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_________________________________________________________________________________ 

1. Fundarsetning 

Oddný Steina Valsdóttir formaður LS setti fundinn kl. 11:04 og bauð fundarmenn velkomna. Í ræðu 
sinni sem birtist í heild sinni á vef samtakanna ræddi hún m.a. um alvarlega stöðu sauðfjárbænda, þá 
sérstöku stöðu sem uppi væri á kjötmarkaðnum, verðfall afurða og samskiptin við stjórnvöld á 
undanförnum mánuðum. 

Setningarræðan er birt í heild sinni á vef samtakanna, www.saudfe.is.  

2. Kosning starfsmanna fundar og kjörbréfanefndar 

Oddný Steina Valsdóttir lagði fram þá tillögu að fundarstjórar yrðu: Ragnar M. Lárusson, Stóra-Dal og 
Anna Berglind Halldórsdóttir, Magnússkógum III.  

Oddný Steina Valsdóttir lagði fram þá tillögu að skrifarar yrðu: Sæunn Káradóttir, Norðurhjáleigu og 
Heidi Laubert Andersen Örnólfsdal. Tillagan samþykkt athugasemdalaust. 

Sigurður Kristjánsson var ráðinn fundarritari. 

Fundarstjórar tóku síðan við stjórn fundarins. 

Unnsteinn Snorri Snorrason framkvæmdastjóri LS lagði fram þá tillögu að í kjörbréfanefnd störfuðu: 
Rúnar Björn Guðmundsson, Vatnsleysu, formaður og að auki Guðný Harðardóttir Gilsárstekk og 
Jóhann Pétur Ágústsson, Brjánslæk. Kjörbréfanefndin tæki til starfa í hádegishléi. 

3. Ávörp gesta 

Ágúst Andrésson, Landssamtökum sláturleyfishafa. Hann þakkaði það tækifæri sem honum gæfist til 
að ávarpa fundinn. Taldi breytingarnar í stjórnmálunum ekki hafa dregið úr óvissunni sem uppi væri. 
Sagði nauðsynlegt að ræða og skýra málin í tengslum við minnkandi traust bænda á 
afurðastöðvunum. Ræddi um birgðastöðuna, sagði hana svipaða og fyrir ári síðan og mun betri en 
reiknað hefði verið með, sagði minnkaðar birgðir til komnar vegna átaks á erlendum mörkuðum sem 
hefðu skilað talsverðum árangri síðustu tvo mánuðina. Sagði þetta gerlegt með sértækum aðgerðum, 
ennþá væri birgðavandi fyrir hendi, ef ekki yrði haldið áfram í sértækum verkefnum, yrði fljótlega sama 
uppi á teningnum og áður, talsverðar birgðir. Sagði ónýttar beingreiðslur hafa verið nýttar í hinu 
sértæka átaki. Þar hafi ýmist verið farið inn á nýja markaði eða aðra sem sinnt hafi verið áður, en 
möguleiki hefði verið á að sækja meira fram á. Sagði verkefni vera í gangi í Japan þessa dagana, sem 
hefði verið framhald á þessu sértæka verkefni, sérstakur skurður á frampörtum væri hluti af því, einnig 
hefði átakið skilað árangri á mörkuðum á Spáni og í Svíþjóð. Sagði sláturleyfishafa að öllum líkindum 
vera til í að standa saman að útflutningi, t.a.m. á þann hátt að tekið yrði saman og hægt að fylgjast 
með hve mikið og hvert væri verið að selja afurðirnar. Slík vinnubrögð væru í takt við það sem lagt 
hefði verið upp með í nýgerðum búvörusamningi. Sagði milli 800 og 900 tonn hafa verið flutt út í 
tengslum við þetta fyrrnefnda sértæka verkefni en ekki hefði tekist að nýta allt það fjármagn sem lagt 
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hefði verið til þess. Varaði fólk við að líta á það væri töfralausn að hafa allan útflutninginn á hendi 
einnar skrifstofu, þessi mál væru í farvegi sem væri nokkuð líkur því, nú þegar. Sagði 60-70% af 
útflutningnum hafa verið á hendi Afurðastöðvar KS og sláturhússins á Hvammstanga nú undanfarið. 
Ræddi um gagnrýnina sem KS hefði fengið á sig eftir útgáfu verðskrár fyrir núverandi haust. Sagðist 
ánægður með stefnu LS, en leiðirnar sem fælust í tillögunum sem hefðu komið frá ríkisstjórninni í 
haust, dygðu ekki. Sagði ákveðin teikn uppi um að aðstæður væru frekar að batna á erlendum 
mörkuðum, hins vegar yrðu samt sem áður um 1.000 tonna birgðir eftir sláturtíðina sem nú stæði yfir. 
Sagði þurfa að leita til hins opinbera um aðstoð í þeirri stöðu sem uppi væri, hér þyrfti ákveðnar vel 
mótaðar tillögur og sækja ætti á stjórnmálamenn í aðdraganda kosninganna framundan. Ræddi nánar 
um tillögurnar sem komið höfðu frá landbúnaðarráðherra, taldi ekki álitlegt ef yngstu bændurnir yrðu 
þeir sem leituðu fyrst út úr greininni. Sagði tímann til mikils samdráttar í framleiðslunni nú á þessu 
hausti, liðinn. Taldi betra að vinna tillögur sem fara ætti eftir fyrir næsta haust, 2018. Taldi 
útflutningsskyldu vera heppilegustu leiðina í stöðunni eins og hún væri nú. Taldi ráðlegt að hafa 
útflutningsskylduna sveigjanlega, hafa hana meiri þegar erfitt væri um vik, en minni ef betur áraði. 
Sagði margar forsendur fyrir útflutningi undanfarinna ára vera brostnar, undanfarin 3 ár hefði verið tap 
á sauðfjárslátruninni og sú staða kallaði aldeilis ekki á samkeppni um dilkana frá bændum. Vildi hafa 
útflutningsskyldu á því kjöti sem væri ríflega umfram innanlandsþörf. Ræddi kröfu sauðfjárbænda um 
að fara þyrfti ofan í saumana á rekstri afurðastöðvanna. Hægt væri að gera betur þar, en 
afurðastöðvarnar væru undir samkeppnislögum og þeim væri þröngur stakkur skorinn. Ákveðin 
verkaskipting gæti verið til góðs og vilji væri til þeirrar skiptingar í þeirra röðum. Sagðist hafa verið á 
þeirri skoðun að fækka þyrfti fé um 20% en væri nú kominn á þá skoðun að ekki ætti endilega að fara í 
stórfelldan niðurskurð, ef koma mætti því í kring að birgðir yrðu svipaðar að ári og þær væru nú. Lýsti 
því að afurðaverðið sem KS hefði gefið út, væri ekki endanlegt verð, heldur upphafsverð og vilji væri til 
þess að borga hærra verð ef það væri mögulegt. Verðinu yrði ekki breytt í sláturtíðinni, sagði þá leið 
að greiða 65% fyrir afurðir sauðfjárbænda, hina verstu mögulegu niðurstöðu. Sagði fundinn 
mikilvægan og óskaði honum velfarnaðar. 

 

Umræður: 

Ástþór Örn Árnason velti fyrir sér hverju fundurinn ætti að skila. Saknaði tillögu úr Skagafirði, sem 
varðaði niðurtröppun greiðslumarks, taldi eiga að halda í greiðslumarkið. Sagði það hafa verið tekið af 
bændum að selja greiðslumark til þess að komast út úr greininni. Stöðva þyrfti niðurtröppunina strax, 
útfæra mætti síðar hvernig það yrði nákvæmlega gert. Sagði ekki ráðast við að flytja allan 
ríkisstuðninginn yfir á framleiðslutengda þætti og það yrði enn erfiðara ef greiðslumarkið yrði lagt af. 
Búin myndu stækka og þeim fækka. Vildi aðrar leiðir en fækkun bænda, t.d. beittara samtal við 
sláturleyfishafa og betri skýringar á stöðunni og betur útfærðar tillögur til fækkunar fjár, án þess að 
fækka bændum. Lýsti því að hann hefði hugsað verulega að taka starfslokatilboði Þorgerðar Katrínar 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra nú í haust, en taldi það sorglega stöðu. Ræddi 
útflutningsskyldu, spurði Ágúst hvað myndi gerast ef bændur tækju sjálfir og ráðstöfuðu 20% af kjötinu, 
á þann hátt sem þeim sýndist og hvort Afurðastöð LS gæti þá borgað fullt verð fyrir hin 80% sem eftir 
stæðu. Þessi leið væri ekkert verri peningalega fyrir bændur en hin leiðin. Spurði hvernig í ósköpunum 
ætti að vinna upp alla þessa verðlækkun sem nú hefði orðið. Ólíklegt væri að verslunin tæki stórfelldri 
hækkun á næstu árum með fögnuði. Taldi ekki góða stöðu að vera að biðja aftur og aftur um 
aukaframlag frá ríkinu. Nota ætti peninga þá sem þannig fengjust til að sækja fram á erlendum 
mörkuðum. Taldi ekki söluvænt að verðið á sams konar bita hækkaði um 50-100%, eingöngu við að fá 
nýjar umbúðir. 

Birgir Ingþórsson þakkaði útskýringar Oddnýjar Steinu og Ágústs. Þakkaði fyrir að fundinum hefði verið 
komið á, en það hefðu verið mistök að halda hann ekki í ágúst. Ræddi um afurðastöðvarnar og 
birgðastöðuna, náðst hefði að flytja út talsvert af birgðunum nú nýlega, spurði Ágúst hvort rökin fyrir 
verðlækkun væru ekki fallin. Sagði langbest að hætta búskap ef afurðaverðið sem út hefði verið gefið 
ætti að standa. Heimskulegt væri að reikna með að yngra fólk sem hefði lagt í fjárfestingar, gæti rekið 
bú sín áfram ef þetta verð ætti að gilda. Sagði þurfa 650 krónur á kg. kjöts frá afurðastöð til að 
búskapurinn stæði undir sér. Hrósaði árangrinum sem náðst hefði í útflutningi síðsumars og í haust. 
Velti fyrir sér rekstri afurðastöðvanna. Sagði ekki ásættanlegt að Sunnlendingar fengju hærra verð fyrir 
sitt lambakjöt en Norðlendingar annað árið í röð og nú væri munurinn allt of mikill. Spurði hvort 
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sláturhúsin væru úrelt og óhagkvæm, ef til vill ætti að hætta að skipta við önnur sláturhús en SS á 
Selfossi og byggja eitt nýtt hús fyrir afganginn af landinu. Sláturleyfishafar hefðu boðið niður hver fyrir 
öðrum, verðið innanlands hefði lækkað mikið undanfarið og erfitt gæti reynst að hækka það aftur. Velti 
fyrir sér hvaða raunverulegu leiðir væru í stöðunni, traust til sláturleyfishafa væri víða orðið lítið meðal 
bænda. Sagði Ágúst Andrésson hafa talað fyrir aukinni framleiðslu árið 2015 en strax 2013 hefði verið 
orðin offramleiðsla en sláturleyfishafar hefðu ekki horfst í augu við stöðuna 2015. Sagði bændur ekki 
getað sætt sig við það verð sem fram hefði komið hjá Afurðastöð KS og á Hvammstanga. Það 
sjónarmið þyrfti að koma frá þessum fundi, endurskipuleggja þyrfti þennan geira. Spurning væri um 
stöðu afurðastöðva gagnvart samkeppnislögum. 

Jóhann Ragnarsson þakkaði framsöguræðurnar. Sagði sauðfjárbændur standa frammi fyrir miklum 
vanda. Minnti Birgi á stöðuna þegar einkaaðili hefði eignast afurðastöðina á Blönduósi. Sagði þurfa að 
fækka sláturhúsum á Norðurlandi, jafnvel niður í eitt. Spurði Ágúst um stöðu á Kínamarkaði, hvort 
hann gæti opnast. Sagði tímann fyrir útgöngutilboð hafa runnið út fyrir hálfu ári, ekki væri bjóðandi 
bændum að ákveða hvort þeir ætluðu að hætta búskap, á 2-3 vikum. Gagnrýndi forystu bænda fyrir að 
boða það að fækka þyrfti fé um 20%. Markaðsstarf tæki tíma. 

