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FRAMVINDUSKÝRSLA ÁLYKTANA 2017 

 

Allar tillögur voru sendar til viðeigandi aðila til afgreiðslu. Tillögurnar er hér birtar eins og þær voru 

samþykktar og þess getið við lok hverrar tillögu hver afdrif þeirra urðu. 

Tillögunum er hér raðað upp eftir þeim nefndum sem um þær fjölluðu.   

 

Stefnur LS 

Neytendastefna 

Sjá á heimasíðu LS 

Sent á þingmenn, smásölu og sláturleyfishafa. 

Formaður og framkvæmdastjóri áttu fund með Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur ráðherra neytendamála og kynntu 

neytendastefnuna. Þá hefur framkvæmdastjóri skrifað nokkrar greinar í Morgunblaðið, Fréttablaðið og Bændablaðið 

þar sem stefnan hefur verið kynnt í hluta eða heild. Nokkur vinna var einnig lögð í að skoða lagalegan grundvöll þess 

að breyta lögum um opinber innkaup sbr. 10. gr. Neytendastefnunnar. Sú vinna var grundvöllur minnisblaða og 

samtala við ýmsa þingmenn sem hafa sýnt málinu áhuga. Nýverið var lögð fram þingsályktunartillaga um málið sem 

er beinn afrakstur þessarar vinnu.   

Framtíðarstefna 

Sjá á heimasíðu LS 

Sent á þingmenn. Framkvæmdastjóri vinnur aðgerðaáætlun. Fara hér yfir þau verkefni sem unnið hefur verið að.  

Kolefnisverkefni, Án erfðabreytts fóðurs, upprunamerking o.fl. 

Kolefnisjöfnun: Úttekt Umhverfisráðgjafar Íslands um kolefnisfótspor sauðfjárræktarinnar og Aðgerðaáætlun um kolefnisjöfnun 

voru kynntar í nóvember 2017. Í málefnasamningi nýrrar ríkisstjórnar í desember var sérstaklega kveðið á um að ráðast skyldi í 

verkefnið. Síðan hafa staðið viðræður við stjórnvöld um nánari útfærslu og samkomulag við ríkið er í burðarliðnum.  

Afurðir án erfðabreytts fóðurs. Bann við notkun á erfðabreyttu fóðri í sauðfjárrækt tók gildi haustið 2016. Unnið er að því í 

samvinnu við markaðsstofuna Icelandic lamb að fá alþjóðlega vottun frá fyrirtækinu NON GMO Project. Samkvæmt könnun sem 

Icelandic lamb lét gera telja um 75% Íslendinga að merkja eigi sérstaklega afurðir af dýrum sem alin eru á erfðabreyttu fóðri. 

Vottuð dýravelferð: Unnið er að því í samvinnu við markaðsstofuna Icelandic lamb að kanna grundvöll fyrir því að fá regluverk 

og eftirlitskerfi MAST vottað sem heild með tilliti til dýravelferðar.  

Rekjanlegar afurðir: Enn sem komið er hefur aðeins ein afurðastöð, Fjallalamb, hafið sölu á lambakjöti sem rekjanlegt er alla leið 

til bónda. Markaðsstofan Icelandic lamb vinnur með Fjallalambi að kynningu á verkefninu.  

Sjálfbærni til framtíðar: Beðið er niðurstöðu GróLindar verkefnisins áður en farið verður að leita eftir vottunum á þessu sviði.  



Landssamtök sauðfjárbænda   
Aðalfundur 2018 
 
 
 
Lágmarks umhverfisfótspor: Drög hafa verið lögð að skýrslu um heildarumhverfisfótspor íslenskrar sauðfjárræktar. Enn er 

nokkuð í land með að klára þá umfangsmiklu vinnu. Öll vinna Landssamtaka sauðfjárbænda og Icleandic lamb að 

umhverfistengdum málum miðar að þessu markmiði.  

Sanngjörn viðskipti:  

Vottuð umhverfisstefna: Landssamtök sauðfjárbænda og markaðsstofan Icelandic lamb vinna að því að fá vottun á starfsemi sína 

samkvæmt ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðli. Stefnt er  að klára það verkefni fyrir árslok 2018. 

