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Fagráð í sauðfjárrækt 

Fundargerð frá 21. október, 2016 kl. 10:00 í húsakynnum BÍ 

Mætt: Oddný Steina Valsdóttir (OV) formaður fagráðs, Atli Már Traustason (AT), Eyþór Einarsson (EE), (í 

síma) og Böðvar Baldursson (BB) og Einar Ófeigur Björnsson (EÓB) (í síma).  Auk þess Emma Eyþórsdóttir 

(EEy) stuðningsfulltrúi og Svavar Halldórsson (SH) framkvæmdastjóri LS. 

Formaður setti fund og kynnti áður útsenda dagskrá sem var samþykkt.  

1. Afgreiðsla styrkumsókna 

a. Matís ohf. 

Sauðfjárrækt. Áhrif kynbóta og meðferðar fyrir og eftir slátrun á kjötgæði.  Samstarf við 

LbhÍ og RML.  Sótt um kr. 5.000 þús.  Hugmynd að þessu verkefni hefur verið rædd áður 

í fagráði, sbr. bókun frá fundi 6. apr. 2016.  Markaðsráð kindakjöts hefur þegar styrkt 

verkefnið um kr. 3000 þús. 

Fagráð telur verkefnið vera rannsókn skv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með 

styrkveitingu skv. umsókn, kr. 5.000 þús. 

 

b. Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ehf. 

Auknar afurðir sauðfjár –tækifæri til betri reksturs.  Sótt um kr. 8.820 þús.  Fagráð telur 

verkefnið þarft þar sem vöntun hefur verið á traustum gögnum um rekstur sauðfjárbúa 

sem áætlað er að afla í verkefninu og þróa í framhaldinu sérstaka rekstursráðgjöf.  

Fagráð telur verkefnið vera þróun skv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með styrkveitingu 

skv. umsókn, kr. 8.820 þús. 

 

c. Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ehf. 

Samanburður mismunandi tæknilausna við fjarráðgjöf fyrir sauðfjárbændur. 

Sótt um kr. 1.500 þús. Bent var á í umfjöllun um málið að tæknilausnir sem nýta má í 

þessu samhengi liggi víða fyrir, m.a. hjá LbhÍ o.fl.. Fagráð styrkti verkefni Matís og LbhÍ 

um þróun námskeiða í heimavinnslu afurða þar sem einnig er hægt að fara í smiðju um 

tæknilausnir. 

Fagráð telur verkefnið vera þróun skv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með styrkveitingu 

skv. umsókn, kr. 1.500 þús. en bendir jafnframt á að málið snýst fremur um að ákveða 

tæknilausnir sem notaðar verða fremur en að velja þær. 

 

Fulltrúar BÍ í fagráði, EE og EÓB tóku ekki þátt í afgreiðslu umsókna undir liðum a., b. 

og c. 

 

d. Landbúnaðarháskóli Íslands 

Fósturlát hjá gemlingum, annar áfangi. Sótt um kr. 3.600 þús.  Verkefnið er framhald 

verkefnis undir sama heiti sem styrkt var á síðasta ári. Fagráð telur nauðsynlegt að 

rannsókninni verði haldið áfram enda skiptir það miklu máli fyrir sauðfjárbændur.  

Fagráð telur verkefnið vera rannsókn skv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með 

styrkveitingu skv. umsókn, kr. 3.600 þús. 

 

e. Gunnar Gunnarsson 

Flygildi við smölun á sauðfé í lengsta samfellda birkiskógi landsins.  Sótt um kr. 633.370.  
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Í umræðum kom fram að margir sauðfjárbændur eru farnir að nota flygildi við smölun 

með allgóðum árangri.   

Fagráð mælir ekki með styrkveitingu til verkefnisins.  Rökstuðningur: Umsóknin gerir ekki 

ráð fyrir almennri nýtingu niðurstaðna verkefnisins og ekki er talin ástæða til að styrkja 

einn fremur öðrum sem eru að nýta þessa tækni. 

 

f. Forystufjársetur Íslands.  

Upplýsingabanki fyrir forystufé. Sótt um kr. 1.400 þús. 

