
























































































MS fréttir til bænda 2. tbl. 3. árg. febrúar 2007
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Sextíu og níu starfsmenn vinna við samlagið. Framleiðslusviðin eru smjör og smjörvagerð, skyrgerð,


























































































































































































































































































































































   
    

    
   
    
    
    
    
    
    
   
    

    
    
    
    
    
    

    

myndast “hivert” (sog) og úr

    
    
    
  

    
    



    
    
    
    
    
    

    


