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Inngangsorð 

Landssamtök sauðfjárbænda sendu atvinnuveganefnd Alþingis umsögn í maí s.l. vegna þeirra 

lagabreytinga sem fylgja nýjum búvörusamningum sem undirritaðir 19. febrúar 2016 af 

forystumönnum bænda og beggja stjórnarflokka. Umsögnin laut sérstaklega að samningi um 

starfsskilyrði sauðfjárræktar og þann hluta rammasamnings sem snertir sauðfjárræktina. 

Landssamtök sauðfjárbænda telja báða samningana framsækna og líklega til að stuðla að því að hægt 

verði að ná meginmarkmiðum eins og þau eru sett fram í 1. gr. sauðfjársamningsins:  

„[A]ð efla íslenska íslenska sauðfjárrækt í sátt við samfélag og náttúru þar sem sérstaða, sjálfbærni, fjölbreytni og 

verðmætasköpun eru höfð að leiðarljósi. Það verði gert með því að hlúa að þeirri menningu sem tengist 

sauðfjárrækt um leið og stuðlað er að framþróun, nýsköpun, nýliðun og eflingu byggðar um allt land.“ 

Bændur settu fram skýr samningsmarkmið í upphafi viðræðna við ríkið fyrir ári sem byggðu á 

umfangsmikilli stefnumótunarvinnu. Sérstök áhersla var á nýliðun, jafnrétti, grænar áherslur og 

aukið virði afurða í því skyni að styrkja öfluga og sjálfbæra sauðfjárrækt til framtíðar. 

Ekki er ætlunin hér að endurtaka efni fyrri umsagnar frekar en nauðsynlegt er, heldur svara eins og 

hægt er þeirri gagnrýni sem fram hefur komið í umsögnum annarra. Hluti hennar er þó út fyrir efnið 

eða óskiljanlegur í ljósi raunverulegs efnis samningsins og verður látin liggja á milli hluta. 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að vekja sérstaka athygli þingmanna á sex atriðum: 
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 Afnám greiðslumarkskerfisins í áföngum er ein allra skilvirkasta leið sem möguleg er til að 

liðka fyrir nýliðun í greininni. Nýju jafnréttisákvæði er ætlað að styrkja stöðu kvenna í búskap. 

 

 Eina raunhæfa leiðin til að tryggja áframhaldandi búsetu til sveita um langa framtíð er að mati 

Landssamtaka sauðfjárbænda að auka virði sauðfjárafurða á grundvelli sérstöðu og sjálfbærni 

eins og grunnur er lagður að með samningnum.  

 

 Engin haldbær rök hníga að því að þær kerfisbreytingar sem í nýja samningnum felast leiði til 

fjölgunar fjár. Framleiðsla á lambakjöti hefur verið frjáls og án kvóta í rúm 20 ár en fé fækkað. 

Ótti við offramleiðslu eða aukið beitarálag er beinlínis órökréttur og ástæðulaus miðað við efni 

samningsins.  

 

 Áfram er stutt er við siðlega búskaparhætti í nýja samningum, m.a. með því að styrkja verulega 

gæðastýringu í sauðfjárrækt sem hefur verið eitt öflugasta sjálfbærniverkefni hér á landi frá 

2003. Komið verður á sívirku rannsóknar-, mats- og vöktunarkerfi á landi til að styrkja 

vísindalegan grundvöll skynsamlegrar beitarstýringar. 

 

 Útflutningsbætur voru aflagðar 1991 og ekki stendur til að endurvekja þær. Almennur 

stuðningur við íslenska sauðfjárrækt telst ekki vera stuðningur við útflutning samkvæmt 

alþjóðlegum reglum og samningum, jafnvel þótt hluti framleiðslunnar sé fluttur út. 

 

 Samningurinn getur komið misjafnlega út fyrir bændur eftir búsetu, landkostum, skuldastöðu 

eða stöðu greiðslumarks. Hvergi er þó hætta á kollsteypu og sérstakt tillit er tekið til bænda á 

þeim svæðum sem háðust eru sauðfjárrækt. 

 

Landssamtök sauðfjárbænda fagna því ef Alþingi vill leggja viðbótarfé umfram samninginn til að 

styrkja grænar áherslur bænda, styðja frekar við lífræna ræktun, aukna verðmæta- og nýsköpun eða 

styðja sérstaklega þau svæði sem háðust eru sauðfjárrækt. Samtökin minna jafnframt á að 

sauðfjársamningurinn er niðurstaða langra viðræðna og var samþykktur af ríflegum meirihluta bænda. 