Þóra Sif Kópsdóttir þakkaði fyrir fram komin erindi. Sagði vanda sauðfjárbænda mikinn. Ræddi lækkun 
afurðaverðs og spurði hvernig afurðastöðvarnar ætluðu að standa á því að halda sama verði til 
smásala ef lækka ætti verðið stórlega til bænda, það gæti reynst erfitt. Ræddi um aðstæður á 
innanlandsmarkaði, tók dæmi um hvernig kjöt væri sett fram í versluninni Costco. Sagði þann 
kjötskurð sem þar sæist hafa verið stundaðan á Hvammstanga lengi en svona skorið kjöt hefði samt 
ekki verið sýnilegt á innanlandsmarkaði. Taldi að þeir sem stæðu í kjötsölu og boðuðu 20% minnkun 
kjötneyslu, ættu að fá sér aðra vinnu, en ekki gefast upp, engan mætti missa úr stéttinni, burtséð frá 
fjárfjölda hvers og eins. Söluvandinn lægi hjá versluninni og afurðastöðvunum. Ekki þyrfti langan tíma 
til að breyta aðstæðum á markaðnum, stutt gæti verið milli birgðasöfnunar og kjötskorts. Ef til vill þyrfti 
að hafa eitt sláturhús fyrir alla, vandinn væri ef til vill rekstrarlegur og tengdist afurðastöðvunum. 
Tækifæri til markaðssetningar innanlands væru endalaus en hefðu ekki verið nýtt sem skyldi. Spurði 
hvenær afurðastöðvarnar yrðu tilbúnar til hagræðingar, ef ekki núna, hvenær þá. Sagði bændur hafa 
hagrætt mjög í rekstri sínum. Spurði hvort afurðastöðvarnar hefðu hag af því að losna við að selja 
lambakjöt. 

Einar Freyr Elínarson þakkaði framsögurnar. Spurði til hvers Landssamtök sláturleyfishafa væru, 
Ágúst Andrésson formaður þeirra kæmi á fundinn og gæti ekki talað fyrir neinn nema KS og 
sláturhúsið á Hvammstanga, sláturleyfishafar virtust vera uppteknastir við að stinga augun hver úr 
öðrum. Ekki hefði allur stuðningurinn sem bauðst til útflutnings nú síðsumars, verið nýttur. Sagði 
sölumann frá SS hafa sagt við sig að hann skildi ekki hvers vegna Norðlendingar hefðu verið að lækka 
lambakjötið til bænda nú í haust. Lýsti því að hann stæði í ferðaþjónusturekstri og þar seldist talsvert 
af lambakjöti. Fyrrnefndur sölumaður hefði talið vonlaust að reyna að selja kjöt frá SS austan við Vík í 
Mýrdal og þar virtist lítt eða ekki hafa verið reynt að selja afurðir þess fyrirtækis. 

Sigvaldi Ragnarsson þakkaði framsögur, þakkaði einnig Svavari Halldórssyni starf hans fyrir LS og 
hann byndi vonir við starf Svavars við markaðssetningu lambakjöts. Spurði hvers vegna Ágúst 
Andrésson hefði ekki komið á fund með bændum á Austurlandi sem honum var boðið á eins og öðrum 
fulltrúum sláturleyfishafa sem þjónusta bændur á Austurlandi. Sagði vantraust bænda til 
sláturleyfishafa orðið mikið og feigð hefði verið í málflutningi Ágústar á fundinum. Taldi hættu á að 
margir bændur hætta búskap á næsta ári, ungu bændurnir þeirra fyrstir, einhverjir eldri myndu þrauka 
lengur. Velti fyrir sér hvers vegna verðskrá sláturleyfishafa breyttist ekki þó birgðir lambakjöts hafi 
minnkað undanfarið. Sláturleyfishafar væru fyrir bændur og misstu tilgang sinn ef bændur gæfust upp. 
Spurði hvar Ágúst sæi hagræðingarmöguleika hjá bændum við það verð sem þeim væri boðið að fá 
fyrir afurðir sínar. Sagði flest afurðasölufyrirtækin í eigu bænda, sölumálunum væri ekki sinnt eins vel 
og skyldi. Sagði einn sláturleyfishafa hafa lýst því yfir að ekki borgaði sig að vera með sölumenn í því 
að fara í búðir, en sannleikurinn væri sá að vara sem ekki væri til staðar í búðum, væri ekki keypt. 
Taldi furðulegt hvernig sama fyrirtækið gæti sett fram kjöt svo til fyrirmyndar væri í Costco en sett 
vöruna fram á hörmulegan hátt í Bónus. Sagði sláturleyfishafa þegar hafa skaðað markaðinn með 
þessu lága verði sem gefið hefði verið út og ætti að greiða bændum. Lýsti því að framkvæmdastjóri 
Norðlenska hefði sagt í apríl mánuði sl á opnum fundi með bændum að ef sala yrði með svipuð út 
sumarið og sala sl mánuða  og ekki yrðu undirboð á innanlands markaði þá þyrfti ekki að koma til 
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verulegrar lækkunar frá fyrra ári. Tók þó fram að hann væri að vitna í orðs manns sem ekki væri til 
andsvara á fundinum. Því væri spurning sín hvort einhverjir hefðu stundað undirboð á sl mánuðum í 
ljósi þessara miklu lækkunar á afurðaverði og þá hverjir Vildi fá að vita hverjar hinar raunverulegu 
birgðir kindakjöts væru í landinu og hver væri samsetning þeirra. Spurði hvort ætti að lækka verðið 
vegna birgða af afgangsbitum, ef búið væri að selja alla bestu bitana frá síðasta hausti. Spurði Ágúst 
um stöðuna á Kínamarkaði. Taldi óvíst hvort hugsa þyrfti um slíka markaðssetningu ef verðskrá sú 
sem sett hefði verið fram af KS, ætti að standa. Ræddi um hækkun kostnaðar við slátrun og spurði 
hvort ekki ætti að taka til í slátruninni og tæknivæða sláturhúsin meira. Hugsa þyrfti enn betur um 
vöruna sem sauðfjárbændur framleiddu. Sagðist ekki hafa verið hlynntur útflutningsskyldu en ef til vill 
ætti að taka hana upp tímabundið. Gæta þyrfti þess að allir tækju jafnan þátt í henni. Beindi því til 
Ágústs sem formanns sláturleyfishafa að hækka verðskrá KS tafarlaust og  áður en þessum fundi lyki 
og gerði jafnframt kröfu til annarra sláturleyfishafa að fylgja strax í kjölfarið.  

Jóhann Pétur Ágústsson ræddi um birgðamálin og umræðuna í tengslum við birgðirnar. Niðurstaðan 
hefði verið sú að hinn frábæri árangur í útflutningi nú síðustu vikur, hefði skilað 35% lækkun á 
afurðaverði svo undarlega sem það hljómaði. Sagði alla þætti hafa hækkað til bænda, t.d. kostnað við 
heimtökukjöt og fleira. Sagði ekki undarlegt þó ungir bændur hefðu ekki lengur trú á greininni. Bændur 
væru ekki búnir að átta sig á því hvernig þessi lækkun kæmi við þá. Þetta gæti ekki gengið svona. 

Ágúst Andrésson sagði margt gott hafa komið fram í máli þeirra sem talað hefðu, málefnaleg umræða 
um afurðasölumálin væri nauðsynleg. Sagði 20% af framleiddu magni vera umfram það magn sem 
nákvæmlega núna virtist raunhæft að seldist án sérstakra ráðstafana. Ef framleiðslan væri 20% minni 
núna, þá væri allt annað verð í verðskrám sláturleyfishafa. Þetta væri komið til vegna breytinga á 
erlendum mörkuðum. Sem betur fer væri hægt að gera betur á innanlandsmarkaðnum og tíðindi af því 
að kjöt fyndist ekki í verslunum hefðu komið við margan og vonandi gert að verkum að þeir stæðu sig 
betur í dreifingu og sölu kjötsins. Sagði birgðirnar hafa nú komist niður í sama magn og fyrir ári með 
átaksverkefninu sem farið hefði verið í. Því miður hefði ekki tekist að verja öllu því fjármagni sem 
fengist hefði til þess, en því hefði líka verið stýrt mjög markvisst, hvernig því fjármagni hefði verið varið. 
Sagði rekstur afurðastöðvanna hafa gengið mjög illa að undanförnu. Vakti athygli á því hvaða 
afurðastöðvar hefðu staðið meira í útflutningi en aðrar, það hefðu verið KS og Hvammstangahúsið, 
spurði hvað hefði gerst ef þær stöðvar hefðu ekki selt meira út en hinar, hvort þessar tvær 
afurðastöðvar hefðu þá kannski getað greitt bændum hærra verð. Spurði hverjir hefðu undirboðið á 
innanlandsmarkaðnum, hvort það væru ekki þeir sem hefðu reynt að troða öllu sínu kjöti inn á þann 
markað og reynt að komast hjá því að flytja út. Vildi að bændur ræddu þessi mál við forsvarsmenn 
annarra afurðastöðva. Sagði afurðastöðvarnar í Landssamtökum afurðastöðva ekki mega hafa samráð 
vegna þeirra samkeppnislaga sem þær væru undirseldar. Stöðvarnar væru í samkeppni á þessum 
örmarkaði sem íslenski markaðurinn væri, undanskilja ætti útflutninginn samkeppnislögum. Spurði 
hvers vegna einkafyrirtæki ættu að sækjast eftir því að slátra fé fyrir bændur með tapi. Ræddi 
framleiðsluhvatana og viðurkenndi að hafa haft meiri ánægju af því að tala fyrir aukinni framleiðslu en 
samdrætti. Sagði meira en 3 ár síðan fríverslunarsamningurinn við Kína hefði verið undirritaður. Ekki 
virtist sem hlutirnir væru skoðaðir alla leið, stjórnsýslan virtist ekki vinna málin til enda. Beðið hefði 
verið eftir því í þessi 3 ár að eitthvað gerðist í þessum málum. Engar kvaðir hefðu verið settar á 
kínverska ríkið hve langan tíma ætti að taka að opna markaðinn þeim megin. Sendinefnd frá Kína 
hefði verið hér nýverið og sú hefði eingöngu átt að skoða lambakjöt, en önnur nefnd ætti að skoða 
aukaafurðirnar. Þó hefði tekist að fá þessa nefnd til þess að skoða þær afurðir einnig. Sagði 
sláturleyfishafa hafa borgað allan kostnað við komu þessarar nefndar til landsins. Nefndinni hefði litist 
vel á hvernig staðið væri að eftirliti með sjúkdómum í sauðfé hér á landi. Sagði t.d. stórt markaðslegt 
atriði hvernig væri tekið á málum varðandi riðuveiki. Vonaðist til þess að ekki tæki nema 1-2 mánuði 
að ljúka við það sem þyrfti að gera í Kína til að opna markaðinn þar fyrir sauðfjárafurðum, en hann 
væri gríðarstór. Sagði fyrrnefnda heimsókn hafa vakið athygli og svo virtist sem markaðurinn þarna 
myndi opnast. Sagði birgðirnar í landinu nú vera framparta og læri, en hvorki slög né hryggi. Sagði 
lambaslög frá öðrum löndum seljast á tiltölulega hagstæðu verði í Kína, hann hefði trú á markaðnum 
þar. Sagði hryggi hafa verið nærri uppurna við upphaf sláturtíðar. Ræddi um framsetningu kjöts í 
Costco, þar væri stöðluð snyrtileg framsetning. Þeir staðlar kæmu frá versluninni. Forsvarsmönnum 
innlendra verslanakeðja hefði verið boðið í samstarf um vöruþróun en þeir hefðu ekki treyst sér til þess 
og eingöngu kallað eftir lægra verði. Lýsti því að stutt læri, án mjaðma hentuðu minni fjölskyldum, og 
nú væri svo komið að þyrfti að skera mjöðmina af öllum lærum til að anna eftirspurn Costco. Lýsti því 



5 
 

að verðið til bænda yrði að hækka, en það yrði ekki gert meðan þessi fundur stæði yfir. SS þyrfti ekki 
að styðjast við afurðalán og gæti því greitt sauðfjárbændum hærra verð en aðrir sláturleyfishafar. 
Sagðist hafa fundað með fólki frá Marel um framþróun tækni í slátrun og vinnslu. Vera kynni að breyta 
mætti aðferðum við frystingu. Sagði stöðuna þannig hjá KS og sláturhúsinu á Hvammstanga að mest 
af kjötinu væri tekið til vinnslu daginn eftir slátrun. Laga þyrfti til í frystingu og úrbeiningu í 
sláturhúsunum. Afkoman í greininni hefði ekki boðið upp á að verja miklu fé í tæknibreytingar. 
Launahækkanir hefðu verið miklar og dýrt hefði verið að leigja húsnæði fyrir erlent vinnuafl í 
sláturtíðinni, í samkeppni við ferðaþjónustuna. Sagði fyrirtækin þurfa að geta skipt verkum meira og 
unnið meira saman en þar væri við stjórnvöld að eiga. Auðvitað væru engar afurðastöðvar ef ekki 
væru neinir bændur. Taldi upplýsingaflæði milli sláturleyfishafa og bænda mjög mikilvægt. Sagði frá 
því að mikið hefði verið fundað með bændum, fulltrúum úr stjórnsýslunni og fleirum að undanförnu.  

