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1. Fundarsetning, kosning embættismanna  
Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS setti fundinn. Hann ræddi vaxandi fjölda ferðamanna, 

sagði atvinnulífið í sveitunum og afurðir landbúnaðarins mikilvægan hluta af þeirri ímynd og 

upplifun sem ferðamenn fengju af landinu. Hann ræddi einnig um nýgerðan búvörusamning 

og gat þess að þátttaka í atkvæðagreiðslu um slíka samninga hefði aldrei orðið meiri en ríflega 

60%. Aldrei hefðu fleiri kosið um samningana en í þetta sinn, enda hefðu aldrei verið fleiri á 

kjörskrá. Samningurinn væri breytingasamningur og kröfur ríkisins hefðu verið talsvert 

miklar, niðurstaðan hefði enda verið málamiðlun. Nýir fjármunir hefðu komið inn í gegnum 

rammasamninginn sem gerður hefði verið. Krafa ríkisins hefði verið sú að leggja alveg niður 

það greiðslumark sem gengið hefði kaupum og sölum. Endurskoðunarákvæði væru í 

samningnum, árin 2019 og 2023, hægt væri í tengslum við þær endurskoðanir að færa 

fjármuni milli liða ef ástæða þætti til. Þórarinn sagði að kröfu ríkisins um vatnshalla á 

fjárhæðir í samningnum hefði verið erfitt að samþykkja. Niðurstaðan hefði þó orðið sú að 

raunvirði fjármagns þess sem ráðstafa ætti til greinarinnar ætti að vera nánast hið sama við 

upphaf samningstímans og við lok hans. Hann sagði Alþingi eiga eftir að fjalla um 

lagabreytingar tengdar samningnum og óvissan í landsmálunum gæti haft áhrif á afgreiðslu 

þeirra breytinga. Horfa þyrfti fram á veginn og leita leiða til að koma afurðum sauðfjár á 

markað fyrir það verð sem þyrfti til að standa undir framleiðslunni. Líta mætti á það sem sigur 

að fá nýja liði inn í samninginn. Hann sagði sjálfbæra landnýtingu og góða búskaparhætti vera 

skilyrði fyrir gæðastýringarhluta hins nýja samnings. Stór landsvæði hefðu verið grædd eða 

varin í tengslum við gæðastýringuna í sauðfjárræktinni og verkefnið „Bændur græða landið“. 

Nærri lægi að fjárhæð, sem svaraði 2/3 af þeim fjármunum sem lagðir hefðu verið til 

sauðfjárræktarinnar, hefði skilað sér inn í landið í gegnum gjaldeyrisöflun með útflutningi 

íslenskra sauðfjárafurða. Selja þyrfti lambakjötið sem íslenskt á erlendum mörkuðum, enda 

skilaði það betra verði, talsverður hluti af hækkun verðs á afurðum sauðfjárbænda væri til 

kominn vegna hækkunar verðs á erlendum mörkuðum. Styrkja þyrfti markaðssókn erlendis, 

verð á lambakjöti innanlands réðist af verði á öðru kjöti. Hann sagði enn þurfa að bæta 

afkomu sauðfjárbænda og með nýjum samningi ætti að vera hægt að vinna að því. Ræddi um 

breytingar á félagskerfi sauðfjárbænda, búnaðargjaldið yrði lagt af fljótlega og ræða þyrfti 

hvernig ætti að fjármagna samtökin í framtíðinni. Taldi sauðfjárbændur vilja standa saman að 

öflugum samtökum. Einnig þyrfti að ræða hvernig haga ætti starfi samtakanna á næstu 

missirum og árum. Halda þyrfti áfram að framleiða gæðavöru í sátt við land og þjóð. Tækifæri 

væru til staðar, þau þyrfti að grípa. 

 

Setningarræðan er birt í heild sinni á vef LS – saudfe.is 



 

Þórarinn lagði fram þá tillögu að fundarstjórar yrðu Guðrún Ragna Einarsdóttir 

Skjöldólfsstöðum og Einar Ófeigur Björnsson Lóni.   

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 

 

Þórarinn lagði einnig fram þá tillögu að skrifarar yrðu Guðfinna Harpa Árnadóttir 

Straumi og Vagn Sigtryggsson Hriflu.  

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 

Sigurður Kristjánsson var ráðinn fundarritari. 

 

Fundarstjórar tóku síðan við stjórn fundarins. 

 Tillaga frá stjórn LS um skipan kjörnefndar lá fyrir fundinum og var hún um Gísla 

Geirsson sem formann og að auki Heidi Andersen og Rúnar Björn Guðmundsson. 

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 

 

 

2. Ávörp gesta 

 
Ávarp Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra féll niður. 

 

Formaður Bændasamtaka Íslands, Sindri Sigurgeirsson ávarpaði þingið. Hann sagði 

umbrotatíma í stjórnmálum. Vonandi yrði hægt að taka lagabreytingar tengdar nýgerðum 

búvörusamningum á dagskrá Alþingis fljótlega. Taldi ánægjulegt að lokið hefði verið við 

búvörusamninga og því væri starfsumhverfi landbúnaðarins að einhverju leyti ljósara en fyrir 

gerð samninganna. Sagði eðlilegt að ekki væru allir á eitt sáttir með samninga sem hefðu í för 

með sér miklar breytingar. Taldi slæmt að flokkadrættir hefðu orðið meðal bænda í þeirri 

umræðu. Sagði deilur um samningana hafa snúist að mestu um hagsmuni einstakra svæða. Til 

að jafna út allar breytingar sem samningurinn hefði í för með sér hefði ekki fengist nægilegt 

fé. Ekki hefði verið hægt að ná fram öllum kröfum sem lagt hefði verið upp með og 

niðurstaða samningaviðræðnanna hefði því orðið talsvert langt frá því sem samþykkt hefði 

verið á fundi LS fyrir ári, að aðeins yrði dregið úr vægi greiðslumarksins um 10%. Ræddi um 

vandkvæði sem á því væru að draga upp nákvæma niðurstöðu af samningunum fyrirfram. 

Einnig hefði verið ákveðin óánægja þegar síðasti samningur hefði verið gerður og alls ekki 

hefðu nærri allir samþykkt hann í atkvæðagreiðslu. Gamalkunnar gagnrýnisraddir hefðu 

heyrst í tengslum við búvörusamningana. Hvatti fundarmenn til þess að vinna að framgangi 

nauðsynlegra lagabreytinga á Alþingi, með því að leita eftir stuðningi í öllum þingflokkum. 

Ekki væri þó nóg að fá samþykktar lagabreytingarnar á Alþingi, þá yrði eftir að semja 

ákveðnar verklagsreglur sem samningunum tengdust. Sagði að búnaðargjaldið sem samtökin 

hefðu verið fjármögnuð með, yrði lagt af um næstu áramót, ekki væri víst að allir vildu greiða 

félagsgjöld til samtakanna þegar þær breytingar yrðu gengnar yfir. Eftir þær yrði starfsemi 

hagsmunasamtaka bænda einungis jafnsterk og vilji bænda til að greiða félagsgjöld til þeirra. 

Fyrirkomulagið í framtíðinni væri enn ekki fullmótað. Sagði nú tækifæri til ýmis konar 

breytinga, ef til vill yrðu samtökin að verða markaðsdrifnari eftir en áður. Þakkaði að lokum 

samstarf  BÍ og LS undanfarið ár. 

 



Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri ávarpaði því næst þingið og þakkaði fyrir að fá 

tækifæri til þess. Margs væri að minnast frá margra ára samskiptum við sauðfjárbændur. 

Ræddi um fyrstu afskipti sín af landgræðslu, sem hefði tengst gróðurvernd á 

Rangárvallaafrétti. Sagði mestöll samskipti sín við bændur hafa verið ánægjuleg. Uppprekstur 

hrossa heyrði að mestu heyra sögunni til og beitartími hefði verið styttur á illa förnum 

afréttum. Þakkaði bændum fyrir starf þeirra að landgræðslu í gegnum tíðina, sagði þó að hann 

hefði viljað sjá þróun í átt að sjálfbærri landnýtingu í búskap verða enn meiri. Taldi 

skilgreininguna á sjálfbærri nýtingu lands ekki vera þá sömu í máli samtaka sauðfjárbænda og 

í máli Landgræðslunnar. Tala þyrfti sama tungumálið varðandi nýtingu lands. Miklir 

breytingatímar væru framundan í landbúnaðinum. Ef til vill væri hætta á offjölgun sauðfjár á 

illa förnum afréttum og neikvæðri umræðu í tengslum við slíka landnýtingu. Gæðastýringin 

væri á vissan hátt fjöregg sauðfjárbænda, vinna þyrfti að heilindum að henni. Þakkaði 

samstarfið við sauðfjárbændur og hvatti bændur áfram til góðra verka í uppgræðslu landsins. 

Óskaði sauðfjárbændum síðan alls hins besta. 

 

  

3. Skýrslur 
 

3.1 Skýrsla stjórnar LS og skýrsla um framvindu mála frá aðalfundi 2015 

Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS lýsti því að skýrslurnar lægju prentaðar fyrir fundinum 

og hefði þeim verið dreift til fulltrúa fyrirfram. Spurningum sem fram kynnu að koma myndu 

stjórnarmenn svara í umræðum á eftir.  

 

3.2 Skýrsla fulltrúa LS í stjórn Ístex 

Fundarstjóri vísaði í skýrslu fulltrúa samtakanna í stjórn félagsins en henni hefði verið dreift 

til fundarmanna fyrirfram, fulltrúinn í stjórn Ístex væri ekki viðstaddur. 

 

3.3 Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts og Reikningar LS 

Svavar Halldórsson ræddi um starf sitt fyrir samtök sauðfjárbænda og Markaðsráðið síðasta 

ár, sagði ráðið aðallega hafa fengið tekjur sínar af ónýttum beingreiðslum. Skýrsla 

framkvæmdastjóra Markaðsráðs lægi fyrir fundinum og hefði verið dreift til fulltrúa fyrirfram. 

Tap hefði verið af rekstri ráðsins upp á um það bil 11 milljónir á síðasta ári. Svavar sagðist 

aðallega hafa sinnt stefnumótunarvinnu fyrir Markaðsráðið undanfarið og reynt hefði verið að 

móta framtíðarsýn til nokkurra ára í tengslum við mögulega hegðun neytenda. Litið hefði 

verið á markaðinn í þrem hlutum. Í fyrsta lagi væri þar um að ræða innlenda neytendur, síðan 

ferðamenn á Íslandi og í síðasta lagi neytendur erlendis, þar sem afurðir íslensks sauðfjár 

væru seldar. Sagði góða sölu á hliðarafurðum hafa hækkað skilaverð til bænda mest 

undanfarin ár, markaðir fyrir þær afurðir væru hins vegar óstöðugir. Á síðasta ári hefði verið 

haldið áfram með handboltaherferðina í markaðssetningunni, en nú hefði einnig verið farið af 

stað með nýja herferð sem bæri nafnið „parátta“. Einnig hefði verið farið í samstarf við 

Gestgjafann og vefurinn www.lambakjot.is væri enn við lýði. Nú væri búið að hanna app með 

qr-kóða fyrir hvern hluta skrokksins og þá gætu notendur skoðað í snjallsímanum sínum 

uppskriftir fyrir þann hluta skrokksins sem um væri að ræða hverju sinni. Svavar spurði 

fundarmenn hvort þeir teldu rétt að halda áfram rekstri grillvagns sauðfjárbænda. Sagði mun 

oftar hafa verið fjallað um samtökin í fjölmiðlum á árinu 2015 en 2014. Unnið hefði verið 

sérstaklega að því að vekja athygli á samtökunum. Lýsti að einnig hefði því verið haldið á 



lofti að lambakjöt sé þjóðarréttur Íslendinga. Sagði vaxandi áherslu hafa verið lagða á að 

kynna lambakjöt fyrir ferðamönnum. Nú væru um það bil 60 aðilar komnir í samstarf við LS, 

sem dæmi yrðu Edduhótelin með lambakjötsátak á komandi sumri. Ná ætti til ferðamanna 

með hinu nýja „upprunamerki“ sauðfjárafurða. Útflutningur lambakjöts hefði verið álitinn 

„aukamarkaðssetning“, en staðan væri sú að ef íslenskt lambakjöt væri markaðssett sem 

„séríslenskt“ skilaði það sér í betra afurðaverði. Vonandi yrði hægt að ná að lyfta verði á 

útfluttu kjöti umtalsvert, um það myndi muna. Sagði verð á Bandaríkjamarkaði, sem tekið 

hefði við 200 tonnum á sl. ári, hafa verið tiltölulega gott miðað við verð á öðrum mörkuðum. 

Ætlunin væri að vinna undir nýjum vörumerkjum á næstu missirum. Nú væru þrjú vörumerki 

nýtt við markaðssetningu sauðfjárafurða, lambakjot.is, icelandlamb og hið nýhannaða 

upprunamerki. Sagði að bændur yrðu að vera heilir í því að búa í sátt við landið, 

gæðastýringin væri einstakt kerfi og að henni gæti verið styrkur í sköpun og viðhaldi 

jákvæðrar ímyndar. Sagði að sauðfjárbændur yrðu að hafa sölu kjötsins á hendi sinni. Taldi að 

ef eitthvað af þeim verkefnum sem verið væri að hrinda í framkvæmd skiluðu einhverju, þá 

væru öll rauð strik í hinum nýja búvörusamningi að baki og bjartari tíð framundan. Sagði 

sauðfjárræktina hryggjarstykkið í hinum dreifðu byggðum. Fjármunir sem til greinarinnar 

rynnu væru ekki eingöngu til að styrkja einstaka bændur sem slíka, heldur til að styrkja 

ákveðna búskaparhætti og byggðamynstur.  

Svavar fór síðan yfir reikninga samtakanna fyrir árið 2015 en þeir lágu fyrir fundinum. 

Niðurstaðan var að rekstrartekjur samtakanna voru rúmlega 15 milljónir árið 2015 en 

rekstrargjöldin voru um 19 milljónir. Arður af eignarhlut í Ístex var um 5 milljónir. Afkoman 

var, að teknu tilliti til þeirra hluta, jákvæð um ríflega 2 milljónir. Aukinn kostnaður í 

rekstrinum á síðasta ári, væri að stærstum hluta vegna vinnu við búvörusamningana og 

breytinga á mannahaldi. Stærsta eign samtakanna væri eignarhlutur þeirra í ullarfyrirtækinu 

Ístex. Þeim spurningum um þessa liði sem kynnu að koma fram, yrði svarað í umræðum.  

 

Fundarstjóri fór yfir kosningar morgundagsins. Sagði hann að kjósa ætti um fulltrúa í stjórn 

samtakanna í Norðausturhólfi og Suðurhólfi. Einnig ætti að kjósa alla varastjórn samtakanna 

og hún yrði kosin úr öllum félagalista samtakanna. Kjósa ætti síðan 3 fulltrúa á búnaðarþing, 

til eins árs, þó ekki ætti að halda búnaðarþing á næsta ári. Hins vegar gæti alltaf komið til þess 

að boðað yrði til aukabúnaðarþings. 

 

 

4. Skýrsla kjörbréfanefndar og kynning fulltrúa 
Gísli Geirsson lýsti því að kjörbréfanefnd hefði farið yfir kjörbréf fulltrúa og að ekki hefði 

verið gerð athugasemd við þau. Hann las upp nöfn rétt kjörinna fulltrúa og bað þá að standa 

upp jafnótt og hann læsi upp nöfn þeirra. 
 

Mættir fulltrúar voru eftirfarandi: 

 
Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu  Gunnar Sigurjónsson   Litla-Hofi 

Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu  Ármann Guðmundsson   Svínafelli 

Dsb. í Bsb. Kjalarnesþings   María Dóra Þórarinsdóttir  Morastöðum 

Dsb. í Bsb. Norður-Þingeyjarsýslu   Einar Ófeigur Björnsson   Lóni 

Dsb. í Bsb. Norður-Þingeyjarsýslu   Sigurður Þór Guðmundsson  Holti 

Dsb. á Vestfjörðum    Jóhann Pétur Ágústsson   Brjánslæk 

Fsb. á Vestfjörðum    Guðmundur St. Björgmundsson Kirkjubóli 

Fsb. á Héraði og Fjörðum   Björgvin  Vernharðsson  Teigaseli II 



Fsb. á Héraði og Fjörðum   Sigvaldi H. Ragnarsson   Hákonarstöðum 

Fsb. á Héraði og Fjörðum   Guðfinna Harpa Árnadóttir Straumi 

Fsb. á Héraði og Fjörðum   Guðrún Ragna Einarsdóttir  Skjöldólfsstöðum 

Fsb. á Snæfellsnesi    Albert Guðmundsson   Heggstöðum 

Fsb. á Snæfellsnesi    Þóra Sif Kópsdóttir  Ystu-Görðum  

Fsb. á Suðurfjörðum    Guðmundur Valur Gunnarsson  Lindarbrekku 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Jón Kristófer Sigmarsson   Hæli 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Gísli Hólm Geirsson   Mosfelli 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Birgir Ingþórsson   Uppsölum 

Fsb. í Árnessýslu    Ágúst Ingi Ketilsson   Brúnastöðum II 

Fsb. í Árnessýslu    Rúnar Björn Guðmundsson Vatnsleysu 1 

Fsb. í Árnessýslu    Geir Gíslason    Stóru-Reykjum 

Fsb. í Borgarfirði    Heidi Andersen   Örnólfsdal 

Fsb. í Borgarfirði    Íris Ármannsdóttir   Kjalvararstöðum 

Fsb. í Borgarfirði    Davíð Sigurðsson   Miðgarði 

Fsb. í Dalasýslu     Þórarinn B. Þórarinsson   Hvítadal II 

Fsb. í Dalasýslu     Anna Berglind Halldórsdóttir Magnússkógum III 

Fsb. í Dalasýslu     Eyjólfur Ingvi Bjarnason   Ásgarði 

Fsb. í Eyjafirði     Birgir Arason    Gullbrekku 

Fsb. í Eyjafirði     Hákon B. Harðarson   Svertingsstöðum 

Fsb. í Rangárvallasýslu    Erlendur Ingvarsson   Skarði 

Fsb. í Rangárvallasýslu    Stefán Þór Sigurðsson  Þjóðólfshaga II 

Fsb. í Rangárvallasýslu    Ragnar Lárusson    Stóra-Dal 

Fsb. í Skagafirði     Smári Borgarsson   Goðdölum 

Fsb. í Skagafirði     Merete Rabölle    Hrauni II 

Fsb. í Skagafirði     Guttormur Stefánsson   Grænumýri 

Fsb. í Strandasýslu    Jón Stefánsson    Broddanesi 

Fsb. í Strandasýslu    Guðbrandur Björnsson   Smáhömrum 

Fsb. í Strandasýslu    Jóhann Ragnarsson   Laxárdal 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu   Vagn Sigtryggsson   Hriflu 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu   Sæþór Gunnsteinsson   Presthvammi 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu  Árni Þorbergsson   Brúnahlíð 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu   Gunnar Þórarinsson   Þóroddsstöðum 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu   Ólafur Benediktsson   Miðhópi 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu   Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Mýrum II 

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu   Einar Freyr Elínarson   Loðmundarstöðum  

Fsb. í Vopnafirði    Skúli Þórðarson   Refsstað 

 

Ekki hafði tekist að finna fulltrúa í stað Ólafs Þorsteins Gunnarssonar á Giljum sem skyndilega hafði 

forfallast, en hann var fulltrúi Fsb. í Vestur-Skaftafellssýslu. Því var aðeins einn fulltrúi þess félags á 

fundinum. 

 

 

5. Umræður um skýrslur og almennar umræður   
Jóhann Ragnarsson sagðist hættur við að óska þeim 34% atkvæðisbærra sauðfjárbænda sem 

greitt hefðu atkvæði með hinum nýja búvörusamningi til hamingju með samninginn, vegna 

óvissunnar sem ríkti í stjórnmálunum. Sagði samninginn kominn fram og ef til vill fáu við 

umræðuna að bæta, en samningurinn væri gallaður á ýmsan hátt. Bændur í sínu nágrenni sem 

farði hefðu vel með sinn bústofn og umgengist beitiland sitt af varfærni hefðu í mörgum 

tilfellum borið verulega skarðan hlut frá borði í hinum nýja samningi. Hins vegar væri 

raunalegt að horfa upp á bændur í nágrannahéraði, sem að mati Landgræðslunnar ofbeittu sín 

heimalönd og stæðu fyrir ágangi í lönd annarra sem ekki væri talinn í hundruðum heldur 

þúsundum fjár, fá klapp á bakið og aukinn stuðning í nýjum samningi. Vildu sumir fela sig á 



bak við að þeir væru í gæðastýringunni. Hún hefði ekki verið nýtt til að taka á þeim málum 

sem taka hefði þurft á. Eins og hún væri framkvæmd nú hefði hún ekki virkað í raun. Sagði 

sauðfjárbændur á Vestufjörðum og Ströndum hafa fengið Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 

(RML) til að vinna skýrslu um áhrif samningsins á þeim svæðum. Sagði formann BÍ hafa haft 

mikinn áhuga á því að nálgast skýrsluna þó hann hefði ekki viljað láta vinna hana sjálfur, 

heldur hefði hann látið leka henni til sín frá RML. Formaður BÍ hefði sterka stöðu gagnvart 

því fyrirtæki. Ýmsir sem að umræðunni hefðu komið hefðu leyft sér að flagga skýrslunni án 

þess að hafa til þess leyfi. Hann hefði fengið þær upplýsingar frá framkvæmdastjóra RML að 

vinnureglur fyrirtækisins væru þannig að ekki mætti afhenda öðrum en verkkaupa slíkar 

skýrslur. Hann hefði síðan fengið afsökunarbeiðni frá stjórnendum RML vegna málsins. 

Jóhann ræddi síðan um breytingar á fjármögnun LS, þau mál hefðu verið til umræðu í mörg ár 

en stjórnendur samtakanna undirbúið samtökin lítið fyrir þær breytingar fyrr en nú alveg 

nýverið. Hann ræddi einnig um „ærdauðann“ sem hefði komið upp á síðasta vori, vonaði að 

slíkt kæmi ekki upp aftur. Flestir hefðu átt að vita hvað hefði verið á ferðinni. Sagði að 

formaður LS hefði sagt að gefa ætti sér þrjú ár til aukinnar markaðssóknar erlendis og 

mögulega væri sá tími of skammur. Hann benti á að markaðssókn í Ameríku hefði staðið yfir í 

a.m.k. 15 ár og þangað færu ekki nema um 200 tonn árlega. Sagði von sína um að vægi og 

áreiðanleiki gæðastýringarinnar í sauðfjárræktinni ykist hafa dofnað þegar formaður LS hefði 

lýst því að fátt væri í ólagi í þeim efnum, ákveðna hluti þyrfti að laga þar. 

Erlendur Ingvarsson ræddi að hugsa þyrfti enn betur um peninga samtakanna en gert hefði 

verið þó þess hefði alltaf þurft. Ræddi um ferðakostnað og fleiri kostnaðarliði í reikningum 

samtakanna. Sagði svigrúm í því að lækka bílakostnaðinn. Velti fyrir sér hvað ætti að gera við 

grillvagn sauðfjárbænda. Búvörusamningar væru afstaðnir og hefðu verið samþykktir. Taldi 

forseta lýðveldisins líklega hafa bjargað samningunum nú á síðustu dögum með því að koma í 

veg fyrir þingrof. Sagði sauðfjársamninginn hafa verið samþykktan afgerandi. Formaður 

félags sauðfjárbænda á Ströndum hefði sagt nýlega að stuðningur til sauðfjárræktar væri með 

samningnum að færast yfir á svæði með lélegri skilyrði til sauðfjárræktar, frá sterkari 

svæðum. Sagðist hafa óttast klofning innan raða sauðfjárbænda, umræðan beindist að 

einhverju marki gegn þeim sem byggju á gosbeltinu. Spurði hversu mikill vilji hefði verið í 

samninganefndinni til að standa við tillögu sem samþykkt hefði verið á fundi LS 2015, um að 

verja greiðslumarkskerfið til lengri tíma. Taldi pólitískar tengingar fulltrúanna í 

samninganefnd búvörusamninganna jafnvel hafa getað orðið þeim til trafala. Betra hefði verið 

að færa greiðslumarkskerfið niður um ákveðinn hluta, heldur en fella það alveg niður. Ræddi 

einnig um landnýtingarmál. Sagðist telja að níu afréttir fengju ekki samþykki 

Matvælastofnunar í tengslum við gæðastýringuna. Sagði ljósmyndara hafa fylgt fjallmönnum 

á Landmannaafrétti mörg undanfarin haust og einnig hefðu verið gerðar myndir um fjallferðir 

þeirra og sýndar í ríkissjónvarpi Þýskalands og Frakklands. Ekki væri líklegt að þessar myndir 

sköðuðu ímynd sauðfjárbúskapar á erlendum mörkuðum þrátt fyrir að stundum væri farið um 

auðnir í smalamennskum Landmanna. Sagðist vonast eftir breiðri sátt meðal sauðfjárbænda en 

væri ekki allt of bjartsýnn. 

Sigurður Þór Guðmundsson þakkaði fram komnar skýrslur og erindi. Sagðist búast við 

einhverjum átökum meðal sauðfjárbænda, tilfærsla ríkisstuðningsins með nýjum 

búvörusamningi væri gríðarleg. Sagði Landssamtök sauðfjárbænda ekki bera ein ábyrgð á 

samningnum. Sagðist hafa samþykkt hann á þeirri forsendu að enn væru 3 ár til stefnu til að 

auka virði afurða sauðfjárræktarinnar. Ef það tækist ekki væri ekki bjart framundan. Sagðist 

ekki styðja framleiðslustýringu en trúa á að markaðsátakið sem framundan væri myndi 

heppnast. Bændur ættu að láta það heppnast, sauðfjárbændur þyrftu að standa saman um það. 



