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Fundargerð fagráðs í sauðfjárrækt 27. apríl 2018 

Haldinn á Keldnaholti kl. 10:00 – 18:00 

Mættir allir fagráðsmenn: Gunnar Þórarinsson (GÞ), formaður fagráðs, Trausti Hjálmarsson (TH), Eyþór 

Einarsson (EE), Guðrún Tryggvadóttir (GT) og  Böðvar Baldursson (BB), ásamt Unnsteini Snorra Snorrasyni 

(USS), framkvæmdastjóra LS. . Auk þess Emma Eyþórsdóttir (EEy) stuðningsfulltrúi, sem ritaði fundargerð. 

1. Verkaskipting fagráðs og reglur um mat styrkumsókna 

Fagráð hefur verið endurskipað frá síðasta fundi og Guðrún Tryggvadóttir er nýr fulltrúi BÍ. 

Eftirfarandi verkaskipting var samþykkt: 

Formaður: Gunnar Þórarinsson 

Varaformaður. Guðrún Tryggvadóttir 

Ritari: Emma Eyþórsdóttir 

Formaður skýrði frá ákvæði um þróunarsjóði búgreina í reglugerð nr.1180/2017 sem er 

eftirfarandi: 

„Fagráð skulu setja sér verklagsreglur um mat á umsóknum um þróunarfé í viðkomandi búgrein. Í 

reglunum er heimilt að kveða á um hámarkshlutfall þróunarfjár af heildarkostnaði hvers verkefnis 

sem talið er styrkhæft.“ 

Slíkar reglur hafa ekki verið settar fyrir þróunarsjóð sauðfjárræktar. Til hliðsjónar við 

afgreiðslu umsókna var lagt fram Excel skjal með tillögum að vægi og einkunnagjöf sem 

stjórn Framleiðnisjóðs hefur stuðst við.  Fagráð þarf að setja eigin reglur sem stuðst verður við 

í framtíðinni. 

2. Afgreiðsla umsókna í þróunarsjóð sauðfjárræktar. 

Alls hafa borist 11 umsóknir að þessu sinni að heildarupphæð kr. 24.547.500. 

a. RML.   

Líkanagerð vegna ráðgjafar um hagkvæma gróffóðuröflun og fóðrun sauðfjár. 

Sótt um kr. 1.123 þús. 

EE  og GT tóku ekki þátt í afgreiðslu umsóknar. 

Verkefnið er liður í bættri ráðgjöf um fóðrun sauðfjár og byggist að hluta til á efni 

sem þegar er til. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera þróun samkv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með 

styrkveitingu samkvæmt umsókn. 

b. RML.  

Afkvæmarannsóknir á hrútum til notkunar á sæðingastöðvum 2018 

Sótt um kr. 382 þús. 

EE  og GT tóku ekki þátt í afgreiðslu umsóknar. 

Bent var á að verkefnislýsing þarf að vera ítarlegri þannig að beita megi formlegum 

verklagsreglum við afgreiðslu umsókna varðandi þetta starf. 

Verkefnið varðar áframhaldandi þróun kynbóta sauðfjár í landinu. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera þróun samkv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með 

styrkveitingu samkvæmt umsókn. 

c. RML.  

Afkvæmarannsóknir bænda á hrútum haustið 2018. 

Sótt um kr. 2.210 þús.(leiðrétt upphæð í umsókn) 

EE  og GT tóku ekki þátt í afgreiðslu umsóknar. 
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Töluverðar umræður voru um þetta verkefni og niðurstaða fagráðs var sú að ástæða 

væri til að hækka styrkupphæð til bænda í kr. 5.000 á hvern veturgamlan hrút (var kr. 

3.500) sem þátt tekur í fullgildri rannsókn samkvæmt gildandi reglum um styrkhæfar 

afkvæmarannsóknir. Áætluð upphæð umsóknar verður kr. 3.210 þús.  Ennfremur er 

ástæða til að telja kostnað sem bændur leggja fram í verkefnið með í heildarkostnaði.  

