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Ágætu fulltrúar og góðir gestir 

Ótrúlega margt í okkar ytra umhverfi hefur verið okkur óhagstætt undanfarin misseri og með beinum 
eða afleiddum áhrifum haft áhrif á markaði sem framleiðendur íslensks lambakjöts stóluðu á og voru 
að gefa viðunandi verð.  

Lokun Noregsmarkaðar, Rússadeilan, BREXIT og gengi krónunnar hafa sett markaði fyrir íslenskt 
lambakjöt í uppnám. Öll þessi atvik raðast upp á sama tíma og án þess að bændur hafi haft nokkuð 
um það að segja. Þetta ástand og fréttir af birgðasöfnun hafa leitt til þess að verð hefur gefið eftir bæði 
innanlands og utan. Því tapi hefur verið velt yfir á bændur. Það er miður í ljósi þess að vandinn var í 
raun takmarkaður og afmarkaðist við ákveðna erlenda markaði.  

Í þessu ástandi ríkir ekki eðlileg eða sanngjörn samkeppni á markaði. Hvorki verðmyndun afurðanna 
né verð til bænda eru eðlileg.  

Eðlileg verðmyndun felur í sér að allir í framleiðsluferlinu fá eitthvað fyrir sinn snúð. Í dag standa 
bændur frammi fyrir launaleysi næstu mánuði og misseri. Af þessu hafa margir áhyggjur og ljóst að 
hrun í greininni getur haft áhrif á fleiri en bændur og fjölskyldur þeirra. Fjölmargar sveitastjórnir hafa 
ályktað um stöðu bænda og áhrif þessarar þróunar á samfélögin um landið.  Það verður því aldrei sagt 
að þetta mál einskorðist við sérhagsmuni sauðfjárbænda. 

Mér finnst harkalegt og ósanngjarnt að hið opinbera hafi ekki verið tilbúið til að stíga inn í þetta ferli 
með afgerandi hætti og koma í veg fyrir með einhverjum ráðum að öllum kostnaði og allri ábyrgð væri 
ýtt yfir á bændur. Ég hef sagt í þessu ferli og staðið á því fastar en fótunum að við verðum að horfast í 
augu við þessa stöðu, taka á henni og leita allra leiða til að vinna okkur sem hraðast út úr henni.  

Í því samhengi er tímabundið lágmarks inngrip í markaði eðlileg og nauðsynleg leið samhliða 
hæfilegum hvötum til fækkunar. Slík inngrip eru vel þekkt erlendis, hvort sem er í Bandaríkjunum eða 
Evrópusambandinu,  og í raun gert ráð fyrir þeim við sambærilegar aðstæður. Slíkar aðgerðir koma 
ekki illa við neytendur. Þetta eru leiðir sem þróaðar þjóðir nota til að takamarka sambærilega skelli.  

Vandinn sem við er að etja er afmarkaður en eins og málin hafa þróast hefur þessi afmarkaði vandi 
yfirfærst á nær alla markaði með lambakjöt og hefur því mun meiri áhrif á afkomu okkar bænda en 
hefði þurft að vera  - eða eðlilegt getur talist. 

Í öllu þessu ferli höfum við hjá Landssamtökum sauðfjárbænda átt samtal við stjórnvöld. Til þess 
samtals höfum komið með opnum hug. Okkur hefur oft þótt skorta á skilning  en engu að síður hefur 
samtalið farið fram. Það hefur þróast og að ég held báðir aðilar hafi dregið lærdóm af. Samtalið hefur 
verið hreinskiptið það skiptir máli og það ber að þakka.  

Vantraust í samskiptum leiðir aldrei til góðs. Því miður hefur ákveðið brot þjóðarinnar og 
stjórnmálamanna ekki mikinn skilning á okkar stöðu. Sá hópur á kannski ekki gott með að setja sig í 



spor vinnandi fólks í dreifbýli, við stöndum þeim fjarri. Það stendur ekki upp á neinn nema okkur sjálf 
að halda sambandi við fólkið í landinu. Vera óhrædd við að mæta ólíkum sjónarmiðum af staðfestu og 
umburðarlyndi. Stundum mætum við skoðunum sem okkur finnast óskiljanlegar. Þá er það okkar að 
útskýra og fræða.  Því við nánari athugun er niðurstaðan iðulega sú sama. Hagsmunir neytenda og 
bænda fara saman. 