Stefna um samfélagsábyrgð: Landssamtök sauðfjárbænda og markaðsstofan Icelandic lamb hafa unnið nokkra grunnvinnu sem 

miðar að því að setja stefnu um samfélagsábyrgð samkvæmt ISO 26000 staðli. Stefnt er  að klára það verkefni fyrir árið 2019. 

Alþjóðlega viðurkennd sérstaða: Íslenskt lambakjöt varð nýlega fyrsta íslenska afurðin til að fá upprunavottun í nýju íslensku 

kerfi skv. lögum nr. 130/2014. Unnið er að umsókn um sambærilega evrópska vottun. Bæði íslenskt sauðfé og forystufé eru í 

Bragðörk Slow Food. Unnið hefur verið með samtökunum að undanförnu og Icelandic lamb mun meðal annars vera með 

kynningar og fyrirlestra á ráðstefnunni Slow Food Nordic í kaupmannahöfn í lok apríl.  

 

Fagnefnd 

Tillaga 1 - Kregða  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017, beinir því til fagráðs í sauðfjárrækt að halda áfram 

verkefnum sem lúta að lungnaheilsu sauðfjár í samstarfi við þekkingarsamfélagið og leggur fundurinn 

áherslu á að byggt verði á þeim verkum sem hafa verið unnin og tryggt verði að þekkingu verði viðhaldið 

og byggt við hana. - 

Tillagan var send á fagráð sauðfjárræktarinnar.  Þar hefur verið unnið áfram að framvindu málsins. Lungnahópur er 

að störfum þar sem sitja fulltrúar Lbhí, Keldna, RML og MAST. Starf hópsins hefur snúið að kortlagningu 

lungnasjúkdóma í sauðfé. Landssamtök sauðfjárbænda hafa unnið í samstarfi við Björn Steinbjörnsson að því að 

undirbúa verkefni er varðar þróun bóluefnis gegn kregðu. 

Tillaga 2 - Vöðvasullur 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017, leggur alla áherslu á það að vöðvasulli verði útrýmt og 

minnir sveitafélög, hundeigendur og bændur á mikilvægi þess að hundahreinsun fari fram og sé unninn 

með skipulögðum hætti. Þá vill fundurinn jafnframt minna á mikilvægi þess að reglulega séu bændur 

fræddir um allar þær smitvarnir sem mikilvægt er að stunda heima á búum.  

Tillagan var send til Matvælastofnunnar, Samtök sveitarfélaga og Bændasamtaka Íslands.  Þá var send út áminnin 

varðandi mikilvægi hundahreinsunar í fréttabréfi LS. 

Tillaga 3 - Rafrænt skráningarkerfi gæðastýringar 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017, beinir því til stjórnar að fram fari heildarendurskoðun á 

skráningarþáttum gæðastýringar með það að marki að koma í veg fyrir skörun á skráningum á milli forrita 
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og stofnanna m.a. Þá leggur fundurinn áherslu á að skráningarskylda verði takmörkuð við þá þætti sem 

taldir eru máli skipta vegna gæðastýringar og gagn er að. Ljóst er að þessi mál eru ekki í réttum farvegi í 

dag.   

Tillagan var send á Búnaðarstofu MAST og til Bændasamtaka Íslands. Framgangur verksins hefur ekki gengið sem 

skildi en er á ábyrgð Matvælastofnunnar. Bændum er því ennþá gert að skrá gæðahandbókina á pappír. 

Tillaga 4 - Lyfjaskráningarkerfi í fjárvís 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn LS og tölvudeild BÍ að bæta tölvuskráningu 

lyfja og hún gerð notendavænni.   

Tillagan var send á Búnaðarstofu MAST og til Tölvudeildar BÍ. 

Tillaga 8. Dýralyf 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 beinir því til MAST að leita leiða til að sjá til þess að 

nauðsynleg dýralyf séu til í landinu á hverjum tíma, þannig að þau séu tiltæk þegar á þarf að halda. Borið 

hefur á því undanfarin vor að vandræði séu með útvegun algengra lyfja, því lagerstaða lyfjabirgja sé of lítil. 

Tillagan var send til MAST og afrit sent á Lyfjastofnun. Ekki bar á skorti á dýralyfjum á síðastliðnu ári á sambærilegan 

hátt og árið 2016. 

