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SKÝRSLA STJÓRNAR 2017-2018 
___________________________________________________________________________ 

Í þessari skýrslu er stiklað á stóru yfir starfsemi Landssamtaka sauðfjárbænda frá aðalfundi 2017 sem 
haldinn var 30-31. mars og fram til aðalfundar 2017 dagana 5-6. apríl. Samhliða er lögð fram sérstök 
skýrsla um framvindu mála frá aðalfundi 2017 og því ekki farið yfir þau hér nema að sérstök ástæða 
sé til. Oddný Steina Valsdóttir er formaður samtakanna.  Svavar Halldórsson starfaði sem 
framkvæmdastjóri til 1. ágúst 2017 þegar Unnsteinn Snorri Snorrason tók við starfi hans. Í viðauka er 
að finna ýmislegt sem stjórn lét frá sér fara á starfsárinu. 

Á starfsárinu voru haldnir 24 stjórnarfundir. Fjöldi gesta kom á fundi stjórnar á árinu.  Á fyrsta fundi 
var verkaskipting ákveðin þannig að Gunnar Þórarinsson var kosinn varaformaður og ritari Þórhildur 
Þorsteinsdóttir. Böðvar Baldursson og Trausti Hjálmarsson eru meðstjórnendur. Trausti Hjálmarsson 
og Gunnar Þórarinsson voru kosnir nýir í stjórn á aðalfundi 2017. Staðarfundir stjórnar voru haldnir í 
Bændahöllinni í Reykjavík en yfir helmingur funda á starfsárinu voru símafundir. 

Formaður gegnir fyrir hönd samtakanna formennsku í Markaðsráði kindakjöts. Gunnar Þórarinsson 
gegnir formennsku í Fagráði en auk hans sitja í ráðinu fyrir hönd Landssamtaka sauðfjárbænda 
Böðvar Baldursson og Trausti Hjálmarsson. Árshátíðarnefnd skipa Sigurður Atlason, Halla Eiríksdóttir 
og Jón Eiríkur Einarsson. Fulltrúi í stjórn Ístex fyrir hönd samtakanna er Guðrún Vaka Steingrímsdóttir 
lögfræðingur. Þórhildur Þorsteinsdóttir er fulltrúi samtakanna í Landbúnaðarklasanum. Sara Lind 
Þrúðardóttir kom inn í stjórn Icelandic lamb og gegnir þar hlutverki stjórnarformanns sem fulltrúi LS.  

Afurðaverðslækkun varð 9,1% á dilkakjöti árið 2016  og strax á vordögum 2017 var ljóst að illa stefndi 
varðandi markaði erlendis. Við blöstu stórfelldir brestir á mikilvægum mörkuðum vegna 
óviðráðanlegra utanaðkomandi ástæðna. Meginástæðurnar voru lokun á viðskiptum við Noreg, 
afleiðingar Úkraínudeilunnar á markaði í Rússlandi og víðar, lágt gengi breska pundsins vegna Brexit 
og hátt gengi íslensku krónunnar. Þessir þættir settu svo alla aðra markaði í uppnám einnig þá sem í 
eðlilegu ástandi væru arðbærir. Niðurstaðan varð  29,3 % verðfall á afurðaverði dilkakjöts til bænda 
sl. haust eða 384 kr./kg að meðaltali. Meira ber í milli á afurðaverði milli afurðastöðva en þekkst 
hefur a.m.k. um árabil, eða tæpar 82 kr/kg þar sem munurinn er mestur. Þess á ofan eiga bændur 
þess ekki kost að færa sig á milli afurðastöðva þar sem sláturleyfishafar hafa flestir gefið það út að 
þeir taki ekki við auknu innleggi.  

SS                424 kr.  
NL                368 kr.  
SAH                342 kr.  
KS og SKVH                400 kr.  
Fjallalamb                370 kr.  
SV                356 kr.  

 

Segja má að starfsárið hafi einkennst af krísustjórnun. Áherslur Landssamtaka sauðfjárbænda 
síðastliðið ár hafa snúist um að náð verði utan um stöðu greinarinnar með heildstæðum hætti. 
Samtal við þáverandi ráðherra var þegar komið af stað fyrir síðasta aðalfund, í samvinnu við 
Bændasamtökin og samtök sláturleyfishafa og hefur verið framhaldið allt síðastliðið ár. Lögðum við 
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þar til að saman færu hæfilegir hvatar til að draga úr framleiðslu, ásamt því að framleiðendum yrði 
gert kleift að færa sig yfir í önnur verkefni s.s. landbótaverkefni og nýsköpun en samhliða því yrði 
með sveiflujafnandi aðgerðum aflétt þeirri slagsíðu sem er á markaðinum. Jafnframt hafa 
Landssamtök sauðfjárbænda lagt ríka áherslu á að farið verði í úttekt á afurðageiranum og 
verðmyndunarferlinu frá bónda til neytenda. Þar verði allir möguleikar til hagræðingar í ferlinu 
skoðaðir. Fjöldi minnisblaða sem fjölluðu um þessar og tengdar aðgerðir voru lagðar fyrir ráðuneytið.  

