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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.

Þriðji fundurinn í verkefninu var haldinn 22. - 24. apríl 2016 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 koma Nicola Popov og Jana 
Stanoeska en hún er enskukennari og aðstoðarskólastjóri.

Средно општинско училиште Кочо Рацин – Свети Николе
Koco Racin skólinn í Sveti Nicole, þaðan er Igor Nikolov.

The International Foundation for Sustainable Agriculture Training – The 
Netherlands.  IFSAT frá Hollandi, þaðan er Bas 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 19. febrúar 2016.
Flug Akureyri – Reykjavík.  Veðurspá sagði fyrir um talsverða snjókomu og ég hélt að það 
þýddi að ófært yrði í flugi innanlands og flýtti þessvegna fluginu fram á föstudagskvöld, 
gisting í Austurbrún.  Það kom í ljós að flug milli Akureyrar og Reykjavíkur var í lagi en 
Holtavörðuheiðin varð ófær.

Laugardagur 20. febrúar 2016.
Dvalið í Reykjavík, færði mig að lokum á Sóleyjargötuna til að vera nær BSÍ og flugrútunni,
átti pantað herbergi þar.

Sunnudagur 21. febrúar 2016
Flybus kl. 4.30 frá BSÍ.  Það tók líklega næstum klukkutíma að tékka inn og fara í 
öryggisskoðun.  Flug WOW 902  Keflavík – Kaupmannahöfn fór um það bil hálftíma á eftir 
áætlun, það hafði verið tilkynnt á vef Keflavíkurflugvallar. Ef þessi seinkunn hefði ekki orðið
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http://wowair.is/
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hefði þessi tími á flugrútu verið heldur seint.  Komið á Kastrup um kl. 11.20.   
Lest til Malmö, nú voru Svíarnir hættir að láta fólk skipta um lest á leiðinni og við sátum 
bara í lestinni í ca 12 mínútur á meðan vegabréf og annað var skoðað. 

Þegar ég fór að fyrsta fundinn í verkefninu í apríl 2015 flaug ég um Kastrup og áfram með 
Austrian Air um Vín til Skopje en nú hentaði það afar illa miðað við dagsetningar og ég 
valdi að nota Wizz Air sem fer beint milli Malmo – Sturup flugvallar og Skopje.

Því miður var það flug ekki á
áætlun fyrr en kl. 21.55 (reyndar
var seinkunn þannig að við
fórum um kl. 22.30.   Ég þvældist
um miðbæ Malmö sem er mjög
snyrtilegur en vitaskuld ekki
jafnmargt fólk þar eins og í
Köben. 

Flugrúta til Flugvallar og flug til
Skopje.  Wizzair er Ungverskt
flugfélag sem meðal annars
flýgur frá Keflavík til Póllands. https://wizzair.com/    ég flaug sem sagt með tveim 
fjólubláum eða ??? litum flugfélögum þennan dag, WOW og Wizz.  

Fólkið sem ég sat við hliðina á í vélinni var upprunnið í Kosovo (Pristina), þau bjuggu núna
í Svíþjóð og sögðu að þó nokkuð væri um fólk frá Kosovo sem flýði átökin þar og 
heimsækir ættingja með því að fljúga til Skopje í Makedoniu en þaðan er bara klukkutíma 
akstur til Pristina (hugsanlega aðeins meira ef hraðatakmörkum er fylgt).  Frá Skopje er 
ekki nema tæplega klukkutíma akstur að landamærum við Serbíu í norðri, tveir til þrír tímar
að landamærum við Grikkland í suðaustri og suðri og álíka að landamærum Búlgaríu í 
norðaustri.  Albanía liggur svo vestan við Macedoniu og þar skilja há fjöll löndin að. 

Lentum á flugvelli
Alexanders Mikla við
Skopje um kl. 00.30 og
ég var kominn á Hotel
Russia um kl. 01.30.
Leigubílstjórinn sem ók
mér frá flugvellinum á
hótelið var alveg með
hlutina á hreinu.  
Um er að ræða allsherjar
valdasamsæri einhverra
hópa sem að ég held áttu
að tengjast Gyðingum í
Evrópu, Ísrael og
Bandaríkjunum.  Putin
var einn af fáum
áhrifamönnum í pólitík í
Evrópu og USA sem ekki
var tengdur þessu og af
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WizzAir Airbus320 þota á Malmö flugvelli í Sturup.