 

Matarhlé kl. 12:53 

Fundur hófst aftur kl. 13:32 

Ávörpum gesta fram haldið  

 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Sagði heiður fyrir sig að fá að 
koma á þennan fund þrátt fyrir undarlegt andrúmsloft í stjórnmálunum. Gerði tíð sína í sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðuneytinu að umtalsefni. Sagði gríðarlega hagsmuni í húfi hjá þeim atvinnuvegum 
sem það ráðuneyti snerti. Þakkaði formönnum LS og BÍ fyrir lærdómsríkar og opinskáar viðræður 
undanfarna mánuði. Rakti aðdragandann að þeim tillögum sem ráðuneyti hennar lagði fram nú fyrir 
skömmu, áður en þing var rofið og boðað til kosninga. Samtalið við samtök bænda hefði byrjað um 
mánaðamótin mars-apríl sl. Taldi útflutningsskyldu á lambakjöti ekki koma til greina. Sagðist hafa 
skoðað málin frá sjónarhóli bænda annars vegar og neytenda hins vegar. Sagði afurðastöðvarnar 
einungis vera þarna milliliði og margar hverjar í eigu bænda. Sagðist hafa sent bréf í júlí þar sem hún 
hefði lýst sig tilbúna til að koma til móts við kröfur samtaka bænda, í gegnum gildandi búvörusamning. 
Ræddi um samskipti sín við bændur undanfarið, t.d. á fésbók. Sagði sig hafa verið gagnrýnda 
harðlega fyrir að setja 650 milljónir til viðbótar til sauðfjárbænda, ekki til afurðastöðva, heldur 
milliliðalaust til bænda. Vildi fá hærra verð á erlendum mörkuðum, ekki ætti að niðurgreiða kjöt sem 
færi úr landi. Hins vegar ætti að halda áfram að flytja út. Horft hefði verið á að styðja bændur, halda 
þyrfti byggð í landinu en jafnframt að draga úr framleiðslu kindakjöts. Sagði fókusinn hafa verið færðan 
meir á þá sem ætluðu að draga úr framleiðslu, heldur en á þá sem ætluðu að hætta búskap alveg. 
Taldi hægt að fara þessa leið sem lægi fyrir í tillögu hennar, tíminn væri ekki liðinn. Lækka ætti 
ásetningshlutfallið, auka svæðisbundna stuðninginn, fara í aðgerðir vegna skuldamála, mest fyrir unga 
bændur, taka þyrfti til í afurðastöðvunum, gera úttekt á rekstrinum þar, til að sjá tækifæri og greina 
stöðuna. Efla ætti sambandið milli bænda og neytenda. Taldi rekstur smærri sláturhúsa spennandi 
kost. Gera ætti raunverulega úttekt á birgðum kindakjöts. Sóknarfæri væru í kolefnisjöfnun. Taldi 
forystu bænda vilja koma á útflutningsskyldu, hún hefði viljað styðja við sókn á nýja markaði, t.d. í 
Kína. Lýsti því að aðgangur að nýsjálensku lambakjöti hefði minnkað í Þýskalandi og þar kynnu að 
vera markaðstækifæri. Sagði að upplýsingaflæði innan greinarinnar og ekki síður innan 
stjórnsýslunnar í þessum málum þyrfti að vera betra. Koma ætti upp á yfirborðið hvað í raun og veru 
yrði t.d. um ónýttar beingreiðslur. Neytendur skildu ekki hvernig fjármunum til landbúnaðarins væri 
varið. Velti upp hvort hægt yrði að fá tillögurnar, sem ráðuneyti hennar hefði unnið, samþykktar á 
Alþingi. Vildi fá þær afgreiddar en ef það gerðist ekki, yrði frestun á öllum þeim greiðslum sem í 
tillögunum fælust. Sagði endurskoðunarnefnd búvörusamninga geta tekið málið upp eftir kosningarnar 
sem í vændum væru. Lýsti því hversu mikið birgðir lambakjöts hefðu minnkað undanfarna mánuði. 
Sagði fólk í flestum flokkum vilja veg sauðfjárræktarinnar sem mestan. Koma þyrfti með tillögur sem 
byggðu hana upp, en ef aftur og aftur væri uppi svipuð staða, þá þyrfti að skoða hvort einhverju ætti 
að breyta. Sagði ekki hafa verið erfitt að leggja fram tillögur um 650 milljóna aukafjárveitingu til 
sauðfjárbænda í því gagnrýna baklandi sem hún byggi við í sínum flokki. Taldi að ef tillögur hennar 
yrðu samþykktar, þá yrðu bændur sterkari eftir. Sagðist ekki vera komin til þess að kollvarpa 
búvörusamningnum, vildi láta endurskoðunarnefndina vinna að endurskoðun hans. Taldi vera 
mögulegt að koma tillögunum sem hún lét gera um málefni sauðfjárræktarinnar í gegnum Alþingi, ef til 
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þess væri pólitískur vilji. Ef vilji væri fyrir því að búa til sveiflujöfnunartæki í tengslum við 
kindakjötsframleiðsluna, þá væri hægt að vinna það í endurskoðunarnefndinni og samþykkja fyrir 
næsta haust. Spurði hvort væru sóknarfæri í sauðfjárræktinni og svaraði spurningunni játandi, en 
kúabændur virtust standa sterkari nú, en tækifærin væru til staðar. Taldi fólk ekki skilja ýmis þau 
hugtök sem hafi verið í umræðunni. Skýra þyrfti betur hvað t.d. útflutningsskylda þýddi. Nefndi dæmi 
um vel lukkaðan þróunarsjóð fyrir sjávarútveginn, sambærilegt þyrfti að gera fyrir landbúnaðinn einnig, 
með sterkum slíkum sjóði. Sagði þurfa að fá unga fólkið til þess að halda áfram að borða lambakjöt og 
einnig að fá ferðamennina sem hingað kæmu til að borða kjötið. Þar væru sóknarfærin í 
markaðssetningu. Með vaxandi vöruþróun í lambakjötsframleiðslunni væri hægt að auka virði þess. 
Taldi það auka neyslu innanlands og gera markaðssókn erlendis auðveldari. Sagði ástandið alvarlegt 
en spurði hvort ekki væri lag til að hækka verðið til bænda fyrst birgðastaðan væri betri en búist hefði 
verið við. Velti fyrir sér hvað þyrfti að gera ef tillögur ríkisstjórnarinnar næðu ekki fram að ganga fyrir 
komandi kosningar, alltaf væri einhver fær leið, alltaf ljós í myrkrinu. 

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Sagði samningaviðræður gjarna 
þannig að ekki næðist endilega að fá samþykkt öll atriði sem lagt væri upp og vilji væri fyrir. Tillögur 
sauðfjárbænda og niðurstöður núgildandi búvörusamnings hefðu ekki verið samstíga og sama mætti 
segja um viðræður forsvarsmanna bænda og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins nú nýverið. 
Sagði of mikið af hvötum til að hætta sauðfjárbúskap í tillögum þeim sem atvinnuvegaráðherra hefði 
látið vinna. Spurði hvað gera ætti á þessum fundi. Taldi vanta inngrip í markaðinn í tillögurnar, en því 
atriði hefðu forsvarsmenn bænda haldið á lofti allan tímann. Sagði að ef tala ætti fyrir tillögunum frá 
ráðherra á þessum fundi, þá þyrfti að liggja fyrir að þær hlytu samþykki á Alþingi. Sagði ólíklegt að 
tillögur ráðherrans yrðu samþykktar á þinginu eins og staðan væri. Velti fyrir sér hvað myndi gerast ef 
nefndar tillögur yrðu ekki samþykktar. Samstaða virtist á Alþingi um að styðja við sauðfjárbændur en 
ekki endilega í því formi sem tillögur Þorgerðar Katrínar væru. Ræddi um tillögur sem fram kæmu í 
skýrslu Byggðastofnunar en þær væru líkari tillögum bænda en tillögurnar frá ráðherra. Lýsti því að 
hægt væri að greiða rekstrarstyrk til bænda, m.v. bústærð, einnig mætti leggja fé í að halda áfram að 
flytja út kindakjöt með stuðningi. Allir hvatar til að hætta eða fækka fé væru allt of seint fram komnir til 
þess að þeir nýttust á þessu hausti. Sagði samtök bænda hafa lagt meiri áherslu á að bændur gætu 
fækkað fé, fremur en að leggja alveg niður sauðfjárbúskap. Ef margir fækkuðu lítilsháttar yrði auðvelt 
að draga umtalsvert saman í framleiðslunni. Sagði tillögur þurfa að koma fram í tíma fyrir næsta 
sumar, þannig að bændur gætu tekið afstöðu til þeirra. Varaáætlun þyrfti að vera til ef tillögur 
Þorgerðar Katrínar yrðu ekki samþykktar á Alþingi. Taldi ekki undarlegt að ráherrann gæti ekki svarað 
því með vissu hvað um tillögurnar yrði, óvissan væri slík. Taldi hægt að leysa málið ef Byggðastofnun 
yrði falið að vinna úr þeim tillögum sem fram kæmu í skýrslu stofnunarinnar. 

Umræður: 

Hákon B. Harðarson spurði hvort mjólkuriðnaðurinn stæði ekki einfaldlega betur en 
sauðfjárframleiðslan vegna þess að hann væri undanþeginn samkeppnislögum. Vildi að tillögur um 
aðgerðir í málefnum sauðfjárræktarinnar yrðu tilbúnar fyrir næsta vor. 

Sigvaldi Ragnarsson taldi traust ríkja milli sauðfjárbænda og neytenda. Sagðist hafa haft miklar 
efasemdir um 20% fækkun sauðfjár. Vildi frekar að bændur fengju hvata til að fækka fé en hætta, þeim 
hvata fylgdi að bændum yrði gert kleift að snúa sér að öðru. Búa yrði svo um að lítil sláturhús gætu 
komist á laggirnar, ekki mætti óþarflega mikið og stíft regluverk hindra. Ræddi um þátt verslunarinnar í 
markaðsmálunum, hún hefði fengið að sigla lygnan sjó undanfarið. Ræddi um aukna tæknivæðingu 
sláturhúsanna, þar væri ef til vill sóknarfæri til að mæta hinum miklu kostnaðarhækkunum sem þar 
hefðu orðið. Hvatti til þess að unnið yrði að því. 

Heidi Laubert Andersen sagði rétt að mörg tækifæri væru í sauðfjárræktinni, nú væri of seint að taka 
ákvarðanir um breytingar í rekstri, tillögur um aðgerðir hefðu þurft að koma fram strax í mars , 
fyrirliggjandi tillögur hefðu komið of seint. Spurði í hvaða stéttarfélagi allir væru sammála og styddu 
stjórnina sem einn maður, taldi slíka stöðu ekki víða að finna. 

Birgir Ingþórsson taldi fram komin erindi hafa verið ágæt, spurði hver staðan væri, stjórnmálamenn 
yrðu að átta sig á því að ekki mætti bíða til næsta árs, verðið til bænda myndi ekki hækka neitt og það 
væri ekki boðlegt, greinin þyldi það einfaldlega ekki. Beita þyrfti öllum mögulegum þrýstingi til þess að 
koma tillögum í gegn sem allra fyrst, helst strax, kosningar væru fram undan og margir bændur væru 
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þannig staddir að þeir væru komnir að þolmörkum. Hækka þyrfti afurðaverð og spyrja þyrfti að því 
hvaða leið stjórnmálamenn teldu sig geta farið til þess að gera það. Taldi tillögur Þorgerðar Katrínar 
geta leitt það af sér að lánastofnanir myndu jafnvel pressa á yngri bændur að hætta búskap.  