Þáverandi ráðherra Þorgerður Katrín var tilbúin að koma að þessum aðgerðum en þó aldrei með 
heildstæðum hætti, sveiflujafnandi aðgerðir voru aldrei í boði af hennar hálfu. Að frumkvæði 
ráðherra leituðum við eftir undanþágu frá samkeppnislögum til að freista þess að ná fram slíkum 
aðgerðum. Beiðni um undanþágu er í viðauka I með þessari skýrslu. Undanþágubeiðnin snerist um að 
leitað var eftir leyfi eftirlitsins fyrir því að afurðastöðvar mættu samræma sig hvað varðar magn 
afurða til útflutnings. Markaðsráð kindakjöts sendi inn undanþágubeiðnina, en varð ekki ágengt. 
Helst þótti eftirlitinu skorta á gögn til að sýna fram á áhrif undanþágunnar á neytendur og bændur. 
Markaðsráð hafði ekki yfir gögnum að ráða til að leggja fram forsendur fyrir slíkri greiningu. Þá hljóta 
áhrif slíkrar undanþágu ætíð að einhverju leiti að ráðast af ófyrirséðum atriðum s.s. hegðun fyrirtækja 
á markaði. Þann 11. júlí kom formlegt svar frá ráðherra þar sem ráðherra lýsti því yfir að hún væri 
tilbúin að skoða framhlaðningu samningsins gagnvart fækkunarhvötum og nýsköpunarumhverfi 
greinarinnar með það í huga að endurskoða sjóðaumhverfið. Í kjölfarið af þessu svari sneru LS, BÍ og 
samtök sláturleyfishafa sér til ráðherra byggðamála sem fól Byggðastofnun að fara yfir stöðu 
greinarinnar og koma með tillögur að aðgerðum til úrbóta. Skýrsla frá Byggðastofnun kom út í byrjun 
september. Þar var tekið undir margt sem við höfðum haldið fram, en skömmu síðar sprakk 
þáverandi ríkisstjórn sem setti þetta verkefni í uppnám í heild sinni. 

Eins og áður sagði lögðu fulltrúar bænda megináherslu á heildstæðar aðgerðir sem tækju í senn á 
framleiðsluhliðinni og markaðssveiflunni ásamt því að horft yrði til aukinna atvinnutækifæra í 
dreifbýli. Slíkar tillögur voru lagðar fyrir atvinnuveganefnd um miðjan ágúst (viðauki I). Fyrstu 
afurðaverð komu fram 3. ágúst í Bændablaðinu. Þá strax varð ljóst að við blasti verulegt verðfall á 
afurðum bænda. Landbúnaðarráðherra tók aftur upp samtal við bændur um mögulegar aðgerðir. 
Þegar fyrstu verð lágu fyrir fengu Landssamtök sauðfjárbænda Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins til að 
vinna greiningu á áhrif verðfalls á rekstur sauðfjárbúa. Á grunni þeirra niðurstöðu ritaði formaður 
bréf sem sent var á alla þingmenn þann 16. ágúst (viðauki II). Samtali við ráðherra var framhaldið en 
eftir sem áður fannst ekki sameiginlegur flötur á aðgerðum til sveiflujöfnunnar þó ýmsar leiðir hafi 
verið nefndar í því samhengi. Í byrjun september lagði ráðherra svo einhliða fram aðgerðir. Um leið 
og tillögur ráðherra lágu fyrir var boðaður aukafundur Landssamtakanna en honum hafði áður verið 
frestað vegna dráttar á að tilllögur lægju fyrir. Eftir að aukafundur var boðaður sprakk 
ríkisstjórnarsamstarfið og aukafundurinn var því haldinn í því umhverfi að ríkisstjórnin var  
starfsstjórn með takmarkað umboð,  en ljóst að ekki var raunhæft að ná fram aðgerðum í gegnum 
þingið sem kölluðu á lagabreytingar. Aukafundur sendi frá sér fimm ályktanir sem fylgt var eftir af 
stjórn.  

Samtal við nýja ríkisstjórn hófst strax en hún tók til starfa 30. nóvember. Í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnarinnar kemur fram að eitt af fyrstu verkefnum ríkisstjórnarinnar yrði að bregðast við vanda 
sauðfjárbænda til skemmri og lengri tíma. Þann 20. desember lagði landbúnaðarráðherra fram sínar 
tillögur í frumvarpi til fjáraukalaga 2017. Þar var lagt til að veitt yrði 665 m.kr. framlag til 
landbúnaðarmála til að bregðast við markaðserfiðleikum sem steðjað hafa að sauðfjárframleiðslu á 
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yfirstandandi ári. 550 milljónir runnu beint til bænda þar af 150 milljóna uppbót á svæðisbundinn 
stuðning og 400 milljónir greiddust sem uppbætur á hvert innlagt kg dilkakjöts haustsins 2017, 65 
milljónir voru ætlaðar í úttekt á afurðageiranum og aðgerðir í framhaldinu, en þeirri úttekt er ekki 
lokið.  Loks skyldi ráðstafa 50 milljónum til kolefnismála, markaðsmála og nýsköpunar.Þeirri úthlutun 
er ekki lokið heldur.  Í samtali okkar við ráðherra vegna þessarar úthlutunar lögðum við áherslu á að 
greitt yrði jafnt til allra bænda með 100 kindur eða fleiri á vetrarfóðrum, í samræmi við ályktun 
aukafundar, enda hefðu allir bændur orðið fyrir tekjuskerðingu óháð búsetu. Til að fylgja því eftir 
sendum við umsögn til fjárlaganefndar Alþingis,  þar sem við fylgdum málinu eftir. Tillögurnar voru 
lagaðar talsvert í átt til okkar sjónarmiða en þó ekki fyllilega. 