Aðalatriðið væri að selja kjöt. Sagði átakalínur vera um skiptingu fjármagnsins frá 

ríkisvaldinu og einnig um landnýtinguna. Sauðfjárbændur sem ættu land myndu vilja nýta sitt 

land en ekki endilega leyfa öðrum, sem ekki ættu nægilegt land, að nýta það. Sagði ekki 

líklegt til árangurs að ætla öðrum að smala fénu fyrir sig eða reikna endalaust með því að fé 

mætti ganga hvar sem væri. Sagði slíka málafylgju geta haft það í för með sér að bændur 

fengju lög yfir sig sem bönnuðu lausagöngu víðar en raunin væri. Sagði samtökunum ekki 

hafa tekist að búa til tillögu sem samninganefnd ríkisins hefði verið til í að samþykkja. Enn 

væri ekki búið að reikna kolefnisjöfnuð framleiðslu lambakjöts, það þyrftu sauðfjárbændur að 

gera. Nauðsynlegt væri að kortleggja afréttarlönd.  

Guðbrandur Björnsson ræddi um reikninga samtakanna en í gögn fulltrúa fundarins vantaði 

undirritun þeirra, sem væri bagalegt. 

Einar Ófeigur Björnsson upplýsti að á síðasta stjórnarfundi í BÍ hefði verið samþykkt að 

greiða 88 krónur á ekinn kílómetra. Hann bar þau orð Jóhanns Ragnarssonar til baka, að hann 

hefði sagt að eitthvað væri að á Ströndum, hann hefði sagt á umræddum fundi í Borgarnesi að 

á Ströndum væru um það bil 80 greiðslumarkshafar og 50 framleiðendur en stundum væru 

fleiri en einn greiðslumarkshafi á hverju búi. Bað Strandamenn afsökunar á þeim ummælum, 

ekki hefði verið meiningin að gera lítið úr þeim eða búskap þar. Hann lýsti því að ef markmið 

hins nýgerða búvörusamnings næðust ekki á þeim tíma sem reiknað væri með, þá yrði hægt á 

niðurfærslu greiðslumarksins, þó lokaniðurstaða samningsins yrði alltaf sú sama. 

Jóhann Pétur Ágústsson þakkaði fram komin erindi. Sagðist hafa verið á aðalfundi Ístex 

daginn áður. Sér hefði komið á óvart að þar hefði verið skipt um fulltrúa LS í stjórn Ístex. Það 

hefði verið gert vegna meints trúnaðarbrests milli Sigríðar Jónsdóttur, fyrrverandi fulltrúa í 

stjórn Ístex og stjórnar LS. Merkilegt væri að ekki hefði fundist sauðfjárbóndi til að taka við 

sæti Sigríðar. Taldi þátttökuna í atkvæðagreiðslunni um búvörusamningana hafa verið of litla. 

Ekki hefðu nærri allir bændur haft aðgang að bændatorginu, þar sem átt hefði í upphafi að 

greiða atkvæði. Komið hefði í ljós að um 1000 manns hefðu ekki haft þar aðgang. Þess vegna 

hefði verið farið í að senda út atkvæðaseðla á pappír. Ræddi um að sauðfjárbændur á 

Vestfjörðum og Ströndum hefðu fengið RML til að gera skýrslu um áhrif samningsins á 

sauðfjárræktina á þeim svæðum. Skýrslunni hefði verið lekið, formaður BÍ hefði farið fram á 

að hann fengi skýrsluna, án samþykkis félaganna sem létu gera hana. Sagði þessi vinnubrögð 

með ólíkindum, hægt hefði verið að fá afrit af skýrslunni ef talað hefði verið við forsvarsmenn 

viðkomandi félaga.  

Birgir Ingþórsson þakkaði fram komin erindi. Sagði ákveðnar ályktanir hafa verið 

samþykktar á síðasta aðalfundi og stjórnin yrði metin af því hvernig henni hefði gengið að ná 

þeim markmiðum sem stefnt hefði verið að. Ef henni gengi illa að ná þeim markmiðum sem 

falist hefðu í þeim samþykktum, þá þyrfti að hugsa sig um og leita skýringa. Pólitísk staða BÍ 

og LS hefði líklega aldrei verið veikari en nú undanfarið. Bændur þyrftu að hafa tengingar inn 

í alla flokka og leita eftir því að hafa áhrif sem víðast. Sagði að fyrir bændur væri versta 

hugsanlega staða í stjórnmálum að hafa Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk saman í 

ríkisstjórn. Tók niðurstöður þjóðlendumálsins og tollasamninginn við ESB sem dæmi um 

veika pólitíska stöðu landbúnaðarins og sú staða væri líklega vegna einsleitrar pólitískrar 

stöðu forystumanna bænda. Vinna þyrfti með öllum. Sagði verða að bæta þessa stöðu. Ræddi 

um búvörusamninginn, sagðist hafa stutt tillöguna sem samþykkt hefði verið á síðasta þingi 

LS. Hann hefði viljað trappa greiðslumarkið hægar niður en gera ætti og varnaglarnir væru 

fáir eða engir. Sagðist hafa fulla trú á nýjum framkvæmdastjóra LS en honum væri ætlað of 

mikið, fleiri þyrftu að koma þar að. Sauðfjárbændur þyrftu að byrja á því að tryggja sér afnot 

af stærra landi ef þeir ætluðu að stækka bú sín. Þeir sem ættu eða hefðu nóg land myndu ef til 



vill nýta sér þá stöðu gegn þeim sem ekki ættu nóg land. Taldi að samningurinn væri ekki 

sérlega hliðhollur nýliðum. Mesta hættan af samningnum væri að fé fjölgaði talsvert. 

Pottinum yrði deilt á fleiri kindur ef fé fjölgaði. Sagðist ekki sjá að rekstur sauðfjárbúa yrði 

endilega betri eftir en áður. Fráleitt væri að ekki hefði verið settur bóndi sem fulltrúi LS í 

stjórn Ístex. Nóg væri til af vel menntuðum bændum til að gegna því starfi.  

Sigvaldi Ragnarsson þakkaði skýrslur og fram komin erindi. Ræddi um framtíðarsýn og 

fjármögnun samtakanna. Sagði gott ef fulltrúar tjáðu sig meira um þau mál en þeir hefðu gert 

fram að þessu, talsvert margt breyttist við að búnaðargjald félli niður. Óttaðist að margir 

bændur myndu spara sér að greiða aðildargjald að LS. Ræddi um grillvagninn, taldi verkefnið 

hafa stutt að því að skapa og viðhalda jákvæðri ímynd lambakjötsframleiðslunnar, sem væri 

nauðsynlegt. Sagði vagninn hafa verið nýttan á Skógardeginum mikla á Fljótsdalshéraði og að 

því hefði verið gerður góður rómur, hins vegar væri útgerð vagnsins dýr. Þakkaði stjórninni 

að hafa boðið Sveini Runólfssyni á fundinn. Sagði samstarf bænda og Landgræðslunnar hafa 

verið misjafnt en bændur þyrftu að líta í eigin barm og vonandi gerði Landgræðslan það 

einnig. Sagðist hafa þurft að gera landbótaáætlun, trúa yrði og treysta því að unnið yrði af 

meiri fagmennsku að þeim málum í framtíðinni en verið hefði. Bændur mættu ekki benda 

eingöngu á aðra í umræðunni. Allir þessir aðilar, bændur, Landssamtök sauðfjárbænda og 

Landgræðslan þyrftu að sýna hver öðrum virðingu. Ræddi um útvarpsþætti sem ýmsir bændur 

og fleiri hefðu komið fram í og rætt m.a. beitarmál og beitarþol. Andrés Arnalds hefði í einum 

slíkum þætti beint spjótum sínum að þeim bændum sem hann vildi meina að beittu á lönd 

annarra. Sigvaldi sagði beit hreindýra á lönd bænda vera á ábyrgð ríkisins. Samkeppni um 

land væri talsverð. Landspjöll af völdum ferðafólks og aðila í ferðaþjónustu væru orðin 

talsverð. Taldi umræðuna um búvörusamningana á samfélagsmiðlum í flestum tilfellum hafa 

verið í lagi, þó ekki öllum. Lýsti ánægju sinni með störf Svavars Halldórssonar. Ræddi 

fjárdauðamálið, umræðan um það hefði getað orðið slæm fyrir ímynd sauðfjárbænda. Sagðist 

ekki vera í stöðu til að dæma um ástæður fjárdauðans en vísast hefði ekki verið þar um einn 

stakan þátt að ræða. Stundum gættu sauðfjárbændur sín ekki á vefmiðlinum „facebook“, birtu 

þar eitthvað sem ætti alls ekki erindi þangað. Nefndi sem dæmi myndir af smalamennskum á 

öllum tímum við alls konar aðstæður, sem væri ef til vill ekki til að bæta ímynd greinarinnar. 

Jón Kristófer Sigmarsson sagðist frekar hafa kosið að enn væri tími til að sníða agnúa af þeim 

búvörusamningi sem nú væri búið að samþykkja. Ef til vill hefðu samningsaðilarnir átt að 

spyrja sig fyrirfram hvort líta ætti á sauðfjárbúskap sem tómstundagaman eða atvinnugrein. 

Setja hefði átt gólf í samninginn og fella niður greiðslur til þeirra sem allra fæst hefðu féð og 

þeir sem væru með stærri bú fengju þá að njóta meiri stuðnings. Sagðist hafa samþykkt 

samninginn, í honum væru ýmsir góðir þættir, t.d. í tengslum við markaðssetningu lambakjöts 

en eina markvissa markaðssóknin hefði verið í Bandaríkjunum. Taldi Svavar Halldórsson hafa 

unnið gott starf í að leggja drög að aukinni markaðssókn. Sagði að þegar gæðastýringin færi 

að virka að fullu yrði hún mjög stór hluti af tekjum sauðfjárbænda. Ekki mætti nota hana af of 

mikilli hörku gegn bændum, ef þeir misstu af henni gæti það einfaldlega orðið þeim ofviða. 

Ræddi um nýtingu grillvagnsins og spurði svo hvers vegna fulltrúarnir á fundinum væru ekki 

nýttir betur, ef til vill gætu þeir hitt neytendur í Kringlunni og Smáralindinni í tengslum við 

fundinn til vekja meiri athygli á sauðfjárafurðum. 

Guðrún Ragna Einarsdóttir þakkaði góðar umræður, skoðanaskipti væru holl. Ræddi 

gæðastýringuna og landnýtingarmálin. Fram hefði komið að bændur ættu að kaupa sér stærra 

land ef þeir ætluðu að stækka við sig. Ræddi aðstæður í sínu heimahéraði, þar væri landstærð í 

sumum tilvikum alls ekki takmarkandi en samt væri aðeins horft á hvort einhver rofabörð 

fyndust í löndum bænda og gerðar athugasemdir þess vegna, þó svo fé væri örfátt miðað við 



landstærð. Ekkert væri hins vegar tekið á því ef bændur ættu fjölmargt fé og lítið land. Ræddi 

stuttlega um kosninguna um búvörusamningana. Taldi grillvagn sauðfjárbænda ekki skila því 

hlutverki sem honum hefði verið ætlað að skila, hann hefði ekki verið nýttur til að kynna 

lambakjöt fyrir því fólki sem þekkti það ekki fyrir. Nú komandi sumar ætluðu sauðfjárbændur 

á Fljótsdalshéraði að nýta sér vagninn á „Skógardeginum mikla“ og staðsetja sig þar sem 

ferðafólkið væri, til að kynna því lambakjötið. Nýta ætti vagninn þannig. Þakkaði Svavari 

Halldórssyni störf hans fyrir sauðfjárbændur og þakkaði stjórninni fyrir ráðningu hans.  

Smári Borgarsson ræddi landnýtingarþátt gæðastýringarinnar. Sagðist hafa litla trú á þeim 

þætti, hann hefði aldrei virkað, því miður. Sagðist vona að faghópur sá sem fjalla ætti um þau 

mál, yrði vel skipaður svo taka mætti faglega á þeim. Sagðist nýlega hafa skoðað verðlista frá 

afurðastöðvunum og fyrirsjáanlegt væri að afurðaverð myndi lækka á árinu. Sagði 

rekstrarstöðu sláturleyfishafa mjög slæma. Sauðfjárbændur hefðu tekið á sig verðlækkun til að 

greiða niður tap sláturleyfishafanna á síðastliðnu hausti. Í nýkjörinni stjórn BÍ væri ekki 

lengur neinn fulltrúi fyrir garðyrkjubændur. Gott væri að þar væru fulltrúar sem flestra greina.  

Skúli Þórðarson þakkaði málefnalegar umræður á þinginu, hver speglaði þar sinn 

raunveruleika. Ræddi hvað gera þyrfti á næstu þrem árum. Vonandi myndi markaðsátakið 

sem fara ætti í, skila söluaukningu og þá nógu hratt. Hvatti bændur til að draga úr 

framleiðslunni næstu tvö ár, hann vildi ekki sjá að fjöldi bænda og afurðastöðva færu í 

gjaldþrot. 

Birgir Arason þakkaði stjórn og framkvæmdastjóra fyrir framlögð mál. Bauð Guðrúnu Vöku 

Steingrímsdóttur, nýjan starfsmann samtakanna, velkomna til starfa. Þakkaði Svavari 

Halldórssyni starf hans fyrir Markaðsráð kindakjöts og þakkaði stjórn fyrir að ráða hann til 

starfans. Ræddi um landnýtingu og gæðastýringu. Taldi umræðuna um beit og landnýtingu 

óvægna í garð sauðfjárbænda, efaðist um að ofbeit væri mikið stunduð í sauðfjárbúskap. Í 

þessari umræðu hefði hið nýja upprunamerki verið afbakað. Efaðist um þekkingu þess fólks, 

sem það gerði, á landnýtingu og gróðurfari. Landnýting þyrfti hins vegar að vera skynsamleg. 

Gæðastýringin þyrfti að virka þegar á reyndi. Taldi marga hluti óþarfa sem skráðir væru í 

tengslum við hana, ástand lands og gróðurs væri það sem þyrfti að skrá og skipti máli. 

Einfalda þyrfti gæðastýringuna og fella út óþarfann. Ræddi um lausagöngu búfjár en t.d. væri 

hún bönnuð á vegsvæðum í Eyjafjarðarsveit. Þeir landeigendur sem ekki sinntu viðhaldi 

veggirðinga yrðu svo til þess að fjáreigendur misstu fé sitt á veginn og eigendunum væri svo 

jafnvel ætlað að bæta skaðann sem af kynni að hljótast. Engin viðurlög væru við því ef 

landeigendur gerðu ekki við veggirðingar á löndum sínum og því væri fyrirkomulagið slæmt.  

Einar Ófeigur Björnsson benti á í samhengi við að ekki væri nóg að hafa einn starfsmann hjá 

Markaðsráði kindakjöts, að nýr starfsmaður væri kominn til starfa fyrir ráðið, Guðrún Vaka 

Steingrímsdóttir. Lýsti því að við gerð nýs búvörusamnings hefði verið leitast við að setja gólf 

í samninginn, með því að binda stuðninginn við lögbýli og að lágmarki 100 kindur á 

vetrarfóðrum. Sagði framtíðarsýn samninganefndar um búvörusamninginn hafa verið þá að 

láta reyna á að auka sölu kjötsins og auka virði afurðanna. Á það yrði að láta reyna. Fleiri 

atriðum hefði verið náð í gegn í viðræðunum en margur hefði látið í skína. Ekki hefði verið 

hægt að ná því í gegn að halda áfram með greiðslumarkskerfið. Viðurkenndi að vera félagi í 

Framsóknarflokknum en væri ekki virkur þar. Að vinnunni við búvörusamningana hefðu ekki 

komið eintómir framsóknarmenn. Þar væri einnig fólk sem væri tengt inn í fleiri flokka.  

 

Fundarstjóri bar undir fundinn hvort Stefán Vilhjálmsson fagsviðsstjóri hjá Matvælastofnun 

mætti ávarpa fundinn. Það var samþykkt.  



Stefán Vilhjálmsson lýsti því að hann næði 67 ára aldri á næstunni og hygðist hætta störfum 

kringum næstu áramót og starf sitt hefði þegar verið auglýst. Þakkaði sauðfjárbændum 

samstarfið og þolinmæðina síðustu ár og áratugi.  

 

Fundarstjóri lýsti því að enn væru 6 á mælendaskrá og umræðunum yrði frestað til kl. 19:30 

en Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson hefði beðið um orðið. 

 

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson þakkaði umræðuna. Ræddi um skýrslu RML sem unnin hefði 

verið fyrir Strandamenn og Vestfirðinga. Á fundi á Ísafirði hefðu í fyrsta sinn verið birtar 

tölur úr þeirri skýrslu. Fulltrúar Bændasamtakanna sem hefðu verið að kynna 

búvörusamningana hefðu viljað fá skýrsluna í hendur til að geta verið inni í umræðunni. 

Starfsmaður RML hefði sent sér skýrsluna. Frá sér hefði hann dreift henni til fulltrúa í 

samninganefndinni, framkvæmdastjóra LS og forstöðumanns Útgáfu- og kynningarsviðs BÍ. 

Eftir á að hyggja hefði átt að standa öðruvísi að dreifingu skýrslunnar og RML hefði beðist 

afsökunar á því hvernig hlutirnir þróuðust. Reiknivél sú sem skýrslan hefði verið byggð á, 

hefði nýtt tölur úr gagnagrunnum sem væru á ábyrgð Bændasamtakanna. Taldi þau orð sem 

ákveðnir aðilar hefðu notað í umræðunni um skýrsluna ekki boðleg í þessu samhengi. Ræddi 

síðan um atkvæðagreiðsluna um búvörusamninginn, þar hefði verið meiningin að þoka 

hlutunum í átt að rafrænum atkvæðagreiðslum, framkvæmdin hefði verið þannig að allir sem 

ekki hefðu verið búnir að skrá sig inn á bændatorgið á ákveðnum tíma, hefðu fengið 

atkvæðaseðil á pappír. Ræddi um pólitíska stöðu formanns BÍ og þeirra sem störfuðu í 

samninganefnd um búvörusamninga. Sagðist ekki hafa tekið þátt í pólitísku starfi síðan hann 

hefði orðið formaður BÍ og hann hefði lagt áherslu á það að hann hefði viljað starfa með og 

ræða við alla þá sem vildu ræða við forystumenn bænda, hvar sem þeir væru í stjórnmálum. 

Ekki ætti að stilla mönnum upp eftir pólitískum línum, um slíkt hefði ekki verið hugsað þegar 

nefndin hefði verið skipuð. Gott væri að bændur kæmu viðhorfum sínum að í samskiptum 

sínum við alla þingmenn, hvar sem þeir stæðu í stjórnmálum. Var ósammála fullyrðingum um 

slök viðbrögð bændaforystunnar við tollasamningnum sem gerður hefði verið við ESB, gripið 

hefði verið til fullra varna og það fljótt. Ræddi um breytingar þær sem hefðu orðið á 

fulltrúaskipan í stjórn BÍ, erfitt væri að koma fulltrúum allra búgreinafélaganna að í 5 manna 

stjórn. Kosningin hefði verið lýðræðisleg. 

 

 

6. Málum vísað til nefnda 

Fundarstjóri lagði fram mál þau sem lágu fyrir fundinum og vísaði þeim til nefnda. 

Málin eins og þau voru lögð fyrir nefndirnar, eru birt í heild sinni sem viðauki við 

fundargerðina. 

Nefndir fundarins voru skipaðar á eftirfarandi hátt: 

 

1. Félagsmálanefnd    5. Markaðsnefnd  
Sigvaldi H. Ragnarsson formaður Ólafur Þorsteinn Gunnarsson formaður 

Einar Freyr Elínarson    Böðvar Sigvaldi Böðvarsson  

Geir Gíslason     Birgir Ingþórsson  

Anna Berglind Halldórsdóttir   Albert Guðmundsson  



Guttormur Stefánsson    Ragnar Lárusson  

Gísli Geirsson     Guðrún Ragna Einarsdóttir 

        

2. Fagnefnd     6. Allsherjarnefnd  
Erlendur Ingvarsson  formaður Sigurður Þór Guðmundsson formaður 

Jón Kristófer Sigmarsson   Þórarinn B. Þórarinsson  

Sæþór Gunnsteinsson    Jón Stefánsson  

Merete Rabölle    Davíð Sigurðsson  

Guðmundur V. Gunnarsson   Árni Þorbergsson  

Skúli Þórðarson    Heidi Andersen 

 

3. Byggðanefnd    7. Heilbrigðisnefnd  
Gunnar Þórarinsson   formaður Hákon B. Harðarson  formaður 

Guðbrandur Björnsson   Ólafur Benediktsson  

Vagn Sigtryggsson    Íris Þórlaug Ármannsdóttir  

Gunnar Sigurjónsson    Ármann Guðmundsson  

María Dóra Þórarinsdóttir    Jóhann P. Ágústsson  

      Eyjólfur Ingvi Bjarnason 

     

4. Kjötmatsnefnd     8. Fjárhagsnefnd  
Ágúst Ingi Ketilsson   formaður Birgir Arason   formaður 

Smári Borgarsson    Guðmundur St. Björgmundsson  

Jóhann Ragnarsson    Þóra Sif Kópsdóttir  

Guðfinna H. Árnadóttir   Björgvin Vernharðsson  

Stefán Þór Sigurðsson   Rúnar Björn Guðmundsson  

    

 

Einar Ófeigur Björnsson benti á að fulltrúar hefðu í möppum sínum punkta frá stjórn, til 

umræðu á fundinum og í boði væri að hann eða Sindri kæmu og ræddu þá við þær nefndir 

sem þess óskuðu. 

Kaffihlé var tekið kl. 16:06 og þar á eftir voru fundir í starfsnefndum fram til 18:30. 

Fundur hófst aftur kl. 19:31. 

 
 

Umræður um skýrslur – almennar umræður – framhald af lið nr. 5  
Ólafur Benediktsson þakkaði fram komnar skýrslur og erindi. Þakkaði Svavari Halldórssyni 

störf hans fyrir sauðfjárbændur. Stækka þyrfti þann hluta af afurðaverðinu sem bændur fengju 

í sinn hlut. Halda þyrfti því á lofti að lambakjöt væri þjóðarréttur Íslendinga. Lambakjötið 

þyrfti að kynna betur fyrir erlendum ferðamönnum sem gjarna spyrðu hvaðan kjötið kæmi og 

því þyrfti að halda á lofti við hvaða aðstæður það væri framleitt. Var bjartsýnn á það 

markaðsstarf sem framundan væri, þolinmæði þyrfti til að halda þess háttar út. Minnti á að 

eftir þrjú ár ætti að endurskoða búvörusamninginn. Ræddi um grillvagn sauðfjárbænda, taldi 

gott að sauðfjárbændur hittu neytendur, t.d. í tengslum við hann. Þakkaði góð samskipti við 

formann samtakanna. Velti fyrir sér hvort netfang landssamtakanna, ls@bondi.is væri virkt. 

Póstur sem sendur væri til samtakanna virtist ekki alltaf ná að komast til skila strax.  

Jóhann Ragnarsson sagðist hafa séð landbætur takast mjög vel, t.d. á Eyvindarstaðaheiði, 

standa þyrfti myndarlega að slíku. Ræddi þau viðhorf að innanlandsmarkaðurinn hefði orðið 
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til þess að tryggja búvörusamninginn, hann teldi sjálfur að búsetan í hinum dreifðu byggðum 

og viðhald þeirrar byggðar væri forsenda fyrir því að sauðfjársamningurinn hefði verið 

gerður. Sagðist hafa staðið með bændum annars staðar á landinu í vinnu þeirra í tengslum við 

landbætur og gerði því þá kröfu að bændur á öðrum svæðum skildu stöðu sauðfjárbænda á 

Ströndum og styddu þá í sinni kjarabaráttu og í að verja byggðina þar. Mörg af þeim störfum 

við annað en landbúnað, sem hefðu verið á Ströndum þegar hann hefði hafið búskap, væru 

horfin af svæðinu. Sagði bændur á svæðinu hafa reynt að styrkja stöðu sína með því að kaupa 

greiðslumark og því hefðu þeir viljað halda í það kerfi. Bað aðra sauðfjárbændur að skilja 

stöðu bænda á Ströndum, hann reyndi einnig að skilja stöðu annarra sauðfjárbænda. Sagði 

skýrslu RML hafa sýnt að sauðfjárbændur á Ströndum myndu tapa 20% af tekjum sínum, 

hann væri ekki einvörðungu að ræða um sína persónulegu hagsmuni. Erfitt væri fyrir 

Strandamenn að taka þá skerðingu á sig, þess vegna hefðu þeir verið svo beittir í umræðunni, 

sem þeir hefðu orðið. Sagðist á ýmsan hátt skilja þá bændur sem stæðu í slag í fjölmiðlum 

fyrir beit fyrir 50 kindur. Hins vegar hefði slík umræða haft áhrif á alla sauðfjárbændur. 

Sagðist óánægður með það að formaður BÍ virtist telja eðlilegt að leita eftir gögnum sem aðrir 

hefðu keypt hjá RML án þess að leita til þeirra sem hefðu keypt verkið. Sagði þetta snúast um 

trúnað, vitnaði í bréf frá framkvæmdastjóra RML þar sem segir að ekki ætti að afhenda öðrum 

en verkkaupa gögn sem þessi.  

Jóhann Pétur Ágústsson ræddi lítillega um framkvæmd kosninganna um búvörusamningana. 

Síðan ræddi hann um gæðastýringuna og landnýtingu sauðfjárbænda. Sagði hafa verið spurt á 

einum þeirra kynningarfunda, sem haldnir hefðu verið um búvörusamninginn, hvað sjálfbær 

landnýting væri. Þeirri spurningu hefði reynst erfitt að svara og ekki væri víst að allir skildu 

umrætt hugtak á sama hátt. Sagði mikið hafa verið rætt um ásetningshlutfall, það yrði að vera 

1, annað væri ekki sanngjarnt. Nú væri hins vegar svo að margir virtust sælir með að mikið af 

stuðningnum væri í gripagreiðslum en lítið eða ekkert þyrfti að tengja þær við framleiðslu. 

Sagði formann BÍ hafa skýlt sér bak við stjórn og framkvæmdastjóra RML í tengslum við 

skýrsluna sem unnin hefði verið fyrir Strandamenn og Vestfirðinga. 