Guðný Harðardóttir sagðist hafa lesið skýrslu Byggðastofnunar, taldi hafa verið mistök að horfa 
framhjá afurðastöðvunum við mótun tillagna ráðuneytis Þorgerðar Katrínar. Spurði hvernig hún ætti að 
borga plastið og áburðinn núna í október og hvernig hún ætti að halda jól og hvort ríkið gæti lánað 
afurðastöðvunum til að greiða bændum það sem vantaði upp á það verð sem þeir þyrftu að fá til að 
geta haldið áfram búrekstri.  

Ásta Flosadóttir sagðist vera búin að birta tölur fyrir búið sitt, þar væri miðað við að eiginmaðurinn 
hefði rúmar tvær milljónir í reiknað endurgjald, til að það héldi þyrfti yfir 500 kr. á framleitt kg. en henni 
byðust innan við 400 kr. Lagði til að 650 milljónirnar, sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefði 
lagt til að varið yrði til stuðnings greininni, yrðu greiddar sem álag á gæðastýringuna til þeirra sem 
legðu inn fleiri en 200 lömb. Hinir sem framleiddu minna væru ekki að leitast við að lifa af 
sauðfjárbúskap. Um það bil 1/3 af innleggjendunum hjá Afurðastöð KS legðu inn færri en 200 lömb og 
þeir þyrftu ekki álag á sitt afurðaverð. Vildi að peningarnir yrðu notaðir til að styðja við þá sem ætluðu 
að búa áfram með sauðfé og lifa af því. 

Merete Rabölle spurði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hvers vegna henni fyndist 
útflutningsskylda ekki koma til greina, hún kostaði ríkið lítið sem ekki neitt en gæti breytt miklu á 
innanlandsmarkaðnum. 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sagði útflutningsskyldu kosta 
lítið, hún væri leið sem hefði verið skiljanleg á árum áður, en hún hefði verið keypt af bændum einu 
sinni. Í búvörusamningnum sem nú væri í gildi væri þeirri leið hafnað, skilgreina þyrfti hana í 
búvörusamningnum eða í tengslum við hann og beita henni innan ramma hans, ef nota ætti hana. 
Nota mætti aðrar aðferðir til þeirrar jöfnunar sem útflutningsskyldan ætti að skila. Vildi setja meira 
fjármagn í aðgerðir fyrir sauðfjárbændur en ekki í útflutningsskyldu. Spurði hvort auka mætti áherslu á 
kolefnisjöfnun og auka aðstoð við þá sem vildu færa sig yfir í lífræna ræktun. Lýsti því að sér þættu 
bændur viðkvæmir fyrir fjárfjölda og því hver væri talinn frístundabóndi og hver ekki. Sagði að þegar 
fyrst hefði verið talað við sig, þá hefði verið talað um að birgðir í haust gætu orðið allt að 3.000 tonn, 
en nú væru birgðirnar mikið minni. Taka þyrfti út rekstur afurðastöðvanna og spurði hvers vegna verð 
til bænda lækkaði svona mikið þrátt fyrir að birgðir hefðu minnkað mjög undanfarið. Sagði að fé þyrfti 
að fækka, eldri bændur nytu forgangs í því að hætta. Ef tillögur hennar yrðu samþykktar, þá yrði 
umhverfið auðveldara mjög fljótlega, fyrir þá sem héldu áfram í sauðfjárbúskap. Velti því fyrir sér hvort 
vandi sauðfjárræktarinnar væri mál bænda sérstaklega eða hvort hann væri byggðamál. Spurði hvort 
nota ætti þá gömlu pólitík að leita til Byggðastofnunar, þetta hefði upphaflega verið kynnt sem 
bráðavandi bænda, en ekki byggðamál. Farið væri út fyrir lagaramma ef fara ætti þá leið að vísa 
málinu til Byggðastofnunar. Sagði skipta máli að hægt væri að grípa til aðgerða til að draga úr 
framleiðslu. Taldi mjólkurframleiðsluna ekki eiga að fá undanþágu frá samkeppnislögum. Taldi 
mjólkurkvótann hafa leitt til hagræðingar í þeirri grein. Verslunin yrði að koma að málinu. Laga þyrfti 
samskipti bænda og verslunarinnar, það væri hagur beggja og það væri hægt. Taldi enn hægt að gera 
eitthvað í málinu á þessu hausti, ekki mætti þvæla það meir eða gera það meira pólitískt en það væri 
nú þegar. Sagðist tilbúin að beita sér fyrir því að tillögurnar hennar kæmu fyrir Alþingi. Ekki væri hægt 
að setja á útflutningsskyldu núna, það myndi skaða ímynd bænda í samfélaginu. Ekki kæmi á óvart að 
Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn vildu setja útflutningsskyldu á aftur. Óskaði fulltrúum 
velgengni í störfum. 

4. Skýrsla kjörbréfanefndar og kynning fulltrúa 

Rúnar Björn Guðmundsson  formaður kjörbréfanefndar fór yfir nöfn fulltrúa, eftirfarandi 38 fulltrúar voru 
mættir: 

Frá deild sauðfjárbænda í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu 
Gunnar Sigurjónsson Litla-Hofi 
Sigrún Harpa Baldursdóttir Ási 
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Frá deild sauðfjárbænda í Bsb. Kjalarnesþings  
Enginn mættur 
 
Frá deild sauðfjárbænda í Bsb. Norður-Þingeyinga 
Soffía Björgvinsdóttir Garði 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Austur-Húnavatnssýslu 
Birgir Ingþórsson Uppsölum 
 
Frá félagi sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum  
Sigvaldi Ragnarsson Hákonarstöðum 
Guðfinna Harpa Árnadóttir Straumi 
Jón Björgvin Vernharðsson Teigaseli II 
Magnús Sigurðsson Úlfsstöðum 
 
Frá félagi sauðfjárbænda á Snæfellsnesi 
Þóra Sif Kópsdóttir Ystu-Görðum 
Harpa Jónsdóttir Hjarðarfelli 
 
Frá félagi sauðfjárbænda á Suðurfjörðum 
Guðný Harðardóttir Gilsárstekk 
 
Frá félagi sauðfjárbænda á Vestfjörðum 
Jóhann Pétur Ágústsson Brjánslæk 
Þorvaldur H. Þórðarson Stað 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Vopnafirði  
Enginn mættur 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Árnessýslu 
Geir Gíslason Stóru-Reykjum 
Rúnar Björn Guðmundsson Vatnsleysu I 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Borgarfirði 
Davíð Sigurðsson Miðgarði 
Snædís Anna Þórhallsdóttir Hesti 
Heidi Laubert Andersen Örnólfsdal 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Dalasýslu 
Eyjólfur Ingvi Bjarnason Ásgarði 
Anna Berglind Halldórsdóttir Magnússkógum III 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu 
Ragnar M. Lárusson Stóra-Dal 
Sigríður H. Heiðmundsdóttir Kaldbak 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Skagafirði 
Merete Rabölle Hrauni 
Ástþór Örn Árnason Miðdal 
Guttormur Stefánsson Grænumýri 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Strandasýslu 
Jóhann Ragnarsson Laxárdal 
Guðbrandur Björnsson Smáhömrum 
Guðmundur Waage Skálholtsvík 2b 
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Frá félagi sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu 
Árni Þorbergsson Brúnahlíð 
Sigurður Atlason Ingjaldsstöðum 
Sæþór Gunnsteinsson Presthvammi 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Vestur-Húnavatnssýslu 
Ólafur Benediktsson Miðhópi 
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Mýrum II 
Gunnar Þorgeirsson Efri-Fitjum 
 
Frá félagi sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu 
Einar Freyr Elínarson Loðmundarstöðum 
Sæunn Káradóttir Norðurhjáleigu 
 
Frá félagi sauðfjárbænda við Eyjafjörð 
Ásta Flosadóttir Höfða 
Hákon B. Harðarson Svertingsstöðum II 
 

Næstur ávarpaði fundinn Jón Gunnarsson alþingismaður og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, 
með leyfi stjórnar samtakanna. Hann þakkaði fyrir að fá að koma með örstutt skilaboð á fundinn og 
benti á að málefni Byggðastofnunar heyrðu undir sitt ráðuneyti. Var ekki sammála 
atvinnuvegaráðherra um að vandi sauðfjárbænda væri ekki byggðamál, Byggðastofnun væri til þess 
að vinna að byggðamálum. Nú nýverið væri komin skýrsla frá stofnuninni um vanda 
sauðfjárræktarinnar. Slíkur vandi væri vandi samfélagsins en ekki bænda einna. Ríkisstjórnin hefði 
verið sögð hafa samþykkt að leggja 650 milljónir fram til að bæta stöðu sauðfjárbænda en það væri 
ekki rétt, aðeins hefðu komið fram tillögur um þessa fjárveitingu, en þær hefðu ekki verið samþykktar. 
Jón ræddi um breytingar á landbúnaðarkerfinu sem ráðist hefði verið í nýlega, allir vildu öflugan 
hefðbundinn landbúnað í landinu. Tíma tæki að breyta hlutunum, margt væri undir og því eðlilegt að 
svona mál tækju tíma. Benti á að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hefðu lagt 
útflutningsskylduna niður á sínum tíma. Lagt væri til í skýrslu Byggðastofnunar að koma mætti 
útflutningsskyldu á að nýju og þá tímabundið.  

Oddný Steina Valsdóttir formaður LS tók til máls og byrjaði á að biðja alþingismenn að skoða ekki 
vanda sauðfjárræktarinnar sem pólitískt bitbein, sagðist hafa upplifað þess háttar sl. sumar. Sagði 
stjórn samtakanna hafa verið gagnrýnda fyrir að leggja ekki fram tillögur á fundinum, en Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefði boðað daginn áður að frá henni 
kæmu tillögur fyrir þennan fund. Þær hefðu ekki borist ennþá og Oddný sagðist ekki vera tilbúin til 
þess að leggja þær tillögur fram. Stjórn LS hefði hins vegar sett saman eftirfarandi ályktun og legði 
hana fram: 

 

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

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

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

3. Aðgerðir vegna skuldamála 
Byggðastofnun kanni þörf á endurfjármögnun eða lengingu lána skuldsettra bænda, einkum þeirra 
sem hafa nýlega hafið sauðfjárbúskap. Stofnunin geri tillögur að aðgerðum og kostnaðarmeti þær. 
Markmið þessarar aðgerðar er að forða gjaldþroti eða brottfalli yngri bænda úr greininni.  

4. Birgðir og markaðir 

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

5. Kolefnisverkefni 

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

6. Sveiflujöfnun á markaði 

Þá verði skoðað að lögleiða heimild til landbúnaðarráðherra til íhlutunar í lambakjötsmarkaðinn þegar 
óeðlilegar sveiflur eiga sér stað, líkt og nú er. Getur það bæði átt við umframmagn lambakjöts á 
innanlandsmarkaði sem leiðir til óeðlilegs verðfalls til framleiðenda. Einnig verði hægt að grípa til 
innanlandsskyldu ef mikil eftirspurn er eftir vörunni til útflutnings. Þá verði hægt að nýta slíka heimild til 
að tryggja nægt framboð lambakjöts á innanlandsmarkaði ef skilyrði til útflutnings eru góð og forða 
þannig skortsástandi sem gæti leitt til mikillar hækkunar á verði til neytenda. Leitast verði við að setja 
inn mælikvarða með því sjónarmiði að þessar aðgerðir verði almennar við fyrirfram skilgreindar 
aðstæður. 

 

Kaffihlé kl. 15:00 

Umræður um tillögu stjórnar LS hafnar kl. 15:32: 

 

Stjórn samtakanna lagði fram tvær nýjar tillögur auk þeirrar tillögu sem fram var komin áður og er 
bókuð hér á undan. Oddný Steina Valsdóttir formaður kynnti tillögurnar og las þær upp. 