Í samtali við ráðherra höfum við áfram lagt áherslu á sveiflujafnandi aðgerðir. Strax að lokinni 
sláturtíð og þegar ásetningstölur vetrarins lágu fyrir tóku samtökin saman nýja stöðugreiningu. Það 
varð um 4% fækkun á ásettu fé á milli ára. Það var mikið flutt út af kjöti í sláturtíðinni og í lok janúar 
var búið að flytja jafn mikið út af framleiðslu ársins 2017 og flutt var út fram að sláturtíð 2017 af 
framleiðslu ársins 2016. Þá höfum við lagt áherslu á það við afurðastöðvar að verð fyrir haustið liggi 
fyrir sem fyrst. Það er ljóst að staða á markaði er mjög óljós þar sem enn er nokkur framleiðsla 
umfram eftirspurn á ásættanlegum mörkuðum. Sláturleyfishafar hafa því ekki treyst sér til að gefa út 
verð að svo stöddu.  Til þess vanti talsvert upp á forsendur. Við höfum sagt bæði við sláturleyfishafa 
og stjórnvöld að fyrirsjáanleiki gagnvart verðum haustsins sé bændum nauðsynlegur til að geta tekið 
ákvörðun um heyöflun og aðra útgjaldaliði sem snúa að framleiðslu næsta árs. Til að skýra horfur 
gagnvart næsta hausti höfum við farið fram á aðgerðir sem stuðli að því að markaðsaðstæður næsta 
haust skýrist eins og kostur eru. Lagðar voru upp tvær leiðir við ráðherra á fundi sem fulltrúar bænda 
fengu með honum 7. febrúar. Annars vegar sveiflujöfnun í formi útflutningsskyldu til skamms tíma 
eða hins vegar heimild til afurðastöðva til samstarfs og verkaskiptingar sem fæli í sér 
hagræðingarmöguleika í afurðageiranum á sambærilegan hátt og hefur náðst fram í mjólkinni.  

Ráðherra tók ekki ólíklega í aðgerðir sem liðka fyrir hagræðingu en sagði ákvörðun um slíkar aðgerðir 
ávallt verða teknar með tilliti til niðurstöðu úttektar á afurðageiranum. Hann  óskaði eftir frekari 
rökstuðningi með sveiflujöfnun/útflutningsskyldu, einkum hvaða áhrif slík skylda myndi hafa á 
bændur og neytendur. Samtökin tóku saman þessa greiningu og sendu ráðherra en LS hefur litið svo 
til að sveiflujöfnun í formi útflutningsskyldu væri raunhæfasta leiðin til aðgerða með svo skömmum 
fyrirvara. Sú aðgerð kallar ekki á útgjöld úr ríkissjóði. Sem skammtímaaðgerð teljum við fráleitt að 
þessi leið muni koma illa við neytendur, en hún skapar fyrirsjáanleika gagnvart rekstri afurðastöðva 
og bænda sem nauðsynlegur er. Samhliða þessum aðgerðum höfum við verið tilbúin til að skoða 
hvort útfæra ætti hvata til fækkunar, en slíkar aðgerðir einhliða teljum við ekki álitlegar fyrir greinina 
enda ekki líklegar til að leysa vandann til skemmri tíma, nema síður væri.  

Afurðaverðið sem greinin býr við er eitt og sér mikill hvati til fækkunnar og því er ljóst að allar 
aðgerðir í þá átt eru vandmeðfarnar í þeirri viðkvæmu stöðu sem greinin býr við.  

Nú í mars komu svo endanleg svör frá ráðherra þar sem hann telur sveiflujöfnun í formi 
útflutningsskyldu ekki framkvæmanlega, þar sem hún muni aldrei hljóta pólitískt samþykki. Þegar sú 
niðurstaða lá fyrir sneri stjórn Samtakanna sér að því að útfæra sveiflujöfnun með 
markaðsstöðugleikasjóði. Hugmyndafræðin með slíkum sjóð er að ákveðið gjald verði tekið af 
innleggi bænda sem myndi nýtast til að skapa stöðugleika í afkomu milli markaða með stuðningi við 
markaðssetningu á veikustu mörkuðunum. Dæmi um slíka stöðugleikatryggingu: 
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• Markaður A: Verð 450 kr./kg, magn 8.000 tonn 

• Markaður B: Verð 300 kr./kg, magn 1.500 tonn 

• Sjóður 203 milljónir (5% af 4,05 milljörðum króna)  

• Stuðningsmöguleikar fyrir markað B 135 kr./kg að meðaltali 

Þetta dæmi hér að framan myndi kosta greinina 203 milljónir en það fjármagn kæmi í veg fyrir að 
markaður A falli niður í verð sem gilda á markaði B. Með 203 milljónum er þannig komi í veg fyrir tap í 
afurðasölu upp á 1,2 milljarða.  Sjóðurinn verður hinsvegar að vera nægilega stór til að hann geti haft 
raunveruleg áhrif. 

Kostir þessa fyrirkomulags er að sjóðurinn er einungis notaður þegar þörf er á. Hann yrði fjárhagslega 
sjálfbær og sveigjanlegur. Hann er líklegur til að viðhalda heilbrigðum hvötum til markaðssetningar ef 
rétt er að úthlutun staðið. Áskoranir felast í því að leiðin kallar á samstöðu greinarinnar um 
fjármögnun, það þarf að koma á innheimtu í samvinnu við ríkið, reglur þurfa að tryggja að ekki skapist 
glufur til misnotkunar eða óheilbrigðir hvatar. Bændur sjálfir fjármagna sjóðinn og stýra úthlutun. 
Úthlutun úr sjóðnum færi fram með útboðum til markaðsmála. Þeir aðilar sem hafa áhuga og telja sig 
hafa burði til að selja lambkjöt með þeim skilyrðum sem sjóðurinn setur sækja um framlög. Framlögin 
eru veitt sem kr. per kg. Á þann hátt virkar sjóðurinn sem hvati til að standa sem best að 
markaðssetningu á lambakjöti en veitir jafnframt söluaðilum á erlenda markaði nauðsynlega 
tryggingu fyrir því að niðursveiflur verði dempaðar. Til að koma slíkum sjóð á þarf lagasetningu þar 
sem gjald yrði tekið af öllu innleggi. Inn í þau lög mætti setja ákvæði um að greinin gæti kosið á fimm 
ára fresti hvort hún vilji afnema sjóðinn. Það er grundvallaratriði að greinin sjálf hafi sem mest tök á 
stjórn sjóðsins s.s. skattlagningunni og úthlutun. Slíkir sjóðir eru til í Bretlandi, Noregi, Ástralíu, 
Bandaríkjunum og hafa staðist tímans tönn. Þetta er því ekki ný uppfinning heldur verkfæri sem nýtt 
til að jafna sveiflur í landbúnaði og fleiri greinum í það minnsta þremur heimsálfum og starfar innan 
ramma alþjóðlegra viðskiptasamninga og reglna Evrópusambandsins sem hafa mikil áhrif hér. Til að 
tryggja að slíkur sjóður virki gagnvart skammtímavanda bænda þarf startframlag í sjóðinn.  Það 
verður að koma frá stjórnvöldum en í framhaldinu yrði hann fjármagnaður af greininni sjálfri sem er í 
samræmi við það sem núverandi ráðherra hefur sagt oftar en einu sinni – að greinin verði að fá í 
hendur verkfæri til að taka á sínum málum. 