Áætluð upphæð umsóknar verður kr. 3.210 þús. Fagráð fer fram á endurskoðaða 

umsókn frá RML með þessum breytingum.   

Bókun: Afgreiðslu umsóknar frestað þar til endurskoðuð umsókn liggur fyrir. 

d. RML.  

Arfgerðagreiningar gagnvart riðumótstöðu og fyrir Þokugeni. 

Sótt um kr. 1.000 þús. 

EE  og GT tóku ekki þátt í afgreiðslu umsóknar. 

Verkefnið er framhald fyrri verkefna og styður við útrýmingu áhættuarfgerðar fyrir 

riðu og notkun sæðingahrúta sem bera frjósemisgen. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera þróun samkv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með 

styrkveitingu samkvæmt umsókn. 

e. RML.  

Frjósemi og fóðrun sauðfjár. 

Sótt um kr. 3.184 þús. 

EE  og GT tóku ekki þátt í afgreiðslu umsóknar. 

Verkefnið miðar að söfnun upplýsinga um fóðrun og meðferð fjár á völdum búum í 

þeim tilgangi að meta áhrifaþætti á frjósemi þannig að bæta megi frjósemi á búum þar 

sem þess er þörf. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið falla bæði undir rannsókn og þróun samkv. 1. gr. 

verklagsreglna og mælir með styrkveitingu samkvæmt umsókn. 

f. RML  

Kaup á ómsjá vegna sauðfjárdóma 

Sótt um kr. 520 þús. 

EE  og GT tóku ekki þátt í afgreiðslu umsóknar. 

Hefð er fyrir stuðningi við endurnýjun ómsjáa sem eru ómissandi tæki í kynbótastarfi. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera þróun samkv. 1. gr. verklagsreglna og mælir með 

styrkveitingu samkvæmt umsókn. 

g. Matís.  

Stafrænn þroski í íslenskri sauðfjárrækt og vinnslu afurða. 

Sótt um kr. 5.053 þús. 

Fjármögnun verkefnisins er ekki fullnægjandi þar sem ekki hefur verið gengið frá 

samstarfi við aðila sem ætlað er að leggja til verulegan hluta fjármögnunar.  

Verkefnislýsing er óljós. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið ekki falla undir hlutverk þróunarsjóðs sauðfjárræktar 

og mælir ekki með styrkveitingu. 

h. Matís.  

Framtíðarbóndinn. 

Sótt um kr. 750 þús. 

Umsókn er ekki fullnægjandi, kostnaðaráætlun og fjármögnun óljós.   
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Bókun: Fagráð telur verkefnið ekki falla undir hlutverk þróunarsjóðs sauðfjárræktar 

og mælir ekki með styrkveitingu. 

i. Valgeir Þorvaldsson.  

Þarfagreining og undirbúningur að byggingu handverkssláturhúss á 

Norðurlandi. 

Sótt um kr. 5.000 þús. 

Verkefnið felur í sér kostnað við undirbúning og hönnun handverkssláturhúss í 

Skagafirði.  Fagráð telur verkefnið tæplega uppfylla skilyrði um styrkveitingu, m.a. 

vegna þess að þróun handverkssláturhúss á Seglbúðum hefur þegar hlotið stuðning 

fagráðs og ætlunin er að byggja þeirri þekkingu. Einnig er innifalinn kostnaður við 

hönnun o.fl. sem fellur undir beinar framkvæmdir og telst ekki á verksviði 

þróunarsjóðs. 

Bókun: Fagráð telur hluta verkefnisins falla undir þróun samkv. 1. gr. verklagsreglna 

og mælir með styrkveitingu að upphæð kr.1.000 þús sem verði notað til að gera 

fýsileikakönnun og markaðsgreiningu sem getur leitt í ljós hvort ráðlegt sé að koma á 

fót handverkssláturhúsi í Skagafirði. 

j. Björn Steinbjörnsson.  