 

Markaðsnefnd 

Tillaga 2 – Bann við innflutning á fersku kjöti 

Vísað til stjórnar LS án umræðu skv. reglum um starfshætti aðalfundar. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30. – 31. mars 2017 skorar á 

landbúnaðarráðherra að berjast með öllum tiltækum ráðum gegn innflutningi á fersku kjöti. 

Tillagan var send á stjórn BÍ.  Stjórn LS hefur fylgst náið með þessu máli.  Bændasamtökin í samvinnu við 

afurðastöðvar og búgreinafélög er með vinnu í gangi tengt þessum málum.  

Þá hafa bæði Landssamtök sauðfjárbænda og Markaðsráð kindakjöts átt samtöl við við stjórnmálamenn vegna þessa 

máls og beitt sér fyrir því að stjórnmálaflokkarnir taki sér stöðu með bændum. 

Tillaga 3 – Hugmyndabanki um markaðssetningu 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30. – 31. mars 2017 skorar á Markaðsráð 

kindakjöts að koma á fót farvegi fyrir bændur og aðra áhugamenn til að koma hugmyndum um 

markaðssetningu og vöruþróun sauðfjárafurða sem afurðastöðvar geta sótt í.  

Þetta er komið til framkvæmdar sem hugmyndabanki inni á www.saudfe.is  
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Félags- og fjármálanefnd 

Samþykktir Landssamtaka sauðfjárbænda 

Sjá heimasíðu 

Samþykktirnar hafa verið uppfærðar og unnið eftir þeim. 

Tillaga 1 - Um laun stjórnarmanna 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að kjör stjórnar verði með eftirfarandi hætti til 

aðalfundar 2018.  Formaður fái 180.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund.  

Varaformaður fái 25.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund.  Aðrir 

stjórnarmenn fái fulla dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund.  Allir stjórnarmenn fái greiddan akstur sem 

nemur 100 kr. fyrir hvern ekinn kílómetra.   

Eftir þessu hefur verið unnið við mánaðarlegt uppgjör á launum og akstri stjórnarmanna. 

Tillaga 18 - Sameining félaga 

Nefndin samþykkir að vísa þessari tillögu til stjórnar.  Umræðulaust skv. 4 gr. starfshátta aðalfundar LS. 

Nefndin álítur að þessi tillaga sé ótímabær en gæti verið gott fyrir stjórn að vinna með hana ef þarf. 

 

Félag sauðfjárbænda í Skagafirði beinir því til stjórna búgreinafélaganna að skoða alvarlega kosti þess og 

galla að sameinast í einu félagi með samruna við BÍ.  

Greinargerð: Félagskerfi íslenskra bænda stendur nú á krossgötum þar sem félögin þurfa nú að keppast 

um félaga með allskonar gylliboðum. Ljóst er að ekki munu öll félögin lifa þetta af. Meiri styrkur gæti verið í 

því að koma fram saman undir einu merki heldur en að dreifa kröftunum og fjármunum með ómarkvissum 

hætti.  Sameiginlegir hagsmunir hafa aldrei verið meiri en nú en það er að vernda innlenda  framleiðslu 

gegn innflutningi á erlendum búvörum. Eitt er ljóst að bændum á bara eftir að fækka og oftar en ekki lendir 

það á sama fólkinu að standa vörð um félagsmálin. Búnaðarsamböndin gætu verið aðildarfélög frá BÍ út í 

héruðum, þar sem þau eru í mörgum tilfellum með rótgróna starfsemi.  

Uppbygging á félagskerfi landbúnaðarins hefur verið nokkuð til umræðu í vetur. Þetta var m.a. eitt af þeim málum 

sem Búnaðarþing ályktaði um. 

Tillaga 2 – Félagsgjald 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að félagsgjald fyrir árið 2017 skuli vera 17.000 

kr. á hvert bú. Gjaldið innifelur aðild að samtökunum fyrir tvo einstaklinga sem uppfylla að öðru leyti 

skilyrði fyrir aðild samkvæmt samþykktum samtakanna. Gjald fyrir aukaaðild skal vera 5.000 kr.  Er þetta í 

samræmi við ákvæði 7.gr. samþykkta LS 

Eftir þessu var unnið við innheimtu félagsgjalda. 
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Tillaga 3 - Aðalfundur 2018 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að næsti aðalfundur Landssamtaka 

sauðfjárbænda skal haldinn 5. og 6. apríl 2018 á Hótel Sögu. 