 

Tillaga stjórnar um afurðaverð 

Aukafundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn 19. September 2017 skorar á 
sláturleyfishafa að endurskoða afurðaverð til bænda nú þegar í stað. Framkomin afurðaverð 
eru algjör forsendubrestur fyrir rekstri sauðfjárbúa. 

 

Önnur tillaga stjórnar  

Aukafundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Bændahöllinni 19. September 2017, 
hvetur sláturleyfishafa til að starfa miðlægt að útflutningi kindakjöts. Mikilvægt er að sú vinna 
sem lögð er í markaðssetningu á erlenda markaði sé skilvirk með langtímamarkmið í huga. 
Þar verði fyrst og fremst horft til stöðugri velborgandi markaða sem byggja á uppruna 
vörunnar. Mikilvægt er að náið samstarf sé haft við Icelandic lamb. 
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Umræður: 

Jóhann Ragnarsson spurði hvort tillögu Þorgerðar Katrínar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra yrði 
dreift. Sagði vanta inn í tillöguna um afurðaverðið, hún væri nauðsynleg en bæta þyrfti við einhverju 
um birgðastöðuna. Ræddi einnig um síðustu tillöguna en þar væri náið samstarf afurðastöðva um 
útflutning lagt til, spurði hvort verið væri að fara út á hálan ís í lagalegu samhengi með því að hvetja til 
slíks samstarfs. Ef til vill þyrfti að hugsa það mál betur. Sagðist bíða með að tjá sig um fyrstu tillögu 
stjórnar LS en ekki mætti rugla hugtökum þar. 

Sigvaldi Ragnarsson sagði að hann hefði vilja sjá tillögurnar fyrirfram, ekki þýddi að taka þessi mál 
með áhlaupi. Ræddi um annan lið fyrstu tillögu stjórnarinnar en í honum væri ef til vill eitthvað sem 
sláturleyfishafar fögnuðu og myndu hengja hatt sinn á og segja að bændur þyrftu enga verðhækkun. 
Vildi fá ríka kröfu í tillögunum á sláturleyfishafa og vinnsluna um að gera sem allra best og kalla þyrfti 
verslunina að borðinu aftur, þungt yrði fyrir fæti í að hækka verð til bænda aftur, félli það svo mikið 
sem útlit væri fyrir. Tillaga stjórnarinnar um verð þyrfti að vera harðari og afdráttarlausari. 

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson ræddi hvort tillaga um að auka samstarf sláturleyfishafa um útflutning 
bryti í bága við samkeppnislög, fengið hefði verið lögfræðiálit um hvort þessir aðilar mættu vinna 
saman á erlendum mörkuðum og það hefði verið talið leyfilegt. Taldi því tillöguna ekki myndu brjóta í 
bága við samkeppnislög. 

Ástþór Örn Árnason sagðist sammála því að ræða þyrfti hvort verið væri að gefa sláturleyfishöfum frítt 
spil með því að leggja til að greiða álag á hvert kg. kjöts, þeir gætu gripið það á lofti og látið sem ekkert 
þyrfti að hækka verð það sem bændum væri greitt fyrir afurðirnar. Sagði verðið sem ætti að greiða 
bændum í haust vera alvarlegasta hlutinn í stöðunni, ekki væri auðvelt að hækka verðið að nýju, óvíst 
væri að bændur þyldu þessa lækkun. Sagði vanta tillögur um það hvað mætti gera til þess að halda 
uppi verðinu frá afurðastöðvunum. Sagðist hafa slegið fram svartri mynd til þess að vekja fólk til 
umhugsunar en tillögur þyrftu að koma fram og þær haldbærar. Taldi þurfa að ræða marga af þeim 
liðum sem væru í fyrstu tillögu stjórnar LS, sumir þeirra gætu átt heima hjá endurskoðunarnefnd 
búvörusamninga.  

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson bað um að tillögu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra yrði dreift, komið 
hefði fram í fundarboði að ræða ætti þá tillögu. 

Oddný Steina Valsdóttir ræddi tillögu ráðherra. Sagðist ekki á móti því að henni yrði dreift, það yrði 
hins vegar skýrt að ekki væri hægt að leggja hana undir fundinn. Fulltrúar mættu fara með hana með 
sér heim, í tillögunni væri talað um svo afdrifaríkar aðgerðir fyrir afkomu og líf fólks sem ef til vill myndi 
vilja ganga að tilboðinu, að ekki væri stætt á því að leggja tillöguna fram því svo gæti farið að ekki yrði 
hægt að standa við neitt sem í henni fælist, ef hún kæmist ekki gegnum Alþingi. 

Þóra Sif Kópsdóttir sagði stóru tillöguna, þá í 6 liðum vera um aðgerðir til langs tíma. Spurði hvort 650 
milljónirnar væru í hendi og því var svarað úr sal að svo væri ekki. Taldi að best væri að lána 
afurðastöðvunum þetta fjármagn ef það fengist svo þær gætu greitt ákveðið álag ofan á kjötverðið til 
bænda til afurðaverð félli sem minnst. Kallaði eftir tillögu þessa efnis. 

Tillögum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur var nú dreift til 
fulltrúa á fundinum undir heitinu „Tillögur stjórnvalda vegna erfiðleika í sauðfjárrækt“ og voru þær 
dagsettar 18. september 2017. Þær eru birtar sem viðauki aftan við fundargerðina.  Tillögurnar höfðu 
ekki verið sendar til LS fyrir fundinn og bárust fyrst eftir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafði lokið 
sínu máli.  Tillögunum var dreift að beiðni fundarmanna. 

Merete Rabölle sagðist hafa orðið hissa á sumu í tillögum stjórnar LS. Ef hægt væri að fá þetta 
fjármagn, 650 milljónir, t.d. í gegnum Byggðastofnun til að bæta bændum verðfallið í haust, gæti það 
auðveldað bændum róðurinn. Ef bændur sameinuðust um að taka 20% af framleiðslunni og flytja til 
t.d. þróunarlandanna þá væri það kjöt úr sögunni á markaðnum. Síst væri verra fyrir afkomu 
sauðfjárbænda að fá 80% framleiðslunnar greidd fullu verði en fá 65% verð fyrir alla framleiðsluna.  

Heidi Laubert Andersen taldi framleiðsluna ekki vandamálið, sölumálin og verðið til bænda væru 
vandamálið. Leist ekki vel á tillögur Þorgerðar Katrínar og vildi að fundurinn skilaði frá sér samþykkt 
þess efnis. Lýsti ánægju með forystu LS, hún væri undir mikilli pressu. Kannski þyrftu bændur að gera 
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eitthvað virkilega óvænt sem enginn sæi fyrir, til að ná að hækka það verð sem sláturleyfishafar hefðu 
gefið út fyrir haustið.  

Þórarinn Ingi Pétursson sagðist ekki hafa getað annað en tekið til máls eftir að hafa hlustað á ráðherra 
landbúnaðarmála. Fannst málflutningur ráðherrans hafa verið með ólíkindum, spáð hefði verið 1.800 
tonna birgðum, en eftir átak í útflutningi hefðu birgðirnar orðið 1.000 tonn. Vildi að fundurinn hafnaði 
tillögu ráðherrans. Ræddi tillögu stjórnar LS, um greiðslur til bænda með yfir 100 kindur. Taldi 650 
milljónirnar ekki í hendi en ef hægt væri að nýta þá fjármuni til þess að tryggja rekstur sauðfjárbúanna, 
væri það vel. Taldi þó að ef sú leið yrði farin, þá gætu sláturleyfishafar falið sig þar á bak við og dregið 
lappirnar við að hækka afurðaverð. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson ræddi tillögu ráðherrans, sagði hana vera tillögu LS, að frátalinni 
útflutningsskyldunni. Spurði hvort stjórn samtakanna væri á flótta undan eigin tillögum. Í tillögum 
ráðherra væri gengið lengra en verið hefði í tillögum LS. Sagði viðskipti með greiðslumark hafa orðið til 
hagræðingar í greininni. Með nýja búvörusamningnum hefðu þeim möguleika verið kastað burt og 
lokað á útgönguleiðir fyrir þá sem vildu hætta í greininni. Með tillögum ráðherra hefði verið opnað fyrir 
útgönguleið upp á nýtt. Minnka þyrfti framleiðsluna hvað sem hver segði, taldi tillögur ráðherra vera á 
margan hátt góðar, inn í þær vantaði eingöngu útflutningsskylduna. Taldi óvissu ríkja um allt sem 
samþykkt yrði á þessum fundi, ríkisstjórnin væri sprungin, en allt annað væri einnig óvíst. Tillögur 
Þorgerðar væru mjög í anda hinna upphaflegu tillagna LS og með ólíkindum væri ef ekki mætti ræða 
tillögur sem væru svo líkar þeim. 

Oddný Steina Valsdóttir sagði stjórn LS hafa staðið frammi fyrir því daginn áður að Þorgerður Katrín 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefði ætlað að leggja fram tillögur á fundinum, sem komið hefði 
í ljós að yrði ekki hægt að framkvæma, lagabreytingu þyrfti til þess að tillögur hennar kæmust til 
framkvæmda og sú lagabreyting væri nærri því óframkvæmanleg fyrir kosningar. Stjórn LS gæti ekki 
borið þá ábyrgð að leggja fram og jafnvel fá samþykkt eitthvað sem síðan yrði ekki nokkur leið að 
standa við. 

Þorvaldur H. Þórðarson ræddi um tillögu stjórnar LS um afurðaverð, inn í hana þyrfti að koma að 
vegna breyttrar birgðastöðu ætti að skora á sláturleyfishafa að hækka afurðaverðið. Laga þyrfti 
orðalag tillögunnar einnig. Ekki væri ráðlegt að láta sláturleyfishafa fara með 650 milljónirnar ef þær 
fengjust. Þeir gætu farið á hausinn. Ræddi um kolefnisjöfnun og spurði hvort búið væri að meta 
kolefnisjöfnuð sauðfjárræktar. Gerði tillögu um eftirfarandi breytingu á 5. lið aðaltillögu þeirrar frá stjórn 
sem lá fyrir fundinum: 

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

Jón Björgvin Vernharðsson ræddi 6 liða tillöguna og sagði slæmt að hafa sett allt í eina tillögu, ef til vill 
ætti að skipta henni og taka einn lið fyrir í einu. Studdi 3. og 4. lið. Ræddi um kolefnisjöfnun og spurði 
hvort sauðfjárbóndi sem ætti tvær jarðir og færi í skógrækt, væri líklegur til að veita nágrönnunum 
kolefniskvóta. Vildi nánara orðalag í tillöguna um afurðaverðið. Sagði slæmt að ríkið hefði ekki viljað 
kaupa upp kjötbirgðirnar í haust og nota þær t.d. í mötuneytum. Sagði þurfa að losna við 
umframmagnið af markaðnum, ungir bændur sem væru skuldsettir gætu ekki staðið af sér þessa 
lækkun afurðaverðs sem nú virtist raunveruleiki. Ef framleiðslan yrði minni haustið 2018 en núna, þá 
yrði auðveldara að knýja fram hækkun frá sláturleyfishöfum fyrir næsta haust. Sagði bændur ekki geta 
borið ábyrgð á því að afurðastöðvarnar kroppuðu augun hver úr annarri.  

Ásta F. Flosadóttir sagði fundinn verða að senda eitthvað sterkt frá sér til afurðastöðvanna. Aðaltillaga 
stjórnarinnar í 6 liðum þyrfti að vera 6 stakar tillögur. Var ekki ánægð með hvernig sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra talaði yfir bændum. Sagði afurðastöðvarnar of margar og of máttlausar, þeim 
þyrfti að fækka, ef greinin ætti ekki að lognast út af. Hreppapólitík ætti ekki heima í þessari umræðu. 
Samkeppniseftirlitið gæti varla sagt mikið um sameiningu sláturhúsa ef rekstrarfélögin væru farin á 
hausinn.  
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Jón Björgvin Vernharðsson lýsti hugmyndum sínum að samdrætti í framleiðslu, skylda ætti bændur til 
þess að draga 10-15% úr framleiðslu sinni og samþykkja það með undirskrift sinni. Dæmi um það væri 
að bændur sem framleiddu 10 tonn í haust, myndu aðeins framleiða 8,5-9,0 tonn á næsta hausti. Með 
slíkum samdrætti væru allir þátttakendur, ekki einungis sumir. Útgönguleið gegnum uppkaup gæti 
valdið hruni í sumum byggðarlögum. Draga þyrfti úr framleiðslunni um þessi 10-15% og þá væri hægt 
að beita sláturleyfishafa þrýstingi. 

