
 

 

Aukafundur Landssamtaka sauðfjárbænda 
Bændahöllinni við Hagatorg 

19. september 2017 

 

Samþykktar tillögur 
_________________________________________________________________________________ 

1. Tillaga um aðgerðir vegna vanda sauðfjárræktarinnar 

 

Aukafundur LS haldinn í Bændahöllinni 19. September 2017 ályktar um 
aðgerðir vegna vanda sauðfjárræktarinnar 

 

1. Greiðslur vegna kjaraskerðingar 
Bændur eigi kost á greiðslum sem miðist við innlögð kg dilkakjöts á árinu 
2017. Markmið þessara aðgerða væri að koma í veg fyrir hrun í greininni 
og stórfellda byggðaröskun. Skilyrði fyrir þessum greiðslum verði m.a. að 
viðkomandi framleiðandi búi á lögbýli og hafi fleiri en 100 vetrarfóðraðar 
kindur samkvæmt skráningu Matvælastofnunar haustið 2016. Þetta yrði 
einskiptisaðgerð og hugsuð til að bæta að hluta kjaraskerðingu sem er 
tilkomin vegna lækkunar á afurðaverði haustsins 2017. Aðgerðin verði 
fjármögnuð með sérstöku 650 m.kr. framlagi ríkisins. 

 

2. Úttekt á virðiskeðjunni 
Atvinnuvegaráðuneytið láti vinna vandaða úttekt á allri virðiskeðjunni í 
sauðfjárrækt frá bónda til neytenda. Landssamtök sauðfjárbænda óska 
eftir samstarfi við undirbúning verkefnisins og leggja áherslu á að hrinda 
því í framkvæmd sem fyrst. Niðurstöður úttektarinnar nýtist við 
endurskoðun búvörusamninganna.  

 

3. Aðgerðir vegna skuldamála 



Byggðastofnun kanni þörf á endurfjármögnun eða lengingu lána 
skuldsettra bænda, einkum þeirra sem hafa nýlega hafið sauðfjárbúskap. 
Stofnunin geri tillögur að aðgerðum og kostnaðarmeti þær. Markmið 
þessarar aðgerðar er að forðast gjaldþrot eða brottfall yngri bænda úr 
greininni.  

 

4. Birgðir og markaðir 

Stjórnvöld beiti sér fyrir að fram fari úttekt á birgðum sauðfjárafurða svo 
sem um samsetningu þeirra, líklegt verðmæti og eignarhald. Slík úttekt 
er gerð í því skyni að fá fyllri upplýsingar um stöðuna á kjötmarkaði og 
meta líklegan árangur af þeim aðgerðum sem ríkið og sauðfjárbændur 
hafa og munu sammælast um. Skoðuð verði þróun á verðmyndun 
sauðfjárafurða. Gripið verði til aðgerða sem tryggja bændum eðlilega 
hlutdeild í verðmyndun afurða.  

 

5. Kolefnisverkefni 

Ráðist verði í sérstakt kolefnisbindingarátak í samvinnu sauðfjárbænda 
og stjórnvalda. Markmiðið er að nýta krafta bænda til að vinna að 
markmiðum Íslands í loftslagsmálum með samdrætti í losun og aukinni 
bindingu með uppgræðslu, skógrækt, endurheimt votlendis og öðrum 
aðgerðum. Fyrir liggur að stjórnvöld þurfa að kaupa losunarheimildir fyrir 
verulegar fjárhæðir á komandi árum og þetta verkefni gefur færi á að 
nýta þá fjármuni hér innanlands. Um endanlega útfærslu verði samið við 
umhverfis- og auðlindaráðuneytið.  

 

6. Sveiflujöfnun á markaði 

Skoðað verði að lögleiða heimild til landbúnaðarráðherra til íhlutunar í 
lambakjötsmarkaðinn þegar óeðlilegar sveiflur eiga sér stað. Þá verði 
hægt að nýta slíka heimild til að tryggja nægt framboð lambakjöts á 
innanlandsmarkaði ef skilyrði til útflutnings eru góð og forðast þannig 
skortsástand sem gæti leitt til mikillar hækkunar á verði til neytenda. 
Leitast verði við að setja inn mælikvarða með því sjónarmiði að þessar 
aðgerðir verði almennar við fyrirfram skilgreindar aðstæður. 