Kort (aðeins úr fokus) sem sýnir landslag og nágranna Macedoniu.

https://wizzair.com/
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því að hann rís upp er allt brjálað.  Hann kvaddi mig við hótelið með því að þriðja 
heimsstyrjöldin myndi hefjast í apríl, sem betur fer veit ég ekki hvaða ár.

Fékk fínt herbergi á Hotel Russia
sem er fast tengt við stóra
íþróttahöll Jane Sandanski eða
eitthvað slíkt.  Þar spilar meðal
annars þrælsterkt handboltalið
Vardar Skopje.

Hótelið er glænýtt, mjó bygging á
8 eða 9 hæðum og efst er
Skydeck bar.

Mánudagur 22. febrúar 2016. 

Vaknað um kl. 7.30, ágætur
morgunverður og við vorum
komin af stað um kl. 8.30 á leið til
Sveti Nicole sem er 20.000
manna bær í miklu
landbúnaðarhéraði suðaustur af Skopje.

Við ókum að hluta til eftir helsta veginum sem liggur um landið norður suður og þar hafa 
farið fjölmargir flóttamenn. Þeir koma um Grikkland til Macedoniu og fara í gegn og inn í 
Serbíu og áfram til annarra landa á leið til Norðurlanda eða Vestur Evrópu.  Nú hefur orðið 
stopp á þetta og Macedonia og
önnur lönd á þessu svæði hleypa
ekki fólki inn í nærri eins miklum
mæli og áður.
Við vorum í Sveti Nicole (sem
þýðir Saint Nicolas eða já
jólasveinninn) um kl. 10.00, hittum
stjórnendur og kennara sem við
höfðum hitt áður og héldum fund
um verkefnið í skólanum.
Skólinn var frekar hrörlegur og við
yrðum vægast sagt ekki hress
með slíkt húsnæði fyrir skólastarf. 
Á fundinum kom í ljós að við
vorum nokkurn vegin á áætlun og
umræða um ýmislegt sem varðar
verklegt nám og samskipti við
vinnustaði / bændur var mjög góð.

Um miðjan daginn fór hitinn í
rúmlega 15 stig og sólskin með
köflum en um kvöldið var orðið
svalara.  Það var veruleg reykjarmengun í lofti vegna þess að margir kynda húsin með viði.
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Útsýni til norðvesturs af fjórðu hæð Hotel Russia í átt til miðborgar
Skopje. Hægra megin sést í endann á íþróttahöll Jane Sandanski.

Samstarfsmenn í verkefninu í miðbæ Sveti Nicole.  Frá vinstri:
Nikola Popov, Valentina Kolar Jovanovska, Igor Nicolov, Beatriz

Urbano, Bas Timmers og Ljupcho Toshev.

http://hotelrussia.mk/
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Við funduðum til um kl.
17, fórum í smágöngu
um miðbæ Sveti Nicole
og svo á veitingahús.
Þar fengum við
prýðilegan mat.  Það
virðist vera hægt að
rækta næstum allt í
Macedoniu, mikil
vínrækt er þar, allar
gerðir grænmetis og
margir ávextir.  
Svo rækta menn hveiti og aðrar korntegundir, ala
búsmala og svo frv.  Þótt verkefnið snúist um að
þróa nám í lífrænni ræktun þarf í raun ekki að
hugsa svo mikið um þá hlið sem snýr að lífrænu
ræktuninni.  Allt það efni er til bæði í landinu og
annarsstaðar.  Það eru til kennslubækur í sumum
þáttum og vottunarstofan hefur alla staðla og slíkt
um lífræna ræktun.  
Verkefnið fjallar þess vegna mun meira um það
hvernig er hægt að koma þessu inn í þá menntun í
landbúnaði sem til er og hvernig er hægt að
innleiða vinnustaðanám, hvernig á að þjálfa eða
leiðbeina bændum um að sjá um nemendur og
slíkt.  Það vinnustaðanám er mjög veigalítið og mjög óformlegt.

Komin á hótelið aftur um kl. 21.30.  
Tölvupóstur og fleira.