Þessi umsókn barst eftir auglýstan umsóknarfrest en fagráð samþykkti eigi að síður að 

taka hana til umfjöllunar þrátt fyrir nokkra ágalla. Sótt er um styrk annars vegar til öflunar 

upplýsinga og ætternisgagna um forystufé sem ekki er skýrslufært og hins vegar til vinnu 

við heimasíðu setursins.  Fagráð styður nauðsyn þess að afla umræddra gagna og styrkja 

þannig skýrsluhald forystufjárstofnsins og áframhaldandi ræktun hans. 

Fagráð telur verkefnið vera rannsókn skv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með 

styrkveitingu til gagnaöflunar að upphæð kr. 1.000 þús.  Aðstandendum forystufjárseturs 

er jafnframt bent á þann möguleika að sækja aftur um styrk til þróunarsjóðs til annarra 

verkefna og vanda umsóknir. 

 

2. Kjötgæðaverkefnið 

EEy gerði grein fyrir framvindu verkefnisins sem hófst í september eftir að styrkur fékkst frá 

Markaðsráði kindakjöts.  Farið var í heimsóknir í fjögur sláturhús á Blönduósi, Selfossi, 

Húsavík og Sauðárkróki og farið yfir verklag við slátrun.  Safnað sýnum úr  800 lömbum, til 

erfðagreininga síðar, mælt sýrustig og hitastig í skrokkum bæði strax eftir slátrun og um 20 

klst. síðar og safnað kjötsýnum til mælinga á gæðaeiginleikum.  Stefnt er að því að koma 

mælingum af stað sem fyrst og vonast til að helstu mælingum verði lokið snemma á næsta ári. 

 

3. Fagráðstefna LS 

Stefnt er að fagráðstefnu í tengslum við aðalfund LS líkt og áður með dagskrá eftir hádegi á 

föstudegi.  Fram kom tillaga um að kynna fyrstu niðurstöður kjötverkefnisins (sjá 2. lið) ef 

þær liggja fyrir.  Einnig var gerð tillaga um að fjalla um rekstur sauðfjárbúa sem tengja mætti 

verkefnum RML á sviði rekstrarráðgjafar.  Endanleg ákvörðun um dagskrá er ekki tímabær. 

 

4. Geymsla og miðlun fagefnis í landbúnaði 

Formaður hefur sent fyrirspurn til BÍ og LbhÍ um þetta mál sem m.a. snýst um endurnýjun 

greinasafns með fagefni á íslensku sem vistað hefur verið á netsíðunni landbúnaður.is.  Einnig 

er nauðsyn á að fagefni sem birtist annars staðar s.s. í Bændablaðinu sé aðgengilegt á einum 

stað.  Í svari frá Tjörva Bjarnasyni kom fram að hægt er að leita að efni Bændablaðsins á 

vefnum Tímarit.is en það er þó ekki fullnægjandi lausn. Tillaga er um að Framleiðnisjóður 

landbúnaðarins muni sinna þessu málefni á næsta ári í tilefni að 50 ára afmæli sjóðsins í 

desember 2016. Fagráð mun  því ekki aðhafast nánar í málinu að svo stöddu. 

 

5. Val hrúta á sæðingastöðvarnar 

EE gerði grein fyrir stöðu mála en hann hafði áður sent fagráði stutta greinargerð ásamt 

niðurstöðum afkvæmarannsókna fyrir stöðvarnar.  Valdir hafa verið 12 hyrndir hrútar og 6 

kollóttir hrútar sem koma inn á stöðvarnar í haust.  EE skýrði einnig frá hugmyndum um 

afkvæmarannsóknir á næsta ári en lagt er til að fjölga þeim frá því sem verið hefur.  Áformað 

er að þær verði í S. Þing, Eyjafirði, Miðfjarðarhólfi í V.Hún., Snæfellsnesi og Borgarfirði fyrir 

hyrnda hrúta.  Fyrir Strandahólfið verður rannsókn á Kambi.  Að auki er reiknað með 
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hefðbundnum rannsóknum á Ytri-Skógum og Hesti.  Fram kom í umræðum að æskilegt væri 

að skipuleggja einnig rannsókn á Suðurlandi. 

 

6. Ræktunarmarkmið 

Núgildandi ræktunarmarkmið voru birt 2012.  Fagráð telur rétt að skoða textann í 

markmiðunum og meta hvort lagfæringa sé þörf.  Bent var á að forystufé er nú skilgreint sem 

sérstakur stofn og taka þarf tillit til þess.  Einnig þarf að skoða kaflann um frjósemi.  EE var 

falið að fara yfir textann fyrir næsta fund. 