Hákon B. Harðarson ræddi um fjármögnun samtakanna, sagði fríðindakortið sem rætt væri 

um að búa til, verða að vera svo öflugt að það hvetti fólk til að greiða árgjöld til samtakanna. 

Spurði um kostnaðinn við grillvagninn. Ræddi um kosninguna um búvörusamninginn. Taldi 

hana vart hafa verið auglýsta nóg, líklega hefði átt að senda félögum bréf. Taldi peninga vera 

eina hlutinn sem virkaði til að láta menn gera hlutina sem best, ef menn ætti á hættu að missa 

gæðastýringuna myndu þeir passa sig. 

Einar Ófeigur Björnsson lýsti því að kosningin um búvörusamningana hefði tekist þó ekki 

hefði litið vel út með hana á tímabili, allir hefðu mátt vel við una þegar upp hefði verið staðið.  

Ágúst Ingi Ketilsson þakkaði fram komin erindi. Hinn nýi búvörusamningur virtist hafa orðið 

til þess að etja sauðfjárbændum að einhverju leyti saman. Sagðist ekki hafa verið sáttur við 

málflutning sumra kollega sinna um tilfærslur fjármuna samningsins milli svæða. Lýsti því að 

Landgræðslan hefði verið fengin til þess að gera landbótaáætlun fyrir Flóa- og 

Skeiðamannaafrétt og friða ætti um það bil 2/3 af svæðinu en á þeim hluta gengi vart nokkur 

kond. Sagði Skeiðaréttir mannflestu réttir landsins og góða landkynningu. Var ánægður með 

störf Svavars Halldórssonar, augljóst væri að hærra verð þyrfti að fá fyrir afurðirnar. 

Guðmundur Valur Gunnarsson þakkaði erindin og umræðurnar á fundinum. Ræddi um 

landnýtingarþáttinn og tók undir með Sigvalda og Guðrúnu um það beitarálag sem væri af 

öðru en sauðfé. Á svæði hans væri meira álag af gæsum og hreindýrum en sauðfé. Sagði fé 

sitt ganga á mörgum jörðum þó hann hefði nægilegt land heima fyrir, fé hefði fækkað á 

jörðum í nágrenninu. Taldi samtök sauðfjárbænda eiga að fara varlega í að beita sér fyrir 



bretingum á beitarmálum á svæðum þar sem sátt væri um þau. Spurði hvernig menn sæju fyrir 

sér eftirlit með gæðastýringunni í framtíðinni. 

Oddný Steina Valsdóttir þakkaði Sveini Runólfssyni samstarfið, þakkaði einnig fram komin 

erindi. Ræddi um markaðsmálin. Hvíta kjötið lækkaði sífellt, innflutningur á hráu kjöti gæti 

haft mikil áhrif á kjötverð innanlands. Fyrir vikið væri enn mikilvægara að markaðsátakið 

sem stefnt væri að, tækist. Sagðist hafa mikinn skilning á stöðu þeirra sem byggju við einhæft 

atvinnulíf eins og væri á Ströndum. Ræddi landnýtingarmálin, annars vegar tengdust þau 

ágangi á land og hins vegar sjálfbærni, sem virtist vera hugta sem misjafn skilningur væri 

lagður í. Nú væri sjálfbærnin skilgreind eftir rofhlutfalli (%) í beitilandi. Inntak sjálfbærni 

væri það að ekki væri verið að ganga á auðlindir eða koma í veg fyrir bata. Ná þyrfti að meta 

beitarþol með nákvæmari og réttari hætti en verið hefði. Sagði mikinn mun vera á 

sjónarmiðum sérfræðinga. Sagði Andrés Arnalds hafa sagt það ofbeit ef fé eins gengi á landi 

annars. Vegna fækkunar fjár víða um land hefði fé farið að dreifa sér víðar. Stutt væri frá 

umræðu um ágang yfir í umræðu um lausagöngu og bann við henni. Ýmis viðhorf væru uppi. 

Gagnlegt væri að hafa mælingar til að styðjast við í mati á landi og vita hvenær komið væri út 

yfir þau mörk sem skynsamleg væru. Mikilvægt væri að verkefnið um mat á beitarþoli tækist 

vel. Vandamál væru til staðar í þessum efnum og á þeim yrði að vera hægt að taka. Vonandi 

næðist sátt um þau mál.  

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson ræddi um orð þeirra félaga Jóhanns Ragnarssonar og Jóhanns 

Péturs Ágústssonar. Sagðist hafa talið það þjóna hagsmunum Strandamanna og Vestfirðinga 

að skýrslan sem gerð hefði verið fyrir þá færi sem víðast. Bað þá sem keyptu skýrsluna 

afsökunar á því hvernig að dreifingu hennar hefði verið staðið og bað einnig Eyjólf Ingva 

Bjarnason starfsmann RML afsökunar.  

Þórarinn Ingi Pétursson skildi sjónarmið Jóhanns Ragnarssonar á margan hátt. Sagði 

samninganefndina hafa horft á heildina og reynt að vinna þannig. Miklu meira þyrfti að koma 

til en sauðfjársamningurinn einn til að verja byggðir á jaðarsvæðum. Samningurinn hefði 

verið gerður til að auka tekjur bænda. Ekki hefði verið lagt í neina herferð til að færa fjármuni 

frá sumum svæðum yfir á önnur svæði. Ræddi um skipti fulltrúa LS í stjórn Ístex. 

Trúnaðarbrestur hefði orðið milli stjórnar samtakanna og fulltrúans. Hinn nýi fulltrúi sæti í 

stjórn Ístex í umboði stjórnar LS. Sagði samtökin hafa ágætis reynslu af því að hafa 

starfsmann samtakanna í stjórn Ístex og myndi ekki eftir því að það hefði verið gagnrýnt á 

fundi sem þessum. Sagði Guðrúnu Vöku vera verkefnisstjóra upprunamerkisins sem nýlega 

hefði verið búið til. Taldi að Guðrún myndi nýtast Ístex vel, bændum til heilla. Ræddi um 

kolefnisjöfnun lambakjötsframleiðslu. Hluti af stjórn LS ásamt framkvæmdastjóra hefði setið 

fundi í umhverfisráðuneytinu um þau mál. Rætt hefði verið um skógrækt sauðfjárbænda í 

samhengi við þau. Reynt hefði verið að meta kolefnisjöfnuð í sauðfjárbúskap á 

Fljótsdalshéraði, það væri eina tilraunin til þess hér á landi til þessa. Vinna að slíku mati væri 

hafin í samstarfi við umhverfisráðuneytið eins og fram hefði komið, þessu efni þyrfti að gera 

skil til að viðhalda góðri ímynd búgreinarinnar. Verkefnið um mat á gróðurauðlindum sem 

tekið hefði verið inn í hinn nýja sauðfjársamning þyrfti að fá góða stjórn eins og nefnt hefði 

verið. Sagði þrjú ár ekki langan tíma til að auka virði sauðfjárafurða en til þess verks væru 

ætlaðir ákveðnir fjármunir allan samningstímann, 10 ár, mest þó fyrstu þrjú árin. Ræddi um 

starf Markaðsráðs kindakjöts, líklegast þyrftu að vera þar fimm starfsmenn í upphafi til að 

koma verkefninu á rekspöl. Það myndi hins vegar ekki verða að veruleika fyrr en 

nauðsynlegar lagabreytingar yrðu samþykktar á Alþingi. Ræddi um grillvagninn, hann hefði 

ekki mikla markaðslega þýðingu eins og væri. Kostnaðurinn við hann hefði verið 8-9 

milljónir á síðasta ári. Ófáir sauðfjárbændur hefðu ferðast með vagninn á ýmsum tímum 



sólarhringsins um hábjargræðistímann og sá kostnaður væri ekki færður í reikninga 

samtakanna. Sagðist sammála Svavari að líftíma grillvagnsins væri ef til vill um það bil að 

ljúka, að óbreyttu væri þessum fjármunum betur varið annars staðar. Búið væri þó að panta 

vagninn talsvert komandi sumar. Gerði ágangsmálin að umtalsefni. Talað hefði verið um að 

allir þyrftu að gera landnýtingaráætlun og gera grein fyrir því landi sem fé þeirra gengi á. 

Gæðastýringin væri vissulega opin á ýmsan hátt og hana þyrfti að bæta og styrkja í sessi 

þannig að hún virkaði og þjónaði bændum. Víða á landinu væru ákveðin vandkvæði vegna 

ágangs sauðfjár, verkefnið um mat á gróðurauðlindum ætti að hjálpa til við að meta stöðuna. 

Umræðan um beit og ágang sauðfjár myndi halda áfram svo lengi sem sauðfé væri haldið í 

landinu. Sauðfjárbændur þyrftu að vera ráðandi í umræðunni. Ræddi um vandamál vegna 

ónógs viðhalds girðinga meðfram vegum. Sumir landeigendur stæðu sig engan veginn í þeim 

efnum og í Grýtubakkahreppi hefði bann við lausagöngu á vegsvæðum verið lagt af vegna 

þessa. Hins vegar væri ekki gott fyrir ásýnd sauðfjárbúskapar að mikið væri um fé á 

vegsvæðum. Ræddi um tölvupóstsmál samtakanna, hann myndi taka þau upp við 

framkvæmdastjórann. Ef brotalöm virtist á samskiptum við stjórnina, þá væri það hennar að 

bæta úr þeim. Ræddi um hvernig haga ætti eftirliti með gæðastýringunni í sauðfjárræktinni. 

Framkvæmdastjóri skrifstofu búnaðarmála hjá Matvælastofnun væri að skoða þau mál. Hins 

vegar væri ákveðin þversögn fólgin í því að vilja hafa eftirlit en svo mætti það ekkert kosta. 

Finna þyrfti milliveg en eftirlitið mætti ekki vera dýrt. 

 

Fundarstjóri bar undirritaða reikninga LS 2015 undir fundinn og voru þeir samþykktir 

samhljóða. 

 

Oddný Steina Valsdóttir sagði ekki hafa verið nægjanlegan vilja hjá öllum starfsmönnum 

Landgræðslunnar til að finna raunhæfar lausnir í málefnum gæðastýringarinnar og varðandi 

landnýtingaráætlanir. Landssamtökin hefðu verið lausnamiðaðir í samskiptum sínum við 

stofnunina. Hún lýsti því síðan yfir að hún gæfi kost á sér til setu í stjórn samtakanna áfram. 

Böðvar Baldursson þakkaði umræður dagsins. Rætt hefði verið talsvert um grillvagninn og 

spurt hefði verið eftir því hvað gera ætti við hann. Spurði hvort staðsetja ætti vagninn á 

höfuðborgarsvæðinu og stilla honum upp við stórmarkaðina, semja við sláturleyfishafa og 

kynna lambakjöt fyrir þeim sem ekki væru því nákunnugir. Sagðist gefa kost á sér til setu í 

stjórn samtakanna áfram. 

 

Fundarstjóri tilkynnti að Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson hefði gefið kost á sér til 

áframhaldandi setu á búnaðarþingi fyrir samtökin. 

 

 

7.  Mál til afgreiðslu 
 

Mál frá Heilbrigðisnefnd 

 

Mál nr. 1. Þróun bóluefnis við lungnakregðu 

Hákon B. Harðarson lýsti því að ákveðið hefði verið að málið yrði ekki afgreitt frá nefndinni 

á grunni 4. gr. samþykkta aðalfundar samtakanna. Nú þegar væri verið að vinna að þróun 

bóluefnis við sjúkdómnum og það yrði síðan prófað á nokkrum bæjum í framhaldi af því. Rétt 

væri að bíða niðurstaðna úr því starfi áður en til annarra ráða yrði gripið.  



Tillagan finnst í viðauka við fundargerðina eins og hún var lögð fyrir fundinn. 

 

Mál nr. 8. Innflutningur á hráu kjöti 

Jóhann Pétur Ágústsson byrjaði mál sitt á því að biðja Sigurgeir Sindra Sigurgeirsson 

afsökunar á þeim orðum sem hann hefði látið falla um hann í umræðu um skýrslu þá sem 

RML hefði unnið fyrir sauðfjárbændur á Ströndum og Vestfjörðum. 

Jóhann lýsti því síðan að nefndin hefði ákveðið að vísa máli nr. 8 til stjórnar á grunni 4. gr. 

samþykkta aðalfundar samtakanna.  

Hina upprunalegu tillögu er að finna í viðauka fundargerðarinnar. 

Samþykkt með þorra atkvæða gegn þrem. 

 

Mál nr. 12. Flutningur líffjár milli hólfa 

Jóhann Pétur Ágústsson lýsti því að nefndin hefði ákveðið að vísa málinu til stjórnar á grunni 

4. gr. samþykkta aðalfundar samtakanna.  

Hin upprunalega tillaga finnst í viðauka fundargerðarinnar. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 26. Sauðfjárveikivarnargirðingar 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 beinir því til stjórnar LS að hún fylgi því eftir 
að Matvælastofnun viðhaldi sauðfjárveikivarnargirðingum, ella að fjarlægja þær. 
Greinargerð: Það er algerlega ótækt að sauðfjárbændur þurfi að vera í óvissu um hvort 
girðingum milli svæða sé viðhaldið. Það á ekki að líðast að menn geti reiknað það út að 
hagkvæmara sé að borga bætur fyrir línubrjóta heldur en að viðhalda línunum þar sem það 
er lögbundið hlutverk Matvælastofnunar að viðhalda þeim og fjarlægja þar sem ekki eru 
lengur í notkun.  

Hákon B. Harðarson hafði framsögu fyrir málinu. 

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson rifjaði upp stöðuna síðastliðið vor, seint hefði gengið að fá fjármagn til 

viðhalds girðinganna þá. Sagði fé hafa verið farið fram og til baka yfir girðinguna milli 

Dalahólfs syðra og nyrðra áður en farið hefði verið að gera við girðinguna. Spurði hvort víst 

væri að bændur vildu missa sumar þessar girðingar þó svo opinberir aðilar hættu að halda 

þeim við. Ekki hefði verið nokkur vegur að fá MAST til að hirða upp eldri girðingar sem 

lagstar væru en af þeim stafaði hættat. Bað nefndina að taka málið aftur og skoða það betur. 

Benti á að laga þyrfti orðalag í greinargerðinni. Ef til vill vildu sveitarfélög eða aðrir taka 

girðingarnar yfir. 

Erlendur Ingvarsson tók til máls og ræddi aðferðir við að fá MAST til að fjarlægja  

Hákon B. Harðarson sagði að orðalagið ,,ella að fjarlægja þær“ snerist um dýravelferð, því 

hættulegt væri fyrir búfé ef girðingar lægju í reiðileysi. 

Birgir Ingþórsson benti á að endurskoða þyrfti orðalag tillögunnar. Ef til vill vildu 

sveitarfélög taka sumar þessara girðinga yfir ef MAST hætti að halda þeim við. Beindi því til 

nefndarinnar að endurskoða orðalagið. 

Málinu vísað aftur til nefndarinnar. 

 

Tillögur frá Allsherjarnefnd 

 

Tillögur 5 og 17 teknar saman: 



Um ullarnýtingu og flokkun.  

Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2016 beinir því til stjórnar LS og Ístex að átak verði 

gert í fræðslu um ullarflokkun með það að markmiði að auka verðmæti ullarframleiðslunnar. 

Leggur fundurinn til að útbúið verði myndband, sem verði aðgengilegt á veraldarvefnum, sem 

sýnir helstu álitaefni sem upp koma varðandi ullarflokkun og helstu gallar og einkenni sýnd. Þá 

verði frágangur og merkingar skýrðar. Jafnframt er áréttað að greinargerð um ástæður 

verðfellingar á ullarmati bænda fylgi ávallt niðurstöðu.   

Greinagerð: Nú þegar verulegur hluti bænda á snjallsíma er einfalt að semja við bændur og 

rúningsmenn um að taka upp myndbönd af margs konar aðstæðum og álitaefnum sem upp 

koma við ullarflokkun og rúning. Telja má að frekar ódýrt yrði að fá menn til að send slíkt efni inn 

sem hægt væri síðan að klippa saman með útskýringum og fróðleik. Þá mætti jafnvel halda að 

möguleiki væri á að með notkun samfélagsmiðla mætti jafnvel koma slíkum upplýsingum á 

framfæri nánast í rauntíma ef starfsmenn ístex gætu svarað slíkum fyrirspurnum þegar 

rúningsvertíð stendur yfir.   

Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu fyrir sameinaðri tillögu. 

Umræður: 

Guðmundur Valur Gunnarsson sagði tillögu nr. 17 hafa komið frá félagi sauðfjárbænda á 

Suðurfjörðum. Tilefnið hefði verið að sumir bændur væru ósáttir við Ístex og settu alla ullina 

sínaí 2. flokk án þess að reyna að meta hana. Ístex ætti að beita sér enn meira varðandi 

ullarmat og ættu fulltrúar þess að hitta bændur til að kynna mál tengd ullarmatinu betur. 

Gunnar Þórarinsson sagði margt gott í tillögunum og þeir sem mætt hefðu á aðalfund Ístex 

hefðu fengið talsverða umræðu um málefni ullarmatsins þar. Engin beiðni hefði sér vitanlega 

komið frá bændum um að fá kynningu á ullarmati, á síðasta ári. Fyrirtækið væri meira en 

tilbúið til að leggja sitt af mörkum til þess að bæta ullarmat og kynna það betur fyrir bændum. 

Sagði tilgreint á afreikningum fyrir ull hve mikið ullarmagnið væri og í hvaða flokka ullin 

færi, tilgreina ætti einnig hvað hefði verið fundið að ullinni, hafi það eitthvað verið. Þær 

athugasemdir ættu að birtast inni á bændatorgi eins og á afreikningum þeim sem bændur 

fengju. Taka ætti alla galla úr ullinni, t.d. læraull sem ætti ekki að meta í H1, hún væri grófari 

og styngi þá sem þyldu illa ullina. Sagði að starfsmenn Ístex á Blönduósi væru fúsir til að 

svara bændum ef þá vantaði upplýsingar um ullina og mat hennar. Öllum innleggjendum væri 

frjálst að koma í ullarþvottastöðina, t.d. þegar verið væri að þvo ull þeirra, jafnvel gætu 

bændur beðið um að fá að vita hvenær ull þeirra væri þvegin. 

Einar Ófeigur Björnsson sagði nauðsynlegt að ná stærri hluta ullarinnar í hæsta gæðaflokk, 

eftirspurn eftir ull væri mikil. Ef til vill ætti að senda bændum dreifibréf í október þar sem það 

væri reiknað út hverju það skilaði að bæta meðferð og flokkun ullarinnar. Benda þyrfti 

bændum á að bæta meðferð hennar. Ef til vill ættu ekki eingöngu að koma skilaboð um galla á 

afreikningana, t.d. mætti skrá þar ef í ljós kæmi að bændur hefðu dæmt ull sína of hart og sett 

fyrsta flokks ull í annan flokk. 

Birgir Arason sagði verðmæti ullar sinnar langt fyrir ofan landsmeðaltal, mikill hluti af fé sínu 

væri hreinhvítur. Til væri allmargra ára gamalt myndband sem gert hefði verið um rúning og 

meðferð ullar og það mætti ef til vill nýta til leiðbeiningar. Hvatti bændur til að vanda vel til 

rúnings, hann hefði séð léleg vinnubrögð við rúning í myndböndum á netinu. Sagði lítið mál 

að flokka ull. Ístex hefði haldið námskeið í ullarmati heima hjá sér og kennarinn á 

námskeiðinu hefði sett talsvert af reifunum beint í pokann án þess að taka neitt úr þeim. Hafa 



þyrfti talsverðan verðmun á fyrsta og öðrum flokki ullar. Það myndi hvetja bændur til þess að 

vanda meðferð ullarinnar. 

Þóra Sif Kópsdóttir ræddi um ull og ullarmat. Velti fyrir sér hvað þyrfti til að fá sem mest 

verð fyrir ullina. Vissi um bónda sem sótt hefði námskeið hjá Ístex og metið ullina sína strax 

að því loknu en ullin hans hefði samt meira og minna verið felld hjá fyrirtækinu. Rifjaði upp 

annað keimlíkt dæmi og sagði að þeir bændur sem um ræddi vildu ekki koma nálægt ullarmati 

eftir þetta. Spurði hversu mikið kostaði að gera út fasta matsmenn til að meta ull hjá bændum.  

Birgir Ingþórsson sagði bændur þurfa að vanda sig við meðferð ullarinnar. Var ekki viss hvort 

Ístex væri á réttri leið í öllum atriðum. Ljóst væri að meira þyrfti að verða til af góðri ull í 

landinu. Þegar metið væri í þvottastöðinni, eftir mat heima á búunum, þá breyttist mat 

ullarinnar eingöngu á annan veginn, hún félli eingöngu, hækkaði ekki. Endurnýja þyrfti hluta 

af tækjum Ístex, t.d. í ullarþvottastöðinni á Blönduósi. Ef til vill ætti að greiða minni arð til 

eigenda fyrirtækisins en gert hefði verið og endurnýja tæki þess hraðar, þau væru orðin gömul 

og viðhaldsfrek. Annars flokks ullin væri lítt eða ekki skoðuð í þvottastöðinni, eingöngu 

þvegin, fyrsta flokks ullin væri skoðuð meira. 

Gunnar Þórarinsson lýsti því að teknar væru myndir af allri ull sem væri felld og bændur ættu 

að geta fengið að sjá þær myndir og athugasemdir þær sem gerðar væru. Þeir sem mætu ullina 

á Blönduósi felldu hana ekki um flokk að ástæðulausu. Það væri ekki hagur fyrirtækisins að 

ullin félli um flokk frá því sem bændur hefðu metið hana. Rétt væri að endurnýja þyrfti 

talsvert af tækjum fyrirtækisins, þau væru sum orðin gömul. Samstarfi yrði komið á milli LS 

og Ístex við að kynna ullarmatsreglur betur fyrir bændum. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Fundarstjóri lýsti því að einungis hefðu komið fram eitt framboð til setu í aðalstjórn 

samtakanna, úr hvoru hólfinu sem kjósa ætti stjórnarmann úr. Því yrði kosið úr öllu félagatali 

á viðkomandi svæðum.  

Einnig gat hann þess að þrír félagsmenn hefðu lýst sig tilbúna að vera fulltrúar samtakanna á 

búnaðarþingi sem kjósa ætti nú til eins árs. Þessir aðilar væru Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, 

Þórarinn Ingi Pétursson og Oddný Steina Valsdóttir. 

 

 

Fundi frestað kl. 21:17 og kynnt að fundur hæfist aftur á sama stað kl. 9:00 að morgni þ. 

8. apríl.  

 

 

Fundi fram haldið á sama stað kl. 9:01  föstudaginn 8. apríl. 

 

Framhald af lið nr. 7 – málum til afgreiðslu 

 

Mál frá Allsherjarnefnd 

Mál nr. 11. Um áburðareftirlit 

Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2016 hvetur Matvælastofnun til að skýrslu um 

áburðareftirlit verði flýtt eins og kostur er á hverju ári. Þannig er hún aðgengileg áður en sala 

áburðar á næsta ári hefst þannig bændur hafi hana þegar áburðarkaup eru ákveðin. 



Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu fyrir málinu og skýrði að allsherjarnefnd hefði 

breytt tillögunni frá upphaflegri gerð. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 13. Auknar álagsgreiðslur á slátrun fyrstu vikur sláturtíðar  
 
Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2016 skorar á sláturleyfishafa að greiða álagsgreiðslur í 
upphafi sláturtíðar í samræmi við það hagræði sem felst í því að teygja á sláturtíð. 
 

Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu fyrir málinu.   

 

Umræður: 

Einar Ófeigur Björnsson lagði áherslu á að greitt yrði betra verð fyrir það kjöt sem selt væri til 

Ameríku í byrjun sláturtíðar. Það kjöt ætti að geta skilað betra verði til bænda en annað kjöt. Sá 

markaður ætti að geta skilað bændum 1.400-1.500 kr. á kg., í stað um það bil 600 króna. Tækifæri 

sem þetta þyrfti að nýta til þess að hvetja bændur til þess að koma með lömb í slátrun fyrir 

hefðbundna sláturtíð. Ef til vill ætti að gera slíka slátrun upp sérstaklega. Enginn færi að eltast við 

100 kr. viðbótargreiðslu á kg. á ef til vill örfá lömb, ekki væri nógu mikið í húfi við þær aðstæður. 

Erlendur Ingvarsson fagnaði tillögunni en sagðist muna eftir sumarslátrun fyrir allmörgum árum, 

jafnvel í júlímánuði. Á þeim árum hefðu sumir sem bjuggu utan Suðurlands talið Sunnlendinga 

standa betur að vígi að nýta sér það. Sagði nú muna allt að 25% á innleggsverði hjá SS í byrjun 

sláturtíðar og í lok hennar. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál frá Byggðanefnd 

Mál nr. 20. Þjóðgarður á miðhálendi Íslands.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 hvetur stjórnir Landssamtaka sauðfjárbænda og 

Bændasamtaka Íslands, sem og bændur alla, að fylgjast vel með framvindu hugmynda um að gera 

miðhálendi Íslands að þjóðgarði og gæta þess að aldagamall réttur bænda til afnota og/eða umferðar 

um afréttarlönd verði ekki skertur. Einnig að hvika hvergi frá rétti bænda til skynsamlegrar nýtingar 

beitilanda á miðhálendinu.  

Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu. 

 

Umræður: 

Oddný Steina Valsdóttir lýsti stuðningi við tillöguna, huga þyrfti að því við fjármögnun 

hagsmunagæslunnar að fjármagna vinnuna við að gæta þeirra hagsmuna sem hún fjallaði um. 

Sú gæsla væri sífellt viðfangsefni samtakanna. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 4. Byggðastefna.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 krefst þess að stjórnvöld móti og hrindi í 

framkvæmd skýrri byggðastefnu sem hafi það að markmiði að bæta búsetuskilyrði fólks á 

landsbyggðinni til að koma í veg fyrir áframhaldandi fækkun íbúa því ískyggilega horfir víða í 

þeim efnum á næstu árum, verði ekki gripið til afgerandi mótvægisaðgerða. 

