá 25 – 30%.  Það er
skólaskylda til 18 ára (framhaldsskólarnir
eru með 14 – 18 ára aldur) og þeim fækkar
sem sækja í nám í landbúnaði.  Samt er
vinnu að fá þar.  Mjög margir nemendur úr
starfsnámi og menntaskólanámi sækja í
háskólanám og læra og læra en fá svo
ekki vinnu.  Beatriz segir að þetta sé líka
staðan á Spáni.

Eftir heimsóknina í skólann fórum við
útlendingarnir, Bas, Fëonor, Beatriz og ég í
gönguferð.  Veðrið var gott, líklega 15 stig en kólnaði svo, nánast sólskin og lítil gola.  Við 
gengum aftur í miðborgina, ca 2 km þangað frá hótelinu.  Við fórum um svipaðar slóðir og 
áður en það er gaman að skoða aftur og sjá nýja hluti.

Eftir að við komum aftur á hótelið fór Ljupcho með okkur vestar í borgina og á veitingastað 
sem bauð aðallega uppá mat sem má segja að sé hefðbundinn í Macedoniu.  Meðal 
annars er mauk úr paprikum sem eru
afhýddar og svo soðnar í vatni og olíu í
langan tíma.  Fólk setur þetta í krukkur
og þessi réttur kallast Ævar, að
sjálfsögðu stafað með kyrilisku letri
aјвар http://en.wikipedia.org/wiki/Ajvar 

Það var pínu skrítið að heyra fólk
bjóða manni meiri Ævar að borða,
Ævar er að sjálfsögðu vinnufélagi í
VMA og við Sólveig eigum son sem
heitir Ævar.
Þarna kom líka samstarfskona Ljupcho
en hún heitir Natasa.  Þau starfa við
fyrirtæki eða stofnun sem kallast FACE
og er ráðgjafafyrirtæki sem vinnur að
margvíslegum verkefnum tengdum
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Áin Vardar.  Útsýni yfir ána rétt hjá Hotel
Porta.  Áin er mórauð vegna leysinga í

fjöllunum.

Frá vinstri.  Beatriz frá Spáni, Ljupcho frá
Macedoniu og Feonor  frá Hollandi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ajvar


Fyrsti fundur 19. – 21. apríl 2015.

landbúnaði og menntun.
Maturinn var afar góður og við sátum framundir kl 23.  Ljupcho fór svo með okkur framhjá 
húsinu sínu og þetta hverfi var mjög frábrugðið því sem við sáum hjá skólanum fyrr um 
daginn.

Þriðjudagur 21. apríl 2015
Fundurinn byrjaði kl. 9.30.  Þarna voru
loksins fulltrúar allra þeirra stofnana sem
taka þátt í verkefninu.  
FACE er ráðgjafastofa sem Ljupcho
rekur, Ljupcho og Natasa koma þaðan.
Balkan Bocert Skopje er vottunarstofa
fyrir lífrænan landbúnað og fleira,
Valentina er þaðan.
Brakja Miladinovci skólinn í Skopje og
þaðan kemur Jana.
Koco Racin skólinn í Sveti Ncole,
þaðan komu þeir Goran og Marian.
IFSAT frá Hollandi, þaðan koma feðginin
Bas og Fëonor.
INEA á Spáni og þaðan er Beatriz.
VMA á Íslandi og Jóhannes er þaðan.

Við funduðum til 12.30 og gerðum mjög
vel í að koma mörgum hlutum á hreint
um verkefnið.  Það kemur að sjálfsögðu í
ljós að þótt erlendu stofnanirnar hafi
lausnir á ýmsu þá þarf að taka tillit til
aðstæðna í Macedoniu og ekki er hægt
að troða uppá þau einhverju kerfi frá
Hollandi, Spáni eða annarsstaðar frá þótt
þau kerfi séu hugsanlega ágæt.

Svo fengum við máltíð, hefðbundinn
lunch og kvöddum hina samstarfsaðilana
frá Macedoniu en Ljupcho fór með okkur í skoðunarferð.
Við fórum upp í miðja hlíð á fjalli sem er sunnan við Skopje.  Borgin er í um það bil 250 
metra hæð yfir sjó og fjallið er rúmlega 1000 m hátt.  Veðrið var mjög gott, sólskin, pínulítil 
gola og hitinn nærri 20 gráður.
Ferðinni var heitið í kirkju sem tengist klaustri og er kennd við St Pantileimon.  Þessi kirkja 
var byggð árið 1164 og hefur staðið að mestu síðan, hrundi að litlu leyti í jarðskjálfta á 16. 
öld en talsverður hluti freskumálverkanna í henni eru frá 12. öld.

http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Panteleimon_(Gorno_Nerezi) 

Eftir heimsóknina og eftir að njóta útsýnisins úr fjallshlíðinni ók Ljupcho okkur í borgina 
aftur.  Ég fór út í miðborginni og kvaddi þau félaga mína.  Beatriz var á leið í flug 
seinnipartinn en Bas og Fëonor fara miðjan dag á miðvikudag.

Ég rölti um borgina en fór svo á Hótel Porta sem er austan við miðborgina og niður með 
ánni Vardar.  Svaf í nokkurn tíma en var svo að brasa með tölvupóst og skrifa ýmislegt um 
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Útsýni frá St. Pantileimon kirkjunni yfir Skopje.

Hotel Porta, þarna gistum við og funduðum.

http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Panteleimon_(Gorno_Nerezi)


Fyrsti fundur 19. – 21. apríl 2015.

verkefnið og þessa ferðasögu.  Ég fór svo í leigubíl frá hótelinu milli kl 2.00 og 2.30 um 
nóttina því flugið var 4.30 frá Skopje.  Flogið með Austrian Air.  Flugfélag sem kallast Wizz 
Air flýgur líka til Skopje frá nokkrum borgum, m.a. Malmö, Luton og Eindhoven.

Miðvikudagur 21. apríl 2015.
Það var fátt fólk á flugvelli Alexanders mikla
við Skopje þegar leigubíllinn skilaði mér
þangað.  Það er 20 mínútna ferð í bíl frá
miðborginni og það þarf að greiða vegatoll á
einum stað.  Eitt flug frá Skopje var kl. 4.30
og svo næsta um það bil klukkutíma síðar.
Líklega eru 15 flug á dag frá þessum
flugvelli, að minnsta kosti á þessum tíma
árs.
Flugið fór a réttum tíma og vélin líklega ca
2/3 full.
Lent á Schwechat flugvelli við Vínarborg og
þar var rúmlega klukkutími í flugið til
Kaupmannahafnar. 
Beðið á Kastrup og haldið áfram með
tölvuvinnu og svo í flug til Íslands.

Icelandair fór af stað nokkurnvegin kl. 14.00
að staðartíma frá Köben.  
Flogið með Boeing 757 300 með um það bil
220 sætum og vélin var að mestu fullskipuð.

Lentum um kl. 15 að staðartíma í Keflavík,
Flugrúta og flug til Akureyrar, kominn um kl.
19.30.

Bestu þakkir til þeirra sem lesa og senda
mér leiðréttingar og ábendingar og jafnvel
kvartanir.

JÁR
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Hér er eldgamla steinbrúin í Skopje.  Nýlega
búið að gera margar styttur og nýjar

byggingar nálægt henni í miðborg Skopje.

Tólftu aldar kirkja St. Pantileimon í fjallshlíð
sunnan við Skopje.