Gunnar Þórarinsson taldi liggja fyrir að ekki yrði hægt að koma neinum aðgerðum í gegn, sem kostuðu 
einhverjar lagabreytingar, fyrir kosningar. Sagðist hafa talið að tryggt væri að 650 milljónirnar fengjust 
til stuðnings sauðfjárræktinni nú í haust en það lægi fyrir að svo væri ekki. Ef sauðfjárbændur næðu 
því í gegn að fá það fé til greinarinnar, þá þyrfti að ganga í það á næstu dögum. Tillögur stjórnar LS 
væru um þá hluti sem hann hefði talið hægt að gera á næstunni án lagabreytinga. 

Jóhann Ragnarsson tók undir með Böðvari Sigvalda. Gagnrýndi formann BÍ talaði fyrir að tala fyrir því 
að lækka ásetningshlutfall, hann hefði unnið mikið að því að hækka það fyrir skömmu. Sagði þurfa að 
frysta greiðslumarkið ef gæðastýringargreiðslurnar yrðu frystar. Sagði ekki mega breyta 
rekstrarumhverfinu fram og til baka frá ári til árs, það gerði bændum ómögulegt að gera áætlanir í 
búrekstri sínum. Spurði hvað væri forsendubrestur ef ekki staðan núna, frysta ætti stöðuna eins og 
hún væri, þannig að hægt væri að ná áttum og meta stöðuna og ákveða hvað skyldi gera. Taldi víst að 
ekki væru neinar lausnir á málum sauðfjárbænda á leiðinni fyrr en eftir kosningar. Sagði þurfa að vera 
hægt að koma til móts við þá bændur sem vildu fækka, ef greiðslur til þeirra héldust. Ekki væri nóg að 
frysta gæðastýringargreiðslurnar, frysta þyrfti allan samninginn. Byggingastuðingur þjónaði t.d. litlum 
tilgangi ef fækka þyrfti fé um 20%. 

Birgir Ingþórsson var hugsi yfir umræðunni. Taldi vandann felast í því að framleiðslan væri of mikil og 
það væri auðvitað hluti af skýringunni á verðlækkuninni. Ekki yrðu endilega peningar til sérstaks 
útflutningsátaks á næsta ári. Til þess að ná upp verðinu, yrði að draga úr framboðinu. Verðið væri nú 
þegar fallið, ekki um 10 krónur, heldur miklu meira. Fækka þyrfti fé, önnur leið væri ekki fær. Ef 
möguleikar væru á að fá 650 milljónirnar, þá ætti að reyna að ná í þær. Margir væru í erfiðri stöðu og 
forsendur búvörsamningsins væru brostnar. Aðalatriðið væri að bændur fengju meira fyrir afurðir sínar 
en virtist ætla að verða miðað við verðskrár afurðastöðvanna, hvort sem fjármagt til þess kæmi frá ríki 
eða afurðastöðvum. 

Ásta F. Flosadóttir lagði fram eftirfarandi tillögu sem upprunalega kom frá fundi sauðfjárbænda í 
Eyjafirði og Þingeyjarsýslu: 

„Aukafundur LS, haldinn á Hótel Sögu þann 19. september 2017, lýsir yfir stórfelldum áhyggjum af því 
neyðarástandi sem framundan er í greininni. Fundurinn skorar á stjórnvöld, stjórn BÍ og stjórn LS að 
virkja nú þegar endurskoðunarákvæði sauðfjársamningsins, grein 15.2, með það fyrir augum að 
stöðva nú þegar niðurtröppun beingreiðslna til bænda á samningstímanum. 

Greinargerð: 

Umrædd grein samningsins er svohljóðandi: 

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

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

Hákon B. Harðarson sagði þurfa meira kjöt á beinin í afurðaverðstillögu stjórnar LS. Ræddi um hvort 
nýta mætti velferðarsjóð til þess að kaupa kjöt af markaðnum, ef til vill mætti nýta umræddar 650 
milljónir til þess. Spurði hvort þetta sem hann hefði stungið upp á væri fær leið, sagðist ekki vera með 
fastmótaða tillögu. 
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Fundarhlé kl. 16:40. 

Fundi fram haldið kl. 16:56 

 

Fundarmönnum skipt í 4 starfsnefndir 

Anna Berglind fundarstjóri fór yfir skiptinguna og hvar hver nefnd skyldi starfa. Skiptingin var 
eftirfarandi: 

Nefnd til að fjalla um tillögu Eyfirðinga og Þingeyinga, sem Ásta Flosadóttir lagði fram: 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason formaður 
Einar Freyr Elínarson 
Harpa Jónsdóttir 
Rúnar Björn Guðmundsson 
Guðmundur Waage 
Ásta F. Flosadóttir 
Guðfinna Harpa Árnadóttir 
Jóhann Ragnarsson 
Magnús Sigurðsson 

 

Nefnd til að fjalla um útflutningstillögu 

Guðný Harðardóttir formaður 
Þóra Sif Kópsdóttir  
Soffía Björgvinsdóttir 
Merete Rabölle 
Heidi Laubert 
Geir Gíslason 
Árni Þorbergsson 
Ólafur Benediktsson 
Guttormur Stefánsson 

 

Nefnd til að fjalla um tillögu um afurðaverð 

Ástþór Örn Árnason formaður  
Snædís Anna Þórhallsdóttir 
Gunnar Þorgeirsson 
Guðbrandur Björnsson 
Gunnar Sigurjónsson 
Davíð Sigurðsson 
Jón Björgvin Vernharðsson 
Þorvaldur H. Þórðarson 
Sigurður Atlason 
 

Nefnd til að fjalla um hina stóru 6 liða tillögu stjórnar LS 

Jóhann Pétur Ágústsson formaður 
Sigvaldi Ragnarsson 
Sæunn Káradóttir 
Hákon B. Harðarson 
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson 
Sigríður H. Heiðmundsdóttir 
Sigrún Harpa Baldursdóttir 
Birgir Ingþórsson 
Sæþór Gunnsteinsson 
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5. Tillögur frá nefndum og umræður um þær 

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

 

B. Tillaga sem Ásta F. Flosadóttir lagði fram upphaflega, frá Eyfirðingum og 
Þingeyingum 

 
Aukafundur LS,  haldinn á hótel Sögu þann 19.september 2017, lýsir yfir stórfelldum áhyggjum af því 
neyðarástandi sem framundan er í greininni.  Fundurinn skorar á stjórnvöld, framkvæmdanefnd 
búvörusamninga, stjórn BÍ og stjórn LS að stöðva nú þegar niðurtröppun beingreiðslna til bænda til 
fyrri endurskoðunar búvörusamnings 2019.    
 
Greinargerð:  
 
Umrædd grein samningsins er svohljóðandi:  
 
„Fram að endurskoðun 2019 er stefnt að því að auka útflutningstekjur af sauðfjárrækt sem leiði til þess 
að hlutur bænda í heildarverðmætasköpun greinarinnar aukist um 7,5% að lágmarki. Þetta miðast við 
óbreyttan fjárfjölda í landinu og fast verðlag. Takist það ekki skal niðurtröppun beingreiðslna 
endurskoðuð.“  
 
Miðað við verðfallið 2016 og þær verðskrár sem sláturleyfishafar hafa nú birt fyrir haustslátrun 2017 er 
ljóst algjört verðhrun afurða og mikill vandi í útflutningi.  Ekki er fyrirsjáanlegur bati í þeim efnum í 
nánustu framtíð.  Sú staða sem nú er uppi er grafalvarleg og ófyrirséð.  Niðurtröppun beingreiðslna við 
þær aðstæður sem nú eru uppi mun auka enn á vanda margra bænda.  
 

C. Tillaga stjórnar um útflutning  

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

Greinargerð:  

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

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

 1. Greiðslur vegna kjaraskerðingar  

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

2. Úttekt á virðiskeðjunni  

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

3. Aðgerðir vegna skuldamála  

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

4. Birgðir og markaðir  

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

5. Kolefnisverkefni  

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

 6. Sveiflujöfnun á markaði  

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

7. Vöruþróun og vöruframboð sauðfjárafurða.   

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

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

 

Fundi fram haldið kl. 18:12. 

 

Unnsteinn Snorri Snorrason kynnti lauslega niðurstöður könnunar á afstöðu bænda til tillagna ráðherra 
frá því á dögunum og til tillagna BÍ og LS. Mikill meirihluti þeirra sem svöruðu voru andvígir tillögum 
ráðherra eða óvissir um gagnsemi þeirra. Frekar virtust yngri bændur vera tilbúnir að taka tilboði því 
sem bjó í tillögum ráðherra.  
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Tillögur frá nefndum teknar fyrir: 

 

Frá nefndinni sem fjallaði um tillögu stjórnar um afurðaverð 

Ástþór Örn Árnason mælti fyrir tillögunni með áorðnum breytingum, sbr. hér á undan. 

Umræður: 

Tillaga stjórnar LS um afurðaverð  

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

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða eins og hún er tilgreind hér. 

 

Frá nefndinni sem fjallaði um eftirfarandi tillögu: 

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

Greinargerð:  

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

Guðný Harðardóttir mælti fyrir tillögunni með áorðnum breytingum.  

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt með þorra atkvæða. 

 

Frá nefndinni sem fjallaði um eftirfarandi tillögu Eyfirðinga og Þingeyinga 

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

Greinargerð:  

Umrædd grein samningsins er svohljóðandi:  

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

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

Eyjólfur Ingvi Bjarnason mælti fyrir tillögunni sbr. hér á undan. 

Umræður 

Jóhann Ragnarsson sagði sauðfjárbændur standa frammi fyrir algerum bresti forsendna fyrir þeim 
búvörusamningi sem unnið hefði verið eftir síðan um sl. áramót. Að taka fjármuni úr samningnum til 
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fjárfestingarstuðnings nú í ljósi stöðunnar, væri fráleitt, bændur þyrftu þau tvö ár sem gefin væru í 
tillögunni, til að átta sig á stöðunni. Lagði til að tillagan yrði samþykkt. 

Gunnar Þórarinsson spurði hvort þessi tillaga væri það mikilvægasta sem þyrfti að gera í þeirri stöðu 
sem sauðfjárræktin er í nú. Miðað við forsendur núgildandi sauðfjársamnings þýðir þessi tillaga að 
færðar eru stuðningsgreiðslur frá þeim sem lítinn stuðning hafa yfir til þeirra sem hafa meiri stuðning 
þ.e. frá þeim sem eiga lítið greiðslumark yfir til þeirra sem eiga mikið greiðslumark.. Taldi það ekki vera 
það mikilvægasta sem gera þyrfti í stöðunni nú.  

Oddný Steina Valsdóttir kallaði eftir nánari skilgreiningar á því hvað í tillögunni fælist. Spurði hvernig 
ætti að vinna eftir þessu, atriðin sem í tillögunni fælust þyrftu að vera alveg skýr. Sagðist vera 
sammála Gunnari á ýmsan hátt því þetta virtist við fyrstu sýn fyrst og fremst fela í sér að færa ætti 
stuðning frá einum hópi bænda yfir til annars.  

Jóhann Ragnarsson sagðist ekki skilja þetta þannig að færa ætti milli bænda, verið væri að tala um að 
stöðva tilfærsluna og festa þá stöðu og skiptingu greiðslna sem nú væri í gildi. Vildi stoppa við og geta 
farið yfir stöðuna fram til 2019. Sagði það liggja fyrir að unga fólkið sem hefði verið að setjast að í 
nágrenni við sig færi verst á því svæði út úr niðurtröppun greiðslumarksins. Taldi þessa tillögu verja 
stöðu þess fólks. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagðist hafa fengið þau skilaboð, áður en hann hefði farið á fundinn, frá 
yngsta fólkinu í nágrenni sínu að standa nú vörð um þeirra hag. Sagði fólkið sem hann væri að tala um 
tapa verulegu fé við lækkun afurðaverðsins og það þyldi ekki að missa einnig hluta af beingreiðslunum 
sem það hefði verið að fá. Sagði ekki verið að tala um að færa neitt frá neinum, heldur leyfa bændum 
að halda svipaðri stöðu í stuðningsgreiðslum, nóg væri að þeir misstu afurðatekjur. Hann styddi 
tillöguna.  