Greinargerð: 



Á tiltölulega fáum árum hefur mikil fólksfækkun átt sér stað í hinum dreifðu byggðum landsins og í 

kjölfarið orðið mikil skekkja í aldurssamsetningu þeirra sem eftir sitja. Þjónusta hefur dregist 

verulega saman, t.d. hafa bankaútibú lokað og póstur aðeins borinn út annan hvern virkan 

dag, sem kemur sér mjög illa fyrir íbúa og fyrirtækjarekstur í dreifbýli. Skólum hefur fækkað 

og heilsugæsla s.s. fæðingarþjónusta í héruðum minnkað. 

Á sama tíma og akstursleiðir lengjast og umferð eykst vegna ferðafólks hefur viðhald 

sveitavega verið í algjöru lágmarki og sumir nánast óakandi. Á sínum tíma þegar 

þungaskatturinn af dísilbílum var aflagður og litaða dísilolían tekin upp var dreifbýlisfólki lofað 

mótvægisaðgerðum, en ekkert bólar enn á þeim. Sama má segja um tvískiptingu 

raforkukerfisins en þessar breytingar báðar virkuðu sem beinn skattur á dreifbýlið. 

Brýnt er og raunar lífsnauðsynlegt heilu landsvæðunum að því fólki sem nú leitar í dreifbýlið, 

og vill skapa sér þar framtíð verði búin skilyrði til þess svo sveitirnar geti dafnað. Hafa skal í 

huga að ekki er síður mikilvægt að hlúa að dreifbýli nálægt þéttbýli en hinum afskekktustu 

sveitum landsins. 

Fyrirmyndir að æskilegum leiðum eru til í nágrannalöndunum þar sem búseta er styrkt í 

gegnum skattakerfið með t.d. hærri persónuafslætti, hærri barnabótum, frádrætti vegna 

aksturs yfir ákveðnum vegalengdum til og frá vinnu og vegna grunnþjónustu, s.s. 

heilbrigðisþjónustu. 

Dreifbýlið þarf einnig að fá möguleika á skatttekjum af tvöfaldri búsetu fólks og hluta af 

útsvarstekjum þeirra er nota innviði sveitarfélaganna til tekna, s.s. ferðaþjónustuaðila sem 

hafa ekki fasta búsetu í viðkomandi sveitarfélagi. 

Með auknum ferðamannastraumi til landsins eykst mikilvægi þess að dreifa ferðamönnunum 

sem víðast um landið. Þá þurfa að vera til staðar góðar samgöngur, nettengingar (ljósleiðari), 

farsímasamband, öflug sveitarfélög og blómlegar sveitir sem geta tekið á móti þessu fólki 

með sóma. 

Byggðamálin eru ekki minna áríðandi heldur en gerð nýrra búvörusamninga því „keðjan 

verður aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn“. 

Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson sagði tillöguna gríðarlega mikilvæga og vanda þyrfti sig við hana. Ræddi 

um orðalag þar sem væri talað um að ískyggilega horfði á næstu árum, ískyggilega hefði líka 

horft undanfarin ár, t.d. í Árneshreppi á Ströndum, sú hnignun hefði staðið yfir undanfarin ár. 

Sagði afstætt hvað væri afskekkt. Skoða þyrfti heildarmyndina. Lýsti mikilli fólksfækkun í 

Húnaþingi vestra á undanförnum áratugum. Margt væri jákvætt að gerast í því sveitarfélagi en 

fólksfækkun væri enn til staðar, bað nefndina að taka málið aftur og skoða betur. 

Sigvaldi Ragnarsson fagnaði tillögunni og sagði hana í sama anda og hann hefði talað á 

undanförnum árum. Vildi upplýsa fundarmenn um skerðingu á póstsamgöngum, nú væri 

póstur borinn út 3 daga aðra vikuna en 2 daga hina. Taldi að fólk hefði sætt sig við þessa 

skerðingu á þjónustu, ef því hefði verið haldið að hafa 3 ferðir í hverri viku. Taldi undarlegt 

að Íslandspóstur gæti ekki haldið uppi því þjónustustigi. Sagði fólk ekki setjast að í dreifbýli 

ef vegir væru illa eða ekki þjónustaðir. Bað nefndina að skoða orðalag tillögunnar betur. 

Einar Ófeigur Björnsson sagði jaðar byggðanna færast til ef afskekktustu byggðir grisjuðust 

eða færu í eyði. Tók dæmi úr Norður-Þingeyjarsýslu þar sem heil svæði væru við að að falla í 

auðn eða farin í eyði. Tók undir að skoða þyrfti orðalag í greinargerðinni. Taka mætti tillit til 

þess við samningu greinargerða eins og þessarar að t.d. aðstæður til heilsugæslu hefðu að 



einhverju leyti breyst við batnandi samgöngur. Einnig hefði skólum á ýmsum svæðum fækkað 

í samhengi við fækkun barna á skólaaldri. Í margar sveitir vantaði ungt fólk. 

 

Málinu vísað aftur til nefndarinnar. 

 

 

Mál nr. 27. Tillögur MAST að breytingu á reglugerð nr. 550/2008 

 

Reglugerð nr. 550 um flutning líflamba milli landsvæða er frá árinu 2008.  

1. gr. 

Gildissvið og markmið. 

Reglugerð þessi fjallar um alla flutninga á líflömbum og kiðum yfir varnarlínur vegna endurnýjunar 

bústofns vegna niðurskurðar af völdum sjúkdóma, búháttabreytinga og/eða kynbóta á fjárstofni bús. 

Markmið reglugerðarinnar er að koma í veg fyrir að alvarlegir smitsjúkdómar berist milli 

sóttvarnarsvæða við flutning líflamba. 

2. gr. 

Skilgreiningar. 

Líflambasölusvæði: Sóttvarnarsvæði eða landsvæði innan sóttvarnarsvæðis sem afmarkast af 

girðingum og/eða náttúrulegum hindrunum sem mynda farartálma eða hindrun á samgangi sauðfjár 

við svæði þar sem riðuveiki hefur greinst, og uppfylla ákvæði 3. gr. 

Sóttvarnarsvæði: Landsvæði sem afmarkast af varnarlínum, ám, vötnum, sjó eða öræfum sem ásamt 

fyrirskipaðri vörslu og öðrum varúðarráðstöfunum mynda farartálma eða fullkomna hindrun á 

samgangi dýra. 

3. gr. 

Líflambasölusvæði. 

Líflambasölusvæði skulu uppfylla svofelld skilyrði: 

a. Riðuveiki má aldrei hafa greinst þar. 

b. Garnaveiki má ekki hafa greinst þar síðastliðin tíu ár. 

c. Girðingar og náttúrulegar hindranir umhverfis það skulu vera fjárheldar. 

d. Smitálag er lítið vegna riðuveiki á aðliggjandi sóttvarnarsvæðum. 

e. Sauðfé frá öðrum sóttvarnarsvæðum má ekki hafa verið flutt til lífs inn á svæðið síðastliðin tuttugu ár 

nema frá viðurkenndum líflambasvæðum. 



4. gr. 

Lungnapest, kregða, kýlapest og tannlosHrein sóttvarnarsvæði. 

Óheimilt er að flytja líflömb frá sóttvarnarsvæðum þar sem skráningar- og tilkynningarskyldir 

smitsjúkdómar hafa verið staðfestir lungnapest, kregða, kýlapest eða tannlos hafa greinst síðastliðin 

tíu ár inn á sóttvarnarsvæði eða landsvæði innan sóttvarnarsvæða þar sem slíkir sjúkdómar hafa ekki 

verið staðfestir.sem eru laus við þessa sjúkdóma. Er það á ábyrgð bæði kaupenda og seljenda að slíkir 

flutningar eigi sér ekki stað.  

5. gr. 

Leyfi til sölu líflamba. 

Sauðfjárbændur sem óska eftir að selja líflömb skulu sækja um leyfi rafrænt á heimasíðu senda skriflega 

umsókn til Matvælastofnunar eigi síðar en 1. apríl hvers árs. á eyðublöðum sem stofnunin lætur í té. 

Matvælastofnun skal halda skrá yfir sauðfjárbændur sem uppfylla skilyrði reglugerðar þessarar og 

heimild hafa til að selja líflömb. 

Eigi síðar en 1. maí skal Matvælastofnun taka ákvörðun um hvort umsækjendum skv. 1. mgr. sé heimilt 

að selja líflömb enda uppfylli þeir eftirfarandigreind skilyrði: 

a. Býli sauðfjárbónda er á líflambasölusvæði, sbr. 3. gr. 

b. Eðlilegur fjöldi fullorðins fjár skal hafa verið sendur frá býli sauðfjárbónda í sláturhús eða hausum 

skilað inn til sýnatöku vegna riðuveiki undanfarin ár. 

c. Sauðfjárbóndi skal uppfylla ákvæði reglugerða um aðbúnað, fóðrun og merkingar búfjár. 

d. Sauðfjárbóndi skal hafa haldið fullnægjandi skráningar á viðskiptum með búfé og skráningar á 

sjúkdómum og lyfjanotkun í fé undanfarin ár. 

e. Nautgripir skulu ekki hafa verið fluttir á bæinn frá bæjum utan sóttvarnarsvæðis nema með leyfi 

héraðsdýralæknis. 

f. Smitvarnir á bænum skulu vera fullnægjandi. 

Sauðfjárbóndi heldur söluleyfi á milli ára, án umsóknar, svo lengi sem hann uppfyllir ofangreind skilyrði. 

Héraðsdýralæknar bera ábyrgð á að skulu sinna reglubundnu eftirliti sé sinnt meðmeð að líflambasölu-

bæir uppfylli skilyrði reglugerðar þessarar. 

6. gr. 

Leyfi til kaupa á líflömbum. 

Þeir sem óska eftir að kaupa líflömb skulu sækja um leyfi rafrænt á heimasíðu Matvælastofnunar. 

Heimilt er að kaupa líflömb séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt: 



Þeir sem óska eftir að kaupa líflömb skulu senda skriflega umsókn til Matvælastofnunar eigi síðar en 1. 

júlí hvers árs á eyðublöðum sem stofnunin lætur í té. 

Eigi síðar en 15. ágúst skal Matvælastofnun taka ákvörðun um hvort umsækjendum skv. 1. mgr. sé 

heimilt að kaupa líflömb enda uppfylli þeir eftirgreind skilyrði: 

a. Kaup eru gerð við sauðfjárbónda sem hefur leyfi til sölu líflamba skv. 5. gr. og ákvæði 4. gr. eiga ekki 

við. 

b. Kaup á líflömbum eru gerð í því skyni að endurnýja bústofn vegna niðurskurðar af völdum sjúkdóma, 

vegna búháttabreytinga og/eða kynbóta á fjárstofni bús. 

c. Kaupendur skulu uppfylla ákvæði reglugerða um aðbúnað, fóðrun og merkingar búfjár. 

d. Smitvarnir á býli kaupenda eru fullnægjandi. 

e. Kaupandi skal hafa skráð mark í samræmi við reglugerð nr. 200/1998 um búfjármörk, markaskrár og 

takmörkun á sammerkingum búfjár.  

f. Við kaupin skal kaupandi skal framvísa leyfi til kaupa frá Matvælastofnun og þrifavottorði vegna þrifa 

á flutningstæki, vottuðu af dýralækni, þegar gripir eru sóttir. 

 

Leyfi til kaupa á líflömbum útgefið af Matvælastofnun er ótímabundið en fellur úr gildi séu ofangreind 

skilyrði ekki uppfyllt eða breyting verður á búháttum frá því leyfi var gefið út. Matvælastofnun getur 

afturkallað útgefið leyfi verði breytingar á sjúkdómastöðu í landinu sem máli skipta. 

 

7. gr. 

Þrif á flutningstækjum. 

Flutningsaðili líflamba skal sjá til þess að flutningstæki séu þrifin og sótthreinsuð fyrir hvern flutning og 

skal hreinsunin tekin út og vottuð af dýralækni á þar til gerðu eyðublaði. Flutningsaðili skal framvísa 

vottorði dýralæknis sé þess óskaðáður en flutningur fer fram. 

8. gr. 

Skráningarskylda. 

Seljendur líflamba skulu fyrir 1. desember ár hvert skila rafrænt til Matvælastofnunar upplýsingum um 

viðskipti með líflömb á árinu á sérstökum eyðublöðum sem stofnunin lætur í té á heimasíðu sinni. 

Matvælastofnun heldur skrá yfir viðskipti með líflömb og þá sem óska eftir leyfi til sölu á líflömbum og 

til kaupa á líflömbum. 

9. gr. 

Viðurlög. 



Óheimilt er að flytja sauðfé til lífs yfir varnarlínur nema að fengnum leyfum og að uppfylltum ákvæðum 

þessarar reglugerðar. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum 30. gr. laga um 

dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993, með síðari breytingum. Með mál út af brotum skal 

farið að hætti opinbera mála. 

10. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993, með 

síðari breytingum, og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, með síðari 

breytingum 

Reglugerðin tekur þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði þessarar reglugerðar er heimilt á árinu 2008 að sækja um leyfi til sölu á líflömbum til 

1. júlí og um kaup á líflömbum allt til 15. ágúst. Matvælastofnun skal gefa út leyfi til sölu á líflömbum 

fyrir 1. ágúst og leyfi til kaupa á líflömbum fyrir 30. ágúst. 

Hákon B. Harðarson hafði framsögu fyrir málinu. Hann sagði frá því að Sigrún Bjarnadóttir 

sérgreinadýralæknir hjá Matvælastofnun hefði verið fengin til að ræða við nefndina og væri 

nú stödd á fundinum. Sagði máli mikið hafa verið rætt í nefndinni og tók 7. grein 

reglugerðarinnar sem dæmi. Sagði nefndina hafa bent Sigrúnu á að sums staðar væru 

einfaldlega ekki dýralæknar nema í 100-200 km. fjarlægð og hefði hún lofað að athuga með 

að fleiri en dýralæknar fengju að gefa vottorð um hreinsun flutningstækja. 

Sigurður Þór Guðmundsson tók til máls og lagði fram þá breytingartillögu að e-liður 3. gr 

reglugerðarinnar hljóðaði þannig: 

„Sauðfé frá öðrum sóttvarnarsvæðum má ekki flytja inn á svæðið.“  Sagði ekki mega vera 

tengsl á milli líflambasölusvæðanna. 

Atli Már Traustason taldi mikilvægt að halda hreinleika líflambasölusvæðanna. 

Sæþór Gunnsteinsson velti fyrir sér a-lið 3. gr. reglugerðarinnar. Ef aldrei mætti hafa komið 

upp riðuveiki á þeim stöðum sem selja ætti líffé frá, þá yrðu þau svæði ef til vill endalaust 

útilokuð frá því að verða líflambasölusvæði. Helst þyrfti að hafa einhver tímamörk á því hve 

löng slík útilokun ætti að vera. 

Jóhann Ragnarsson tók undir með Sigurði Þór. Umgangast þyrfti líflambasölusvæðin af 

mikilli varúð, ekki ætti að flytja fé milli þeirra svæða. Það væri allt of mikil áhætta, svæðin 

væru dýrmæt fyrir alla sauðfjárbændur í landinu. 

Einar Ófeigur Björnsson sagði þetta atriði snúast um að halda ákveðnum hlutum landsins sem 

hreinustum hvað sauðfjársjúkdóma varðaði, óskaði eftir að þessu væri breytt í tillögunni. 

Sagði líflambasölusvæðin vera 4 á landinu, málið snerist ekki um svæðin sem væri verið að 

aflétta sölubanni milli bæja á núna, heldur líflambasölusvæðin. Banni við sölu milli bæja 

innan svæðis sem riðuveiki hefði komið upp á væri aflétt eftir 20 ár frá síðasta tilfelli, þannig 

hljóðaði núgildandi reglugerð. 



Ármann Guðmundsson sagði að gera ætti kröfur um útbúnað flutningstækjanna sjálfra. Ekki 

væri endilega boðlegt að nota opnar kerrur eða jafnvel bíla sem ekki væru búnir til 

fjárflutninga í flutninga líffjár milli landshluta, ekki væri endilega nóg að þrífa tækin ef þau 

hentuðu ekki til verksins. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson ræddi um a-lið 3. greinar. Spurði hvort sjúkdómurinn sem hefði 

verið nefndur Nor-98 teldist riða og hvort hann væri þarna talinn með. 

Sigrún Bjarnadóttir sérgreinadýralæknir, sagði Nor-98 ekki falla undir skilgreiningu riðu, þar 

sem sá sjúkdómur smitaðist ekki milli kinda. Þó sá sjúkdómur væri á ákveðnum bæjum, væri 

ekki farið fram á niðurskurð þar. 

Þóra Sif Kópsdóttir ræddi um varnargirðingar, sagði sauðfjárveikivarnargirðingu á 

Snæfellsnesi ekki fá viðhald en sú girðing væri utan um hólf sem leyft væri að selja líflömb 

úr. Ræddi um tæki til að flytja líffé. Bæta mætti þau í sumum tilfellum og sameina ferðir til 

hagræðis. Spurði hvort ekki mætti kaupa líffé á fleiri en tveim svæðum í einu því ef sótt væri 

um leyfi að fá að kaupa á þrem svæðum, þá væri umsókninni hafnað. Hún fyndi ekkert um 

þessa hluti í reglugerðinni. Spurði hvers vegna þetta væri framkvæmt svona. 

Gunnar Þórarinsson spurði hvort fleiri svæði en þau 4 viðurkenndu svæði til að selja af líffé, 

uppfylltu skilyrðin til að fá leyfi til að selja líffé og hvað þyrfti þá að gera til að uppfylla þau. 

Sigrún Bjarnadóttir sérgreinadýralæknir benti á að tillagan að breytingunni á reglugerðinni 

svaraði spurningunni um hvers vegna fólk fengi ekki leyfi til að kaupa af fleiri en tveim 

svæðum. Sagði eiga að gefa út föst leyfi, erfitt væri fyrir seljendur líffjár að vita ekki hvort 

kaupréttur líffjár væri nýttur. Sagði breytingarnar vera til að auka skilvirkni og einnig til að 

bæta sóttvarnir eftir því sem mögulegt væri. Aðeins væru 4 svæði skilgreind sölusvæði fyrir 

líflömb. 

 

Kl. 9:45 var fundi frestað. 

 

8. Kynning á skýrslu RIKK - Rannsóknastofnunar í jafnréttisfræðum við 

Háskóla Íslands – Um stöðu kvenna í sauðfjárrækt. Hófst kl. 10:05. 

Kristín Ingibjörg Pálsdóttir verkefnisstjóri hjá RIKK og Erla Hlín Hjálmarsdóttir frá 

jafnréttisskóla Sameinuðu þjóðanna kynntu skýrsluna. 

Við vinnslu skýrslunnar hafði verið reynt að greina kynjahalla innan greinarinnar og síðan 

voru leiðir til úrbóta skoðaðar. 

Fram kom að skráning eigna og lífeyrisréttinda í greininni væru mjög misjöfn eftir kynjum, 

karlar væru einnig skráðir fyrir búrekstri í mun fleiri tilfellum en konur. Algengara væri hjá 

yngra fólki en eldra að bæði karl og kona væru skráð fyrir búrekstri en karlinn væri gjarna 

skráður sem ábúandi nr. 1 og konan ábúandi nr. 2. Karlmenn hefðu í 83% tilfella verið 

handhafar beingreiðslna árið 2004 en 85% árið 2013. Frá þeim tíma hefði þetta þó breyst. Í 

nýju búvörusamningunum væri gefinn sá möguleiki að skrá beingreiðslurnar á bæði karla og 

konur. Fram kom að líkur væru á að konur misstu af mikilvægum réttindum sem yrðu til í 

gegnum beingreiðslur. Konur hefðu gjarna mun minni skráð lífeyrisréttindi en karlar þegar 

þær kæmust á eftirlaunaaldur. Fram kom einnig að konur í sauðfjárbúskap ynnu mikið, bæði 

innan og utan bús og heimilis. Mikið væri um óskráða og ólaunaða vinnu kvenna í þessari 

stöðu. Margar kvennanna ynnu við þjónustustörf. Flestar konur í sauðfjárbúskap ynnu miklum 

mun meira af heimilisstörfum en karlarnir, konurnar væru mun minna virkar en karlar í 



félagsstörfum í landbúnaði, þeim fyndist ekki hlustað á sig þar. Árið 2014 hefðu karlar verið 

um 77% fulltrúa á búnaðarþingi. Konur væru um það bil 1/3 skráðra félaga í Landssamtökum 

sauðfjárbænda. Karlar væru í miklum meirihluta í stjórnum búnaðarsambanda. Þær teldu sig 

ekki fá sömu fyrirgreiðslu og sama stuðning og karlarnir, þær fengju lægri upphæðir frá 

Framleiðnisjóði landbúnaðarins en karlar. Fram kom einnig að verkaskipting væri jafnari á 

kúabúum en sauðfjárbúum. 

Fram kom að ýmis nýsköpunarverkefni hefðu beinst að því að bæta skilyrði kvenna í sveitum. 

Sum þeirra hefðu aukið álagið á konur, sem hefði þó verið ærið fyrir. Konur sem hæfu búskap 

litu talsvert til þess hver félagsleg staða kvenna væri. Sú staða virtist vera misjöfn milli svæða 

á landinu. Stundum væri ekki hlustað nægilega á konur í félagsstörfum og þær nýttust því 

ekki sem skyldi í stjórnun eða mótun samfélagsins og félagslegra þátta. Bent var á að 

rannsaka þyrfti betur stöðu kvenna í sauðfjárbúskap. Innleiða þyrfti kynjasamþættingu í 

greininni þar sem tekið væri tillit til kyntengdra þátta í rekstri og störfum í landbúnaði. Sem 

dæmi mætti skoða hvers vegna væru svo fáar konur fulltrúar á búnaðarþingi. Hefðu konur 

ekki áhuga á því eða vildu einhverjir aðrir ekki að þær væru á þinginu. Fram kom að rannsaka 

þyrfti tímanotkun fólks í sveitum, bæði karla og kvenna. Konur væru þó að líkindum undir 

sérstöku álagi vegna heimilisstarfa, umönnunar og vinnu utan heimilis. Greina þyrfti stöðu 

kvenna betur. 

Umræður: 

Erlendur Ingvarsson þakkaði fróðlega kynningu. Sagði frá fyrstu konunum sem fóru á afrétt í 

Landsveit. Það hefði verið stórt skref að stíga á sínum tíma. Ræddi um þátttöku kvenna í 

félagsstarfi og þær tækju stundum meira inn á sig ef á móti blési í félagsmálum. Taldi þurfa 

að kjósa fólk vegna þess fyrir hvað það stæði, ekki hvers kyns það væri.  

Einar Ófeigur Björnsson minnti á jafnréttisákvæði þau sem væru í öllum hinum nýju 

búvörusamningum þar sem gefinn væri kostur á að skipta greiðslum jafnt milli hjóna eða 

sambýlisaðila. Ræddi um lífeyrisgreiðslur og bað um skýringar á umfjöllun um misjafna 

stöðu í þeim efnum í framsögu. 

Einar Freyr Elínarson þakkaði fróðlega framsögu. Velti fyrir sér kynjakvótum. Jafna ætti 

kynjahlutföll í félagsmálum bænda og jafnvel setja reglur um þau mál. 

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti ánægju sinni með átakið „he for she“ og lýsti því að þar sem 

jöfn kynjahlutföll væru, þar væru hlutirnir gjarnan í betra lagi en þar sem hlutföll þau væru 

skekkt. Taldi karla þurfa að taka ábyrgð í þessum málum. Umræðan um búvörusamningana 

hefði jafnvel getað orðið öðruvísi ef henni hefði verið stýrt af konum. 

Sigvaldi H. Ragnarsson þakkaði kynninguna. Lýsti þeirri skoðun sinni að konur þyrftu að 

stíga fram og sýna kjark til að koma sér á framfæri í félagskerfi bænda. Á það skorti stundum 

að konur gerðu það. Sagði kynjahlutföll gjarna einnig skökk í sveitarstjórnarmálum. Þetta 

snerist um hugarfar.  

Þóra Sif Kópsdóttir ræddi um öll þau verk sem konur í sveitum ynnu. Vinnudagur kvenna í 

sveitum væri oft langur. Lýsti því að sér fyndist ekki skipta máli hvort konur eða karlar sætu í 

stjórn félags sauðfjárbænda á hennar svæði, nú væru þar tvær konur og einn karl. Ræddi um 

„Lifandi landbúnað“ og verkefnið „Byggjum brýr“ sem hefði orðið til í framhaldi af hinu 

fyrra. Þau verkefni hefðu skilað ýmsu góðu, stærra tengslaneti til dæmis. Ræddi hve fáar 



konur sætu á aðalfundi LS. Tengslanet kvenna væri í sumum tilfellum öðruvísi en tengslanet 

karla. Landbúnaðurinn yrði enn sterkari ef konum í félagsstörfum bænda fjölgaði. 

Þórhildur Þorsteinsdóttir þakkaði skýrsluna sem kynnt hefði verið. Sagðist vera 

framkvæmdastjóri Framleiðnisjóðs landbúnaðarins og sagði að skýringin á því að fleiri karlar 

en konur hefðu fengið styrki frá sjóðnum, væri sú að kennitölur karlanna væru skráðar fyrir 

starfsemi á lögbýlum þó hjón stæðu að rekstrinum. Nú væru jöfn kynjahlutföll í hópi  

formanna búnaðarsambandanna. 

Merete Rabölle þakkaði erindin. Gott væri að ræða jafnréttismálin. Taldi þau vera á réttri leið. 

Sagðist ekki finna fyrir niðurlægingu í störfum sínum í félagsmálum. Gamlar hefðir, 

hugsunarleysi og tilviljanir réðu stundum afstöðu fólks til kvenna í landbúnaði og jafnvel líka 

því hvort karlinn eða konan væri skráð fyrir búi. Áhugamál kvenna væru í sumum tilfellum 

önnur en karla. Sagðist ekki hafa lent í vandræðum með að koma sér á framfæri í 

félagsmálum. Spurði hversu margar konur væru á bak við niðurstöður skýrslunnar um líðan 

kvenna í sauðfjárbúskap. 