Fram til 1. janúar 2017 var öllum sauðfjárbændum skylt að greiða búnaðargjald. Það var ákveðið 
hlutfall af framleiðsluvirði afurða. Hluta af búnaðargjaldinu var ráðstafað til Landssamtaka 
sauðfjárbænda (LS) og var það helsti tekjustofn þeirra.  Eftir að búnaðargjaldið var fellt niður ákváðu 
samtökin að innheimt skyldu félagsgjöld.  

Aðild að LS er valkvæð en félagsmenn þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði samkvæmt samþykkt 
aðalfundar 2017: 

 Reka sauðfjárbú á lögbýlum. 
 Hafi fulla aðild að einhverju aðildarfélagi samtakanna. 
 Þegar bú er rekið sem lögaðili skal félagsaðild bundin við þá einstaklinga sem að 

búrekstrinum standa. 

Félagsgjald vegna ársins 2017 var 17.000 kr. og miðast við bú en felur í sér fulla aðild fyrir tvo 
einstaklinga. Þar sem 3 eða fleiri aðilar standa að búrekstri eru greiddar 5.000 kr. fyrir hvern 
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félagsmann umfram tvo.  Einungis félagsmenn með fulla aðild teljast fullgildir félagsmenn og hafa 
kjörgengi og kosningarétt.  

Aukaaðild er einnig möguleg fyrir þá sem eru 18 ára eða eldri, eru búsettir eru á Íslandi og styðja 
markmið samtakanna. Félagsgjald vegna aukaaðildar árið 2017 eru 5.000 kr. 

Vinna við innheimtu félagsgjalda hófst í október.  Byrjað var á því að setja upp félagaskrár fyrir öll 
aðildarfélög og þau fengin til að fara yfir þær.  Mikil vinna fólst í því að greina hver væri greiðandi í 
þeim tilvikum þar sem 2 eða fleiri stóðu að baki búsgjalds.  Notast var við innheimtukerfi frá Inkasso 
við innheimtu félagsgjalda. Nokkuð lengri tíma tók að undirbúa innheimtuna en gert hafði verið ráð 
fyrir og þurfti m.a. að útbúa gagnagrunn til að halda utanum félagaskránna.  Ætlunin var að senda út 
greiðsluseðla um miðjan nóvember en greiðsluseðlar ásamt kynningarbréfi voru ekki send út fyrr en í 
byrjun desember. 

Alls voru sendir út 1.262 greiðsluseðlar að upphæð 21.257.000.  Greiddir voru 944 greiðsluseðlar að 
upphæð 15.918.000.  Greidd vara aukaaðild fyrir 35 aðila.  865 aðilar greiddu búsgjald fyrir 1-2, 32 
aðilar greiddu búsgjald fyrir 3, 11 aðilar greiddu búsgjald fyrir 3 og 1 aðili greidd búsgjald fyrir 4. 

Alls voru sendir greiðsluseðlar til 1.864 félagsmanna.  44 voru skráðir í félagið eftir að greiðsluseðlar 
voru sendir út.  123 báðu um að greiðsluseðlar væru felldir niður.  Greidd voru félagsgjöld fyrir 1.451 
félagsmann sem er 76% þátttaka.  

Þetta árið var félagið í fyrsta sinn rekið sem sjálfstæð rekstrareining.  Undanfarin ár hefur rekstur LS 
verið samofinn rekstri á Markaðsráði.  Við upphaf árs skaraðist rekstur Icelandic Lamb og LS.  En í 
mars voru gerð skil í bókhaldið og kostnaður gerður upp.  Við gerð ársreiknings LS 2017 var síðan 
endanleg gengið frá þessum skilum.   

Tekjur LS árið 2017 voru 19,1 milljónir.  Gjöld voru 27 milljónir og því eru gjöld umfram tekjur um 7,9 
milljónir.  Vaxtatekjur voru 973 þúsund.  Aðrar tekjur og gjöld eru neikvæð sem nemur 13,1 milljón  
Hér er um að ræða greiðslu á stofnfé Iceland Original hf en sú greiðsla var færð inn sem tekjur árið 
2016 og fer nú út úr bókhaldi LS.  Síðan er hlutdeild í afkomu Íslensks textíliðnaðar neikvæð sem 
nemur 3,1 milljón. Afkoma ársins er því neikvæð sem nemur 20 milljón. LS keypti hlut Huldu 
Hákonardóttur og Kristins Hannessonar fyrir um 6,5 milljónir en þau áttu samtals tæplega 1,5% 
hlutafjár fyrirtækisins. Heildareign LS er því tæp 18% í dag.  

Skýrsla stjórnarformanns ÍSTEX, Ara Teitssonar, er send út með öðrum gögnum til aðalfundar LS og er 
vísað til hennar varðandi starfsemi ÍSTEX á liðnu ári.  