Ástþór Örn Árnason sagðist vera einn af ungu bændunum og hann hefði ekki getað komist inn í 
greinina án greiðslumarksins. Alltaf væri spurt um greiðslumark (ríkisstuðning) við greiðslumat í 
lánastofnunum. Sagði Skagfirðinga hafa samþykkt svipaða tillögu og þessa sem nú væri til umræðu, á 
fundi í ágúst. Tók undir orð Jóhanns og Böðvars Sigvalda. Sagðist í svipuðum sporum og þeir ungu 
bændur í Húnaþingi vestra sem um hefði verið rætt. Ekki væri hægt að standa í sauðfjárbúskap við 
þau skilyrði sem nú væru, á svæðum þar sem langt væri að sækja aðra vinnu. 

Hákon B. Harðarson velti fyrir sér hvort tillagan væri framkvæmanleg, án þess að opna 
endurskoðunarákvæði búvörusamningsins alveg.  

Jón Björgvin Vernharðsson sagðist hugsi yfir tillögunni. Ekki byggju allir ungir bændur í þeirri stöðu að 
hafa keypt jarðir með miklu greiðslumarki. Ekki hefðu allir sem væru nýlega byrjaðir að búa á 
Austurlandi fengið lán til kaupa á greiðslumarki og hefðu því sumir þeirra lítið greiðslumark. Var ekki 
viss hvort hann gæti samþykkt tillöguna því hann sæi ekki fyrir hver áhrif hennar væru á yngstu 
bændurna á Austurlandi. Spurning væri hvernig tilfærslu stuðningsgreiðslna framkvæmd tillögunnar 
leiddi af sér. 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason sagði ekki útfært í tillögunni hvar taka ætti fjármunina, mögulega væri hægt að 
taka þá á nokkrum stöðum í samningnum. Taldi einhvern sparnað af því að hætta 
fjárfestingarstuðningi næstu tvö árin, tillagan miðaði að því að tryggja betur rekstraröryggi í greininni 
næstu tvö ár. 

Jóhann Ragnarsson sagði í tillögunni eingöngu talað um rekstraröryggi og aðeins meiri festu í 
rekstrarumhverfi greinarinnar til næstu tveggja ára. Fór fram á nafnakall við atkvæðagreiðslu um 
tillöguna. 

Gunnar Þórarinsson sagðist þekkja vel aðstæður ungra bænda í nágrenni við sig en staða ungs fólks í 
sauðfjárbúskap væri mjög misjöfn. Tillagan tryggði rekstraröryggi þeirra sem ættu mikið greiðslumark 
betur en án hennar, hins vegar gæti hún dregið úr rekstraröryggi þeirra sem ættu lítið greiðslumark. 
Hér væri verið að færa stuðning til þeirra sem ættu meira greiðslumark, frá þeim sem ættu minna. 
Ræddi um að hafa samþykkt tillögu um að frysta gæðastýringargreiðslur í sumar. Hann hefði ekki 
verið sáttur við allt sem fram hefði komið í tillögum þá en talið sig þurfa að taka þátt í málamiðlunum. 

Þórarinn Ingi Pétursson benti á að færa mætti allt að 20% fjármagns af hverjum lið 
sauðfjársamningsins sem nú væri unnið eftir, yfir á aðra liði í samningnum. Taldi það vera í valdi 



19 
 

framkvæmdanefndar búvörusamninga að gera það. Erfitt væri að láta standa í tillögu að hætta 
niðurtröppun greiðslumarks. 

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson sagði mikilvægt að láta lögfræðinga skoða hvernig vinna ætti að 
framgangi tillögunnar. Sagði að breyta þyrfti töflum í samningnum ef festa ætti það að breyta 
niðurtröppun greiðslumarksins.  

 

Tillagan borin undir atkvæði og nafnakall viðhaft 

Gunnar Sigurjónsson  Já 
Sigrún Harpa Baldursdóttir Sat hjá 
Soffía Björgvinsdóttir   Farin af fundinum 
Birgir Ingþórsson   Já 
Guðfinna Harpa Árnadóttir  Sat hjá 
Jón Björgvin Vernharðsson Sat hjá 
Sigvaldi Ragnarsson   Já 
Magnús Sigurðsson  Já 
Gunnar Þorgeirsson  Já 
Þóra Sif Kópsdóttir  Sat hjá 
Harpa Jónsdóttir   Já 
Guðný Harðardóttir  Sat hjá 
Jóhann Pétur Ágústsson Já 
Þorvaldur H. Þórðarson  Já 
Geir Gíslason    Já 
Rúnar Björn Guðmundsson Já 
Davíð Sigurðsson  Sat hjá 
Snædís Anna Þórhallsdóttir  Já 
Heidi Laubert Andersen  Já 
Eyjólfur Ingvi Bjarnason  Já 
Anna Berglind Halldórsdóttir Já  
Ragnar M. Lárusson  Já 
Sigríður H. Heiðmundsdóttir Já 
Merete Rabölle    Já 
Ásgeir Örn Árnason  Já 
Guttormur Stefánsson  Sat hjá 
Jóhann Ragnarsson  Já 
Guðbrandur Björnsson  Já 
Guðmundur Waage  Já 
Árni Þorbergsson  Farinn af fundinum 
Sæþór Gunnsteinsson   Farinn af fundinum 
Sigurður Atlason   Farinn af fundinum 
Ólafur Benediktsson  Já 
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Já 
Einar Freyr Elínarson   Sat hjá 
Sæunn Káradóttir   Já 
Ásta F. Flosadóttir   Já 
Hákon B. Harðarson   Nei 

 

Niðurstaða: 

25 já  
1 nei 
8 sátu hjá 
4 voru farnir 
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Frá nefndinni sem fjallaði um tillögu stjórnar LS í 6 liðum, sem lögð hafði verið fyrir fundinn.  

Jóhann Pétur Ágústsson lagði tillöguna fram með þeim breytingum sem nefndin hafði gert á henni, 
sbr. hér fyrr í fundargerðinni þar sem tillögurnar frá nefndunum eru tilgreindar og með áorðnum 
breytingum var tillagan orðin í 8 liðum. 

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson tók undir fram komin orð um kolefnisverkefnið, sagðist sjálfur ekki skilja allt of vel 
hvað í því fælist. Velti fyrir sér öðrum aðgerðum í nýlega fram komnum tillögum Byggðastofnunar og 
spurði hvort bæta ætti við tillöguna því að litið yrði til tillagna Byggðastofnunar en þar væri talað um 
ferðaþjónustu og heimavinnslu, nautakjötsframleiðslu og blóðmeraeldi auk kolefnisjöfnunar. Vildi að 
farið yrði fram á 900 milljónir en ekki 650, þar væri bættur hálfur skaðinn sem bændur virtust ætla að 
verða fyrir nú í haust. Ekki væri talað um að taka á offramleiðslunni af nægilegum krafti í þessari 
tillögu. Sagði forystufólk samtakanna hafa lagt á sig mikla vinnu í því mikla verkefni sem það hefði 
staðið í að undanförnu.  

Jón Björgvin Vernharðsson ræddi um kolefnisjöfnunina, fæstir hefðu líklega skilið hvað í henni fælist. 
Skoraði á stjórn LS að koma upplýsingum um þessi mál til sauðfjárbænda, ekki yrði hjá kolefnisjöfnun 
komist. Þarna væri á ferðinni eitt stærsta vandamál samtímans. Ræddi um hækkun eldsneytisgjalds, 
sem kæmi mjög illa niður á sauðfjárbændum.  

Sigvaldi Ragnarsson taldi kolefnisjöfnunina gott og þarft verkefni. Tók undir orð Jóhanns 
Ragnarssonar um að taka ætti undir tillögur Byggðastofnunar. Taldi mega umorða 7. lið tillögunnar en 
hann væri afar mikilvægur, ákall væri úti í samfélaginu um bætta vöruþróun og framsetningu afurða 
sauðfjárbænda.  

Harpa Jónsdóttir lagði til orðalagsbreytingar í tillögunni og voru þær samþykktar og er tillagan hér að 
framan með þeim breytingum. Benti einnig á að það að endurheimta votlendi gæti skapað hættu fyrir 
búpening. 

Oddný Steina Valsdóttir sagði lið nr. 8 í tillögunni vefjast fyrir sér, vildi að talað væri bókstaflega um 
hvata til fækkunar sauðfjárbænda ef átt væri við það í þessum lið. Ræddi stuttlega um 
kolefnisverkefnið, í vinnslu væru tillögur um leiðir til bindingar og minni losunar kolefnis frá 
sauðfjárbúskap. Markaðslega væri mjög sterkt að geta komið því verkefni áfram. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson taldi ekki þurfa að breyta tillögunni, stjórn samtakanna myndi skilja hvað 
við væri átt, þarna væri vísað í hinar fyrri tillögur LS. Besta leiðin til að draga úr framleiðslunni væri að 
leyfa bændum að halda þeim stuðningi sem þeir væru með í dag. Margir myndu vera tilbúnir að draga 
úr framleiðslu á þeim forsendum. Ekki ætti að þurfa stíft eftirlitskerfi til að fylgjast með því. Taldi svona 
ráðstöfun mjög af  hinu góða. Varaði við hugmyndinni um að draga úr fengieldi til að minnka frjósemi, 
það virkaði alveg öfugt.  

Oddný Steina Valsdóttir sagðist samþykkja lið nr. 8 eins og hann væri, sagði orðalag hans mega skilja 
á þann veg að stjórn LS mætti vinna áfram af heilindum að málum sauðfjárbænda og þetta orðalag 
byði ákveðinn sveigjanleika til að bregðast við stöðu á markaði. 

Tillagan samþykkt samhljóða eins og hún er hér framar í fundargerðinni, eins og hún kom frá nefndinni 
með þeim orðalagsbreytingum sem samþykktar höfðu verið.  

6. Önnur mál 

Þórarinn Ingi Pétursson sagði hafa verið fróðlegt að hlusta á umræðurnar á fundinum, staðan væri 
erfið og flókin, brotið hefði á forystusveit samtakanna. Ekki mætti gleyma því að tala greinina upp, 
undir sauðfjárbændum sjálfum væri framtíðin komin. Spurði hverjir ættu að hafa trú á greininni ef 
bændur gerðu það ekki sjálfir. 

Jón Björgvin Vernharðsson taldi olíuverðshækkanir þær sem virtist eiga að berja í gegnum Alþingi 
núna á næstu dögum, koma mjög illa við sauðfjárbændur. Sagði þessa hækkun nema um 8.000 kr. á 
eldsneyti í einni ferð á stórum dráttarbíl frá Reykjavík austur á land. Þessi hækkun myndi líka leiða til 



21 
 

hækkunar póstþjónustu í dreifbýli. Skoraði á stjórn LS að leita allra leiða til þess að koma í veg fyrir 
hækkunina. 

Ástþór Örn Árnason þakkaði stjórn LS fyrir þau störf sem hún hefði innt af hendi, muna þyrfti eftir því 
að þakka fyrir starf sem unnið væri í þágu stéttarinnar. Þakkaði einnig fundinn. 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason ræddi um verkefni sem unnið hefði verið á vegum RML (Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins), þar sem rekstur sauðfjárbúa hefði verið skoðaður og lýsti því að Ráðgjafarmiðstöðin 
vildi halda verkefninu áfram. Benti á að inni á heimasíðu RML mætti finna frétt um þetta og einnig 
mætti finna efni um verkefnið á „youtube“ á veraldarvefnum. Sauðfjárbændur þyrftu að huga verulega 
vel að rekstrarmálum. Benti á hátíð sauðfjárbænda í Dölum síðar í haust, hvatti fólk til að mæta þar. 
Þakkaði góðan fund. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson þakkaði stjórninni vel unnin störf.  

Gunnar Þorgeirsson sagði sauðfjárbændur hafa komið sér sjálfir í þá stöðu sem þeir væru komnir í, 
glapræði hefði verið að hætta með kvótastýringu í greininni. Skoraði á framkvæmdanefnd 
búvörusamninga að setja ákveðna „bremsu“ í gildandi sauðfjársamning.  