Guðrún Ragna Einarsdóttir þakkaði erindin. Sagði þurfa að hafa bæði konur og karla í 

félagsmálum. Konur forgangsröðuðu gjarna öðruvísi en karlar, hún hefði t.d. valið að taka sér 

hlé á félagsmálastörfum þegar hún hefði verið að eignast börn. Konur væru ekki endilega til í 

að láta karlana vera heima með börnin. Blanda kynjanna væri nauðsynleg í þessum störfum, 

bæði karlar og konur gætu þurft að skoða viðhorf sín til jafnréttismála. Konur ynnu mikið 

utan bús. Nauðsynlegt væri að kanna betur stöðu og líðan kvenna í sauðfjárbúskap. 

Oddný Steina Valsdóttir þakkaði skýrsluna og fram komin erindi. Jafnréttismál skiptu máli. 

Ræddi um fyrstu konuna sem hefði farið á Skaftártunguafrétt, hún hefði verið falin þegar 

bændur úr nágrannasveitarfélögunum mættu til sundurdráttar fjár. Ræddi um misjafna 

menningu eftir svæðum á landinu. 

Heidi Andersen sagði að kynin hugsuðu mismunandi og hefðu misjafnar áherslur. Meta ætti 

kosti hvors kyns fyrir sig en samt gæta jafnréttis. 

Fundarstjóri bar undir fundinn hvort Jón Viðar Jónmundsson mætti bera fram tvær 

fyrirspurnir. Var það samþykkt. 

Fyrri fyrirspurnin beindist til framsögumanna en þar benti Jón á að við Bændaskólann á 

Hvanneyri hefði verið unnið verkefni um viðhorf kvenna í landbúnaði á árunum 1976-1978. 

Skýrsla um það verkefni hefði verið gefin út af Bændaskólanum og héti „Viðhorf kvenna í 

landbúnaði“. Spurði hvort framsögumenn hefðu lesið þá skýrslu. Síðan spurði hann hvort það 

hefði verið afstaða fulltrúa til kvenna sem hefði ráðið skiptunum á fulltrúa LS í stjórn Ístex. 

Birgir Arason ræddi jafnréttismálin og áhuga kvenna á þátttöku í félagsmálum í landbúnaði. 

Sumar konur hefðu ekki mikinn áhuga á þeim málum og skoðanir væru mismunandi á því 

hvor aðilinn ætti að vera skráður fyrir búrekstri. Sá einstaklingur sem ætlaði sér að starfa að 

félagsmálum landbúnaðarins þyrfti að finna hjá sér áhuga fyrir þeim.  

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði skýrsluna og kynninguna á henni. Taldi mikilvægt að í 

stjórn LS væru tvær konur af fimm fulltrúum. Mikilvægt væri fyrir samtök sem þessi að fá 

fram ólíkar skoðanir innan stjórnarinnar. Kvenfólk í félagsstörfum væri oft mun vinnusamara 

en karlar. Sagðist hafa orðið fyrir vonbrigðum þegar hann hefði séð kynjahlutföllin í 

fulltrúahópi fundarins. Um það hlutfall hefði verið sérstaklega rætt á fundum allra 



aðildarfélaganna. Mjög væri misjafnt hve stór hluti skráðra félaga í aðildarfélögum LS væri 

konur. Taldi karlana þurfa að hleypa konum meira að en þeir hefðu gert fram að þessu.  

Kristín Ingibjörg Pálsdóttir frummælandi sagði að talað væri um það í skýrslunni að skoða 

hver áhrif tilhögun beingreiðslna hefði á lífeyrisréttindi kvenna í sauðfjárbúskap. Alvarlegustu 

áhrifin af því ef lífeyrisgreiðslur af búrekstri rynnu aðeins til annars aðilans væru ef til 

skilnaðar kæmi og annar aðilinn réði yfir öllum lífeyri sem í raun væri beggja. Kynjakvóti 

sem notaður væri sums staðar í félagsstarfi, væri í sjálfu sér neyðarúrræði til að jafna 

kynjahlutföll. Stundum gæti þurft að breyta aðferðum þeim sem notaðar væru ef þær leiddu af 

sér kynjamisrétti eða skekkt kynjahlutföll í forsvari félaga eða búrekstrar. Lýsti því að í 

skýrslunni væri ekki eingöngu byggt á viðtölum við örfáar konur þegar gerð væri grein fyrir 

líðan og afstöðu kvenna í sauðfjárbúskap, ýmis gögn lægju þar að baki. 

Erla Hlín Hjálmarsdóttir sagði mikilvægt að muna að bætt staða kvenna þýddi alls ekki að 

staða karla yrði verri um leið.  

 

Framhald á afgreiðslu mála kl. 11:31. 

Mál frá Fagnefnd 

Mál nr. 14. Skipun faghóps 

Aðalfundur LS beinir því til stjórnar LS og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að við skipun faghóps 

sem falin verður umsjón við mat á gróðuraulindum skv. 8. gr. í  væntanlegum rammasamningi ríkis og 

bænda, verði  tryggt að í hann veljist fulltrúar sauðfjárbænda jafnt á við aðila fagstofnana. 

Greinargerð:  Litlar upplýsingar og rannsóknir liggja fyrir um mat á gróðurauðlindum, fyrirhugað er að 

koma á sívirku rannsóknar-, mats- og vöktunarkerfi á landi sem mun hjálpa til við skynsamlega 

betarstjórnun.  Sauðfjárbændur hafa mjög mikla reynslu og samanburð á milli ára á þróun gróðurfars 

á beitarsvæðum, þar sem þeir fara um beitarsvæðin árlega. 

Erlendur Ingvarsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Umræður: 

Oddný Steina Valsdóttir spurði hvort við væri átt að skipan faghópsins yrði þannig að einn 

bóndi væri á móti einum fagaðila.  

Erlendur Ingvarsson sagði meininguna þá að sjónarmiðin yrðu jafnvirt. Aðstæður bænda 

væru líka misjafnar og leita ætti til heimamanna á hverju svæði þegar meta ætti svæðin. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 19. Reiknivél fyrir sauðfjárbú. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda beinir því til stjórnar LS að gerð verði reiknivél sem hjálpar 

bændum að meta ávinning og kostnað af bötun lamba á hausti, mismunandi sláturtíma og 

burðartíma. 

Skúli Þórðarson hafði framsögu fyrir málinu. Sagði málið fjalla um að bændur fengju í 

hendur tól til að meta hvort þeir þyrftu að breyta einhverjum og þá hverjum þessara þátta í 

búrekstri sínum. Þetta ætti að nýtast bæði bændum og sláturleyfishöfum. 



Umræður: 

Jón Viðar Jónmundsson benti á úr sal að Jóhannes Sveinbjörnsson hefði unnið grunn að svona 

reiknivél í Fjárvísi og uppfæra þyrfti hana. 

Erlendur Ingvarsson sagði nefndina hafa fengið Eyjólf Ingva Bjarnason og Eyþór Einarsson 

til umræðna. Betra væri fyrir bændur að fá tól til að aðstoða sig við bústjórnina, frekar en búa 

til fleiri lista yfir árangur og afurðir því þeir listar væru ef til vill samhljóða. 

Sigvaldi Ragnarsson vildi að því yrði beint til þeirra sem stjórnuðu Fjárvísi að svona reiknivél 

yrði hluti af honum. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði tillöguna upphaflega komna frá Vestur-Húnvetningum og 

ástæðan væri vandræðin sem orðið hefðu undanfarin sumur við að fá nægilegan fjölda dilka 

til slátrunar fyrir Ameríkumarkaðinn. Hann las hina upprunalegu greinargerð sem fylgdi 

tillögunni sem fundurinn fékk, en hún er í viðauka á eftir fundargerðinni. Á fundi Vestur-

Húnvetninganna hefði komið skýrt fram að breyta þyrfti greiðslum fyrir lömb sem kæmu til 

slátrunar fyrir hinn hefðbundna sláturtíma. Sagði bændur sem slátruðu snemma ekki endilega 

vera á listum yfir hæstu afurðir, en þeir fengju jafnvel jafnmikið eða meira fyrir afurðir sínar 

en þeir sem hefðu meiri afurðir. Lýsti því að hann vildi að bændur fengju að velja hvort nöfn 

þeirra og afurðir búa þeirra birtust á listum frá RML. Sagði upprunalegu tillöguna betri en þá 

sem fram væri komin. 

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti ánægju sinni með tillöguna og reiknivélar sem þessi væru til 

hjá ýmsum, t.d. ætti hann eina slíka. 

Merete Rabölle taldi starfsmenn RML ekki vera á móti því að birta fleiri lista um árangur 

bænda. Hins vegar þyrfti ef til vill að taka tillit til aldurs lambanna í svona útreikningum. Ef 

til vill þyrfti ekki eingöngu að skoða tekjur eftir kind, heldur kostnaðinn sem lagt væri í við 

framleiðsluna. Þetta ætti hver og einn að geta skoðað fyrir sig en óvíst hvort bændur vildu láta 

dreifa nákvæmum upplýsingum úr rekstri sínum á netinu. Gott væri ef bændur sæju sér hag í 

því að slátra snemma. 

Erlendur Ingvarsson sagði hugsunina með tillögunni hafa verið að sýna bændum fram á að 

það gæti borgað sig að slátra snemma. 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason sagði tillöguna að mörgu leyti góða eins og hún væri, laga þyrfti 

líkanið sem Jóhannes Sveinbjörnsson hefði búið til. Sagði listann fyrir árið 2015 vera 

svipaðan hvort sem litið væri á afurðir eða krónur eftir á. Ræddi um listann yfir úrvalsbú og 

velti upp þeirri hugmynd að veita verðlaun fyrir það bú sem efst stæði á þeim lista. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson lýsti því að tillagan eins og hún væri núna væri góð upp að vissu 

marki. Ekki væri hins vegar víst að bændur nýttu sér það sem tillagan hljóðaði upp á. Taldi að 

einhver bú þar sem væru ekki efst á listanum yfir afurðir, myndu verða ofarlega á lista yfir 

tekjur eftir kind, ef sá listi væri birtur. Einhverjir létu það tefja sig við slátrun að þeir vildu 

halda sess sínum á lista yfir hæstu afurðir. Velti fyrir sér hvort rétt væri að hætta að birta lista 

yfir afurðahæstu bú, það ætti þó ekki að vera nauðsynlegt. 

Þóra Sif Kópsdóttir taldi tillöguna ágæta eins og hún væri. Spurði hvort aðalvandamálið í 

þessu væru listarnir sem verið væri að birta, hvort þeir trufluðu í þessu tilfelli. Bændur ættu 

ekki að keppa hver við annan, best væri að hver skoðaði stöðu sína milli ára. 



Atli Már Traustason tók undir með Böðvari Sigvalda. Ræddi hvaða leið þyrfti að fara til að fá 

fleiri lömb til slátrunar fyrir hefðbundinn sláturtíma. Koma þyrfti í ljós hvað borga þyrfti 

mikið álag á þá slátrun til að fá bændur til að koma með lömb snemma. 

Hákon B. Harðarson sagði að fyrst og fremst þyrfti að breyta hugsunarhætti bænda, það sem 

skipti máli væri hversu margar krónur yrðu eftir þegar búið væri að greiða kostnaðinn. Nýta 

ætti þau tæki sem tiltæk væru til að meta það.  

Málinu vísað aftur til nefndar.  

Fundi frestað vegna matarhlés kl. 12:00. 

 

9. Stöðvahrútaverðlaun - kl. 12:40. 
 

Lárus Birgisson kynnti verðlaun sauðfjársæðingastöðvanna fyrir besta lambaföður 2015  

(starfsárið 2014-2015) en hrúturinn sem verðlaunin hlaut var Danni 12-923 frá Sveinungsvík í 

Þistilfirði. Valið er byggt á mati á lömbum haustið 2015. 

Þórhildur Þorsteinsdóttir afhenti verðlaunin sem voru gripur gerður af Sigríði Jónu 

Kristjánsdóttur á Grund í Flóahreppi. Árni Gunnarsson í Sveinungsvík veitti verðlaununum 

viðtöku. 

 

Eyþór Einarsson kynnti verðlaun sauðfjársæðingastöðvanna fyrir besta alhliða hrútinn 2016, 

en hrúturinn sem verðlaunin hlaut var Rafall 09-881 frá Úthlíð í Skaftártungu.  

Þórhildur Þorsteinsdóttir afhenti verðlaunin sem voru gripur gerður af Sigríði Jónu 

Kristjánsdóttur á Grund í Flóahreppi. Elín Heiða Valsdóttir í Úthlíð veitti verðlaununum 

viðtöku. 

 

Framhald af lið nr. 7 – afgreiðslu mála 

Mál frá Fagnefnd 

Mál nr. 19 – framhald 

Erlendur Ingvarsson lýsti þeirri niðurstöðu nefndarinnar að tillagan sem hefði verið lögð fyrir 

þingið í upphafi yrði einnig lögð fyrir fundinn og nefnd tillaga nr. 19b. 

 

19b. Tafla yfir sauðfjárbú  

Aðalfundur L.S. 2016 beinir þeim tilmælum til R.M.L. birt verði tafla yfir þau sauðfjárbú sem skila 
flestum krónum  pr. kind. 

Greinargerð. 

R.M.L. birtir ýmsar töflur yfir árangur bænda í sauðfjárræktinni sem eru til þess fallnar að hvetja 
til bættra kjötgæða og aukinna afurða og er það af hinu góða. Það skiptir þó ekki síður máli hvert  
verðmæti innleggs er eftir hverja kind.  Í slíkum útreikningi vega fleiri þættir en þeir sem fyrst og 
fremst hefur verið horft til. Yfirborganir á slátrun að sumri og snemma hausts eiga að vega það 
upp að lömbin hafa ekki náð fullum þroska en í sumum tilfellum virðist sem bændur í keppni um 



að komast ofarlega á lista R.M.L. geti illa hugsað sér að slátra snemma. Sú tafla sem í tillögunni er 
nefnd gæti mögulega breytt þeim hugsunarhætti. 

Erlendur Ingvarsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Samþykkt með þorra atkvæða gegn 2. 

 

Mál nr. 19a. Reiknivél fyrir sauðfjárbú. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda beinir því til stjórnar LS að gerð verði reiknivél sem hjálpar 
bændum að meta ávinning og kostnað af bötun lamba á hausti, mismunandi sláturtíma og 
burðartíma. 

Skúli Þórðarson hafði framsögu fyrir málinu óbreyttu eins og það hafði verið lagt fram sem 

mál nr. 19 fyrr á fundinum. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 21. Rafræn skráning 

Aðalfundar Landssamtaka sauðfjárbænda beinir því til stjórnar LS að vinna að því að rafræn skráning 

gagna þ.á.m lyfjaskráning verði notendavænni en hún er í dag. 

Greinargerð: Aðskilja þarf lyfjaskáp Fjárvíss og Heilsu, þ.e. bóndi skráir lyfjagjafir og tilgreinir hjá hvað 

dýralækni lyfið er fengið óháð lyfjaglösum. Dýralæknir skráir seld lyf á hvern bónda en afstemming og 

notkun trufli ekki skráningu bónda. Öðruvísi næst ekki að gera  skráingu lyfjagjafa skilvirka svo allir 

tileinki sér rafræna skráningu. 

Guðmundur Valur Gunnarsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál frá fagnefnd: 

Punktur frá stjórn. Um reglur um jarðræktarstyrki 

Aðalfundur LS leggur til að hámörk og lágmörk verði óbreytt. 

Greinargerð: Lágmarkið er 2 ha. í dag og skerðist í þrepum við 30 ha og út eftir 60 ha.  

Erlendur Ingvarsson hafði framsögu fyrir málinu. Sagði nefndina hafa lagt til að halda gólfinu 

í greiðslunum óbreyttu frá því sem væri í búvörusamningnum. 

Samþykkt með þorra atkvæða gegn einu. 

 

Mál. nr. 7. Fósturdauði 

Nefndin vísaði tillögunni til stjórnar á grunni 4. greinar samþykkta um aðalfundi LS. 

Sæþór Gunnsteinsson kynnti niðurstöðu nefndarinnar. Sagði Karólínu Oddsdóttur vera að 

rannsaka fósturdauða í gemlingum.  

Hina upprunalegu tillögu er að finna í viðauka fundargerðarinnar. 

Samþykkt samhljóða að vísa málinu til stjórnar. 



Mál frá félagsmálanefnd 

Mál 9. Formannafundir ár hvert  

Nefndin lagði til að tillögunni yrði vísað til stjórnar á grundvelli 4. gr samþykkta um 

starfshætti aðalfunda samtakanna. 

Sigvaldi H. Ragnarsson lýsti niðurstöðu nefndarinnar. 

Hina upprunalegu tillögu er að finna í viðauka fundargerðarinnar. 

Samþykkt samhljóða að vísa málinu til stjórnar. 

 

Mál nr. 25. Fjármögnun Landssamtaka sauðfjárbænda. 

 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 samþykkir að 

innheimta félagsgjald fyrir árið 2017 kr. 17.000 pr. bú. 

Gjald þetta byggist á félagatali aðildarfélaga LS 2017. 

Jafnframt felur aðalfundur stjórn að vinna að fríðindakorti fyrir félagsmenn. Á formannafundi 

2016 verði lögð fram kynning á kortinu og stefnt að því að senda það út til félagsmanna í 

janúar 2017. Tillögur að nauðsynlegum breytingum á samþykktum samtakanna verði kynntar 

á formannafundi og breytingartillaga liggi fyrir aðalfundi 2017.  

Greinargerð: Landssamtök sauðfjárbænda fengu 15,3 milljónir króna af búnaðargjaldi árin 

2014 og 2015. Býlisfjöldi/heimilisfesta árið 2016 var 1567. 

Miðað við að brottfall úr samtökunum yrði 40% og halda ætti svipaðri upphæð og fengist 

hefur úr búnaðargjaldi þarf búsgjald að vera kr. 17.000.  

Sigvaldi H. Ragnarsson hafði framsögu fyrir málinu. Hann sagði flesta búast við að eitthvert 

brottfall yrði en allsendis óvíst væri hvort það yrði 40%. Mat nefndarinnar hefði verið að 

einfaldara væri að hafa eitt gjald á hvert bú. Ræddi um stöðu kvenna og mögulegt væri að 

félögum myndi fækka ef rukka ætti sérstaklega fyrir hvern skráðan í samtökin. Myndi þá 

jafnvel halla á hlut kvenna. Mögulega þyrfti að breyta samþykktum einstakra félaga í 

tengslum við þessar breytingar á fjármögnun samtakanna. 

Umræður: 

Þórhildur Þorsteinsdóttir taldi góða nálgun að rukka eitt gjald á hvert bú. Bú með um 400 fjár 

greiddi nú um 13.000 kr. af búnaðargjaldi sínu til LS árlega. Ekki væri víst að það reyndist 

auðvelt að halda sauðfjárbændum innan vébanda samtakanna. Líklega myndi togast á hjá fólki 

hvort það vildi vera í búnaðarsamtökum og búnaðarsamböndum eingöngu eða hvort það vildi 

einnig vera í búgreinafélögunum. Kallaði eftir umræðu um fríðindakortið sem búa ætti til. 

Sigvaldi H. Ragnarsson vildi geta þess að LS fengju að líkindum um 60 milljónir króna úr 

Framleiðsluráðssjóði þegar hann yrði leystur upp. Ef til vill mætti nýta þá fjármuni til að brúa 

bilið í rekstrinum fyrst eftir breytinguna. 

Erlendur Ingvarsson taldi að þetta hefði þurft að ræða mun fyrr og því vinnulagi þyrfti að 

breyta. Kostur væri að búnaðargjaldið hyrfi og félagsgjöld væru tekin upp í staðinn. Mistök í 

starfi samtakanna gætu haft áhrif að félagsmönnum fækkaði. Sagði frístundakortið skipta litlu 

máli, frekar þyrfti hagsmunabaráttan að vera í lagi. Taldi að margir myndu velja að halda 



áfram að vera félagsmenn í þeim félögum sem mynduðu búnaðarsamböndin og spöruðu 

frekar félagsgjöldin í búgreinafélögunum. Eitthvert gjald þyrfti að vera. Spurði hvort ekki ætti 

að greiða arð af Ístex, sem mætti nýta til að standa undir hluta af rekstri samtakanna.  

Sæþór Gunnsteinsson lýsti áhyggjum sínum af fjármögnun samtakanna. Spurði hvort hægt 

væri að hækka árgjaldið af Fjárvísi og nýta hluta af þeim peningum til að reka LS. Þá væru 

sem flestir með. Þótti fríðindakortið ekki skipta miklu máli. 

Jóhann Ragnarsson tók undir orð Erlendar. Sagði eiga að byggja gjaldtökuna á félagatali LS. 

Taldi ljóst að ýmsir bændur vildu vera félagsmenn í félagi sauðfjárbænda í héraði þó þeir 

vildu ekki vera félagar í LS. Ýmsir bændur væru ekki sáttir við LS og BÍ eftir 

búvörusamningana. Samtökin ættu allstóran hluta í Ístex og hugsa þyrfti hvort taka ætti meira 

út úr fyrirtækinu sem arð, frekar en pressa á hækkun á ullarverði. Með því þyrfti minna að 

sækja í vasa bænda til að reka LS. Gagnrýndi stjórn LS harðlega fyrir að hafa ekki hafið vinnu 

að þessu máli mikið fyrr. Vinnan við að fá útgefið fríðindakort fyrir félaga LS væri mikil og 

óvíst að það yrði sú gulrót sem sumir teldu í því að fá sauðfjárbændur til að vera áfram félagar 

í LS. Sagði bændur geta verið stolta af Ístex og láta ætti það greiða samtökunum arð. 

Merete Rabölle taldi málið geta verið snúið. Sagði LS þurfa þá tengingu við bændur sem 

fælist í aðildarfélögunum og sér fyndist hvorug einingin geta án hinnar verið. Velti fyrir sér 

hvað það þýddi að vera félagsmaður í félagi sauðfjárbænda en ekki í LS. Það gæti verið flókið 

í framkvæmd. 

Birgir Ingþórsson sagði liggja ljóst fyrir að málið væri stórt fyrir samtökin en ekki mættu 

fulltrúar gerast svo svartsýnir að þeir héldu að bændur hyrfu úr samtökunum í stórum stíl. 

Bændur hlytu að sjá hagsmuni sína í því að vera félagar í þessum hagsmunasamtökum. 

Sagðist aldrei hafa verið hrifinn af búnaðargjaldinu, sjálftaka væri ekki af hinu góða, bændur 

ættu að fá að velja og hafna sjálfir. Bjóst við að flestir á hans svæði kysu að vera félagar í LS 

áfram. Sagði nýráðinn framkvæmdastjóra LS og þau verkefni sem hann stæði fyrir styrkja 

samtökin í þessari stöðu. Ekki væri víst að Ístex gæti greitt arð ár eftir ár, rekstur fyrirtækja 

væri oft sveiflukenndur. Sagðist hafa gagnrýnt stjórn LS og einnig BÍ en yrði félagi áfram. 

Bjóst ekki við að fríðindakortið myndi skila miklu til sín en ýmsir þeir sem hefðu litla veltu 

gætu hins vegar haft hag af því. Spurði hvort senda ætti fríðindakortið út strax. Bændur þyrftu 

að trúa á málstað sinn. 

Einar Ófeigur Björnsson taldi fríðindakortið geta virkað að ákveðnu marki. Þess háttar hefði 

verið reynt áður, ekki væri sjálfgefið að það skilaði bændum miklu en gæti þó nýst ákveðnum 

hópi. Var sammála því að Ístex borgaði arð, en ekki væri rétt að treysta á slíkt sem meginstoð 

í rekstri LS. Ekki væri langt síðan rætt hefði verið hvort ætti að henda allri ull. Gott væri að fá 

arðinn til að létta undir. Ræddi um slit Framleiðsluráðssjóðs, góð regla væri að selja ekki 

skinnið fyrr en björninn væri unninn, fjármunirnir úr sjóðnum væru eign. Taldi ekki líklegt að 

skynsamlegt væri að nota t.d. Fjárvís til að þvinga bændur til að taka þátt í samtökunum, 

þvinguð aðild ætti ekki að eiga sér stað í þessu. Draga þyrfti saman í félagskerfi bænda, ekki 

ætti að líta svo á að LS ættu alltaf að vera til í sama horfi. Þetta snerist um verkin en ekki 

félögin sem slík, veröldin væri síbreytileg.  

Birgir Arason ræddi fjármögnun samtakanna til framtíðar. Tillagan hljóðaði upp á að 

árgjaldið yrði 17.000 kr. á bú. Nú væri hlutur LS í búnaðargjaldi 400 kinda sauðfjárbús um 

það bil 13.000 kr. á ári. Fara ætti hóflega í gjaldtökuna og ef til vill ekki rétt að fara upp fyrir 



13.000 kr. á bú á ári til að byrja með. Lýsti því að hann byggi blönduðu búi og ætti val um að 

vera í nokkrum samtökum, togstreita gæti komið upp hjá bændum þegar þeir færu að velja í 

hvaða félögum þeir ættu að vera. Stakk upp á því að eyrnamerkja hluta af fé því sem fengist 

úr Framleiðsluráðssjóði til að greiða tap sem kynni að verða af rekstri LS á t.d. næstu 3 árum. 

Taldi líklegt að brottfall úr samtökunum yrði minna ef gjaldið yrði lægra en fælist í tillögunni. 

Jóhann Pétur Ágústsson fagnaði því að málið væri komið fram, en það væri að líkindum ári of 

seint. Taldi fulltrúa þurfa að fá að kynna fyrirkomulagið heima fyrir og væri því ekki tímabært 

að taka efnislega afstöðu til málsins nú. Sagðist efast um að stór hluti fólks í félagi 

sauðfjárbænda á Vestfjörðum myndi vilja greiða 17.000 kr. á ári til LS. Sumir vildu eingöngu 

vera í félaginu heima í héraði en ekki endilega í LS. Félagskerfið væri of flókið og líklega 

yrði mikil uppstokkun á því á næstu árum. Lagði til að frestað yrði að afgreiða málið svo 

kynna mætti það heima í héruðum. 