Stjórn ÍSTEX á síðastliðnu ári skipuðu: 

 Ari Teitsson, Hrísum S-Þing. Formaður 

 Gunnar Þórarinsson, Þóroddsstöðum Hrútafirði, varaformaður 

 Guðrún Vaka Steingrímsdóttir, Reykjavík, ritari 

 Jón Haraldsson, Mosfellsbæ, meðstjórnandi 

 Valdimar Halldórsson, Húsavík, meðstjórnandi 

Framkvæmdastjóri er Sigurður Sævar Gunnarsson. 
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Þann 2. mars 2018 stóðu LS og Fagráð í sauðfjárrækt fyrir opnum fundi fagráðsins og var hann 
haldinn í Bændahöllinni.  Tilgangur hans var að fá kynningu á stöðu nokkurra verkefna sem hafa verið 
til umfjöllunar í Fagráði og umræðu um hagnýtingu þeirra fyrir sauðfjárbændur. Flest hafa þessi 
verkefni fengið  stuðning úr þróunarsjóði sauðfjárræktar. Eftirtalin erindi voru flutt: 

1. Kynnt drög að uppfærðum ræktunarmarkmiðum fyrir íslenska sauðfjárstofninn – Eyþór 
Einarsson, RML. 

2. Gæði lambakjöts 
a. Rannsóknir á gæðum lambakjöts – Guðjón Þorkelsson, MATÍS og Emma 

Eyþórsdóttir, LBHÍ 
b. Viðhorf neytenda – Svavar Halldórsson, Icelandic lamb 
c. Sýn sláturleyfishafa á gæði lambakjöts og gæðamati framtíðarinnar – Bára Eyfjörð 

Heimisdóttir, Norðlenska 
3. Þróun kynbótamats fyrir þunga – Elsa Albertsdóttir, BÍ og Eyjólfur Ingvi Bjarnason, RML 
4. Helstu niðurstöður frá ráðstefni breskra sauðfjárbænda, Sheep breeders round table 

2017 - Eyjólfur Ingvi Bjarnason RML, Emma Eyþórsdóttir LBHÍ og Eyþór Einarsson RML. 
5. Hagnýting erfðamengisúrvals í kynbótum – Baldur Helgi Benjamínsson, BÍ 
6. Rannsóknir á öndunarfærasjúkdómum og fósturláti í gemlingum – Charlotta Oddsdóttir, 

Lbhí. 
Öll erindin voru mjög áhugaverð og eru frummælendum þökkuð þeirra framlag til fundarins sem og 
þeim sem mættu á fundinn og tóku þátt í umræðum. Á milli 60 og 70 manns sóttu fundinn. Erindin 
voru tekin upp og verða aðgengileg á heimasíðu LS saudfe.is. 

Stefnumótun sauðfjárbænda til tíu ára var samþykkt á aðalfundi samtakanna á síðasta ári. 
Stefnumótunina er hægt að nálgast á heimasíðu samtakanna saudfe.is. Stefnumótuninni er framfylgt 
í samvinnu við Icelandic lamb þar sem fyrirtækið framfylgir þeim hluta sem snýr beint að 
markaðssetningu erlendis og gagnvart erlendum ferðamönnum. Umfangsmesta vinna samtakanna 
hefur farið í þann lið sem snýr að kolefnisjöfnun greinarinnar.  

Í samræmi við þessa stefnumótun var samið við Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. um sérstaka 
kortlagningu kolefnisfótspors sauðfjárræktarinnar, gerð reiknilíkans og tillögur að samdráttar- og 
mótvægisaðgerðum til jöfnunar. Afrakstur þeirrar vinnu liggur nú fyrir í formi skýrslu og reiknilíkans. 
Niðurstaðan er sú að heildarlosun frá íslenskri sauðfjárrækt er 291 þúsund tonn kolefnisígilda (CO2) á 
ári eða sem nemur 28,6 kg á hvert kg lambakjöts.  

Sumarið 2017 gerðu Landssamtök sauðfjárbænda könnun meðal bænda um þátttöku þeirra í 
skógræktar- og landbótaverkefnum og vilja til að vinna áfram að slíkum verkefnum. Mikill meirihluti 
svarenda lýsti vilja til áframhaldandi eða aukinnar þátttöku.  

Hugmyndafræði og framvinda verkefnisins hefur verið kynnt fyrir stjórnvöldum og forystumönnum 
Bændasamtaka Íslands. Stefnt er að því að gera sérstakan samning við stjórnvöld um að 
kolefnisjöfnun íslenskrar sauðfjárræktar verði hluti af loftslags- og umhverfisstefnu Íslands. 

Markmið verkefnisins um kolefnisjöfnun sauðfjárræktarinnar er að ná fullri jöfnun á eins stuttum 
tíma og mögulegt er með það fyrir augum að allar afurðir geti verið vottaðar kolefnishlutlausar. 
Verkefnið er unnið í fimm þrepum: 
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1. Undirbúningur. 
2. Afmörkun. 
3. Nánari útfærsla. 
4. Framkvæmd. 
5. Sívirk endurskoðun. 
 
Undirbúningi og afmörkun er lokið. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar stendur: ,,Gengið verður til 
samstarfs við sauðfjárbændur um kolefnisjöfnun greinarinnar í samræmi við aðgerðaáætlun þar um. 
Einnig verður unnið með öðrum atvinnugreinum að sambærilegum verkefnum“. Næsta skref er nánari 
útfærsla á verkefninu en um framhald verkefnisins höfum við verið í samtali við stjórnvöld. Við 
þekkjum þá opinberu umræðu sem verið hefur um loftslagsmál og áhöld um hvernig t.d. landnotkun 
hefur áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda. Það er mikilvægt við framgang þessa verkefnis að hafa 
það að leiðarljósi að verkefnið kalli ekki á óþarfa flækjustig eða kostnað við utanumhald, það stuðli 
með skilvirkum hætti að umhverfisvernd til lengri tíma, styðji við samfélög í dreifbýli með auknum 
atvinnutækifærum og byggi undir markaðsstöðu og jákvæða ímynd greinarinnar. Þá er einnig 
mikilvægt að byggt sé undir þekkingu á losun t.d. frá framræstu landi og áhrif endurheimtar samhliða 
öllum aðgerðum sem farið yrði í. 