  



Svör Landssamtaka sauðfjárbænda við helstu gagnrýni á nýjan sauðfjársamning 

Fjölmargir aðilar hafa sent atvinnuveganefnd Alþingis umsagnir um breytingar á búvörulögum vegna 

nýrra búvörusamninga. Þar kemur fram gagnrýni af ýmsum toga sem að hluta til á við um 

sauðfjársamninginn. Hér er leitast við að greina hana og svara. 

 

Samráð 

Gagnrýnendur nýrra búvörusamninga telja sumir að samningaferlið hafi verið lokað og skort hafi upp 

á samráð. Frá sjónarhóli sauðfjárbænda er því til að svara að gert var hlé á samningaviðræðum og 

boðað til aukaaðalfundar Landssamtaka sauðfjárbænda þar sem efni viðræðna og meginlínur voru 

kynntar. Fundurinn veitti stjórn og samninganefnd endurnýjað umboð til að halda áfram á sömu braut. 

Framkvæmdastjóri samtakanna hélt erindi á 18 fundum aðildarfélaga þeirra um allt land þar sem 

verkefnið um aukið virði sauðfjárafurða var kynnt sérstaklega fyrir bændum og efni samninganna rætt. 

Forystumenn sauðfjárbænda áttu fjölmarga fundi með umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 

Landgræðslunni, sláturleyfishöfum og fulltrúum ýmissa samtaka og stofnana. Þá voru ýmsar skýrslur, 

greinar og úttektir kynntar á vefnum saudfe.is og sendar fjölmiðlum, alþingismönnum og fleirum. 

Sauðfjársamningurinn samþykktur með ríflegum meirihluta (60,4%) í almennri atkvæðagreiðslu 

meðal bænda. Rammasamninginn samþykkti yfirgnæfandi meirihluta fulltrúa á Búnaðarþingi.  

Bændasamtök Íslands héldu að auki opna og vel auglýsta fundi um land allt þar sem bændur og aðrir 

gátu komið og kynnt sér efni samninganna. Jafnframt voru fundir með fulltrúum ýmissa hópa og 

samtaka í höfuðstöðvum bændasamtakanna, t.d. samtökum neytenda, launþega, atvinnulífsins, 

heildsala og fleiri. Einnig var fundað með fulltrúum stjórnmálaflokka. 

Ekki verður hér lagt mat á það hvort þetta hafi verið nægjanlegt eða hvort kynning eða samráð af hendi 

stjórnvalda eða ráðamanna hafi verið fullnægjandi. Hins vegar er alveg ljóst að búvörusamningar hafa 

aldrei verið unnir í jafn opnu eða lýðræðislegu ferli og nú af hendi bænda og samtaka þeirra. 

 

Hagsmunir neytenda 

Matarverð á Íslandi var það lægsta á Norðurlöndunum í desember 2015 samkvæmt Eurostat. Frá 

ársbyrjun 2007 til og með 31. júní 2016 var almenn hækkun á mat og drykkjarvörum 65,9% samkvæmt 

Hagstofu Íslands. Á sama tíma hækkaði almennt verðlag um 63,3%. Þetta skýrist fyrst og fremst af því 



að innfluttar matvörur hafa hækkað umfram verðbólgu en verð á innlendum landbúnaðarvörum hefur 

hins vegar ekki haldið í við verðlag. Smásöluverð á lambakjöti hækkaði aðeins um 41,4% á tímabilinu. 

Sala á lambakjöti innanlands gengur ágætlega og salan á fyrsta ársfjórðungi var um 25% meiri en á 

sama tíma árið á undan. Lambakjöt nýtur engrar tollverndar hér á landi að mati OECD en heimild er 

til að flytja inn lambakjöt hefur lítið sem ekkert verið nýtt. Þetta skýrist að hluta af því að verð á 

lambakjöti er lágt hér á landi í samanburði við nágrannalöndin. Hins vegar er rétt að vekja athygli á 

því að bændur fá ekki nema um þriðjung af útsöluverði lambakjöts í sinn hlut sem lægra en gerist í 

nágrannalöndunum. Þá er afurðaverð til íslenskra bænda með því allra lægsta í Evrópu.  

Ekki er sjálfgefið að hægt sé að framleiða fyrsta flokks lambakjöt við erfið búskaparskilyrði án þess 

að nota eiturefni, hormóna eða vaxtaörvandi lyf á sama tíma og ábyrg landnotkun og búskaparhættir 

eru tryggðir í sessi. Kannanir sýna að almenningur telur íslenska lambakjötið hreinasta og heilnæmasta 

kjöt sem völ er á. Samkvæmt nýlegri Gallup könnun sem gerð var fyrir Klúbb matreiðslumeistara telja 

um 74% þjóðarinnar að lambakjöt og lambakjötsréttir séu þjóðarréttur Íslendinga.  