Eftir þessu hefur verið unnið. 

Tillaga 4 - Formannafundur 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn að boða til formannafundar í samræmi við 8. 

gr. samþykkta samtakanna. 

Ekki var haldinn eiginlegur formannafundur árið 2017. Hins vegar var haldinn aukafundur 19. September 2017 og litið 

á hann sem ígildi þess að halda formannafund. 

 

Framleiðslunefnd 

Tillaga 1 – Gæðastýring 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 skorar á stjórn LS að beita sér fyrir því að eftirfarandi 

klásúla í 3. málsgrein 7. greinar  reglugerðar nr. 1229/2016 verði felld út enda stenst hún ekki ákvæði 4. 

greinar  samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 19. febrúar 2016: 

 “Þá er einnig heimilt að setja þyngdartakmörk fyrir álagsgreiðslum þannig að greitt sé að 
hámarki út á ákveðinn kílófjölda hvers skrokks eða að skrokkur þurfi að ná ákveðinni 
lágmarksþyngd til að álagsgreiðsla fáist greidd. Ennfremur er heimilt að greiða 
álagsgreiðslur með þeim hætti að þær skiptist jafnt á skrokka sem fullnægja skilgreindum 
gæðakröfum.” 

 

Tillagan verði send eftirtöldum: 

 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
 Framkvæmdanefnd búvörusamninga 
 Stjórn Bændasamtaka Íslands 
 Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda 

 

4. grein samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar 

Gæðastýring 4.1 

Álagsgreiðslur greiðast á allt framleitt kindakjöt frá framleiðendum sem uppfylla kröfur um 

velferð búfjár, sjálfbæra landnýtingu, hollustu afurða og önnur skilyrði reglugerðar um 

gæðastýrða sauðfjárframleiðslu eins og hún er á hverjum tíma. Heimilt verður að beita 

stuðlum til að greiða mishátt álag á einstaka flokka lambakjöts og  ærkjöts eða vegna 

mismunandi sláturtíma. Markaðsráð kindakjöts gerir árlega tillögu til framkvæmdanefndar 

búvörusamninga sem ákveður hvort nýta beri heimild til notkunar stuðla og með hvaða 

hætti. Verði heimildin nýtt skal ákvörðun um stuðla fyrir ár hvert liggja fyrir eigi síðar en 1. 

nóvember árið á undan. 
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Þessu ábendingum var komið til BÍ og Mast og fylgt eftir í umsögn um endurskoðun samnings um starfsskilyrði 

sauðfjárræktar. 

Tillaga 3 - Stuðlar á gæðastýringu: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 leggur til að stuðlar á gæðastýringarálag fyrir árið 2018 

verði: 

 Stuðull fyrir kjöt af lömbum 1,0 
 Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum ám 0,6 
 Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum sauðum 0,6 
 Stuðull fyrir annað kjöt 0,3 

Þessu ábendingum var komið Markaðsráðs og Framkvæmdanefndar búvörusamninga.  Markaðsráð fór að þessum 

tillögum. 

Tillaga 4 - Erfiðleikar í sauðfjárrækt 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 skorar á stjórnvöld að hefja samstarf við sauðfjárbændur á 

grundvelli tillagna sem settar eru fram í minnisblaði um Erfiðleika í sauðfjárrækt sem sent var til 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, dags. 29. mars 2017. 

Áskorun send á ráðherra.  

Unnið hefur verið eftir þessu með viðræðum við stjórnvöld, allt frá síðasta aðalfundi. Meginþungi í vinnu samtakanna 

hefur snúist um þessa stöðu. Sérstakt 665 milljóna kr. framlag á fjáraukalögum má rekja beint til þeirrar vinnu.  