 

7. Önnur mál 

a. Fyrir liggur að ekki verður úthlutað öllum fjármunum sem eru til ráðstöfunar af þróunarfé 

sauðfjárræktar fyrir áramót miðað við stöðu sjóðsins nú.  Rætt var um möguleika á að nýta 

það sem eftir er áður en nýr samningur tekur gildi um áramótin.  Formanni var falið að 

kanna hvort hægt sé að auglýsa aftur eftir umsóknum um styrki þrátt fyrir ákvæði í reglum 

um umsóknafresti 1. okt. og 1. apr. 

b. Áfangaskýrsla hefur borist um verkefnið LAMB sem styrkt er af þróunarfé.   

Fagráð gerir ekki athugasemdir við skýrsluna og heimilar greiðslu styrks samkvæmt 

reglum. 

 

8. Staða mála varðandi lungnasjúkdóma og riðu.   

Sigrún Bjarnadóttir, dýralæknir sauðfjársjúkdóma hjá Matvælastofnun mætti á fundinn undir 

þessum lið. 

a. Lungnasjúkdómar 

Sigrún gerði grein fyrir verkefni um bólusetningu gegn kregðu sem unnið er að frumkvæði 

Björns Steinbjörnssonar dýralæknis í samstarfi við Keldur og LbhÍ. Charlotta Oddsdóttir, 

LbhÍ, stýrði verkefninu að beiðni ANR sem lagði til fjármagn. Bóluefni var búið til í 

Þýskalandi með ræktun kregðusýkla frá Höfnum í Skagafirði og bólusett var þar.  Fyrstu 

niðurstöður benda ekki til að bóluefnið hafi marktæk áhrif en kregðueinkenni voru 

almennt fremur lítil og meira bar á lungnaormum.  Nú stendur yfir söfnun kregðusýna víða 

um land sem ætlað er til að fá yfirlit um sýklastofna sem finnast í landinu. 

MAST leggur áherslu á að gera úttekt á útbreiðslu og dreifingu kregðu í landinu áður en 

farið er í víðtækari bólusetningar og unnið er að undirbúningi þeirrar vinnu.  

Rætt var stuttlega um rannsóknaverkefni á Keldum sem um þróun innlends bóluefnis.  

Nokkuð er síðan áfangaskýrsla þaðan barst og var formanni falið að leita eftir 

upplýsingum frá Keldum um verkefnið. 

b. Riða 

Sigrún skýrði frá stöðu mála í Skagafirði þar sem riða hefur nýlega greinst á tveimur 

bæjum, Brautarholti og Stóru Gröf ytri.  Búið er að farga öllu fé í Brautarholti en 

samningar um niðurskurð standa yfir í Stóru Gröf ytri. Riða fannst á tveimur bæjum á 

sama svæði í fyrra og komið hefur fram að faraldsfræðileg tenging er milli allra bæjanna.  

Hún taldi nauðsynlegt að fylgja betur eftir framkvæmd hreinsunar og annarra aðgerða sem 

krafist er í riðutilfellum. 

MAST hefur auglýst eftir sýnum úr kindum sem drepast eða er fargað heima á bæjum í 

viðbót við sýni úr sláturhúsum en sýnataka á NV landi hefur einnig verið aukin.  Sigrún 

óskaði eftir stuðningi fagráðs við söfnun sýna af fé sem ekki fer í sláturhús.  Ákveðið var 

að beina erindinu til LS. 

AT greindi frá eindreginni ósk heimamanna um að tekin yrðu riðusýni úr öllum kindum 

sem fargað verður frá Stóru Gröf ytri í stað 20-30% af hjörðinni eins og venja er.  Einnig 
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var óskað eftir arfgerðagreiningu á sýnum úr öllum kindum.  Niðurstöður geta gefið til 

kynna hvort veikin sé útbreiddari en talið hefur verið og ástæða sé til víðtækari 

niðurskurðar. Sigrún taldi enga annmarka á þessu ef fjármagn fæst til verksins.   

Fagráð styður þessi tilmæli og erindinu verður beint til ANR um fjármögnun. 

 

Fundargerð ritaði 

Emma Eyþórsdóttir 

 

 