Landssamtök sauðfjárbænda telja augljóst að markmið gildandi samnings um að tryggja neytendum 

gæðavöru á góðu verði hafi gengið eftir þótt lengra sé í land með að tryggja bændum sanngjarna 

umbun. Í nýjum búvörusamningi er haldið áfram á sömu braut með hagsmuni neytenda að leiðarljósi 

en jafnframt felast í honum veigamiklar og framsæknar breytingar sem ætlað er að bæta hag bænda.  

 

Áhrif stuðningsgreiðslna á framleiðsluhvata 

Í nýjum sauðfjársamningi felast umfangsmiklar breytingar á því stuðningskerfi sem nú er við lýði. 

Framleiðslustýring eða eiginlegt kvótakerfi í sauðfjárrækt var aflagt árið 1995 en núverandi 

greiðslumarkskerfi eru síðustu leifar þess. Samkvæmt því þurfa þeir sem vilja hefja búskap hugsanlega 

að fjárfesta í landi, tækjum, bústofni og ærgildum – eða réttinum til að fá opinberan stuðning. Þetta 

kerfi á að afnema í skrefum og flytja stuðning yfir á aðra liði. Við lok samningsins nægir að uppfylla 

tiltekin skilyrði til að njóta opinbers stuðnings en ekki þarf lengur að kaupa þann rétt líkt og nú. 

Vandfundin er skilvirkari leið til að liðka fyrir nýliðun í greininni. 

Beina opinbera styrki til landbúnaðar má flokka í tvo megin flokka:  

A) Styrki sem ekki eru framleiðsluhvetjandi. Þ.e. styrki sem eru óháðir eiginlegri framleiðslu bús. 

B) Framleiðsluhvetjandi styrki. Þ.e. styrki sem aukast í takt við aukna framleiðslu.  



Núverandi beingreiðslur, býlisstuðningur, gripagreiðslur og fleira af því tagi hvetur ekki sérstaklega 

til framleiðslu, enda er stuðningurinn óháður eiginlegum afrakstri bús. Núverandi beingreiðslur eru 

meira en helmingur af heildarvirði gildandi sauðfjársamnings. Þær munu hverfa á samningstímanum 

en fjármagnið færist yfir á aðra liði. Á móti koma inn nýir liðir eins og t.d. gripagreiðslur, 

býlisstuðningur og fjárfestingastuðningur sem eru óháðir framleiðslu bús. Í þeirri breytingu felst 

enginn framleiðsluhvati. 

Álagsgreiðslur gæðastýringar eru um þriðjungur heildarstuðnings við sauðfjárrækt í landinu. Þær eru 

greiddar m.v. framleidd kg að því gefnu að bændur gangist sjálfviljugir undir og uppfylli skilyrði 

gæðastýringar varðandi ábyrga landnotkun, dýravelferð, lyfjagjöf, skýrsluhald o.fl. Þær geta einar og 

sér virkað framleiðsluhvetjandi við tiltekin skilyrði en frá því að þær voru teknar upp árið 2003 hafa 

þær ekki haft sjáanleg áhrif á fjárfjölda í landinu. Hins vegar eru þær ákaflega öflugt tæki til að tryggja 

faglega, ábyrga og siðlega búskaparhætti. Ennfremur er minnt á að fjárhæðin ár hvert er föst og aukin 

framleiðsla mun því ekki auka útgjöld ríkisins, heldur mun stuðningurinn dreifast meira. 

Hlutur gæðastýringarinnar verður aukin í úr 35% heildarstuðnings við upphaf nýs samnings í 56% við 

lok hans. Rétt er að hafa í huga að heildarupphæð samningsins lækkar um 9,4% á þessu tímabili. Fé 

hefur fækkað mikið undanfarna áratugi, eða úr 827.927 vetrarfóðruðum kindum árið 1980 í 480.654 

árið 2015. Flest bendir til þess að þessi þróun haldi áfram. Meðalaldur sauðfjárbænda sem tóku þátt í 

atkvæðagreiðslunni um samningana var 56,4 ár og búast má við því að margir þeirra bregði búi á næstu 

árum fyrir aldurs sakir. 