Tillaga 5 - Úttekt á kostnaði við slátrun, sölu og dreifingu 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 beinir því til stjórnar að fengin verði þar til bær aðili til að 

gera, í sem bestu samstarfi við afurðastöðvar og stjórnvöld, faglega og ítarlega úttekt á kostnaði við slátrun, 

sölu og dreifingu á sauðfjárafurðum á innanlandsmarkaði með það fyrir augum að finna nýjar leiðir til að 

draga úr heildarkostnaði greinarinnar við þessa þætti. Fundurinn hvetur stjórnvöld og ráðamenn til að liðka 

fyrir nauðsynlegum breytingum á grundvelli slíkrar úttektar til hagsbóta fyrir bændur, afurðastöðvar og 

neytendur 

Þessu máli hefur verið fylgt eftir við stjórnvöld síðan í sumar.  Niðurstaðan varð sú ráðuneytið tekur að sér 

utanumhald um verkefnið og hefur fengið KPMG til að vinna úttektina. Gert er ráð fyrir því að úttektinni veðri lokið í 

byrjun maí. 

Tillaga 6 - Hvatning til hagræðingar í slátrun og úrvinnslu 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 hvetur sláturleyfishafa og önnur fyrirtæki í úrvinnslu á 

sauðfjárafurðum til að leita allra leiða til enn frekari hagræðingar með það fyrir augum að auka skilvirkni til 

hagsbóta fyrir bændur, afurðastöðvar og neytendur. Fundurinn hvetur stjórnvöld og ráðamenn til að liðka 

með öllum tiltækum ráðum fyrir því að hægt sé að gera nauðsynlegar breytingar. 

Sent á sláturleyfishafa og kjötvinnslur. 
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Tillaga án nr - Skertar beingreiðslur 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 beinir því til Markaðsráðs kindakjöts að gera tillögu til 

framkvæmdanefndar búvörusamninga að þeim fjármunum sem til falla vegna skertra beingreiðslna eða 

óvirks greiðslumarks fyrir árið 2017 verði ráðstafað til markaðsstarfs fyrir sauðfjárafurðir. 

Sent á Markaðsráð.  

Framkvæmdanefnd Búvörusamninga hefur þegar ráðstafað 109 milljónum kr. til Markaðsráðs. 100 milljónir kr. fóru í 

sérstakt tímabundið átaksverkefni en 9 milljónir kr. til almennra markaðssetningar.  

Tillaga á nr. - Staðgreiðsla sauðfjárinnleggs 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 leggst alfarið gegn því að sláturleyfishafar hætti 

staðgreiðslu á innleggi sauðfjárbænda. 

Sent á sláturleyfishafa. Niðurstaða haustsins var misjafnt fyrirkomulag hvað þetta varðar á milli sláturleyfishafa. 

 

Alsherjanefnd 

Tillaga 1 – Áskorun um flutning ÍSTEX til Blönduóss 

Aðalfundur LS 2017 beinir því til stjórna Ístex og Landssamtaka sauðfjárbænda að skoða hagkvæmni þess 

að flytja alla starfsemi Ístex til Blönduóss.  

Sent á stjórn Ístex og unnið áfram innan stjórnar. Hefur verið til skoðunar á vettvangi Ístex og rætt af hálfu LS við 

starfsfólk Ístex. Fyrir liggur eldri greining á kostnaði við flutning verksmiðjunnar en ljóst er að flutningur á þessari 

starfsemi þarf mikinn undirbúning og mun mögulega þýða stöðvun á starfsemi um tiltekinn tíma. 

Tillaga 2 – Sérfræðiaðstoð varðandi málefni ÍSTEX 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn samtakanna að leita eftir sérfræðiaðstoð 

varðandi leiðir til að tryggja að bændur og LS haldi áfram meirihlutavöldum í ÍSTEX.  

Unnið áfram innan stjórnar. Reykjavík Capital vann vandaða greiningu á verðmæti fyrirtækisins. 

Tillaga 3 – Endurskoðun á  svæðisbundnum stuðningi 

Aðalfundur LS skorar á landbúnaðarráðherra, framkvæmdanefnd  búvörusamninga og Byggðastofnun að 

endurskoða fyrirkomulag svæðisbundins stuðnings, þannig að bændum á svæðum þar sem atvinnuframboð 

er takmarkað, sé ekki mismunað. 

Sent á framkvæmdanefnd, Byggðastofnun og Landbúnaðarráðherra. Hefur verið fylgt eftir í samtölum við 

framangreinda aðila. 
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Tillaga 4 – Beingreiðslur vegna ullar 

Aðalfundur LS 2017 skorar á Matvælastofnun að breyta tímabili því sem notað er sem viðmiðun vegna 

ullarinnleggs í áætlun stuðningsgreiðslna þannig að miðað verði við næst liðið almanaksár. 