Þá varð íslenskt lambakjöt 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 sem mun hafa 
verulega markaðslega þýðingu ef af verður. Bæði íslenskt sauðfé og forystufé eru í Bragðörk Slow 
Food. Hvað varðar stöðu á öðrum þáttum stefnumótunarinnar er vísað í framvinduskýrslu. 

LS sendi inn umsögn við reglugerð vegna sauðfjársamnings  1183 frá 2017 og um rammasamning nr. 
1180 frá 2017. Tekið var tillit til sumra athugasemda samtakanna. Til dæmis var ekki fallist á 
breytingar sem sneru að því að greiðsluáætlun bænda lægi fyrir sem fyrst eftir áramót eða 20. Janúar. 
Þá gerðu LS verulegar athugasemdir við það fyrirkomulag að færa uppgjörstímabil vegna ullarinnleggs 
að áramótum afturvirkt. LS lagði áherslu á að við uppgjör væri miðað við nýjustu innleggstölur en 
ullarmagn sem kæmi til uppgjörs myndi eftir sem áður miða við 1. nóv.-31. okt. 

Samtökin sendu inn þrjár ályktanir fyrir Búnaðarþing. Um endurskoðun búvörusamninga, söfnun 
haggagna í landbúnaði og rannsóknarstarf í landbúnaði og framtíð Hestbúsins.  

Hér hefur verið stiklað í því helsta í störfum stjórnar, formanns og framkvæmdastjóra LS. Ljóst er að 
skýrslan er fjarri því að vera tæmandi en starfsárið var mjög annasamt og eflaust hefur eitthvað 
gleymst. Við leitumst við að upplýsa sauðfjárbændur um það sem er í gangi á heimasíðu samtakanna 
saudfe.is. Þar má finna fundargerðir stjórnar og þar er komið á framfæri helstu fréttum úr starfi 
samtakanna. Einnig halda samtökin úti facebook síðu þar sem ýmsu efni sem snertir sauðfjárrækt og 
störf LS er komið á framfæri. 

Að lokum vil ég þakka sauðfjárbændum um allt land samskiptin á árinu, meðstjórnarfólki mín fyrir 
þétt og gott samstarf, jafnframt framkvæmdastjórunum þeim Svavari Halldórssyni og Unnsteini 
Snorra ásamt öðru samstarfsfólki á þriðju hæð Bændahallarinnar en það hefur sannarlega skipt máli í 
þeim stormi sem hefur geisað að geta leitað til okkar færa starfsfólks. 

Fyrir hönd stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda,  

Oddný Steina Valsdóttir formaður. 
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Viðauki I 
 

Reykjavík, 15. ágúst 2017 
Bændasamtök Íslands og Landssamtök sauðfjárbænda  

Tillögur að aðgerðum vegna erfiðrar stöðu í sauðfjárrækt 
 

Samantekt  
Þrátt fyrir ágæta sölu á innanlandsmarkaði árið 2016 og það sem af er 2017, eru líkur á óhóflegri 
birgðasöfnun á lambakjöti vegna erfiðleika á útflutningsmörkuðum fyrir óupprunatengt 
kindakjöt. Til að bregðast við þessu er hér lögð fram aðgerðaáætlun.  
Tilgangurinn með aðgerðunum er að taka varanlega á þeim vanda sem steðjar að íslenskri 
sauðfjárrækt til að koma í veg fyrir fjöldagjaldþrot bænda og alvarlega byggðaröskun.  
Markmið  
Áætlað er að aðgerðirnar skili þeim árangri strax haustið 2017 að komist verði hjá allt að 
þriðjungs tekjuskerðingu bænda vegna vegna hruns á afurðarverði. Með aðgerðunum verður 
tekið stórt skref í þá átt að draga úr kolefnisfótspori Íslands og að auka hagkvæmni og framleiðni 
í landbúnaði til frambúðar. Reiknað er með að komið verði á jafnvægi í kindakjötsframleiðslu 
strax árið 2018 þannig að framleiðslan miðist eingöngu við þarfir innanlandsmarkaðar, 
ferðaþjónustunnar og þeirra hágæðamarkaða erlendis sem skila jafnháu eða hærra skilaverði og 
innanlandsmarkaður.  
 
Aðgerðir  
Fækkun fjár um allt að 20%  
Lagt er til að fé verði fækkað um allt að 20% með því að gefa þeim sem velja að hætta 
sauðfjárframleiðslu kost á að halda 70% af greiðslum sauðfjársamnings árið 2017 í fjögur ár og 
greiða sérstakt sláturálag á ær haustið 2017. Það verði fjármagnað með tilfærslum innan 
búvörusamnings og sérstöku einsskiptis viðbótarframlagi ríkisins. Þá verði 
gæðastýringargreiðslur frystar í tvö ár til að aftengja þá framleiðsluhvata sem þær geta orsakað. 
Nánari útfærslu er að finna í kafla 1 í viðauka.  
 
300.000 tonna kolefnisverkefni  
Ráðist verði í sérstakt kolefnisjöfnunarverkefni í samvinnu við sauðfjárbændur. Markmiðið er að 
nýta krafta bænda til að vinna að markmiðum Íslands í loftslagsmálum og kolefnisjafna íslenska 
sauðfjárrækt með samdrætti í losun og 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. Nánari útfærslu er að finna í kafla 2 í viðauka, en endanlega verði samið um hana við 
umhverfis- og auðlindaráðuneytið.  
 