Með nýjum samningi verður stór hluti stuðnings við greinina eftir sem áður ótengdur magni og litlar 

líkur á fjölgun fjár. Þrátt fyrir það hafa verið settir inn ýmsir varnaglar og fyrirvarar til að koma til 

móts við áhyggjur þeirra sem óttast fjölgun. Samningurinn verður endurskoðaður í tvígang 2019 og 

2023 og heimilt verður að færa fé á milli liða ef þurfa þykir. Þá er einnig sérstakt ákvæði í gr. 15.3 um 

mögulegar aðgerðir ef fé fjölgar umfram 10% í landinu. Það er nýjung í sauðfjársamningi. 

Engin haldbær rök eru því fyrir fullyrðingum um að þær kerfisbreytingar sem felast í nýja samningnum 

leiði til fjölgunar fjár í landinu og ótti við offramleiðslu á þeim forsendum er ástæðulaus. Auk þess 

sem félagslegir og lýðfræðilegir þættir benda til þess að sauðfjárbændum fækki áfram. 

 

Ábyrg landnotkun 

Af sjálfu sér leiðir að þar sem ótti við offramleiðslu eða fjölgun fjár með nýjum samningi á ekki við 

rök að styðjast er ekki er hætta á auknu beitarálagi af þeim völdum. Sóknarfæri íslenskrar 



sauðfjárræktar liggja að mati bænda í aukinni verðmætasköpun en ekki því að framleiða meira. 

Markaðsforskot hennar felst í heilnæmum afurðum sem framleiddar eru á umhverfisvænan hátt. 

Að frumkvæði bænda eru samkvæmt rammasamningi lagðar 300.000.000 kr. til að kortleggja 

gróðurauðlindina á Íslandi og koma á sívirku rannsóknar-, mats- og vöktunarkerfi á landi. Unnið er 

undirbúningi í samvinnu við umhverfis- og auðlindaráðuneytið og atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið að fenginni ráðgjöf Landgræðslunnar og fleiri aðila. Meðal annars er horft til 

þeirra rannsókna sem þegar hafa verið gerðar hér á landi af hálfu Náttúrufræðistofnunar, 

Landgræðslunnar og fleiri aðila, sjálfbærnimarkmiða Sameinuðu þjóðanna o.fl. þátta. Einnig er 

aðferðafræði Hafrannsóknarstofnar við mat á fiskistofnum höfð til hliðsjónar.  

Mikilvægt er að þetta verkefni takist vel svo hægt verði að beina sauðfjárrækt í framtíðinni inn á þau 

svæði sem eru best til þess fallin, bæði af náttúrufarslegum og samfélagslegum ástæðum undir 

formerkjum skynsamlega beitarstjórnunar og sjálfbærni til framtíðar. Þetta rímar vel við aðrar áherslur 

umhverfisáherslur Landssamtaka sauðfjárbænda um bann við notkun á erfðabreyttu fóðri, 

kortlagningu umhverfisfótspors, áframhaldandi uppgræðslu og nýræktun beitarskóga. 

Í rúman aldarfjórðung hafa bændur og Landgræðslan unnið saman að verkefninu Bændur græða 

landið. Um 35.000 hektarar lands hafa verið græddir upp og verkefnið þykir hafa heppnast með 

eindæmum vel. Er það hluti af heildarstefnumótun í málaflokknum, þótt ekki sé fjallað um það með 

beinum hætti í sauðfjársamningnum. Skipulagning og umgjörð þess er haft til fyrirmyndar við 

undirbúning verkefnis um ræktun beitarskóga sem Landssamtök sauðfjárbænda vinna nú að með 

skógræktarfólki og umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.  

Í nýja sauðfjársamningnum er sem fyrr segir lögð aukin áhersla á gæðastýringu. Hún er 

samvinnuverkefni bænda, Matvælastofnunar og Landgræðslunnar og eitt öflugasta sjálfbærniverkefni 

hér á landi. Tilgangurinn er að tryggja hér búskaparhætti sem byggja á dýravelferð, ábyrgri landnýtingu 

og góðum búskaparháttum. Stór hluti bænda tekur af fúsum og frjálsum vilja þátt í verkefninu og 94 

% allrar dilkakjötsframleiðslu á Íslandi er þegar undir hatti gæðastýringar sem tryggir markaðnum 

vörur sem framleiddar eru á grunni þessara gilda. 

Bændur eru vörslumenn landsins og gera sér skýra grein fyrir því að sjálfbær landnýting felur í sér að 

hver kynslóð skili landi af sér í jafn góðu eða betra ástandi en hún tók við því. Samtök þeirra taka því 

virkan þátt í þróun gæðastýringarinnar, síðast í fyrra með samvinnu við Matvælastofnun, 

Landgræðsluna og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið um uppfærslu á reglugerð. Um 50 virkar 

landbótaáætlanir hafa fengið umsögn Landgræðslunnar og samþykkt Matvælastofnunnar í ár. Í 



kringum 300.000 hektarar lands hafa verið verndaðir í gegnum kerfið og um 15.000 hektarar græddir 

upp. 