 

Greinargerð: Með því að nota nýjustu upplýsingar fá bændur réttari áætlun um greiðslur og MAST þarf 

minni leiðréttingar að gera í endanlegu uppgjöri. 

Sent á MAST. Tímabili til viðmiðunar var breytt við breytingu á reglugerð um sauðfjársamning. Fyrirkomulagi við þær 

breytingar var hins vegar harðlega mótmælt af hálfu LS þar sem uppgjörstímabili var einnig breytt sem getur skapað 

mikla mismunun á milli innleggjenda. 

Tillaga 5 – Stuðningsgreiðslur 

Aðalfundur LS 2017 skorar á stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda að knýja á um að staðið verði við 

ákvæði í samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar, (grein 2.5) þannig að greiðsluflæði stuðningsgreiðslna 

verði með svipuðum hætti og var í fyrri samningi.  Einnig að sá hluti greiðslna sem haldið er eftir til 

greiðslu eftir áramót verði minnkaður.   

Eftirleiðis komi tvöfaldar greiðslur í febrúar, mars og apríl í stað greiðslna fyrir október og nóvember. Og 

að hámarki verði haldið eftir 4% heildargreiðslna til greiðslu eftir áramót. 

Sent á framkvæmdanefnd. Málið fékk framgang við endurskoðun á reglugerð um sauðfjársamning. Framvegis munu 

koma tvöfaldar greiðslur  á febrúar, mars og apríl í stað greiðslna í október og nóvember. Þá var hlutfalli sem heimilt 

er að halda eftir lækkað úr 15% í 7%. 

Tillaga 6 – Tvöfaldar stuðningsgreiðslur í apríl og maí 2017 

Aðalfundur LS 2017 krefst þess að stuðningsgreiðslur fyrir árið 2017 komi tvöfaldar í apríl og maí, í stað 

greiðslna fyrir október og nóvember. 

Sent á framkvæmdanefnd og var fylgt eftir, niðurstaða síðasta árs var að tvöföld greiðsla kom í apríl en ekki í maí. 

 

Búfjár- og umhverfisnefnd 

Tillaga 29 - Fjallskilasamþykktir 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30-31 mars 2017 beinir því til stjórnar að hún árétti við sveitarfélög 

landsins að farið sé eftir fjallskilareglugerðum svo lögbundnar smalamennskur fari fram. 

Senda á aðildarfélög LS og sveitarfélög. BÍ kannaði stöðu fjallskilamála hjá öllum sveitarfélögum í kjölfar 

búnaðarþings 2016. Svör bárust frá 16 sveitfélögum þar sem flestir lýstu vandræðum vegna fólksfækkunnar. 
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Tillaga 30 – Viðhald veggirðinga 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30-31 mars 2017 beinir því til stjórnar L.S að vinna að því með 

Vegagerðinni að gjald fyrir viðhald veggirðinga verði hækkað verulega 

Greinargerð: Gjald fyrir viðhald veggirðinga hefur ekki hækkað svo árum skiptir og er svo komið að sú litla 

greiðsla sem frá Vegagerðinni kemur dugar engan veginn.  

Stjórn vinnur áfram og setur sig í sambandi við Vegagerðina og samgöngu- og byggðamálaráðherra. 

Tillaga 31 - Heyflutningar 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30-31 mars 2017 beinir því til stjórnar LS að beita sér fyrir að 

reglugerð nr. 651 frá 2001 verði endurskoðuð í þá veru að heyflutningar af sýktum svæðum yfir á hreinni 

svæði þ.e. yfir varnarlínur verði bannaðir nema í algjörum undantekningartilfellum t.d. vegna 

náttúruhamfara eða uppskerubrests. 

Sent til MAST og ráðuneytisins. 

Tillaga 32 – Sláturfé og sjúkdómar 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30-31. mars 2017 beinir því til stjórnar LS að árétta við sláturleyfishafa 

að við söfnun sláturfjár fari þeir í hvívetna eftir sjúkdómastöðu þeirra svæða sem sótt er á. 

Sent á sláturleyfishafa. 