Rannsókn á kregðu í íslensku sauðfé og þróun bóluefnis gegn henni. 

Upphæð umsóknar er í evrum, alls € 77.316 til þriggja ára. 

EE tók ekki þátt í afgreiðslu umsóknar (er skráður samstarfsaðili). 

Björn Steinbjörnsson mætti á fundinn og útskýrði bakgrunn verkefnisins og áætlaða 

framkvæmd.  Hann lýsti skoðunum sínum á stöðu mála hér á landi varðandi 

kregðusmit í sauðfé og hvernig hann telur að verkefnið geti leyst vandamál sem 

kregðan veldur.  Þátttaka Dýralæknaháskólans í Hannover í verkefninu skiptir miklu 

máli fyrir framgang þess en skólinn leggur til verulega vinnu og kostnað samkvæmt 

kostnaðaráætlun.  Björn fullyrti mikinn fræðilegan áhuga á viðfangsefninu liggja þar 

að baki en kregða í sauðfé hefur ekki verið mikið rannsökuð.  Fram kom í umræðum 

fagráðs að bændur sem hafa prófað fyrstu  gerð kregðubóluefnisins telja það hafa gert 

gagn. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið falla undir rannsóknir samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrkveitingu til eins árs sem nemur einum þriðja af heildarupphæð 

umsóknar (setja þarf viðmið um dagsetningu á gengi evru).  Styrkveiting verði háð 

skilyrði um formlega staðfestingu Dýralæknaháskólans í Hannover um þátttöku 

samkvæmt lýsingu í umsókn.  Sækja þarf sérstaklega um framhaldsstyrk og sú umsókn 

verður metin á grundvelli áfangaskýrslu um framvindu verkefnisins og fyrstu 

niðurstöður þess. 

k. LbhÍ.  

Greining á bógkreppu í sauðfé með erfðarannsóknum. 

Sótt um kr. 2.102 þús. 

EE tók ekki þátt í afgreiðslu umsóknar. 

Verkefnið miðar að því að bógkreppu í sauðfé verði útrýmt í framtíðinni með 

erfðagreiningum en hér verður leitast við að finna erfðamörk sem tengjast bógkreppu 

þannig að hægt verði að greina arfbera. Sótt er um hærra hlutfall en sem nemur 50% 

af heildarkostnaði vegna mikils kostnaðar við aðkeypta vinnu. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið falla undir rannsóknir samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrkveitingu samkvæmt umsókn. 
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3. Endurskoðun reglugerðar um ullarmat  

EEy gerði grein fyrir hugmyndum ullarmatsnefndar varðandi endurskoðun reglugerðarinnar.  

Framkvæmd ullarflokkunar er ekki að öllu leyti í samræmi við reglugerðina og ákvæði um 

úrskurði ullarmatsnefndar varðandi mat á flokkaðri ull eru nær ómöguleg í framkvæmd. 

Bókun: Fagráð styður hugmyndir um endurskoðun reglugerðar um ullarmat og telur hana 

nauðsynlega. 

4. Greinargerð Jóns Viðars um ráðstefnu í búfjárkynbótum á Nýja Sjálandi í febrúar 2018 

Jón Viðar mætti á fundinn og sagði frá atriðum sem bar hæst á ráðstefnunni en það voru 

loftslagsmál (þ.m.t. metanlosun jórturdýra) og erfðatækni/erfðamengjaúrval í kynbótum.  

Umfjöllun um þetta var ekki skipt eftir búfjártegundum og því lítið um sérstakar málstofur um 

sauðfjárrækt. 