Þriðjudagur 23. febrúar 2016

Morgunmatur á Hotel Russia og löbbuðum við Bas
(kemur frá Hollandi) og Beatriz (kemur frá Spáni) í
ca 20 mínútur frá hótelinu í átt að skrifstofunni
hans Ljupcho, hann kom á móti okkur.  
Ljupcho á íbúð (eða fjölskylda hans) í íbúðablokk
nálægt miðborg Skopje.  Hann bjó þar með sína
fjölskyldu þar til fyrir fimm árum og þegar þau fluttu
annað var íbúðin tekin undir skrifstofu fyrir FACE,
sem er ráðgjafarfyrirtæki.  
Ljupcho vinnur þar ásamt Natöshu og þau eru
meðal annars að taka þátt í alþjóðlegum
verkefnum og skipuleggja mobility verkefni fyrir
skóla.  Þá sjá þau um að sækja um styrki og senda
nema sem skólinn tilnefnir til að fara í
vinnustaðanám í útlöndum. 

Við byrjuðum fundinn um kl. 10.00 og okkur gekk
vel. 
Okkur vantaði Igor Nikolov frá Sveti Nicole en hann var fulltrúi héraðsins í alþjóðlegri nefnd
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Af götu í Skopje.  Hálf skrítið að sjá svona "Breskan strætó" þarna.

Í Matka gljúfrinu, Bas, Beatriz og Jóhannes.

Natasha á skrifstofu FACE.
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um þróun í héraðinu.  Annars voru þarna, Jóhannes, Bas, Beatriz, Ljupcho, Valentina og 
Nikola.  Fundurinn gekk vel og við lukum við að fara yfir og ákveða það sem þurfti að 
ganga frá.  
Næsti atburður í verkefninu er námskeið í Valladolid á Spáni í annarri vikunni í maí 2016.

Við lukum fundinum milli kl. 14 og 15.  Þá fórum við Beatriz, Bas og ég með Ljupcho í 
Matka gljúfrið.  Það var ca hálftíma ferð frá Skopje.
Það er heilmikið gljúfur þar sem reist var vatnsaflsvirkjun 1937 og nú er lónið notað sem 
útivistarsvæði.

Við komum til baka til Skopje og fengum okkur kvöldverð
á litlum veitingastað sem vinur Ljupcho er nýbúinn að
starta.  
Dæmigerður matur í boði.  Salat með miklu af tómötum,
kúlur úr kartöflum og osti, hvítur ostur úr sauðamjólk.
Svo fengum við steikt kjöt, aðallega svínakjöt en með
þessu voru sáralitlar kartöflur og engin sósa.
Rauðvín úr héraði var sérlega milt og gott.

Komum til baka á hótelið um kl. 20.

Tölvupóstur, fundargerð og ferðasaga ásamt fleiru um
kvöldið.

Miðvikudagur  24. febrúar 2016.

Þennan daginn hafði rignt um nóttina og það dropaði
frameftir degi.  Uppúr hádegi stytti upp. Hitinn var lægri
en áður og líklega rúmlega 10 stig. 

Morgunverður og svo fórum við Bas og Beatriz að skoða
aðstæður í fundaherberginu og fara yfir það sme við
ætluðum að leggja fram á fundinum.  
Um kl. 11.00 komu svo Ljupcho og Natasha og rétt á eftir byrjuðu fundargestir að birtast.

Nú var á dagskrá fundur með mörgum hagsmunaaðilum úr Macedoniu um verkefnið og 
lífrænan landbúnað.  Þar komu fulltrúar stofnunar sem sér um Erasmus kerfið, fulltrúar 
landbúnaðar og menntamálaráðuneyta, fulltrúar úr starfsmenntakerfi, frá ýmsum skólum 
sem kenna landbúnað og ýmsir sem
eru þegar að notað aðferðir lífrænnar
ræktunar.  
Þarna komu ca 35 gestir, þar af fólk
frá þó nokkrum skólum á sviði
verkmenntunar.

Þetta voru að hluta til ýmsir þeirra
sem höfðu verið á fundi um verkefnið
þegar við byrjuðum verkefnið fyrir
nærri ári síðan.  Meiningin með
fundinum núna var að sýna fram á að
við höfðum gert talsvert og að
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Í Matka gljúfrinu. Dæmigerð fellingafjöll,
þarna hafa jarðlög vafist upp þegar

fjöllin urðu til.