Sveiflujöfnun birgða  
Bregðast þarf strax við þeim birgðavanda sem blasir við á komandi hausti. Þar eru tveir valkostir í 
boði:  
a) Að kaupa verulegt magn af kjöti út af markaðnum og fela einhverjum að afsetja það utan 
landsteinanna, eins og mörg dæmi eru um að gert sé erlendis. Því fylgir verulegur 
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viðbótarkostnaður. Ætla má að um 50-60% af þeim honum fengist til baka með söluandvirði 
kjötsins. Sjá nánar í kafla 3. 
b) Afurðastöðvum verði gert að flytja út á erlenda markaði ákveðið hlutfall af 
lambakjötsframleiðslu sinni. Með því verður hægt að leysa birgðavandann og tryggja að allar 
afurðastöðvar taki þátt í því með sambærilegum hætti. Jafnframt leggjum við til að það verði 
alvarlega skoðað við endurskoðun samninga 2019 að lögleiða heimild til landbúnaðarráðherra til 
íhlutunar í lambakjötsmarkaðinn þegar óeðlilegar sveiflur eiga sér stað, líkt og nú er. Sjá nánar í 
kafla 3 í viðauka. Komi önnur hvor þessara aðgerða til framkvæmda mun draga úr þeirri miklu 
afurðarverðslækkun sem boðuð hefur verið í haust. Verði af hvorugri þeirra mun taka mun lengri 
tíma að leysa vandann. Því mun fylgja greiðsluþrot margra bænda og byggðaröskun sem hvorki 
stjórnvöld né bændur geta haft neina stjórn á.  
 
Nýsköpun, vöruþróun og hagkvæmni  
Nýsköpunarumhverfi landbúnaðar verði skoðað á vettvangi endurskoðunarnefndar um 
búvörusamninga. Ráðist verði í úttekt á afurðastöðvakerfinu sem verði grundvöllur viðræðna 
stjórnvalda, sláturleyfishafa og bænda um breytingar til hagsbóta fyrir neytendur og bændur. 
Frekari umfjöllun er í kafla 4 í viðauka.  
 
Viðauki - Nánari útfærsla á þeim aðgerðum sem lagðar eru til:  
1. Aðgerðir til fækkunar A) Frysting gæðastýringargreiðslna: Gæðastýringargreiðslur verði 
aftengdar framleiðslu árin 2018 og 2019. Gæðastýringargreiðslur til framleiðenda þessi ár miðist 
við framleiðslu ársins 2017. Við endurskoðunina 2019 verði metið hvort framlengja eigi 
fyrirkomulag þetta þar til seinni endurskoðun sauðfjársamnings lýkur árið 2023, ef 
markaðsaðstæður hafa ekki komist í ásættanlegt horf. Með þessari aðgerð er framleiðsluhvati 
gæðastýringargreiðslna aftengdur að fullu. Þessi aðgerð er alfarið fjármögnuð með tilfærslum í 
samningnum sjálfum en ekki nýjum útgjöldum. B) Þeir sem kjósa að hætta alveg framleiðslu geti 
haldið 70% af greiðslum viðkomandi framleiðanda skv. sauðfjársamningi árið 2017 á árunum 
2018-2021. Valfrjálst verði hvort framleiðandi fái greiðsluna greidda í eingreiðslu eða á þessu 
fjögurra ára tímabili. Velji menn eingreiðslu verður hún núvirt. Þessi leið felur í sér innlausn 
greiðslumarks fyrir viðkomandi framleiðenda. Þeir sem þess óska gera samning þar um frá 1. 
september – 1. nóvember 2017 og skuldbinda sig til að taka ekki upp sauðfjárrækt að nýju fram 
að seinni endurskoðun árið 2023. Þeim verði heimilt að taka sauðfé að nýju 1. september 2023 
en eiga rétt á stuðningi að nýju frá og með 1. janúar 2024. Greiðslumark sem er innleyst fæst 
ekki til baka ef sauðfjárrækt er tekin upp að nýju. C) Sláturálag á ær: Ríkið útvegi 4.000 krónur á 
kind með sérstöku nýju framlagi í fjárlögum 2018. Þeir sem hætta alveg í sauðfjárrækt fá álag á 
allar sínar ær. Þeir skuldbinda sig til að taka ekki upp sauðfjárrækt að nýju fram að seinni 
endurskoðun 2023. Þeim verði heimilt að taka sauðfé að nýju 1. september 2023 en eiga rétt á 
stuðningi að nýju frá og með 1. janúar 2024. Þeir sem ætla ekki að hætta geta fengið samning ef 
þeir fækka um að lágmarki 100 ær. Greitt verður álag á þá nettófækkun sem á sér stað á milli 
áranna 2016 og 2017, þ.e. með því að bera saman heildarfjölda áa og gemlinga í gögnum MAST á 
milli áranna tveggja. Þeir sem gera samninga skuldbinda sig til að fjölga ekki aftur fram að seinni 
endurskoðun 2023, þ.e. til 1. september það ár. Framkvæmdin verði með þeim hætti að 
sauðfjárbændum, sem falla undir almenn skilyrði fyrir greiðslum skv. búvörusamningum, standi 
til boða að gera samninga um fækkun frá 1. september – 1. nóvember 2017. Hámarkskostnaður 
ríkisins miðað við fullan árangur verður kr. 371.160.000, sem miðast þá við 20% fækkun á öllum 
ám frá tölum MAST 2016, en raunkostnaður mun fara eftir þátttöku.  
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Samningar verði gerðir á grunni „fyrstur kemur, fyrstur fær“ reglunnar og ekki verði samið um 
meira en hámarksfjölda sbr. hér að ofan.  
Búnaðarstofu MAST verði falið utanumhald með samningunum og framkvæmd greiðslna. Gert er 
ráð fyrir að þær fari fram fyrir lok janúar 2018.  
 