Varðandi erfðatæknina virðist það staðfest að gömlu kenningarnar um mörg genasæti að baki 

hverjum eiginleika séu réttar.  Ástralir nýta erfðamengjaúrval í sinni sauðfjárrækt en 

ávinningur þeirra er ekki síst fólginn í ætternisgreiningum þegar faðerni (og jafnvel móðerni) 

er ekki skráð. Lítið er um að erfðagreiningar staðfesti stök gen með mikil áhrif.  Gen sem hafa 

áhrif á vöðvavöxt virðast vera til í flestum fjárkynjum en áhrifin eru mismikil.  Rannsóknir á 

innanvöðvafitu benda í sumum tilfellum til verulegs erfðabreytileika en aðalþróunin er í 

aðferðum við sýnatöku og mælingar.   

Varðandi metanlosun jórturdýra er annars vegar horft til erfðaáhrifa sem geta verið flókin 

vegna samspils við örveruflóru í vömb og hins vegar til stærðar fullorðinna gripa.  Miklar 

umræður spunnust um stærð fullorðinna áa hér á landi í þessu sambandi og telur Jón Viðar 

brýnt að safna upplýsingum um þunga ánna til að meta stöðuna á þessu. Stórir gripir losa 

hlutfallslega meira metan en þeir smærri og eru einnig óhagkvæmir ef gengið er út frá 

svipuðum afurðum.  Mögulegt er að meta hagkvæmustu stærðina út frá upplýsingum um 

þunga og afurðir með líkanareikningum að erlendri fyrirmynd og það gæti hentað vel sem 

meistaraverkefni í sauðfjárrækt.   

Loks var rætt um kynbótamat fyrir frjósemi þar sem erlendis er t.d. á Nýja Sjálandi sett þak á 

frjósemi þannig að lambafjöldi fram yfir tvö lömb fær sama vægi og tvö lömb vegna þess að 

ekki er sóst eftir auknu hlutfalli af marglembum. Hliðstæðum aðferðum gæti mátt beita hér í 

kynbótamati fyrir frjósemi. Þokugenið hefur lengi skapað skekkju í kynbótamati í þessu 

samhengi þar sem frjósemismat „venjulegra“ gripa verður bjagað í samanburði við arfbera 

frjósemisgena á búum sem nýta sér arfbera.   

Ekkert var sérstaklega bókað undir þessum lið. 

5. Ræktunarmarkmið í sauðfjárrækt 

EE fór yfir breytingartillögur sem hafa verið í vinnslu og skýrði frá athugasemdum sem borist 

hafa frá nokkrum aðilum. Fagráð ræddi aðallega tillögur að leiðum til að ná settum 

markmiðum sem settar eru fram í textanum.  EE tekur saman niðurstöður umræðnanna og 

færir inn breytingar.   

Bókun:  Fagráð samþykkir endurskoðuð ræktunarmarkmið. Endurskoðað skjal fylgir 

fundargerð. 
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6. Lambadómar – tillaga að breytingu 

EE lagði fram tillögu að breytingu á stigagjöf fyrir bak út frá ómmælingu á fitu.  Lagt er til að 

einkunn 9,5 og 10 verði einungis gefin ef ómfita mælist á bilinu 1,5 – 3 mm.  Mörkin byggjast 

á meðaltölum ómmælinga eftir fituflokkum í kjötmati og miðast við 45 kg lömb. 

Bókun: Fagráð samþykkir þessa breytingu á reglum um stigagjöf. 

7. Val hrúta á sæðingastöðvarnar 

EE gerði grein fyrir hrútum sem hafa verið skoðaðir og koma til álita sem nýir hrútar á stöð í 

haust. Velja þarf 5-6 hyrnda og 2-3 kollótta úr þessum hrútum en annað eins er áætlað að komi 

út úr afkvæmarannsóknum fyrir sæðingastöðvarnar.  Tekin hafa verið blóðsýni úr þessum 

gripum og endanlegt val fer fram þegar niðurstöður liggja fyrir um arfgerð m.t.t. næmi fyrir 

riðu  

Bókun: Fagráð telur málið í góðum farvegi og styður þessa vinnu. 