Á fundinum með hagsmunaaðilum, góður partur fundargesta.

http://www.exploringmacedonia.com/matka-canyon.nspx
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verkefnið er á áætlun og getur skilað ýmsu.

Mikill hluti fundarins fór fram á Macedonsku, ég skildi nú ekki mikið en þó eru talsvert mörg
orð alþjóðleg og svo var heldur ekki mikið að græða á glærunum því ég er ekki nógu 
sleipur í Kyrilliska stafrófinu.  VMA er BMA í því stafrófi.  

Smá upprifjun um Macedoniu.  
Ég hafði áður náð mér í upplýsingar um landið og sögu þess.
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, líklega heldur 
fleiri.  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.  Eitt helsta íþróttalið landsins í 
handbolta og fleiru er einmitt Vardar liðið.  Það spilar meðal annars í meistaradeild Evrópu 
í handbolta.

http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Skopje 

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 starfsfóstranámskeið 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. 

Eftir fundinn var matur á Hotel Russia og svo fórum við Beatriz saman í leigubíl á 
flugvöllinn.  Hún átti flug talsvert á undan mér svo það skildu leiðir eftir að hún var búin að 
innrita sig.  
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Aerodrom Aleksandar Veliki.  Flugvöllur Alexanders Mikla
við Skopje.  Makedonar vilja að við vitum að Lexi var frá

Makedoniu.  Leifur Eiríksson var frá ??

http://greenpop.mk/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Skopje
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia
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Ég fór af stað með Wizz 7711 flugi í Airbus 320 til Malmö kl. 18.45 eins og ætlað var.
Flugið lenti um kl. 21.10 á MMX eða Malmö flugvelli.  Það er lítill, einfaldur og góður 
flugvöllur.

Ég hafði keypt rútuferð sem WizzAir rekur eða benti á og kallast Neptunbus.  Annars eru 
rútur á ferðinni milli miðborgar (lestarstöðvarinnar) í Malmö og flugvallarins með reglulegu 
millibili.

Bílstjórinn spurði hvert ég væri að fara og hann setti mig út rétt hjá Grand Hotel Garden við
Baltazarsgötu í miðborg Malmö.  
Hótelið var greinilega ekki nýtt en mjög notalegt og fínt, aðalatriði er að ég svaf eins og 
steinn.  Ég hafði sem sagt ekki fundið neina leið til að komast frá Skopje til Akureyrar á 
sama deginum og þetta fyrirkomulag kom býsna vel út, líka peningalega, Wizz gefur kost á
lágum fargjöldum og gistingin var ódýr.

Fimmtudagur 25. febrúar 2016

Fínn morgunverður á Grand Hotel Garden og svo að rölta á brautarstöðina og taka lest yfir
Broen til Kastrup.
Það var kalt en bjart við Eyrarsund, á einum stað var örlítil ísing á gangstéttarhellum í 
Malmö.
Á Kastrup flugvelli notaði ég tímann í allskyns ritvinnslu og tölvupóst.

Icelandair flugið var á rúmlega hálftíma á eftir áætlun eða 13.50 og við lentum um kl. 16.00
að staðartíma í Keflavík, Flugrúta og flug til Akureyrar, þar var líka seinkunn, kominn um kl.
20.00.
Bestu þakkir til þeirra sem kíkja á, lesa og senda mér leiðréttingar og ábendingar og 
jafnvel kvartanir.

Jóhannes Árnason
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Macedonia er töluvert fjalllent land, það gildir að sjálfsögðu um mörg Balkanlönd.  
Hér sést að það er þurrt og ekki þéttur skógur eins og norðar í Evrópu.  

Einhver túrismi er að komast af stað í Macedoniu en eins og á Íslandi er líklega ekki búið að undirbúa það
mikið.  Manni finnst að hugsanlega séu stjórnvöld að miða meira við stór verkefni og mannmarga vinnustaði
heldur en að undirbúa og styðja við smáa aðila sem vilja byggja upp þjónustu við ferðamenn.  (Hefur þetta

heyrst á fleiri stöðum?)