Jóhann Pétur Ágústsson lagði fram eftirfarandi tillögu:  

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

Ásta F. Flosadóttir þakkaði góðan fund. Vildi að bændur væru meðvitaðir um hvernig þeir töluðu um 
mál sín. Sagði þá sem hefðu átt erfitt áður en lækkun afurðaverðsins hefði komið fram, eiga enn 
erfiðara nú þegar staðan væri eins orðin og hún væri. Bændur væru talsvert einangraðir í starfi og 
einnig landfræðilega. Bað fólk að vera vakandi fyrir nágrönnunum. Sagðist vita dæmi um fólk sem væri 
ekki vel statt og þyrfti stuðning og hann væri mikilvægur. 

Sigvaldi Ragnarsson þakkaði Ástu innlegg hennar. Benti á að bændur væru ákveðnar fyrirmyndir. Þó 
illa áraði væri þörf fyrir ákveðna bjartsýni. Ræddi um verkefni RML um rekstur sauðfjárbúa, taldi það 
þarft. Byggja ætti áfram ofan á þann grunn sem þar hefði verið lagður. Þakkaði stjórnum LS og BÍ fyrir 
þá vinnu sem þær hefðu lagt á sig að undanförnu. Stundum væru það bestu vinirnir sem gagnrýndu 
opinskátt en þakka bæri því fólki sem stæði í framlínunni. 

Guðný Harðardóttir þakkaði stjórn samtakanna vel unnin störf, formanni og nýjum framkvæmdastjóra 
LS. Þakkaði Ástu fyrir hennar framlag. Sagði samstöðu í greininni mikilvæga.  

Jóhann Ragnarsson sagði sauðfjárbændur hafa séð það svart áður, öll él birti upp um síðir. Tala þyrfti 
kjark í bændur, svo væri að sjá að margt fólk væri mjög slegið yfir því verðfalli sem bændur stæðu 
frammi fyrir. Sagði ekki gott að sú umræða sem heyrst hefði í fjölmiðlum undanfarið, kæmi upp, jafnvel 
ár eftir ár, hún græfi undan trausti á stéttinni. Þakkaði stjórn LS vel unnin störf. 

Trausti Hjálmarsson sagði lærdómsríkt að hafa starfað í stjórn LS. Benti á að hægt yrði að komast út 
úr því moldviðri sem nú geisaði. Sagði stjórn samtakanna hafa talað einum rómi fyrir því að fram kæmi 
heildstæð áætlun frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þakkaði samstarfið í stjórninni og 
fundarmönnum góðan fund. 

Tillaga Jóhanns Péturs Ágústssonar borin undir atkvæði og samþykkt með þorra atkvæða. 

Ragnar M. Lárusson þakkaði fyrir hönd fundarstjóra og gaf Oddnýju Steinu Valsdóttur formanni orðið.  

Hún þakkaði góð orð í garð stjórnarinnar. Þakkaði umræðurnar og innlegg Ástu Flosadóttur, Jóns 
Björgvins Vernharðssonar og einnig framlag Eyjólfs Ingva Bjarnasonar. Sagði stjórnina halda áfram að 
tala máli stéttarinnar en forðast að tala kjark úr fólki. Þakkaði fundinn og sleit honum kl. 20:06. 

 

Fundargerð ritaði Sigurður Kristjánsson 

 

 



22 
 

Viðauki 

 

Tillögur stjórnvalda vegna erfiðleika í sauðfjárrækt 

Dagsettar 18. september 2017 og voru svohljóðandi: 

Á fundi ríkisstjórnarinnar þann 18. ágúst sl. lagði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fram 
minnisblað um mögulegar aðgerðir til stuðnings sauðfjárbændum, sama dag kynnti ráðherra efni 
minnisblaðsins fyrir atvinnuveganefnd Alþingis. Ríkisstjórnin ákvað að fela fulltrúum þriggja ráðuneyta 
að útfæra nánar þær hugmyndir sem þar voru settar fram. Tillögur hafa nú verið útfærðar en í þeirri 
vinnu hefur m.a. verið haft samráð við forystu Bændasamtaka Íslands og Landssamtaka 
sauðfjárbænda. Meðfylgjandi tillögur um aðgerðir og áherslur fara til umfjöllunar og ákvörðunar á 
vettvangi Alþingis og samtaka bænda: 

Aðgerðir til að draga úr framleiðslu kindakjöts 

Markmiðið með þessum aðgerðum er að fé verði fækkað um 20% með því að gefa bændum kost á því 
að draga úr eða hætta sauðfjárframleiðslu en halda hluta af greiðslum samkvæmt sauðfjársamningi í 
fimm ár, 2018-2022, þ.e. greiðslum samkvæmt 3.-8. grein samningsins, sbr. viðaukatöflu 1, með 
samningnum. Þeir sem hætta alfarið sauðfjárframleiðslu eiga kost á 80% greiðslna samkvæmt 
framansögðu en þeir sem fækka fá greiðslur í réttu hlutfalli við hækkun. Greiðslur til hvers bónda 
miðist við greiðslumark, innlegg, fjárfjölda og aðrar forsendur fyrir greiðslum, eins og þær voru á 
viðkomandi búi að meðaltali árin 2016 og 2017. Val verði um það hvort framleiðandi fái greiðsluna 
greidda í eingreiðslu (núvirt) eða með jöfnum greiðslum á 5 ára tímabili. Þá eiga þeir kost á greiðslu 
sláturálags sem taka ákvörðun um fækkun að lágmarki um 50 kindur haustið 2017. Þeir sem ákveða 
að nýta sér þessi úrræði geri um það samninga. Matvælastofnun verði falið að annast gerð þeirra. Þeir 
sem kjósa að hætta eða fækka á árinu 2018 geta gert sams konar samninga en eiga þá kost á 70% 
greiðslum skv. framangreindu í þrjú ár, 2019-20121. Skal sú ákvörðun liggja fyrir eigi síðar en 1. Júlí 
2018. 

Greitt verði 4.000 kr. sláturálag á ær sem koma til slátrunar haustið 2017 á grundvelli ofangreindra 
samninga, sem yrði fjármagnað með framlagi ríkisins á fjáraukalögum 2017. Gert er ráð fyrir að verja 
250 m.kr. til þessa verkefnis. Ekki verður greitt sláturálag eftir sláturtíð 2017. Styrkur verði greiddur að 
hámarki fyrir 62.500 ær. Verði óskað eftir sláturálagi á fleiri ær gildi reglan fyrstur kemur fyrstur fær. Þó 
skuli eldri bændur njóta forgangs.  

Jafnframt verði ásetningshlutfallið lækkað í 0,6. 

Þeir framleiðendur sem gera samninga um að hætta, á grundvelli ofangreinds skuldbinda sig til að 
taka ekki upp sauðfjárframleiðslu að nýju á gildistíma núverandi sauðfjársamnings. Þeir sem gera 
samninga um að draga úr sauðfjárframleiðslu skuldbinda sig enn fremur til að auka ekki framleiðslu 
sína á gildistíma núverandi sauðfjársamnings. Kvöðin verði bundin við framleiðanda og tengda aðila.  

Aðgerðir til að draga úr kjaraskerðingu 

Greiðslur vegna kjaraskerðingar. Bændur eigi kost á greiðslum sem miðist við fjölda kinda á 
vetrarfóðrum samkvæmt skráningu Matvælastofnunar haustið 2016. Skilyrði fyrir þessum greiðslum 
verði m.a. að viðkomandi bóndi búi á lögbýli og hafi fleiri en 150 vetrarfóðraðar kindur. Þetta yrði 
einskiptisaðgerð og hugsuð til að bæta að hluta kjaraskerðingu þeirra sem halda áfram 
sauðfjárframleiðslu. Til þessa verkefnis verði varið 250 m.kr. með sérstöku framlagi ríkisins. 

Svæðisbundinn stuðningur. Samkvæmt gildandi samningi er 99 m.kr. varið í svæðisbundinn stuðning 
á árinu 2017 en sú fjárhæð hækkar í 145 m.kr. á næsta ári. Þessar greiðslur koma fyrst og fremst 
þeim bændum til góða sem eiga erfitt með að sækja atvinnu utan búsins vegna fjarlægðar frá þéttbýli. 
Til þessa verkefnis verði varið 150 m.kr. til viðbótar því fé sem áskilið er í samningnum. 

Aðrar aðgerðir 

Aftenging framleiðsluhvata. Miðað við núverandi ástand verða gæðastýringargreiðslur frystar árið 2018 
til tveggja ára, sbr. þó tilmæli til endurskoðunarnefndar. 
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Aðgerðir vegna skuldamála. Byggðastofnun kanni þörf á endurfjármögnun eða lengingu lána, 
sérstaklega hjá ungum skuldsettum sauðfjárbændum. Stofnuninni verði falið að meta stöðuna, gera 
tillögur að aðgerðum og kostnaðarmeta þær. 

Hagræðing í sauðfjárslátrun. Ráðist verði í úttekt á afurðastöðvakerfinu sem verði grundvöllur 
viðræðna stjórnvalda, sláturleyfishafa og bænda um breytingar til hagsbóta fyrir neytendur og bændur. 
Markmið þessarar vinnu er að leita leiða til að lækka sláturkostnað, auka hagræðingu í greininni og 
skoða hvernig hægt er að koma á beinna sambandi milli neytenda og bænda. Nánari skilgreining og 
útfærsla á verkefninu verði unnin í samvinnu viðkomandi aðila. Niðurstöður framangreindra athugana 
verði m.a. nýttar við endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar sem nú er hafin. 

Birgðir. Stjórnvöld beita sér fyrir að fram fari úttekt á birgðum sauðfjárafurða svo sem um samsetningu 
þeirra, líklegt verðmæti og eignarhald. Slík úttekt er gerð í því skyni að fá fyllri upplýsingar um stöðuna 
á kjötmarkaði og meta líklegan árangur af þeim aðgerðum sem ríkið og sauðfjárbændur hafa og munu 
sammælast um. Niðurstaða slíkrar athugunar leiðir ekki sjálfkrafa til inngripa á markaðinn. Það er 
sameiginlegur skilningur að æskilegt sé að ná jafnvægi á markaði til langs tíma. 

 

Áherslur til frekari útfærslu 

Kolefnisjöfnun og önnur umhverfisverkefni. Bændur sem stjórnvöld hafa lýst áhuga sínum á verkefnum 
á sviði kolefnisjöfnunar. Markmiðið er að nýta krafta bænda til að vinna að markmiðum Íslands í 
loftslagsmálum og kolefnisjafna íslenska sauðfjárrækt með samdrætti í losun og aukinni bindingu með 
uppgræðslu, skógrækt, endurheimt votlendis og öðrum aðgerðum. Haft verði samráð við stofnanir 
ríkisins á þessu sviði, líkt og Landgræðslu ríkisins og Skógræktina. 

Sameining nýsköpunarsjóða. Hafinn verði undirbúningur að endurskipulagningu og eflingu 
nýsköpunarumhverfis sjávarútvegs og landbúnaðar. Þetta verði gert með því að skoða fýsileika þess 
að sameina Framleiðnisjóð landbúnaðarins og AVS (rannsóknarsjóð um aukið verðmæti sjávarfangs) í 
öflugan matvælaþróunarsjóð. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra mun skipa nefnd, m.a. með 
fulltrúum BÍ og SFS til að skila tillögum um málið. 

Útflutningur. Stjórnvöld munu áfram beita sér fyrir aðgerðum sem miða að því að styðja við útflutning 
landbúnaðarafurða. Áhersla verður lögð á að efla nýsköpun og vöruþróun til að mæta kröfum ólíkra 
markaða á alþjóðavísu og nýta betur þá viðskiptasamninga sem gerðir hafa verið. 

Tilmæli til nefndar um endurskoðun búvörusamninga. Vegna aðgerða ríkisins til að mæta vanda 
sauðfjárbænda eru stjórnvöld og bændur sammála um að beita sér fyrir endurskoðun sauðfjárhluta 
búvörusamninga fyrir 1. apríl 2018. Jafnframt verði því beint til nefndarinnar að hún taki mið af þeim 
aðgerðum og áherslum sem lýst er hér að framan og kanni sérstaklega fýsileika þess að aftengja 
framleiðsluhvata eins og gæðastýringagreiðslur. 

 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

 

 

 