Einar Freyr Elínarson sagði nefndina hafa rætt hvort innheimtan ætti að vera þannig að 

aðildarfélögin innheimtu félagsgjöldin og skiluðu síðan til LS. Ef  bændur vildu vera 

kjörgengir í félögum sauðfjárbænda heima í héruðunum, þá yrðu þeir að vera í LS. 

Aðalgulrótin væri að vera í hagsmunasamtökum, fríðindakortið væri vandmeðfarið. Verkefni 

fulltrúa núna væri að fara heim og selja fólki heima í héraði þá hugmynd að til gagns væri að 

vera í samtökunum. Dýrt væri að halda uppi hagsmunagæslu. Taldi rétt að fara varlega í eyða 

fjármunum þeim sem samtökin fengju við slit Framleiðsluráðssjóðs, þeir væru baktrygging 

fyrir samtökin. Taldi öruggara að hafa árgjaldið í hærri kantinum í byrjun og væri þá 

auðveldara að lækka það fljótlega en hækka. 

Oddný Steina Valsdóttir taldi nauðsynlegt að samþykkja ályktun um málið á fundinum. Ekki 

væri víst að tilgreina þyrfti þar krónutölu. Senda ætti fríðindakortin út strax um næstu áramót 

og rukka síðan félagsgjöld eftir næsta aðalfund. Stjórn LS hefði séð fyrir sér að fullgildir 

félagar aðildarfélaga væru fullgildir aðilar að LS einnig. Samtökin sjálf gætu hins vegar ekki 

ráðið því hvort einstök félög leyfðu einhvers konar „aukaaðild“. Ræddi einnig um Ístex og 

hvort frekar ætti að greiða út arð en hækka ullarverð. Taldi hugsanlegt að fara þá leið að aðilar 

fengju afslátt af gjöldum af forritum til skýrsluhalds ef þeir væru félagar í t.d. LS. 

Einar Ófeigur Björnsson lýsti því að rætt hefði verið í stjórn Bændasamtakanna að veita 

bændum afslátt af afnotagjöldum af forritum BÍ ef þeir væru þar félagar en fullgildir félagar í 

BÍ yrðu að vera félagar í einhverju aðildarfélaga Bændasamtakanna. 

Sigurður Þór Guðmundsson sagði þurfa félagsgjald til að reka samtökin. Sagðist hafa haldið 

að deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi N-Þing. væri aðildarfélag að LS. Þannig væri 

hann sem félagsmaður í Búnaðarfélagi Þistilfjarðar aðili að BÍ og LS og borgaði sitt 

félagsgjald heima fyrir. Ræddi um fríðindakortin, nóg væri að semja við N1 eða VÍS, þá væru 

bændur búnir að fá félagsgjaldið til baka. Væri ef til vill kominn tími til að leggja LS niður. 

Lagði til að vísa tillögunni til stjórnar LS og henni yrði falið að leggja samtökin niður og 

sameina bændur undir Bændasamtökum Íslands. Líklega væri rétt að stofna Stéttarsamband 

bænda að nýju og það mætti eiga tölvudeild til að halda utan um forritin sem nýtt væru við 

skýrsluhaldið. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson tók undir talsvert af orðum Birgis Arasonar. Taldi ekki rétt að 

hugsa sem svo að brottfall yrði mikið í upphafi, frekar ætti að hafa árgjaldið lægra og draga úr  



brottfallinu. Líklega ætti að fella krónutöluna út úr tillögunni, benti á að ef brottfallið yrði 

ekkert þyrfti aðeins 10.200 kr. árgjald á bú.  

Jóhann Ragnarsson taldi oft þurfa að „hugsa út fyrir kassann“, áminningin frá Sigurði Þór 

hefði verið þörf. Spurði hvort endilega þyrftu að vera 5 fulltrúar í stjórn LS. Þrír væru ef til 

vill alveg nóg, ekki ætti að gefa sér að þeir fjármunir sem notaðir hefðu verið til stjórnunar 

undanfarið væru óumbreytanlegir. Taldi þurfa að breyta samþykktum samtakanna, fella mætti 

niður hólfaskiptinguna sem stjórnarmenn væru kosnir eftir og hafa landið eitt svæði.  

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði umræðurnar um málið. Taldi þurfa að skoða samstarf innan 

samtaka bænda. Ef það væri sauðfjárbændum ofviða að reka sjálfstæð hagsmunasamtök 

sauðfjárbænda þyrfti að skoða þau mál upp á nýtt. Sagði tillöguna vera gott upphaf á þeirri 

umræðu og því skrefi sem taka þyrfti í þessum efnum. Niðurfelling búnaðargjaldsins væri 

mikil breyting. Vel gæti verið rétt að leggja upp með lægra árgjald í upphafi. Engum væri 

ljóst hvað framtíðin bæri í skauti sér. Þessi breyting væri krefjandi og auðvitað væri mjög 

mikilvægt að fulltrúar ræddu þetta mál heima í héraði. Lagði til að tillagan yrði samþykkt þó 

krónutölunni í henni væri jafnvel breytt. Sagði þurfa ákveðna gulrót, eins og fælist í 

fríðindakortinu, því fylgdi mikil vinna en ekkert væri óyfirstíganlegt. 

Sigvaldi H. Ragnarsson sagði nefndina ekki hafa rætt um fjármögnun LS með arði frá Ístex. 

Sagði þurfa samþykktabreytingar ef tvöföld félagaskrá ætti að verða til en tillagan fæli í þann 

möguleika ef á því væri talin þörf. Reikna yrði með því að eitthvert brottfall yrði við upptöku 

félagsgjalda, félagaskrárnar væru í sumum tilfellum úreltar. Það að taka eitt gjald af hverju 

„búi“ hefði verið til einföldunar. 

Málinu vísað aftur til nefndar. 

 

Mál frá Markaðsnefnd  

Mál nr. 2. Markaðssókn.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 fagnar því átaki sem 

hefur verið hrint af stað í markaðssókn á íslensku lambakjöti. Fundurinn hvetur stjórn LS til að fylgja 

málinu eftir af fullum þunga og horfi ekki síst til aukins fjölda ferðamanna.   

Ragnar Lárusson hafði framsögu fyrir málinu. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 3. Notkun íslenska fánans. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 fer fram á að stjórn LS 

beiti sér fyrir því að einungis verið heimilt að merkja landbúnaðarvörur með íslenska fánanum sé 

uppruni vörunnar sannarlega íslenskur. Til dæmis megi ekki merkja unnar kjötvörur með íslenska 

fánanum nema uppruni kjötsins sé 100% íslenskur.                                                                                   

Einnig leggur fundurinn til að ullarvörur verði ekki merktar með íslenska fánanum nema að vörurnar 

séu úr íslenskri ull og framleiddar á Íslandi. 

Ragnar Lárusson hafði framsögu fyrir málinu. 



Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 6. Afnám skilaréttar á kjötvörum í verslunum.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 beinir því til stjórnar 

LS að unnið verði að því að afnema skilarétt á kjötvörum í verslunum.  

Greinargerð: Með tilliti til þeirrar gríðarlegu matarsóunar sem á sér stað í heiminum og þeirrar 

vakningar hjá hinum vestrænu þjóðum leggjum við með þessu okkar lóð á vogarskálarnar. 

Ragnar Lárusson hafði framsögu fyrir málinu. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 24. Óerfðabreytt fóður.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 skorar á sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðherra að banna notkun á erfðabreyttu fóðri í sauðfjárbúskap.                                    

Með því hefur íslensk sauðfjárrækt sóknarfæri til að undirstrika sérstöðu sína. 

Ragnar Lárusson hafði framsögu fyrir málinu. 

Umræður: 

Þóra Sif Kópsdóttir lýsti því að hún væri mikill andstæðingur notkunar erfðabreytts fóðurs. 

Sagði markaðslega sterkt að banna þessa notkun í sauðfjárbúskap. Marka þyrfti þá stefnu sem 

taka ætti í þessum efnum í landbúnaðinum sem heild. Nautgripabændur þyrftu að vera með í 

málinu og jafnvel allur landbúnaðurinn. Sauðfjárbændur gæfu eitthvað af kjarnfóðri sem 

framleitt væri fyrir nautgripi og þannig gæti sauðfé fengið fóður með erfðabreyttu innihaldi.  

Svavar Halldórsson sagðist persónulega sammála Þóru, það væri sterkt ef svona stefna væri 

mörkuð fyrir allan landbúnaðinn. Búið væri að fara fram á að fóðursalar hættu að nota 

erfðabreytt hráefni í fóður fyrir sauðfé. Ráðherra landbúnaðarmála hafi haft góð orð um að 

hægt væri að setja þetta bann í reglugerð, líklegt væri talið að slíkt bann gengi lögfræðilega í 

alþjóðlegu samhengi. Þess konar bann myndi styrkja ímynd sauðfjárræktarinnar og væri 

einnig markaðslega sterkt.  

Jón Viðar Jónmundsson bað um að fá að leggja eina spurningu fyrir fundinn. Hún var hvort 

fara ætti fram á að maís yrði bannaður sem efni í fóðurblöndur fyrir sauðfé, hvar meiningin 

væri að fá nægjanlegt magn af maís sem ekki væri erfðabreyttur.  

Svavar Halldórsson sagði að maís sem ekki væri erfðabreyttur stæði til boða og í nægilegu 

magni, að vísu eilítið dýrari en sá erfðabreytti. SS væri farið að framleiða fóðurblöndu sem 

innihéldi maís sem ekki væri erfðabreyttur. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 



Mál frá kjötmatsnefnd 

Punktur nr 1 frá stjórn. Ráðstöfun óvirks greiðslumarks.   
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 leggur til að fjármunum sem til falla vegna óvirks 

greiðslumarks verði jafnað á virkt greiðslumark.  

Jóhann Ragnarsson hafði framsögu fyrir málinu. Hann sagði þessum fjármunum hafa verið 

ráðstafað til Markaðsráðs kindakjöts undanfarið en í nýja samningnum væri ákvæði þess efnis 

að bannað væri að færa milli liða innan samningsins með þessum hætti. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 15. Kvittanir kjötmatsmanna á vigtarnótur  

Nefndin afgreiðir þetta mál ekki frá sér á grunni 4. greinar samþykkta um aðalfundi.  

 

Mál nr. 16 Könnun á möguleika á lengingu sláturtíðar  

Nefndin afgreiðir þetta mál ekki frá sér á grunni 4. greinar samþykkta um aðalfundi.  

Ágúst Ingi Ketilsson gerði grein fyrir því hvers vegna þessi tvö mál væru ekki afgreidd frá 

nefndinni. Málin sem lögð voru fyrir þingið eru í viðauka fundargerðarinnar. Ágúst sagði mál 

nr. 15 hafa verið mikið rætt í nefndinni og hefði hún fengið Stefán Vilhjálmsson yfirmann 

kjötmats hjá Matvælastofnun til að ræða það. Hann hefði frekar viljað auka samræmi í 

störfum kjötmatsmanna og í innra starfi sláturhúsanna. Varðandi mál nr. 16 hefði verið rætt í 

nefndinni að upphæð álags á verð kjöts af dilkum sem slátrað væri utan hefðbundins 

sláturtíma réði mjög miklu um það hvort bændur gætu staðið í því að lengja sláturtímann. 

 

Mál nr. 22. EUROP-flokkun.  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 leggur til að EUROP-flokkunarkerfið verði notað með 

undirflokkum (t.d. R-, R og R+) við mat á skrokkum sem falla í algengustu holdfyllingar- og 

fituflokkana. Málið hefur verið rætt á vettvangi fagráðs í sauðfjárrækt og telur ráðið ótvíræð 

sóknarfæri fyrir ræktunarstarfið felast í ítarlegri flokkun þar sem stærsti hluti framleiðslunnar fer 

einungis í 4 flokka. Stjórn LS er falið að fylgja málinu eftir við afurðastöðvar í samráði við fagráð.   

Guðfinna Harpa Árnadóttir hafði framsögu fyrir málinu. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 10. Samræmdar reglur um kælingu og meyrnun. 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 beinir því til stjórnar LS og fagráðs í sauðfjárrækt að 

gerðar verði frekari rannsóknir á bragðgæðum lambakjöts, meyrnun og kælingu í sláturhúsum.  

Smári Borgarsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Umræður: 
Einar Ófeigur Björnsson sagði málið hafa verið rætt mikið á fundi fagráðs nýlega og taldi það 

nú þegar í þeim farvegi sem fælist í tillögunni. Skaðlaust væri þó að því að samþykkja hana. 

Samþykkt samhljóða. 



 

Mál frá Heilbrigðisnefnd 

Mál nr. 26. Sauðfjárveikivarnargirðingar. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 beinir því til stjórnar LS að fylgja því eftir að viðhaldi 

sauðfjárveikivarnargirðinga sé sinnt. Jafnframt verði gert átak í að fjarlægja aflagðar girðingar sem 

voru á vegum Sauðfjárveikivarna. 

Greinargerð: Það er ótækt að sauðfjárbændur þurfi að vera í óvissu um hvort girðingum milli svæða 

sé viðhaldið. Það á ekki að líðast að menn geti reiknað það út að hagkvæmara sé að borga bætur fyrir 

línubrjóta heldur en að viðhalda línunum. 

Hákon B. Harðarson hafði framsögu fyrir málinu. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Mál frá byggðanefnd 

Mál nr. 4. Byggðastefna.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 krefst þess að stjórnvöld móti og hrindi í framkvæmd  

skýrri byggðastefnu sem hafi það að markmiði að bæta búsetuskilyrði fólks á landsbyggðinni til að 

koma í veg fyrir áframhaldandi fækkun íbúa því staðan er víða ískyggileg í þeim efnum. Krafist er að 

gripið verði til afgerandi mótvægisaðgerða. 

Greinargerð: Á tiltölulega fáum árum hefur mikil fólksfækkun átt sér stað í hinum dreifðu byggðum 

landsins og í kjölfarið orðið mikil skekkja í aldurssamsetningu þeirra sem eftir sitja. Þjónusta hefur 

dregist verulega saman, t.d. hafa bankaútibú lokað og póstur aðeins borinn út annan hvern virkan 

dag, sem kemur mjög illa við íbúa og fyrirtækjarekstur í dreifbýli. Skólum hefur fækkað og heilsugæsla 

s.s. fæðingarþjónusta í héruðum minnkað. 

Á sama tíma og akstursleiðir lengjast og umferð eykst vegna ferðafólks hefur viðhald sveitavega verið 

í algjöru lágmarki og sumir illfærir. Á sínum tíma þegar þungaskatturinn af dísilbílum var aflagður og 

litaða dísilolían tekin upp var íbúum dreifbýlis lofað mótvægisaðgerðum, en ekkert bólar enn á þeim. 

Sama má segja um tvískiptingu raforkukerfisins en þessar breytingar báðar virkuðu sem beinn skattur 

á dreifbýlið. 

Brýnt er og raunar lífsnauðsynlegt heilu landsvæðunum að því fólki sem nú leitar í dreifbýlið, og vill 

skapa sér þar framtíð verði búin skilyrði til þess svo sveitirnar geti dafnað.  

Fyrirmyndir að æskilegum leiðum eru til í nágrannalöndum þar sem búseta er styrkt í gegnum 

skattkerfið með t.d. hærri persónuafslætti, hærri barnabótum, frádrætti vegna aksturs yfir ákveðnum 

vegalengdum til og frá vinnu og vegna grunnþjónustu, s.s. heilbrigðisþjónustu. 

Dreifbýlið þarf einnig að fá möguleika á skatttekjum af tvöfaldri búsetu fólks og hluta af 

útsvarstekjum þeirra er nota innviði sveitarfélaganna til tekna, s.s. ferðaþjónustuaðila sem hafa ekki 

fasta búsetu í viðkomandi sveitarfélagi. 



Með auknum ferðamannastraumi til landsins eykst mikilvægi þess að dreifa ferðamönnunum sem 

víðast um landið. Þá þurfa að vera til staðar góðar samgöngur, nettengingar (ljósleiðari), 

farsímasamband, öflug sveitarfélög og blómlegar sveitir sem geta tekið á móti þessu fólki með sóma. 

Byggðamálin eru ekki minna áríðandi heldur en gerð nýrra búvörusamninga því: ,,Keðjan verður 
aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn“. 

Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu sem nefndin hafði farið yfir og breytt 

lítillega. 

 Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Nýtt mál úr punktunum frá stjórn. Stuðlar. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 beinir því til stjórnar LS og Markaðsráðs kindakjöts að 

nýtt verði heimild sbr. 4. gr. nýs sauðfjársamnings, að greiða samkvæmt stuðlum. Stuðull fyrir kjöt af 

lömbum verði 1, stuðull fyrir kjöt af veturgömlu verði 0,6 og fyrir annað kjöt 0,3. 

Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu og sagði nefndina hafa rætt það við Sigurgeir 

Sindra Sigurgeirsson og Einar Ófeig Björnsson.  

Umræður: 

Hákon B. Harðarson lagði til að bætt yrði orði inn í tillöguna, þannig að fyrri málsgreinin 

hljóðaði eftirfarandi „Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 beinir því til stjórnar 

LS og Markaðsráðs kindakjöts að nýtt verði heimild sbr. 4. gr. nýs sauðfjársamnings að 

greiða gæðastýringargreiðslur samkvæmt stuðlum.“  

Jóhann Ragnarsson velti fyrir sér hvort greiða ætti 4.000 kr. í gæðastýringarálag út á 

veturgamla hrúta sem væru ekki sérstök markaðsvara. Sér hugnaðist ekki sérstaklega að nýta 

opinbera stuðninginn til að greiða út á hrútakjöt. 

Atli Már Hróbjartsson taldi bratt að borga fullan styrk á flokka sem ekki hefði neitt verið 

greitt út á fram að þessu. Stuðull fyrir þá flokka ætti frekar að vera 0,8.  

Einar Ófeigur Björnsson lýsti sig sammála Atla. Taldi þau rök nefndarinnar gild að kjötið sem 

félli í fituflokka 4, 5 og gerðarflokk P væri svo lítið að í sjálfu sér væri í lagi að samþykkja 

tillöguna í þessu horfi. Skoða þyrfti hvernig ætti að standa að því sem tengdist hrútunum. 

Sigvaldi Ragnarsson sagði ekki eiga að borga álag á hrútakjöt og ekki ætti að borga neitt álag 

á kjöt sem flokkaðist í P. Fjallað hefði verið um að beina því til sláturleyfishafa að hækka álag 

á kjöt af lömbum sem slátrað væri utan hefðbundins tíma. Nota ætti gæðastýringarkerfið til að 

greiða út á slíkt kjöt einnig. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði tillöguna góða en breyta mætti „veturgömlu“ í 

„veturgömlum ám“ í tillögunni. Sáralítið kjöt færi í lélegu flokkana og annað hvort uppfylltu 

bændur skilyrði gæðastýringarinnar eða ekki, enginn reyndi að framleiða skrokka sem 

flokkuðust í P-flokk. 

Böðvar Baldursson sagði talsverða umræðu hafa átt sér stað um málið innan stjórnar LS. 

Spurði hvort 200 kr. álag á kg. skrokka í fituflokkum 4 og 5 og myndi ekki hvetja til að 



bændur færu að stefna á að framleiða enn þyngri skrokka og jafnvel seinka slátrun dilka. Lýsti 

skoðunum sínum á þessu og hann hefði viljað hafa þessa stuðla samtals 4. 

Jóhann Pétur Ágústsson sagði eiga að borga gæðastýringu á allt kjöt þeirra bænda sem 

uppfylltu skilyrði gæðastýringarinnar. 

Gunnar Þórarinsson lýsti því að nefndin legði til eftirfarandi breytingu á tillögunni og yrði 

hún því svohljóðandi: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 beinir því til stjórnar LS og Markaðsráðs kindakjöts að 

nýtt verði heimild sbr. 4. gr. nýs sauðfjársamnings að greiða gæðastýringarálag samkvæmt stuðlum. 

Stuðull fyrir kjöt af lömbum verði 1,0, fyrir kjöt af veturgömlum ám og veturgömlum sauðum verði 

0,6 og fyrir annað kjöt 0,3. 

Hann taldi að ef bændur uppfylltu skilyrði gæðastýringarinnar á annað borð ætti að greiða 

þeim sama álag á alla flokka lambakjöts. P-flokkur og fituflokkar 4 og 5 næmu sem svaraði 

hátt í 2% af heildarmagni kjötframleiðslunnar. 

Tillagan samþykkt samhljóða með síðustu breytingu nefndarinnar. 

 

Mál frá heilbrigðisnefnd 

Mál nr. 27. Tillögur MAST að breytingu á reglugerð nr. 550/2008.  

Hákon B. Harðarson gerði grein fyrir þeirri niðurstöðu nefndarinnar að vísa skyldi málinu til 

stjórnar skv. 4. gr. samþykkta, um aðalfund samtakanna. Stjórnin hefði þá til hliðsjónar þau 

atriði sem komið hefðu fram í umræðum á fundinum og í nefndinni. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál frá byggðanefnd 

Mál nr. 18. Athugasemdir bænda í Strandasýslu við búvörusamning. 

Gunnar Þórarinsson gerði grein fyrir því að það kæmi engin tillaga frá nefndinni um þetta 

efni, það sem upphaflega málið fjallaði um væri komið til skila. Upphaflega tillagan finnst í 

viðauka fundargerðarinnar. 

 

Mál frá fjárhagsnefnd 

Mál nr. 23. Aðalfundur 2017. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda verði haldinn í Bændahöllinni 30. og 31. mars 2017. 

Björgvin Vernharðsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Umræður:  

Einar Ófeigur Björnsson lýsti því að á næsta ári yrði ekki búnaðarþing, heldur ársfundur BÍ 

sem stæði í einn dag. Velt hefði verið upp þeirri hugmynd í stjórn BÍ að beina því til LS og 



LK og jafnvel fleiri samtaka bænda að halda aðalfundi sína á næsta ári á sama tíma og stað og 

ársfundur BÍ yrði og í tengslum við þau fundarhöld yrði haldin ein sameiginleg árshátíð 

bænda. Einar flutti breytingartillögu sem fól í sér að tillagan hljóðaði eftirfarandi: 

„Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda felur stjórn að ákveða aðalfundartíma og –stað á 

næsta ári.“ 

Þórarinn Ingi Pétursson vakti athygli á því að búið væri að festa Hótel Sögu og fundarsali 

fyrir aðalfund næsta árs.  

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson spurði hvert menn stefndu með árshátíð LS, halda ætti áfram að 

halda sérstaka árshátíð fyrir sauðfjárbændur. 

Ragnar Lárusson lagði til að árshátíð sauðfjárbænda yrði í sama horfi áfram. 

Sigvaldi Ragnarsson tók undir orð tveggja síðustu ræðumanna, halda ætti áfram árshátíð 

sauðfjárbænda en hann styddi það einnig að halda eina hátíð fyrir alla bændur. Hvatti til að 

breytingartillaga Einars yrði felld. 

Einar Ófeigur Björnsson dró breytingartillögu sína til baka. 

Birgir Ingþórsson taldi rétt að taka ákvarðanir um fundi og árshátíðir með löngum fyrirvara. 

Eitt ár væri líklega of skammur tími. Taldi rétt að halda sig við fyrra horf áfram. 

Upphaflega tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 28. Starfskjör stjórnar LS 2016-2017. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 samþykkir að starfskjör stjórnar verði með 

eftirfarandi hætti til aðalfundar 2017. Formaður fái 150.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga 

fyrir hvern stjórnarfund. Varaformaður fái 20.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir hvern 

stjórnarfund. Aðrir stjórnarmenn fái fulla dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund. Allir stjórnarmenn fái 

greiddan akstur, 100 kr. pr. ekinn kílómetra. 

Birgir Arason hafði framsögu fyrir málinu. Sagði að lagt væri til að starfskjör og laun stjórnar 

yrðu óbreytt frá síðasta ári.  

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Mál nr. 25. Fjármögnun Landssamtaka sauðfjárbænda. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 samþykkir að 

innheimta félagsgjald fyrir árið 2017, fasta upphæð per bú. Gjald þetta mun byggjast á félagatali 

aðildarfélaga LS 2017. 

Stjórn er falið að kynna félagsmönnum LS gjaldtökuna í samvinnu við aðildarfélögin áður en til hennar 

kemur. Jafnframt felur aðalfundur stjórn að vinna að fríðindakorti fyrir félagsmenn. Á formannafundi 

2016 verði lögð fram kynning á því og fríðindum þess. Tillögur að nauðsynlegum breytingum á 

samþykktum samtakanna verði kynntar á formannafundi og breytingartillaga liggi fyrir aðalfundi 

2017. 



Greinargerð: Landssamtök sauðfjárbænda fengu 15,3 milljónir króna af búnaðargjaldi árin 2014 og 

2015. Býlisfjöldi/heimilisfesta árið 2016 var 1567. 

Sigvaldi H. Ragnarsson hafði framsögu fyrir málinu en því hafði verið breytt í nefndinni frá 

fyrri umfjöllun. Oddný Steina Valsdóttir og Þórhildur Þorsteinsdóttir höfðu rætt málið við 

nefndina.  

Umræður: 

Sæþór Gunnsteinsson spurði hver ætti að innheimta gjaldið. 

Sigvaldi H. Ragnarsson svaraði því að Landssamtökunum væri ætlað að gera það. 

Jóhann Pétur Ágústsson sagði enn vanta í tillöguna að bjóða fólki að ganga beint í LS. Þeir 

sem væru félagar í sauðfjárbændafélögunum heima í héraði væru ekki endilega félagar í 

landssamtökunum sjálfum. 

Merete Rabölle taldi verða að tala fyrir þessu verkefni heima í félögunum. Vinna yrði saman 

að þessu og jafnvel innheimta sameiginlega félagsgjöld. 

Sigvaldi H. Ragnarsson minnti á að ef einhver vafi væri á því hvort félagsmenn í félögum 

heima í héruðum væru einnig félagar í LS, þá væri hægt að taka á því með 

samþykktarbreytingum á næsta aðalfundi LS. Samdóma álit nefndarinnar hefði verið að rugla 

ekki saman innheimtu fyrir aðildarfélögin og Landssamtökin sjálf. 