Gæðastýringin hefur í stórum dráttum reynst mjög vel og án hennar væri erfitt að samtök bænda og 

stjórnvöld að hafa áhrif í átt til ábyrgari búskaparhátta og sjálfbærni. Stöðugt er unnið að því að bæta 

kerfið og það verður styrkt á margvíslegan hátt á komandi misserum undir nýjum samningi. Það er 

yfirlýstur vilji forystumanna Landssamtaka sauðfjárbænda að gæðastýringin verði hið algilda viðmið 

í sauðfjárrækt. 

 

Útflutningur 

Fyrr á árinu hófst markviss vinna við að auka sölu á lambakjöti til erlendra ferðamanna. Vel gengur 

að vinna með veitingastöðum til að fá gestina til að smakka þjóðarréttinn. Líta má á þessa sölu sem 

ígildi útflutnings. Innlend matvælaframleiðsla minnkar þörf á innflutningi og sparar þjóðarbúinu 

mikinn gjaldeyri, hvort sem neytendurnir eru heimamenn og erlendir ferðamenn. Áætluð sala á 

lopavörum nemur allt að fjórum milljörðum króna á ári og eru erlendir ferðamenn helstu kaupendurnir. 

Er þá ótalin önnur minjagripasala sem tengist sauðfé eða sauðfjárrækt, sala á sérstökum ferðum í 

tengslum við réttir og göngur sem verða sífellt vinsælli eða hlutur sveita, lambakjöts og sauðfjárræktar 

í því menningarlandslagi sem dregur erlenda ferðamenn til landsins. Þetta samspil landbúnaðar og 

ferðaþjónustu er báðum greinum mikilvægt. 

Eiginlegar útflutningsbætur voru aflagðar 1991 og ekki stendur til að endurvekja þær. Almennur 

stuðningur við íslenska sauðfjárrækt telst ekki vera stuðningur við útflutning samkvæmt alþjóðlegum 

reglum og samningum. Skiptir þá engu hvort erlendir ríkisborgarar á ferðalagi neyta afurðanna hér á 

landi eða hvort þær eru fluttar úr landi og þeirra neytt ytra 

Árlega eru flutt út 5 til 8 þúsund tonn af sauðfjárafurðum fyrir jafnvirði um eða yfir þriggja milljarða 

króna. Þessi útflutningur er mikilvæg stoð fyrir greinina. Stór hluti eru hliðarafurðir eins og garnir, 

gærur, vambir og afskurður. Sá útflutningur samræmist vel markmiðum um sjálfbærni og fullnýtingu 

afurða. 

Ekki er gerður greinarmunur á því hvert dilkar, innmatur eða hlutar lambsins eru seldir þegar 

almennum stuðningi við byggð og ábyrga búskaparhætti er skipt í gegnum sauðfjársamning. Hann telst 

ekki vera meðgjöf með útflutningi samkvæmt alþjóðlegum skilgreiningum og er í fullu samræmi við 

þá viðskipta- og tollasamninga sem við erum aðilar að. Að þessu leyti er engin breyting á gildandi 

samningi og þeim nýja.  



Samningstími 

Langtímahugsun við mótun umgjarðar um atvinnulífið eykur fyrirsjáanleika í rekstri og það á við í 

landbúnaði eins og annars staðar. Áætlanagerð verður markvissari sem hefur jákvæð áhrif á 

fjárfestingar og þar með vöxt og viðgang greinarinnar. Íslensk sauðfjárrækt starfar að hluta til í 

alþjóðlegu umhverfi viðskiptasamninga sem gilda í áratugi.   

Sauðfjárræktin hefur á sama tíma sérstöðu sem hryggjastykkið í hinum dreifðu byggðum og gegnir 

víða sérstaklega mikilvægu hlutverki þar sem atvinnulíf er fábreytt. Það er því mikilvægt að eins mikill 

stöðugleiki ríki í regluverki greinarinnar og mögulegt er. Hún verður samt sem áður að fá að þróast en 

breytingar verður að gera í skynsamlegum skrefum með löngum aðlögunartíma.  

Bændur telja þetta hafa tekist með viðunandi hætti í nýjum sauðfjársamningi. 

 

Varðandi aðra þætti er vísað til fyrri umsagnar.  

 

Virðingarfyllst,  

 

Svavar Halldórsson 

Framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda 