8. Minnisblað frá RML um lambadóma – lagt fram til kynningar 

 

EE kynnti málið sem varðar tillögu að hækkun á gjaldskrá RML vegna lambadóma þar sem 

lagt er til að komugjald hækki um helming eða í kr. 13.000, þó með þeirri undantekningu að 

veittur verði 50% afsláttur á búum þar sem 20 eða fleiri ær voru sæddar.  Tilefni tillögunnar er 

hallarekstur á þessari starfsemi en afsláttur er veittur í þeim tilgangi að ná inn dómum á sem 

flest afkvæmi sæðingahrúta. 

Tillagan var ítarlega rædd í fagráði og voru menn almennt mjög gagnrýnir á þessa hækkun.  

Virðist m.a. orka tvímælis að hægt sé að hækka komugjald vegna eins verkefnis á vegum 

RML en ekki annarra verkefna. 

Bókun: Fagráð beinir málinu til stjórnar LS og leggur til að stjórn ræði það nánar við RML. 

 

9. Framhald og eftirfylgni verkefna sem kynnt voru á opnum fagfundi í vetur. 

Rætt var almennt um framhald verkefna og möguleg ný verkefni sem fagráð gæti beitt sér 

fyrir.   

Mest var fjallað um kjötgæði og framhald verkefnis sem unnið var 2016-17 og kynnt á 

fagfundinum.  Fagráð telur nauðsynlegt að haldið verði áfram rannsóknum á þessu sviði og 

m.a. er brýnt að tengja bragðgæði við mælingar á innanvöðvafitu og áferð (seigju).  

Samkvæmt munnlegum upplýsingum frá Matís er áhugi á að fylgja verkefninu eftir og vinna 

jafnframt með sláturhúsunum við að draga úr tíðni streitukjöts og samræma notkun 

raförvunar.   

Einnig var rætt um kynbótamat fyrir þunga og endurskoðun kynbótauppgjörs þannig að 

ómmælingar og lærastig verði tekin inn í uppgjörið sem tengdir eiginleikar við kjötmats 

eiginleika.  Hvort tveggja hefur tafist og beina þarf tilmælum til tölvudeildar BÍ um að koma 

þessu í framkvæmd.   

Bent var á að aðgengi að upptökum á fyrirlestrum sem fluttir voru á fagfundinum er ekki nógu 

skýrt. USS tekur að sér að bæta úr því. 

 

10. Önnur mál. 

a. Ríkisendurskoðun hefur gert athugasemd varðandi greiðslu til FL fyrir umsýslu 

þróunarsjóðsins. FL hefur hingað til fengið vaxtatekjur af sjóðnum en rétt er að gera 

sérstakt samkomulag um greiðslur fyrir umsýslu. 
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b. Lokaskýrsla um LAMB verkefnið vegna styrks á síðasta ári hefur borist fagráði.  

Bókun: Lokagreiðsla er samþykkt af hálfu fagráðs á grundvelli skýrslunnar. 

c. Formaður lagði fram bréf frá Jóni Viðari Jónmundssyni vegna reglna um lambadóma.  

Bréfið var tekið fyrir og rætt í fagráði. 

d. Fyrirspurnir hafa ítrekað borist frá sama bónda sem telur litalykil í Fjárvís ekki 

fullnægjandi til að lýsa litafjölbreytni.  Fagráð telur ekki tilefni til að breyta litalyklum 

að svo stöddu. 

e. BB spurði um stöðu verkefna sem eru í gangi og hversu mörgum verkefnum muni 

ljúka á næstunni.  Fáar lokaskýrslur hafa borist til formanns og virðist sem mörg 

verkefni séu ókláruð.  Hægt væri að fá yfirlit hjá FL um öll verkefni sem ekki er lokið. 

f. Rætt um opinn fagfund á næsta ári.  Fagráð telur jákvætt að stefna að fundi 2019.  

Rætt var um staðsetningu fundarins og möguleika á að hafa hann til skiptis á 

mismunandi stöðum.  EE var falið að huga að undirbúningi í samstarfi við alla þá sem 

geta lagt til tillögur að efni. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:00 
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