Tillaga 34 - Örmerki 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30-31. Mars 2017 beinir því til fagráðs í sauðfjárrækt að athuga hvort 

örmerki sem seld eru til nota í sláturlömb séu einkvæm á landsvísu. Ennfremur beiti fagráð sér fyrir því að 

örmerkjalesarar og tölvukerfi sláturhúsa verði teng skýrsluhaldskerfi bænda til að fækka villumöguleikum í 

sláturhúsum. 

Vísað til Fagráðs en þar er málið til athugunar. 

Tillaga án nr - Velgjörðarsjóður sauðfjárbænda 

Ályktun:  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að fela stjórn LS að skoða stofnun 
Velferðarsjóðs sauðfjárbænda. Tilgangur hans er að aðstoða þurfandi bæði heima og erlendis. Leitað verður 
samstarfs við Markaðsráð, sláturleyfishafa, verslunarfyrirtæki, stjórnvöld o.fl. við fjármögnun sjóðsins. Stjórn 
er falið að ganga stofnun og samþykktum sjóðsins og ganga frá samþykktum hans í samráði við lögmann.  

Greinargerð: 

Algengt er bæði í Bandaríkjunum og Evrópu að félög og fyrirtæki standi að svona sjóðum. Helsta verkefni 
Velferðarsjóðs sauðfjárbænda verður að kaupa upp íslenskt lambakjöt og koma því til þurfandi innan lands 
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og utan, t.d. mæðrastyrksnefndar, þurfandi á stríðshrjáðum svæðum o.s.frv. Sett verði í samþykktir að 
sjóðurinn megi ekki hafa truflandi áhrif á markaði. 

Leitast verði við að fjármagna sjóðinn með ónýttum beingreiðslum af sauðfjársamningi, framlagi frá 
Markaðsráði, framlagi frá Sláturleyfishöfum, framlagi frá versluninni, framlagi frá hinu opinbera og öðrum 
framlögum.  

Reikna má með því að fyrstu framlög verði með eftirfarandi hætti: 

Ónýttar beingreiðslur af sauðfjársamningi 100 m.kr. 

Framlag frá Markaðsráði   100 m.kr. 

Framlag frá Sláturleyfishöfum   100 m.kr. 

Framlag frá versluninni    100 m.kr. 

Framlagi frá hinu opinbera    100 m.kr. 

Önnur framlög     200 m.kr. 

Unnið áfram innan stjórnar. Þessari leið og mörgum öðrum var velt upp í samtali við stjórnvöld varðandi leiðir til 

sveiflujöfnunnar.  

 

 

Tillögur aukafundar 

Fundurinn var haldinn 19. September 2017 

Tillaga um aðgerðir vegna vanda sauðfjárræktarinnar  

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 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 
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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 þannig 

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. Tillögur landbúnaðarráðherra Fundurinn telur ljóst að framkomnar tillögur landbúnaðarráðherra til að 

taka á vanda sauðfjárbænda 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.  

Greiðslur vegna kjaraskerðingar komu á fjáraukalögum fyrir áramót og fjármunir voru greiddir út til bænda í janúar. 

Úthlutun var ekki í fullu samræmi við tillögur LS en þó nálguðust stjórnvöld okkar áherslur mjög frá upphaflegum 

hugmyndum um úthlutun. M.a. skilaði LS umsögn inn til fjárlaganefndar og fylgdi þeirri umsögn eftir á fundi 

nefndarinnar sem skilað talsverðri leiðréttingu gagnvart úthlutun. Það hefur varla farið framhjá neinum að þessi 

útdeiling var mjög umdeild meðal bænda enda fól hún í sér mismunun á milli framleiðenda sem oft á tíðum var erfitt 

að rökstyðja.  

Farin er af stað vinna við úttekt á afurðageiranum og er það KPMG sem fer með þá framkvæmd, sú vinna er á 

forræði ráðuneytisins. Varðandi önnur atriði hefur LS beitt sér fyrir framgangi verkefna og er þá helst að nefna 

aðgerðir til sveiflujöfnunnar á markaði en Samtökin hafa lagt mikla áherslu á þann þátt til að tryggja afkomu 

greinarinnar til skemmri og lengri tíma en hún er langt frá því að vera ásættanleg eins og þekkt er.  
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Tillaga 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.  