Guðmundur St. Björgmundsson tók til máls, sagði félagskerfi bænda orðið of flókið, bar fram 

breytingartillögu sem fól í sér að bæta „um fyrirkomulag hennar“ inn í eina málsgrein 

tillögunnar og hljóðaði sú málsgrein þá eftirfarandi:   

„Stjórn er falið að kynna félagsmönnum LS gjaldtökuna í samvinnu við aðildarfélögin, um 

fyrirkomulag hennar, áður en til hennar kemur.“ 

Einar Ófeigur Björnsson var ekki alveg ánægður með málið, taldi þurfa að fá upplýst 

samþykki félaga í félögunum heima í héraði ef þeir ættu að skoðast sem félagsmenn í LS. 

Taldi málið fallið á tíma og hefði þurft að vinna það betur. 

Oddný Steina Valsdóttir benti á að í samþykktunum væri leyft að rukka félagsgjöld. Taldi fólk 

vera sjálfkrafa félaga í LS ef það væri fullgildir félagar í aðildarfélögunum. Ef félagsmenn 

væru ekki til í að greiða félagsgjöldin, þá gætu þeir gengið úr samtökunum. 

Jóhann Ragnarsson taldi hugsun sína ekki fullmótaða frekar en málið væri frá stjórninni. 

Hann lagði til að vísa málinu til stjórnar og hún ynni það áfram fram að formannafundi í 

haust. Málið væri of seint fram komið. 

Einar Freyr Elínarson sagði félagskerfi bænda flókið en verið væri að flækja málin óþarflega 

mikið í umræðunni. Taldi félagsmenn í sauðfjárbændafélögum heima í héraði vera 

félagsmenn í LS og ef þeir vildu ekki vera í Landssamtökunum, þá greiddu þeir ekki 

félagsgjaldið. 

Hákon B. Harðarson lagði fram breytingartillögu þess efnis að bæta „og felur stjórn að vinna 

frekar að málinu“ inn í tillöguna á eftir „… fasta upphæð per bú.“ 

Þóra Sif Kópsdóttir lýsti því að félögum í hennar félagi hefði fækkað nokkuð þegar tekin 

hefðu verið upp félagsgjöld þar. Ekki ætti að flækja málin um of. 



Sigurður Þór Guðmundsson taldi einu færu leiðina að samþykkja breytingartillögu Hákonar. 

Vísaði í samþykktir samtakanna um hverjir væru félagsmenn þeirra. Innheimta félagsgjalda 

væri ekki heimil nema það væri ákvarðað á aðalfundi og ákveða þyrfti upphæðina nú. 

Aðildarfélögin ættu því að hætta að innheimta félagsgjöldin og LS skiluðu hluta af 

árgjöldunum sem þau innheimtu til félaganna í héruðunum. Ekki væri hægt að vera félagi í 

sauðfjárbændafélagi nema vera einnig í LS. Lagði til að Hákon breytti breytingartillögu sinni 

og bætti þar við einhverri tilgreindri upphæð. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson lýsti sig sammála Sigurði Þór í flestum atriðum nema varðandi 

innheimtu félagsgjalda félaganna heima í héruðunum, hún hefði verið mismunandi. 

Birgir Ingþórsson taldi Landssambandið og aðildarfélög þess ekki verða skilin sundur. 

Sparnaður væri fólginn í því að LS sæju um innheimtu árgjaldanna og skiluðu hluta af því fé 

til aðildarfélaganna. Margir fletir væru á málinu, félagar í aðildarfélögunum væru einnig í LS. 

Tíminn væri ekki útrunninn, hægt væri að ákveða félagsgjaldið á næsta aðalfundi. 

Einar Ófeigur Björnsson taldi ekki rétt að gleyma sér í að tala um framkvæmd innheimtu 

félagsgjaldanna, grundvallaratriði væri hvaða upphæð ætti að ákveða sem félagsgjald. 

Hákon B. Harðarson tók til máls og bætti inn í breytingartillögu sína „ … allt að 17.000 kr. 

…“ þannig að texti tillögunnar með breytingartillögu hans væri eftirfarandi: 

„Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 samþykkir 

að innheimta félagsgjald fyrir árið 2017, fasta upphæð allt að 17.000 kr. per bú og felur 

stjórn að vinna áfram að málinu. Gjald þetta mun byggjast á félagatali aðildarfélaga LS. 

Stjórn er falið að kynna félagsmönnum LS gjaldtökuna í samvinnu við aðildarfélögin áður en 

til hennar kemur. Jafnframt felur aðalfundur stjórn að vinna að fríðindakorti fyrir 

félagsmenn. Á formannafundi 2016 verði lögð fram kynning á því og fríðindum þess. Tillögur 

að nauðsynlegum breytingum á samþykktum samtakanna verði kynntar á formannafundi og 

breytingartillaga liggi fyrir aðalfundi 2017. 

Sigvaldi H. Ragnarsson taldi vera búið að þæfa málið talsvert. Minnti á að hægt væri að 

ákveða árgjaldið á næsta aðalfundi. Lagði til að samþykkja skyldi fyrri tillögu Hákonar og 

einnig breytinguna frá Guðmundi St. Björgmundssyni. 

Fundarstjóri lagði áherslu á það að þau atriði sem Hákon B. Harðarson hefði lagt fram 

mynduðu eina breytingartillögu og samþykkti Hákon það. 

Þórarinn Ingi Pétursson taldi fundinum óhætt að samþykkja tillöguna eins og hún hefði 

komið aftur frá nefndinni og lagði það til að það yrði gert og auk þess að samþykkja 

breytinguna semi Guðmundur St. Björgmundsson hefði lagt til. 

Böðvar Baldursson sagði einfaldara að rukka árgjöldin í einu lagi fyrir öll félögin. Sagði um 

það bil 40% mætingu á fundi aðildarfélaganna og mögulega yrði brottfallið allt að 60%.   

Fundarstjóri bar breytingartillögu Hákonar B. Harðarsonar undir atkvæði. 

Tillagan felld með þorra atkvæða gegn 4. 

Því næst var breytingartillaga Guðmundar St. Björgmundssonar borin undir atkvæði. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 



Eftir það var hin upphaflega tillaga frá félagsmálanefnd borin upp með samþykktri breytingu 

og var hún samþykkt samhljóða og hljóðar því svona: 

„Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 samþykkir 

að innheimta félagsgjald fyrir árið 2017, fasta upphæð per bú. Gjald þetta mun byggjast á 

félagatali aðildarfélaga LS. 

Stjórn er falið að kynna félagsmönnum LS gjaldtökuna í samvinnu við aðildarfélögin, um 

fyrirkomulag hennar, áður en til hennar kemur. Jafnframt felur aðalfundur stjórn að vinna að 

fríðindakorti fyrir félagsmenn. Á formannafundi 2016 verði lögð fram kynning á því og 

fríðindum þess. Tillögur að nauðsynlegum breytingum á samþykktum samtakanna verði 

kynntar á formannafundi og breytingartillaga liggi fyrir aðalfundi 2017. 

Greinargerð: Landssamtök sauðfjárbænda fengu 15,3 milljónir króna af búnaðargjaldi árin 

2014 og 2015. Býlisfjöldi/heimilisfesta árið 2016 var 1567.“ 

 

Mál frá félagsmálanefnd 

Nýtt mál. Útfærsla rammasamnings landbúnaðarins: Nýliðunarstyrkir. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda, haldinn á Hótel Sögu 7.-8. apríl 2016 beinir því til stjórnar 
LS að setja af stað vinnu við mótun verklagsreglna um stuðning við nýliðun í sauðfjárrækt úr 
rammasamningi búvörusamnings. 

Áhersla verði m.a. lögð á eftirfarandi: 

- Nýliðunarstyrkir renni til ungra bænda sem eru að hefja búskap og ekki hafa þegið opinbera styrki til 
landbúnaðar áður. Miðað verði við hámark 45 ára aldur við innkomu í greinina og teljist bóndi nýliði 
fyrstu 5 búskaparárin.  

- Möguleiki þarf að vera til staðar fyrir þá nýliða sem koma inn í búskap í smærri skrefum að hljóta 
stuðning. Fundin verði lágmörk og hámörk á fjölda gripa sem greitt er út á. 

- Tryggja þarf að nýliðar fái nokkuð jafnan styrk þegar til lengri tíma er litið, óháð því hver fjöldi 
styrkumsókna er hverju sinni. 

Anna Berglind Halldórsdóttir hafði framsögu fyrir málinu og benti á að nefndin hefði fengið 

umræðuatriði frá stjórn samtakanna um þetta efni, hvernig fulltrúar hennar gætu séð þessi 

atriði útfærð. Þetta væru helstu áherslupunktar nefndarinnar eftir umræður um málið. 

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson sagðist þekkja dæmi um ungt fólk sem hefði leigt jörð með öllu og þar 

með fengið beingreiðslur en hefði svo ákveðið að kaupa jörð og þá hefði það ekki getað 

fengið nýliðunarstyrk því það hefði fengið beingreiðslur áður, það teldi hann óréttlátt.  

Einar Ófeigur Björnsson setti út á að rætt væri um fjölda gripa í tillögunni, taldi óþarft að geta 

um hámörk og lágmörk þar. Hugsunin hefði verið að ekki ætti að miða við gripafjölda í 

framtíðinni, heldur allt eins fjárfestingu við upphaf búrekstrar. 

Rúnar Björn Guðmundsson var sammála Jóhanni, taldi að orða þyrfti tillöguna á annan hátt. 

Nefndi sem dæmi að ef kynslóðaskipti yrðu í búrekstri í áföngum, þá kynni að fara að 

einhverju leyti eins og í dæminu sem Jóhann hefði lýst. Taldi þurfa að koma í veg fyrir slík 

tilfelli. Taldi flókið að miða við fjárfestingu. 



Einar Ófeigur Björnsson sagði að nýliðunarstuðningurinn í rammasamningnum væri ekki 

endilega bundinn við að nýliðar ættu búfé, um gæti verið að ræða garðyrkjubændur. 

Guðrún Ragna Einarsdóttir sagði ekki samræmi í því að tala um unga bændur og nefna síðan 

að bændur teldust nýliðar allt upp að 45 ára aldri. 

Guðmundur Valur Gunnarsson sagðist hafa tekið málið upp á fundinum árið á undan. Lýsti 

því að á hans búi hefði komið upp sú staða að stofnað hefði verið eignarhaldsfélag og þá hefði 

nýliðinn ekki átt neinn rétt á styrk. Taldi eiga að miða við fyrstu 3-5 búskaparárin. 

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti því hve misjafnlega fólk færi að því að hefja búskap. Erfitt 

væri að skilgreina hver væri nýliði í búskap. Alltaf yrðu einhver jaðartilfelli og vafatilvik. Ef 

rekstrarumhverfi sauðfjárræktarinnar væri nægilega gott, þá gæti reksturinn staðið undir því 

að hefja búskap og þá þyrfti engan nýliðunarstuðning. Lagði til að hugmynd 

félagsmálanefndar yrði notuð til stuðnings þegar málið yrði unnið áfram. 

Anna Berglind Halldórsdóttir lýsti því að málið hefði orðið til sem punktur frá stjórn, koma 

hefði átt af stað ákveðinni umræðu um þetta atriði. Nefndin legði til að vísa málinu til stjórnar 

skv. 4. gr. samþykkta um aðalfund samtakanna. 

Sú afgreiðsla samþykkt samhljóða. 

Fundarhlé tekið kl. 15:52. 

Fundi fram haldið kl. 16:08. 

 

Mál frá fjárhagsnefnd. 

Fjárhagsáætlun 2016. 

Fjárhagsáætluninni fyrir árið 2016 hafði verið dreift meðal fundarmanna.  

Birgir Arason hafði framsögu fyrir henni og beindi því til stjórnarinnar að vinna að því að 

halda tapi af rekstri samtakanna á yfirstandandi ári í lágmarki en áætlunin hljóðaði upp á 

1.750.000 kr. tap. 

Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða. 

 

Umræðupunktur frá stjórn. Verklagsreglur um fyrirkomulag stuðnings út á ræktað land. 

Birgir Arason gerði grein fyrir því að nefndin hefði ákveðið að vísa þessu máli til stjórnar á 

grunni 4. gr. samþykkta, um aðalfund samtakanna. 

 

10.  Kosningar – kl. 16:10 

Fundarstjóri lýsti því að einn fulltrúi úr hvoru hólfi hefði lýst sig tilbúinn til setu í stjórn 

samtakanna, Oddný Steina Valsdóttir í Butru í Fljótshlíð í Suðurhólfi og Böðvar Baldursson í 

Norðausturhólfi. Fyrst staðan væri sú væru allir félagsmenn í viðkomandi hólfum í kjöri. 



Kjör stjórnarmanna úr Norðausturhólfi og Suðurhólfi til næstu tveggja 

ára. 

Kosningu hlutu: 

Í Norðausturhólfi: 

Böðvar Baldursson með 21 atkvæði. 

Í Suðurhólfi: 

Oddný Steina Valsdóttir með 35 atkvæðum. 

 

Næstir voru Sigurður Þór Guðmundsson í Norðausturhólfi með 16 atkvæði og Erlendur 

Ingvarsson úr Suðurhólfi með 4 atkvæði. 

 

Kjör þriggja manna í varastjórn samtakanna til eins árs: 

Einn maður, Davíð Sigurðsson Miðgarði hafði lýst því yfir að hann væri tilbúinn að taka sæti 

í varastjórn samtakanna. 

 

Kosningu hlutu:  

1. varamaður Sigurður Þór Guðmundsson Holti með 19 atkvæði 

2. varamaður Davíð Sigurðsson Miðgarði með 18 atkvæði 

3. varamaður Birgir Arason Gullbrekku með 16 atkvæði 

Aðrir fengu færri atkvæði. 

 

Kjör þriggja aðalfulltrúa samtakanna til setu á búnaðarþingi: 

Áður höfðu þau Þórarinn Ingi Pétursson, Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson og Oddný Steina 

Valsdóttir lýst því yfir að þau væru tilbúin að taka sæti á búnaðarþingi fyrir samtökin en  

Kosningu hlutu: 

Þórarinn Ingi Pétursson, Grund með 36 atkvæðum 

Oddný Steina Valsdóttir Butru með 33 atkvæðum 

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson með 28 atkvæðum 

 

Kjör þriggja varamanna til setu á búnaðarþingi: 

Jóhann Pétur Ágústsson varafulltrúi á búnaðarþingi hafði beðist undan endurkjöri. 

Rétt kjörnir varafulltrúar urðu: 

1. varamaður Sigurður Þór Guðmundsson með 16 atkvæðum 

2. varamaður Guðrún Ragna Einarsdóttir með 14 atkvæðum 

 

Jafnir í þriðja sæti urðu Jóhann Pétur Ágústsson og Sigvaldi H. Ragnarsson með 8 atkvæði. 



 

Dregið var milli þeirra og kom nafn Jóhanns Péturs Ágústssonar upp svo hann var rétt kjörinn 

3. varafulltrúi samtakanna á búnaðarþingi. 

 

Kosning endurskoðenda og félagskjörinna endurskoðenda: 

Fram kom eftirfarandi tillaga frá stjórn samtakanna: 

Endurskoðandi:  

Eymundur Sveinn Einarsson, Endurskoðun og ráðgjöf ehf.  

Varamaður Henry Örn Magnússon, Endurskoðun og ráðgjöf ehf.  

 

Félagskjörinn skoðunarmaður: Albert Guðmundsson Heggstöðum.  

Varamaður: Halldóra Björnsdóttir, Ketu. 

Tillaga stjórnar samþykkt samhljóða. 

 

11.  Önnur mál  
Sigvaldi H. Ragnarsson kvaddi sér hljóðs. Kom með ábendingu til stjórnar samtakanna og 

lagði til að búnaðarþingsfulltrúar yrðu kosnir til tveggja ára í stað eins árs.  

Ólafur Benediktsson lýsti því að hafa farið á 4 aðalfundi á þessu ári og ætti einhverja eftir, 

félagskerfi landbúnaðarins væri orðið of flókið. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson ræddi mál nr. 15 sem ekki hefði verið afgreitt frá nefnd. Það 

fjallaði um að kjötmatsmenn kvittuðu á kjötmatsnóturnar. Kjötmatsmaðurinn ætti hins vegar 

ekki að vita fyrr en þá á eftir hver ætti skrokkana sem hann væri að meta, hann ætti að vera 

algerlega hlutlaus. Spurði þá sem hefðu farið með samningsumboðið fyrir samtökin við 

búvörusamningana hvað myndi gerast ef nauðsynlegar lagabreytingar tengdar samningnum 

næðu ekki samþykki á Alþingi. Yrðu þá búvörusamningarnir aftur á byrjunarreit og ef svo 

væri, ætluðu menn þá að taka aftur upp ályktun LS frá síðasta ári eða héldu menn að staðan 

yrði sú að haldið yrði áfram þar sem frá hefði verið horfið við lok samningsgerðarinnar í 

vetur.  

Einar Freyr Elínarson skoraði á stjórn og formann LS að nútímavæða fundarhöldin meira, 

vera með opinn gagnagrunn sem gerði mál öll auðveldari við vinnu við breytingartillögur og 

fleira tengt fundarhaldinu. 

Guðmundur Valur Gunnarsson gerði tillögu nr. 15 að umtalsefni eins og Böðvar Sigvaldi. 

Sagðist ekki skilja hvers vegna hún hefði ekki fengið afgreiðslu. Skildi ekki heldur hvers 

vegna tillaga nr. 16 hefði ekki fengið afgreiðslu í nefnd. Sú tillaga hefði komið fram á fundi á 

Suðurfjörðum eftir umræður með Svavari og Þórarni. 

Merete Rabölle tók undir að nútímavæða ætti fundarhaldið. Sagði tillöguna frá Skagfirðingum 

ekki hafa átt að þýða að allt undanfarandi markaðsstarf tengt lambakjöti hefði verið 

ómögulegt. Ræddi um hversu misjafnlega væri staðið að því að halda upprunamerkingum 

gegnum vinnslu í sláturhúsunum. 

Heidi Andersen velti fyrir sér hvaða rökstuðning sauðfjárbændur hefðu fyrir því að marka 

(klippa) eyru á lömbum ef farið yrði að amast við þess háttar. 

Rúnar Björn Guðmundsson sagði að sér hefði gramist hve tekist hefði að etja sauðfjárbændum 

saman, t.d. í umræðu gærdagsins. Vakti athygli á því hversu víða væri slæm umgengni á 

bæjum. Kallaði eftir bættri samstöðu meðal sauðfjárbænda.  



Ágúst Ingi Ketilsson ræddi um tillögu nr. 15, hún hefði verið rædd rækilega í nefndinni. 

Stefán Vilhjálmsson hefði sagt á fundi nefndarinnar að slík undirritun sem þar hefði verið 

kallað eftir gæfi hugsanlega of mikið færi á að gagnrýna kjötmatsmennina hvern fyrir sig. 

Varðandi það að matsmenn vissu ekki hvaðan kjötið væri sem þeir væru að meta, þá hefði 

Stefán Vilhjálmsson ekki talið það gerlegt, t.d. vegna merkinga á heimtökukjöti í 

sláturlínunni. 

Davíð Sigurðsson tók undir það að nútímavæða ætti aðalfundinn frekar. Hann harmaði að ritið 

Smalinn væri ekki enn komið út á þessu ári. Vakti athygli á Mýraeldahátíðinni daginn eftir.  

Þórhildur Þorsteinsdóttir þakkaði fyrir góðan fund, góðar umræður, nútímavæða þyrfti 

fundinn. Óskaði Oddnýju Steinu og Böðvari til hamingju með áframhaldandi kjör í stjórn 

samtakanna. Þakkaði Svavari Halldórssyni fyrir vel unnin störf. 

Jóhann Pétur Ágústsson þakkaði Svavari Halldórssyni viðkynninguna. Taldi eðlilegt að 

fréttatilkynningin, sem send hefði verið út vegna skýrslunnar sem unnin hefði verið fyrir 

sauðfjárbændur á Ströndum og Vestfjörðum, hefði átt að birtast á vef samtakanna. 

Svavar Halldórsson taldi sig ábyrgðarmann vefs samtakanna og hann hefði neitað að birta 

tilkynninguna, hefði viljað birta skýrsluna í heild því tilkynningin hefði ekki endurspeglað 

innihald skýrslunnar nægilega vel. 

Guðrún Ragna Einarsdóttir óskaði nýkjörnum fulltrúum til hamingju og þakkaði fyrir góðan 

fund. 

Einar Ófeigur Björnsson sagði ljóst að samtökunum væri vandi á höndum ef nauðsynlegar 

lagabreytingar næðust ekki í gegnum Alþingi. Stefnumörkun LS frá fyrra ári lægi fyrir en 

einnig lægi fyrir samþykki þess samnings sem gerður hefði verið. Vænlegast væri ef þessi 

staða kæmi upp, að boða til aukafundar LS til að fjalla um þá stöðu. Sagðist vera að ljúka 

sínum 20. aðalfund LS í röð og yrði ekki fulltrúi Norður-Þingeyinga á aðalfundi samtakanna 

að ári. Rifjaði upp fundi sem sér hefði fundist minnisstæðir, t.d. fundinn í desember 1999 þar 

sem fjallað hefði verið um grunn þess samnings sem nú væri verið að kveðja. Fundur árið 

2006 hefði einnig verið eftirminnilegur. Þetta starf hefði verið skemmtilegt og hann hefði 

kynnst mörgu skemmtilegu fólki. Fólk þyrfti að geta verið ósammála án þess að verða óvinir. 

 

 

12.  Fundarslit 

Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS tók til máls. Hann þakkaði starfsmönnum samtakanna 

og fundarins fyrir framlag sitt, samstaða væri það sem stéttin þyrfti á að halda og þakkaði 

síðan fundarmönnum málefnalegan fund. Sagði fundi slitið kl. 17:30. 

Fundargerð ritaði Sigurður Kristjánsson 

 

  



 

I. viðauki – Mál þau sem nefndir þingsins fengu til meðferðar 

 

Heilbrigðisnefnd 

1. Þróun bóluefnis við lungnakregðu 

 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði, haldinn á Löngumýri 8. mars 

2016, fer fram á að Landssamtök sauðfjárbænda beiti sér sérstaklega fyrir því að 

unnið verði markvisst að þróun bóluefnis við lungnakregðu í íslensku sauðfé. 

 

Greinargerð: 

Lungnakregða virðist vera orðin landlæg í nær öllum sauðfjárveikihólfum 

landsins og veldur miklu tjóni á sumum búum. Á árinu 2013 hóf Tilraunastöð 

Háskólans í Meinafræði að Keldum að þróa bóluefni gegn lungnakregðu, m.a. fyrir 

tilstuðlan fjármagns sem kemur úr þróunarsjóði sauðfjársamnings. Lítið sem 

ekkert hefur heyrst frá þeim rannsóknum og algjörlega óásættanlegt að nú þremur 

árum seinna hafi ekki neinar tilraunabólusetningar átt sér stað. Í því sambandi má 

nefna að einangrun lungnakregðusýkils, ræktun á honum og svo 

bóluefnisframleiðsla er vel þekkt ferli erlendis frá. Í Þýskalandi hefur t.d. gefið 

mjög góða raun að bólusetja fé með blönduðu bóluefni fyrir lungnakregðu og 

lungnapest. 
 

8. Innflutningur á hráu kjöti 

 

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í Suður Þingeyjarsýslu, haldinn að Ýdölum 

miðvikudaginn 9. mars, beinir því til stjórnar LS að berjast með öllum tiltækum 

ráðum gegn hugmyndum um  innflutning á hráu kjöti. 

 

12.  Flutningur líffjár milli hólfa 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 9. mars 2016 
skorar á Matvælastofnun að fara eftir 25 grein laga 25. 7. apríl 1993 um flutning 
líffjár milli varnarhólfa og reglugerð 550/2008 um flutning líflamba milli 
landsvæða. En fari ekki eftir hentisemi héraðsdýralæknis í hverju tilfelli fyrir sig. 
Samþykkt samhljóða 

26.  Sauðfjárveikivarnargirðingar 

 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Þinghamri þann 

16. Mars 2016 beinir því til stjórnar LS að ganga í það sem allra fyrst að pressa á 

Matvælastofnun að viðhalda sauðfjárveikivarnargirðingum í ár ella að fjarlægja 

þær. 

Greinargerð: Það er algerlega ótækt að sauðfjárbændur þurfi að vera í óvissu um 

það hvort að girðingum milli landshluta verði viðhaldið. Það á ekki að líðast að 

menn geti reiknað það út að það sé hagkvæmara að borga bætur fyrir línubrjóta 



heldur en að  viðhalda línunum þar sem að það er lögbundið hlutverk 

Matvælastofnunar að  viðhalda þeim og fjarlægja þær sem ekki eru lengur í 

notkun. 

27. Tillaga MAST að breytingum á reglugerð nr. 550 frá 2008 um 

flutning líflamba milli landsvæða er í sér skjali og heyrir undir 

heilbrigðisnefnd. 

 

Byggðanefnd 

4. Byggðastefna 

 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði, haldinn á Löngumýri 8. mars 2016 

fer fram á að LS kalli eftir skýrri byggðastefnu frá stjórnvöldum sem taki mið af 

gríðarlegri fólksfækkun á landsbyggðinni síðustu áratugi og ískyggilegum horfum 

í þeim efnum næstu árin verði ekki gripið til afgerandi mótvægisaðgerða. 

 

Greinargerð: 

Á tilltölulega fáum árum hefur mikil fólksfækkun átt sér stað í hinum dreifðu 

byggðum landsins og í kjölfarið orðið mikil skekkja í aldurssamsetningu þeirra 

sem eftir sitja. 

  

Þjónusta hefur dregist verulega saman, t.d. hafa bankaútibú lokað og fyrir hugað 

er að draga enn meira úr póstþjónustu, sem kemur mjög illa við allan 

fyrirtækjarekstur í dreifbýli. Skólum hefur fækkað og heilsugæsla s.s. 

fæðingarþjónusta í héruðum minnkað. Á sama tíma og akstursleiðir lengjast og 

umferð eykst vegna ferðafólks hefur viðhald sveitavega verið í algjöru lágmarki og 

sumir nánast óakandi.  