Þá finnst mér líka harkalegt að afurðastöðvarnar hver um sig skuli ekki vera tilbúnar að standa þéttar 
með sínu fólki - bændunum. Í stað þess að bæta enn frekar í varðandi vöruþróun og framsetningu 
vöru. Í stað þess að leita leiða til hagræðingar. Og ekki síst - Í stað þess að taka á sig hluta af 
áhættunni sem í þessu ástandi felst, virðist mér að afurðastöðvarnar hafi gefið eftir og valið að ýta 
öllum kostnaði og allri ábyrgð yfir á bændur. Líklega má benda á einhverjar undartekningar, en heilt 
yfir er þetta því miður sú mynd sem blasir við okkur bændum.  

Í öllu þessu ferli höfum við hjá Landssamtökum sauðfjárbænda átt samtal við sláturleyfishafa og 
samtök þeirra þar sem við höfum bent á þessi sjónarmið. Þau samskipti hafa verið hreinskiptin og 
heiðarleg. Það hefur varla farið fram hjá neinum hér inni að traust meðal bænda í garð afurðastöðva 
hefur farið minnkandi. Umræðan hefur oft verið ruglandi, ástæður fyrir afurðaverðslækkunum eru í 
nokkurri móðu og óútskýrðar. Bændur verða að kalla eftir svörum og þau svör verða sláturleyfishafar 
að gefa. Vantraust í samskiptum leiðir aldrei til góðs því verðum við að eyða. Það er eina leiðin áfram. 

Við sauðfjárbændur framleiðum vörurnar okkar af alúð og umhyggju fyrir landinu, skepnunum okkar, 
neytendum og okkur sjálfum. Við eigum allt undir því að sú vara fái þann sess í hyllum verslana og 
hugum neytenda sem hún á skilið. Það hefur almennt verið mjög gleðilegt að sjá almenning taka á 
umræðu um stöðu sauðfjárbænda undanfarnar vikur og mánuði. Það eru óteljandi símtöl og skilaboð 
sem okkur hafa borist, fjölmargar greinar sem hafa verið skrifaðar þar sem fólk út í samfélaginu er að 
deila uppskriftum eða benda á leiðir um hvað má betur fara til að gera vöruna betri og aðgengilegri. 
Þeim ábendingum og þeirri umfjöllun tökum við fagnandi. Við þurfum stöðugt að minna okkur á að 
hlusta eftir þörfum og vilja neytenda og haga okkar framleiðslu í takt við það.  

Icelandic lamb er fyrirtæki sem stofnað var um markaðssetningu á sauðfjárafurðum á erlendum 
mörkuðum og gagnvart erlendum ferðamönnum á Íslandi. Verkefni fyrirtækisins eru fjármögnuð af 
liðnum aukið virði sauðfjárafurða í sauðfjársamningi sem tók gildi á þessu ári. Samstarf á vegum 
fyrirtækisins við veitingahús hefur gefið góða raun. Einnig eru spennandi verkefni að fara af stað sem 
varða útflutning á velborgandi markaði. Við bindum miklar vonir við framgang þessara verkefna. Við 
munum vinna okkur út úr þessu ástandi. Ef við vinnum af metnaði og krafti, viðhöfum vönduð 
vinnubrögð og göngum í takt bændur og þau fyrirtæki sem vinna að slátrun, úrvinnslu og 
markaðssetningu erlendis, þá mun okkur takast að ná árangri. Til heilla fyrir bændur, til heilla fyrir lífið í 
sveitunum og íslenskan landbúnað. 

Svavar Halldórsson hætti sem framkvæmdastjóri Landssamtakanna um mánaðarmótin júlí ágúst og 
fluttist alfarið yfir í Markaðsmálin ég vil nota tækifærið og þakka Svavari góð störf í þágu 
Landssamtakanna en hann kom inn sem mikill stormsveipur í starfið fyrir um tveimur árum og hefur 
hreift við ýmsu og ýmsum. Unnsteinn Snorri kom í hans stað til starfa sem framkvæmdastjóri LS. 
Óhætt er að segja að hann hafi stokkið inn í starfið á stormasömum tímum en staðið það fárviðri af sér 
eins og klettur. Það hefur verið ómetanlegt að hafa gott samstarfsfólk í stjórn og njóta krafta okkar 
góða starfsfólks. Þá hafa Bændasamtökin komið að sem sterkur og góður bakhjarl og virkað eins og 
regnhlífasamtök eiga að virka, fyrir það vil ég þakka. 

Til þessarar fundar var boðað með það að markmiði að afgreiða tillögur landbúnaðarráðherra um 
aðgerðir vegna vanda sauðfjárræktarinnar. Síðan þá hefur eins og allir vita margt gengið á í pólitíkinni 
og ljóst að þessar tillögur munu ekki ná fram að ganga og því ekki koma til umfjöllunar. Það er von 
okkar að fundurinn verði góður og málefnalegur og muni senda frá sér skýr skilaboð um framhaldið. 
Að þessu sögðu segi ég þennan fund settan.  
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