Send á sláturleyfishafa og fylgt eftir gagnvart þeim. KS´, Hvammstangi, Vopnafjörður og Norðlenska hafa greitt 

uppbót á afurðaverð. Þá hafa samtökin lagt áherslu á að verðkrár næsta hausts liggi fyrir fyrir sumarið. 

Tillaga um niðurtröppun beingreiðslna  

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.  

Tillagan var send á formann framkvæmdanefndar búvörusamninga og BÍ nokkrum dögum eftir aukafundinn í haust. 

Stjórn fór yfir hvernig væri best að vinna eftir tillögunni og töldum þrjár leiðir fræðilega færar til að tryggja að greiðsla á 

hvert ærgildi myndi ekki lækka. 

a) Með því að fara fram á að samningurinn yrði tekinn upp og samið upp á að niðurtröppun yrði stöðvuð. Stjórn taldi 

sig ekki hafa umboð til þess í krafti þessarar ályktunar jafnvel þó lesa mætti þá kröfu út úr orðalagi tillögunnar. Til að 

ganga svo langt teljum við að þurfi að orða svo afdrifaríka kröfu mun skýrar. 

b) Með tilfærslu á milli liða. Sú leið var rædd á fundinum en aldrei skýrt með hvaða hætti og umræða um hvaða áhrif 

slík tilfærsla myndi hafa var einnig nokkuð misvísandi. 

c) Með því að koma með viðbótarfjármagn inn í þennan lið. 

Við óskuðum mjög fljótlega eftir túlkun framkvæmdanefndar á orðalagi tillögunnar og því hvernig hægt væri að 

framfylgja henni. Formaður fylgdi þeirri beiðni eftir í samtölum við fulltrúa BÍ og ráðuneytisins í framkvæmdanefnd. LS 

barst svar frá ANR í byrjun desember, þar sem m.a. kemur fram það mat að niðurtröppun beingreiðslna teljist 

grundvallarbreytingu á forsendum gildandi samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar. Slík breyting verði ekki 

endurskoðuðu fyrr en við fyrri samningsbundnu endurskoðun, árið 2019, samkvæmt skýru orðalagi samningsins. 
Stjórn LS tók þetta minnisblað til umræðu á símafundi 6. Des. Niðurstaða stjórnar var að leggja til tilfærslu á milli liða 

til að fylgja ályktuninni eftir að því leiti að fjármunir á beingreiðsluliðinn lækki ekki árið 2018. Ákveðið var að leggja til 
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að tilfærsla milli liða á samningi sem fælust í því að taka 20% af fjárfestingastuðningi, svæðisbundnum stuðningi og 

býlisstuðningi, 6% af gæðastýringagreiðslum og ullargreiðslum. 

Á fundi framkvæmdanefnar síðar sama dag fór lögfræðingur ráðuneytisins yfir 11. gr. 

samningsins og túlkun á eftirfarandi orðalagi: ,,heimilt er samkvæmt ákvörðun framkvæmdanefndar búvörusamninga 

að færa upphæðir milli einstakra liða samningsins, allt að 20% árlega af hverjum lið, öðrum en beingreiðslunum út á 

greiðslumark samkvæmt grein 3.“ Þessa klausu túlkar lögfræðingur ráðuneytisins á þann hátt að ekki megi taka af 

beingreiðslum út á greiðslumark og heldur ekki bæta á þann lið. Innskotssetning 11. greinar skapar þessa túlkun. Þ.e. 

af því þetta er innskotssetning þá beri að skilja þessa heimild á þennan hátt. 

Í ljósi þessarar túlkunar og að þarna var um að ræða lagatæknilega túlkun en ekki afstöðu lagði fulltrúi LS ekki fram 

tillögu um tilfærslu fyrir fundinn, enda ekki gerlegt að framfylgja henni miðað við túlkun lögfræðings ráðuneytisins. 

Fulltrúi LS benti á að það hefði verið æskilegt ef þessi túlkun samningsins hefði legið fyrir fyrr enda langt síðan LS 

óskaði eftir mati á því hvernig fylgja mætti ályktuninni eftir. 

Tillaga 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.  

Fylgt eftir við sláturleyfishafa. Samtök sláturleyfishafa, hafa nú þegar ákveðið að hafa miðlægara og skilvirkara 

utanumhald um markaði erlendis.  

Tillaga um skýrslu byggðastofnunnar  

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. 

LS hefur unnið eftir þessu. 