 

7. Vöruþróun og vöruframboð sauðfjárafurða.  



Fundurinn felur stjórn LS að koma á samráðshópi sem ynni að vöruþróun 
og vöruframboði sauðfjárafurða, bændum og neytendum til heilla. Lagt er 
til að hópinn skipi fulltrúar bænda, sláturleyfishafa, verslunar og 
neytenda.  

 

8. Tillögur landbúnaðarráðherra 

Fundurinn telur ljóst að framkomnar tillögur landbúnaðarráðherra til að 
taka á vanda sauðfjárbænda muni ekki ná fram að ganga fyrir kosningar 
en hvetur stjórnir LS og BÍ að vinna áfram að framgangi þessara mála 
með stjórnvöldum. Æskilegt væri að niðurstaða fengist í málið fyrir lok 
árs 2017.   

 

2. Tillaga um afurðaverð 

Aukafundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn 19. september 2017 
skorar á sláturleyfishafa að endurskoða afurðaverð til bænda nú þegar.  Í 
ljósi nýrra upplýsinga um birgðir telur fundurinn ekki ástæðu fyrir allt að 
35% afurðaverðslækkun. Framkomin afurðaverð eru algjör 
forsendubrestur fyrir rekstri sauðfjárbúa.  

 

3. Tillaga um niðurtröppun beingreiðslna 

Aukafundur LS,  haldinn á hótel Sögu þann 19.september 2017, lýsir yfir 
stórfelldum áhyggjum af því neyðarástandi sem framundan er í 
greininni.  Fundurinn skorar á stjórnvöld, framkvæmdanefnd 
búvörusamninga, stjórn BÍ og stjórn LS að stöðva nú þegar niðurtröppun 
beingreiðslna til bænda til fyrri endurskoðunar búvörusamnings 2019. 

Greinargerð: 

Umrædd grein samningsins er svohljóðandi: „Fram að 
endurskoðun 2019 er stefnt að því að auka útflutningstekjur af 
sauðfjárrækt sem leiði til þess að hlutur bænda í 
heildarverðmætasköpun greinarinnar aukist um 7,5% að lágmarki. 
Þetta miðast við óbreyttan fjárfjölda í landinu og fast verðlag. 
Takist það ekki skal niðurtröppun beingreiðslna endurskoðuð.“ 



Miðað við verðfallið 2016 og þær verðskrár sem sláturleyfishafar 
hafa nú birt fyrir haustslátrun 2017 er ljóst algjört verðhrun afurða 
og mikill vandi í útflutningi.  Ekki er fyrirsjáanlegur bati í þeim 
efnum í nánustu framtíð.  Sú staða sem nú er uppi er grafalvarleg 
og ófyrirséð.  Niðurtröppun beingreiðslna við þær aðstæður sem 
nú eru uppi mun auka enn á vanda margra bænda. 

 

4. Tillaga um útflutning 

Aukafundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Bændahöllinni 19. 
september 2017, hvetur sláturleyfishafa til að starfa miðlægt að 
útflutningi kindakjöts í samstarfi við Icelandic lamb.  

Greinargerð: 

Mikilvægt er að sú vinna sem lögð er í markaðssetningu á erlenda 
markaði sé skilvirk með langtímamarkmið í huga. Þar verði fyrst 
og fremst horft til stöðugri velborgandi markaða sem byggja á 
uppruna og heilnæmi vörunnar. 

 

5. Tillaga um skýrslu byggðastofnunnar 

Aukafundur LS haldinn í Bændahöllinni 19. September 2017 fagnar 
framkominn skýrslu Byggðastofnunnar um stöðu sauðfjárræktarinnar 
2017 og hvetur stjórn LS og BÍ að hafa hana til hliðsjónar í komandi 
viðræðum við stjórnvöld. 

 