 Á sínum tíma þegar þungaskatturinn af dísilbílum var aflagður og litaða díselolían 

tekin  upp var dreifbýlisfólki lofað mótvægisaðgerðum, en ekkert bólar enn á 

þeim. Sama má segja um tvískiptingu raforkukerfisins í Rarik og Orkusöluna, þessar 

breytingar báðar virkuðu sem beinn skattur á dreibýlið.  

 

Brýnt er og raunar lífsnauðsynlegt heilu landsvæðunum að það fólk sem nú leitar í 

 dreifbýlið, og vill skapa sér þar framtíð verði búin skilyrði til þess svo sveitirnar geti 

 dafnað. Hafa skal í huga að ekki er síður mikilvægt að hlúa að dreifbýli nálægt 

þéttbýli  en hinum afskekktustu sveitum landsins. 

 

Fyrirmyndir að æskilegum leiðum eru til í nágrannalöndum þar sem búseta er 

styrkt í  gegnum skattkerfið með t.d hærri persónuafslætti, hærri 

barnabótum, frádrætti vegna  aksturs yfir ákv. vegalengdum til og frá vinnu 

og vegna grunnþjónustu s.s.  læknisaðgengi. 

 

 Dreifbýlið þarf einnig að fá möguleika á skatttekjum af tvöfaldri búsetu fólks og 

hluta af  útsvarstekjum þeirra er nota innviði sveitarfélaganna til tekna s.s. 

ferðaþjónustuaðila  sem hafa ekki fasta búsetu í viðkomandi sveitarfélagi. 



 

 Með auknum ferðamannastraumi til landsins eykst mikilvægi þess að dreifa 

 ferðaönnunum sem víðast um landið. Þá þurfa að vera til staðar góðar 

samgöngur,  nettengingar, farsímasamband, öflug sveitarfélög og blómlegar 

sveitir sem geta tekið á móti þessu fólki með sóma. 

 

 Byggðamálin eru ekki minna áríðandi heldur en gerð nýrra búvörusamninga því: 

 ,,Keðjan verður aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn" 

 

18. Athugasemdir bænda í Strandasýslu við búvörusamning 

 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 17. mars 2016 

hafnar algjörlega þeim búvörusamningi sem nú eru greidd atkvæði um meðal 

sauðfjárbænda um starfsskilyrði í sauðfjárrækt. 

Fundurinn átelur harðlega að fulltrúar sauðfjárbænda og formaður 

Bændasamtakanna skuli gera sérstaka aðför að sauðfjárbændum í Strandasýslu í 

samningnum.  Bændur í Strandasýslu hafa gert sér far um að laga sinn búskap að 

þeim búvörusamningum sem í gildi hafa verið, en nú bregður svo við að öllu skal 

rústað sem í gildi hefur verið en þess í stað tekið upp kerfi sem hvergi hefur reynst 

hagkvæmt þar sem það hefur verið reynt. 

Bændur í Strandasýslu hafa á undanförnum áratugum lagt til heilbrigt og ræktað 

sauðfé sem dreift hefur verið um allt land og spyrja má hvort 

samninganefndarmönnum hafi fundist ástæða til að þakka bændum í Strandasýslu 

sérstaklega fyrir þeirra framlag til sauðfjárræktar með þessum hætti. 

 20. Þjóðgarður 

Stjórn Félags Sauðfjárbænda í V-Hún varar eindregið við þeim hugmyndum sem 

komið hafa fram að undanförnu um að gera hálendi Íslands að þjóðgarði ef það 

verður til þess að aldagamall réttur bænda til afnota og/eða umferðar um 

afréttarlönd verður skertur á einhvern hátt..Skorar stjórnin á Bændasamtök 

Íslands,Landsamtök Sauðfjárbænda sem og bændur alla að fylgjast vel með 

framvindu mála og standa fastir á þessum rétti sínum til skynsamlegar nýtingar 

beitarlanda.. 

 

Fagnefnd 

7. Fósturdauði  

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í Suður Þingeyjarsýslu, haldinn að Ýdölum 

miðvikudaginn 9. mars, beinir því til stjórnar LS að vinna að áframhaldandi 

rannsóknum á fósturdauða í gemlingum. 

14. Skipun faghóps  



 Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu haldinn í Björkinni á 

Hvolsvelli 3. mars 2016 beinir því til stjórnar L.S og Sjávarútvegs-og 

Landbúnaðarráðherra að við skipun faghóps sem falin verður umsjón við mat á 

gróðurauðlindum skv. 8.gr. í  væntanlegum rammasamningi ríkis og bænda, verði 

tryggt að í hann veljist fulltrúar  sauðfjárbænda jafnt á við aðila fagstofnanna.   

 Greinagerð: Litlar upplýsingar og rannsóknir liggja fyrir um mat á gróðurauðlindum, 

 fyrirhugað er að koma á sívirku rannsóknar-, mats- og vöktunarkerfi á landi sem mun 

 hjálpa til við skynsamlega beitarstjórnun. Sauðfjárbændur hafa mjög mikla reynslu og 

 samanburð á milli ára á þróun gróðurfars á beitarsvæðum. Sauðfjárbændur fara um 

allt  beitarsvæðið á hverju einasta ári og búa yfir mikilli þekkingu á svæðunum. Þess vegna 

er  mikilvægt að raddir bænda hvers beitarsvæðis verði virtar.  

 

19. Tafla yfir sauðfjárbú  

 

Aðalfundur L.S. 2016 beinir þeim tilmælum til R.M.L. að birt verði tafla yfir þau 

sauðfjárbú sem skila flestum krónum  p.r. kind. 

 

Greinargerð. 

R.M.L. birtir ýmsar töflur yfir árangur bænda í sauðfjárræktinni sem eru til þess 

fallnar að hvetja til bættra kjötgæða og aukinna afurða og er það af hinu góða. Það 

skiptir þó ekki síður máli  verðmæti innleggs eftir hverja kind.  Í slíkum útreikningi 

vega fleiri þættir en þeir sem fyrst og fremst hefur verið horft til. Yfirborganir á 

slátrun að sumri og snemma hausts eiga að vega það upp að lömbin hafa ekki náð 

fullum þroska en í sumum tilfellum virðist sem bændur í keppni um að komast 

ofarlega á lista R.M.L. geti illa hugsað sér að slátra snemma. Sú tafla sem í 

tillögunni er nefnd gæti mögulega breytt þeim hugsunarhætti. 

 

21. Rafræn skráning 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda beinir því til stjórnar Ls að vinna að því 

að  rafræn skráning gagna þ.á.m. lyfjaskráning verði notendavænni en hún er í dag. 

 

Greinargerð: 

Aðskilja þarf lyfjaskáp Fjárvís og Heilsu, þ.e. bóndi skráir lyfjagjafir og tilgreinir 

hjá hvaða dýralækni lyfið er fengið óháð lyfjaglösum. Dýralæknar skráir seld lyf á 

hvern bónda en afstemming og notkun trufli ekki skráningu bónda. Öðruvísi næst 

ekki að gera skráningu lyfjagjafa skilvirka svo allir tileinki sér rafræna skráningu. 

 

Fjárhagsnefnd 

23. Aðalfundur 2017 



 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Bændahöllinni 30 og 31. mars 

 2017. 

 

 

Markaðsnefnd 

2. Markaðssókn  
 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði, haldinn á Löngumýri 8. mars 2016, 

leggur til að Landssamtök sauðfjárbænda beiti sér fyrir því að markaðssókn 

lambakjöts til ferðamanna verði efld til muna. 

 

Hugmyndir að leiðum: 

Að efla til keppni á besta skyndibitanum.Opnað verði veitingahús í Reykjavík sem 

býður einungis upp á lamba- og kindakjöt.  

 

3. Merkingar á kjötvörum 
 

 Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði, haldinn á Löngumýri 8. mars 2016, 

fer fram á að Landssamtök sauðfjárbænda beiti sér fyrir að einungis verið heimilt 

að merkja landbúnaðarvörur með íslenska fánanum sé uppruni vörunnar 

sannarlega íslenskur. Til dæmis megi ekki merkja unnar kjötvörur með 

íslenska fánanum nema uppruni kjötsins sé 100%  íslenskur. 
 

6. Afnám skilaréttar á kjötvörum í verslunum 

 

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í Suður Þingeyjarsýslu, haldinn að Ýdölum 

miðvikudaginn 9. mars, beinir því til stjórnar LS að unnið verði að því að afnema 

skilarétt á kjötvörum í verslunum. 

 

24. Óerfðabreytt fóður. 

 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda skorar á sjávarútvegs- og 

 landbúnaðarráðherra  að banna notkun á erfðabreyttu fóðri í 

sauðfjárbúskap.  

 

Allsherjarnefnd 

5. Flokkun ullar 

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn á Löngumýri í Skagafirði 8. 

Mars 2016 beinir því til stjórnar LS og Ístex að útbúið verði kennslumyndband um 

ítarlega flokkun og meðferð á ull. Kennslumyndband þetta yrði aðgengilegt á 

heimasíðum þeirra. 

Greinargerð:  



Stórt hagsmunamál er bæði fyrir bændur og Ístex að ullin sé rétt flokkuð og 
meðhöndluð. Mikið vantar upp á að skilaboð séu skýr til bænda hvar nákvæm 
 flokkunarmörk eru. Einnig að bændur séu látnir vita ef að eitthvað er ábótavant í 
þeirra  flokkun. 

 

11. Skýrsla um áburðareftirlit 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 9. mars 2016 

skorar á Matvælastofnun að skýrslu um áburðareftirlit verði flýtt eins og kostur er. 

Greinagerð. Það er mjög slæmt að skýrsla um áburðareftirlit komi ekki út fyrr en 

flestir bændur eru búnir að ganga frá áburðarkaupum nærsta árs. Þar af leiðandi 

geta bændur ekki sniðgengið áburðarsala sem eru að selja áburð sem ekki stenst 

vörulýsingu. 

13. Auknar álagsgreiðslur á slátrun fyrstu vikur sláturtíðar 

 Aðalfundur félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 9. mars 2016 

skorar á sláturleyfishafa að auka álagsgreiðslur á slátrun fyrstu vikur sláturtíðar. 

Greinargerð. Með því að greiða umtalsvert hærra verð fyrstu vikur sláturtíðar er 

kominn hvati fyrir bændur að senda lömb sín yngri til slátrunar en fá sambærilegt 

verð eins og þeir fengu ef þau væru komin í eðlilega sláturstærð.   Með þessu móti 

nær bóndinn aukinni hagkvæmni í framleiðsluna og sláturhúsin fá minni skrokka 

sem neytendur vilja frekar og birgðasöfnun verður minni. 

 

17. Ullarnýting og verðmætasköpun 

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda á Suðurfjörðum haldinn 14. mars 2016 beinir til 

Aðalfundar LS  að  stjórn LS hlutist  til um að komið verði á funda herferð þar sem 

farið yrði yfir stöðu mála í samskiptum bænda og ullarkaupanda (Ístex) með betri 

ullarnýtingu og meiri verðmætasköpun að leiðarljósi. 

 

Félagsmálanefnd 

9. Formannafundir ár hvert 

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í Suður Þingeyjarsýslu, haldinn að Ýdölum 

miðvikudaginn 9. mars, beinir því til stjórnar LS að formannafundur verði haldinn 

seinnipartinn í ágúst í stað mánaðarmóta október nóvember ár hvert. 

25. Fjármögnun Landssamtaka sauðfjárbænda 

 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 7.-8. Apríl 2016 

samþykkir að innheimta félagsjald af félagsmönnum kr. 15.000 pr. einstakling. 

Standi  sambýlisfólk eða hjón saman að búrekstri og báðir aðilar eru félagsmenn 

skal gjaldið vera  20.000 þús kr. 



 Aðalfundur felur stjórn að vinna að fríðindakorti fyrir félagsmenn. Á 

formannafundi  2016 verði lögð fram kynning á kortinu og stefnt að því að 

senda það út til  félagsmanna  í janúar 2017. 

 Tillögur að nauðsynlegum breytingum á samþykktum samtakanna verði 

kynntar á  formannafundi og breytingartillaga liggi fyrir aðalfundi 2017. 

 Greinargerð: Eftirfarandi tillaga var samþykkt á síðasta aðalfundi. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 felur stjórn samtakanna að vinna 

greinargerð um hvernig standa skuli að fjármögnun samtakanna, ef og þegar tekna 

af búnaðargjaldi nýtur ekki lengur við.  Í niðurstöðunum skal gera tillögur um 

hvernig fjármagna eigi samtökin með félagsgjöldum og á annan hátt, sem og um 

aðrar þær skipulagsbreytingar sem kunna að vera nauðsynlegar vegna þess. 

Stjórnin skal kynna drög að greinargerðinni á formannafundi 2015 og leggja síðan 

endanlegar tillögur fyrir aðalfund LS 2016. 

 

Landssamtök sauðfjárbænda fengu 15,3 m.kr af búnaðargjaldi árin 2014 og 2015 

Félagsmenn árið 2015 voru um 1900. Sem þýðir að gjaldið yrði ca 8 þús krónur pr 

félagsmann miðað við óbreytt ástand. 

Ef brottfall yrði 10% þá yrði félagsgjaldið að vera 8.950 kr pr. aðila. 

Ef brottfall yrði 30% þá yrði félagsgjaldið að vera 11.500 kr. pr aðila. 

Ef brottfall yrði um 60 % þá yrði félaggjaldið að vera 20.100 kr. pr aðila. 

 

Samkvæmt þessu má brottfall að hámarki vera 30%, annars er hætt við að 

félagsgjaldið verði orðið of hátt en líklegast er 11 þús króna félagsgjald nærri lagi 

sem félagsmenn gætu sætt sig við.  
 

Kjötmatsnefnd 

15. Kvittanir kjötmannsmanna á vigtarnótur 

 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Suðurfjörðum haldinn 14. mars 2016 leggur til 

að LS komi því til leiðar að kjötmatsmenn sem vinna við mat á dilkakjöti kvitti á 

vigtarnótur fyrir mat sitt á þar til gerðum stöðum. 

 

Greinargerð: Þar sem í öllum sláturhúsum eru fleiri en einn starfsmaður sem vinna 

við kjötmat og öllum kunnugt að engir tveir skila sömu niðurstöðu sama hvers 

konar mat þeir vinna við, því verður alltaf breytileiki í niðurstöðum. Með þessu 

móti geta bændur borið saman matið og látið vita ef um síendurtekið ósamræmi er 

að ræða, minniháttar frávik geta bændur síðan leiðrétt í huganum hver fyrir sig.   

Það er því krafa bænda að þeir geti séð hverjir hafa metið hverju sinni. 

 

 

16. Könnun um möguleika á lengingu sláturtíðar 

 



Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda á Suðurfjörðum haldinn 14. mars 2016 beinir því 

til LS að gerð verði könnun meðal sauðfjárbænda hverja möguleika þeir telja sig 

hafa hver fyrir sig til lengingar sláturtíðar annars vegar síðsumars og hins vegar 

eftir hefðbundna sláturtíð. 

22. EUROP flokkun 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 leggur til að EUROP 

flokkunarkerfið verði notað með undirflokkum (t.d. R-, R og R+) við mat á skrokkum 

sem falla í  algengustu holdfyllingar- og fituflokkana. Málið hefur verið rætt á 

vettvangi fagráðs í sauðfjárrækt og telur ráðið ótvíræð sóknarfæri fyrir 

ræktunarstarfið felast í ítarlegri flokkun þar sem stærsti hluti framleiðslunnar fer 

einungis í 4 flokka. Stjórn LS er falið að fylgja málinu eftir við afurðastöðvar í 

samráði við fagráð. 

10. Samræmdar reglur um kælingu og meyrnun 

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í Suður Þingeyjarsýslu, haldinn að Ýdölum 

miðvikudaginn 9. mars, beinir því til stjórnar LS að reglur um kælingu og meirnun 

á kjöti verði samræmdar hjá öllum sláturleyfishöfum til þess að treysta megi að 

gæði lambakjöts verði sem mest. 

 

 

 

27. Tillögur MAST að breytingu á reglugerð nr. 550/2008 

 

Reglugerð nr. 550 um flutning líflamba milli landsvæða er frá árinu 2008.  

1. gr. 

Gildissvið og markmið. 

Reglugerð þessi fjallar um alla flutninga á líflömbum og kiðum yfir varnarlínur vegna endurnýjunar 

bústofns vegna niðurskurðar af völdum sjúkdóma, búháttabreytinga og/eða kynbóta á fjárstofni bús. 

Markmið reglugerðarinnar er að koma í veg fyrir að alvarlegir smitsjúkdómar berist milli 

sóttvarnarsvæða við flutning líflamba. 

2. gr. 

Skilgreiningar. 

Líflambasölusvæði: Sóttvarnarsvæði eða landsvæði innan sóttvarnarsvæðis sem afmarkast af 

girðingum og/eða náttúrulegum hindrunum sem mynda farartálma eða hindrun á samgangi sauðfjár 

við svæði þar sem riðuveiki hefur greinst, og uppfylla ákvæði 3. gr. 



Sóttvarnarsvæði: Landsvæði sem afmarkast af varnarlínum, ám, vötnum, sjó eða öræfum sem ásamt 

fyrirskipaðri vörslu og öðrum varúðarráðstöfunum mynda farartálma eða fullkomna hindrun á 

samgangi dýra. 

3. gr. 

Líflambasölusvæði. 

Líflambasölusvæði skulu uppfylla svofelld skilyrði: 

f. Riðuveiki má aldrei hafa greinst þar. 

g. Garnaveiki má ekki hafa greinst þar síðastliðin tíu ár. 

h. Girðingar og náttúrulegar hindranir umhverfis það skulu vera fjárheldar. 

i. Smitálag er lítið vegna riðuveiki á aðliggjandi sóttvarnarsvæðum. 

j. Sauðfé frá öðrum sóttvarnarsvæðum má ekki hafa verið flutt til lífs inn á svæðið síðastliðin tuttugu ár 

nema frá viðurkenndum líflambasvæðum. 

4. gr. 

Lungnapest, kregða, kýlapest og tannlosHrein sóttvarnarsvæði. 

Óheimilt er að flytja líflömb frá sóttvarnarsvæðum þar sem skráningar- og tilkynningarskyldir 

smitsjúkdómar hafa verið staðfestir lungnapest, kregða, kýlapest eða tannlos hafa greinst síðastliðin 

tíu ár inn á sóttvarnarsvæði eða landsvæði innan sóttvarnarsvæða þar sem slíkir sjúkdómar hafa ekki 

verið staðfestir.sem eru laus við þessa sjúkdóma. Er það á ábyrgð bæði kaupenda og seljenda að slíkir 

flutningar eigi sér ekki stað.  

5. gr. 

Leyfi til sölu líflamba. 

Sauðfjárbændur sem óska eftir að selja líflömb skulu sækja um leyfi rafrænt á heimasíðu senda skriflega 

umsókn til Matvælastofnunar eigi síðar en 1. apríl hvers árs. á eyðublöðum sem stofnunin lætur í té. 

Matvælastofnun skal halda skrá yfir sauðfjárbændur sem uppfylla skilyrði reglugerðar þessarar og 

heimild hafa til að selja líflömb. 

Eigi síðar en 1. maí skal Matvælastofnun taka ákvörðun um hvort umsækjendum skv. 1. mgr. sé heimilt 

að selja líflömb enda uppfylli þeir eftirfarandigreind skilyrði: 

g. Býli sauðfjárbónda er á líflambasölusvæði, sbr. 3. gr. 

h. Eðlilegur fjöldi fullorðins fjár skal hafa verið sendur frá býli sauðfjárbónda í sláturhús eða hausum 

skilað inn til sýnatöku vegna riðuveiki undanfarin ár. 

i. Sauðfjárbóndi skal uppfylla ákvæði reglugerða um aðbúnað, fóðrun og merkingar búfjár. 



j. Sauðfjárbóndi skal hafa haldið fullnægjandi skráningar á viðskiptum með búfé og skráningar á 

sjúkdómum og lyfjanotkun í fé undanfarin ár. 

k. Nautgripir skulu ekki hafa verið fluttir á bæinn frá bæjum utan sóttvarnarsvæðis nema með leyfi 

héraðsdýralæknis. 

l. Smitvarnir á bænum skulu vera fullnægjandi. 

Sauðfjárbóndi heldur söluleyfi á milli ára, án umsóknar, svo lengi sem hann uppfyllir ofangreind skilyrði. 

Héraðsdýralæknar bera ábyrgð á að skulu sinna reglubundnu eftirliti sé sinnt meðmeð að líflambasölu-

bæir uppfylli skilyrði reglugerðar þessarar. 

6. gr. 

Leyfi til kaupa á líflömbum. 

Þeir sem óska eftir að kaupa líflömb skulu sækja um leyfi rafrænt á heimasíðu Matvælastofnunar. 

Heimilt er að kaupa líflömb séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt: 

Þeir sem óska eftir að kaupa líflömb skulu senda skriflega umsókn til Matvælastofnunar eigi síðar en 1. 

júlí hvers árs á eyðublöðum sem stofnunin lætur í té. 

Eigi síðar en 15. ágúst skal Matvælastofnun taka ákvörðun um hvort umsækjendum skv. 1. mgr. sé 

heimilt að kaupa líflömb enda uppfylli þeir eftirgreind skilyrði: 

e.g. Kaup eru gerð við sauðfjárbónda sem hefur leyfi til sölu líflamba skv. 5. gr. og ákvæði 4. gr. eiga ekki 

við. 

f.h. Kaup á líflömbum eru gerð í því skyni að endurnýja bústofn vegna niðurskurðar af völdum sjúkdóma, 

vegna búháttabreytinga og/eða kynbóta á fjárstofni bús. 

g.i. Kaupendur skulu uppfylla ákvæði reglugerða um aðbúnað, fóðrun og merkingar búfjár. 

h.j. Smitvarnir á býli kaupenda eru fullnægjandi. 

k. Kaupandi skal hafa skráð mark í samræmi við reglugerð nr. 200/1998 um búfjármörk, markaskrár og 

takmörkun á sammerkingum búfjár.  

l. Við kaupin skal kaupandi skal framvísa leyfi til kaupa frá Matvælastofnun og þrifavottorði vegna þrifa 

á flutningstæki, vottuðu af dýralækni, þegar gripir eru sóttir. 

 

Leyfi til kaupa á líflömbum útgefið af Matvælastofnun er ótímabundið en fellur úr gildi séu ofangreind 

skilyrði ekki uppfyllt eða breyting verður á búháttum frá því leyfi var gefið út. Matvælastofnun getur 

afturkallað útgefið leyfi verði breytingar á sjúkdómastöðu í landinu sem máli skipta. 

 

7. gr. 



Þrif á flutningstækjum. 

Flutningsaðili líflamba skal sjá til þess að flutningstæki séu þrifin og sótthreinsuð fyrir hvern flutning og 

skal hreinsunin tekin út og vottuð af dýralækni á þar til gerðu eyðublaði. Flutningsaðili skal framvísa 

vottorði dýralæknis sé þess óskaðáður en flutningur fer fram. 

8. gr. 

Skráningarskylda. 

Seljendur líflamba skulu fyrir 1. desember ár hvert skila rafrænt til Matvælastofnunar upplýsingum um 

viðskipti með líflömb á árinu á sérstökum eyðublöðum sem stofnunin lætur í té á heimasíðu sinni. 

Matvælastofnun heldur skrá yfir viðskipti með líflömb og þá sem óska eftir leyfi til sölu á líflömbum og 

til kaupa á líflömbum. 

9. gr. 

Viðurlög. 

Óheimilt er að flytja sauðfé til lífs yfir varnarlínur nema að fengnum leyfum og að uppfylltum ákvæðum 

þessarar reglugerðar. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum 30. gr. laga um 

dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993, með síðari breytingum. Með mál út af brotum skal 

farið að hætti opinbera mála. 

10. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim nr. 25/1993, með 

síðari breytingum, og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, með síðari 

breytingum 

Reglugerðin tekur þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði þessarar reglugerðar er heimilt á árinu 2008 að sækja um leyfi til sölu á líflömbum til 

1. júlí og um kaup á líflömbum allt til 15. ágúst. Matvælastofnun skal gefa út leyfi til sölu á líflömbum 

fyrir 1. ágúst og leyfi til kaupa á líflömbum fyrir 30. ágúst. 

 

 

 



Punktar frá stjórn LS til umræðu á aðalfundi 

1.        Kjötmatsnefnd. Ónýttar beingreiðslur/óvirkt greiðslumark. 

Tillaga samninganefndar: Verði jafnað á beingreiðslur/greiðslumark. Skv. lið 11.1 í 

samningnum er óheimilt að færa fjármuni af beingreiðslum. 

2.        Byggðanefnd. Gæðastýring m.a. vegna stuðla á greiðslum á gæðaflokka og á kjöt af fullorðnu 

fé. 

Tillaga samninganefndar: Stuðull á ærkjöt annað en veturgamalt verði 0,3 stuðull á 

veturgamalt verði 0,6 sem og á þá flokka dilkakjöts sem falla utan gæðastýringar í dag. 

Stuðull á annað kjöt verði 1. 

3.        Fagnefnd. Reglur um jarðræktarstyrki m.a. vegna hámarks- og lágmarksstærða sem og 
upphæða 

Tillaga samninganefndar: Lágmark, ekki verði greitt út á minna en 1 ha. Hámörk verði 

óbreytt. Rímar við býlisstuðning þar sem ekki er greitt út á bú með færri en 100 kindur. 

4.        Félagsmálanefnd. Reglur um nýliðunarstyrki.  Endurskoða reglurnar frá grunni og setja nýjar 
almennar reglur um styrkina. 

Tillaga samninganefndar: Útfæra í samráði við SUB, LK og fleiri. Skoða þarf hvað er að vera 

nýliði (aldursmörk), hve mikið menn þurfa að eignast til að vera „alvöru“ bændur, 

hámarksupphæðir á kennitölu og fleira. 

5.        Fjárhagsnefnd. Verklagsreglur um fyrirkomulag stuðnings út á ræktað land 

Tillaga samninganefndar: Ekki verði greitt út á minna en 10 ha. Útfæra hugsanleg hámörk við 

endurskoðun samningsins. Rímar við býlisstuðning þar sem ekki er greitt út á bú innana við 

100 kindur. 

 

 