2. Verkefni við kolefnisbindingu  
Sauðfjárbændum gefst til 30. júní 2018 kostur á að gera samninga um að taka að sér verkefni á 
sviði loftslagsmála. Samningarnir gildi til ársloka 2020. Verkefnin geta falist í hvers konar 
aðgerðum sem þjóna þeim tilgangi að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í 
loftslagsmálum, hvort sem þær fara fram með því að draga úr losun eða binda kolefni. Gert verði 
ráð fyrir því að greiðsla komi fyrir hvert tonn kolefnis sem losun dregst saman eða er bundið. 
Grunnforsenda er áætluð losun eins og hún var á býlinu árið 2017.  
Fjármagn til greiðslna fyrir bindingu/minni losun komi af fjárveitingum sem ætlaðar eru til 
verkefna á sviði loftslagsmála og miðist við árangur. Kostnaður fer alfarið eftir þeim 
skuldbindingum sem bændur takast á hendur. Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu eða aðila í 
þeirra umboði yrði falið að gera samningana og fylgjast með framkvæmd þeirra.  
Þeir sem gera slíka samninga halda óbreyttum stuðningsgreiðslum ársins 2017 skv. 
sauðfjársamningi út árið 2020, án tillits til framleiðslu eða gripaeignar. Forsenda samningsins er 
að samningsaðili hafi áfram búsetu á því lögbýli sem sauðfjárbúið var/eða er rekið.  
Með þessum aðgerðum nýtist stuðningur í sauðfjárrækt til fjölbreyttari verkefna en áður, m.a. til 
að uppfylla loftslagsskuldbindingar Íslands. Þetta þýðir vissulega aukinn kostnað fyrir ríkið en það 
er kostnaður sem hvort sem er félli til samanber hér að neðan. Fyrir liggur að draga þarf verulega 
úr losun á næstu árum og því fylgir mikill kostnaður. Að gefa bændum kost á að taka þátt í því er 
bæði samfélagslega ábyrgt og rennir fleiri stoðum undir hinar dreifðu byggðir. Bændur sem lifa af 
landinu og þekkja það eru jafnframt afar ákjósanlegur hópur til að virkja í baráttunni fyrir því að 
draga úr losun, þó að þar beri samfélagið allt ábyrgð. Ljóst er að íslenska ríkið mun þurfa að 
kaupa kolefniskvóta erlendis til að uppfylla loftlagsskuldbindingar Íslands. Með þessu verkefni er 
dregið úr þörf á því að kaupa kolefniskvóta erlendis samhliða því að finna íslenskum bændum ný 
verkefni.  
 
3. Möguleg áhrif og aðgerðir til sveiflujöfnunar birgða  
Hafa verður í huga að skili þessar aðgerðir fullum árangri mun lambakjötsframleiðsla aukast um 
tæp 300 tonn árið 2017 vegna þess að færri lömb verða sett á. Gert er ráð fyrir að meðalþungi 
verið svipaður í ár og í fyrra þar sem árferði hefur verið með líkum hætti. Fullur árangur getur því 
þýtt að lambakjötsframleiðsla verði tæp 9.600 tonn árið 2017. Hún myndi hins vegar falla hratt í 
kjölfarið og gæti orðið 1.900 tonnum minni en árið 2016, strax árið 2018 eða um það bil 7.400 
tonn í stað 9.300. Tekið er fram að annað kindakjöt er ekki með í þessum tölum. Ekki er farið 
fram á aðgerðir til að hafa áhrif á markað með það.  
Lambakjötsframleiðsla 2018 yrði um það bil 1.300 tonnum meiri en innanlandsneysla árið 2017. 
Ekki ætti að vera vandamál að tryggja upprunatengda markaði sem skila framlegð til Íslands fyrir 
það magn miðað við það þau verkefni sem þegar eru í gangi.  
Það breytir því þó ekki að til þess að koma þessari framleiðslu á þennan stað er nauðsynlegt að 
leysa núverandi birgðavanda og þann sem við hann bætist nú í haust. Stjórnvöldum þurfa að vera 
allar hliðar málsins ljósar og skoða hvort að ástæða sé til þess að ráðast í sérstakar aðgerðir til að 
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ráða fram úr þessum hluta málsins svo að hinar aðgerðirnar skili sem bestum árangri. Tvennt 
kemur þar til greina:  
Í fyrsta lagi sveiflujöfnun í formi uppkaupa: Keypt verði út af markaði 2.800 tonn af 
lambakjötsframleiðslu áranna 2016 og 2017. Gert er ráð fyrir að fyrirtæki á vegum samtaka 
bænda kaupi ofangreint magn með það að markmiði að afsetja það erlendis á árinu 2018. Með 
því næst jafnvægi á markaðinn samhliða því að ný framleiðsla hefst í byrjun september 2017.  
Áætlað er að meðalverð á þeim birgðum sem keyptar verða upp sé 850 kr/kg. Verð er með 
virðisaukaskatti. Kostnaður yrði því 2.380 milljónir króna (þar af vsk. 236 m. kr.). Söluandvirði 
birgðanna yrði greitt til baka til ríkisins og gert er ráð fyrir að það næmi 50-60% af 
heildarkostnaði. Ætla má að nettókostnaður ríkisins gæti orðið 1.000-1.200 milljónir króna.  
Uppkaup á landbúnaðarframleiðslu eru algengt verkfæri stjórnvalda við framkvæmd sinnar 
landbúnaðarstefnu. Rökin eru þau sömu og fyrir því að styðja landbúnaðinn í heild, þ.e. að 
tryggja fæðuöryggi með því að viðhalda framleiðsluvilja bænda og stuðla að því að afkoma þeirra 
sé með sanngjörnum hætti.  
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins getur bæði keypt afurðir af markaði fari verð þeirra 
niður fyrir ákveðin mörk eða styrkt framleiðendur til geymslu þeirra. Til þess hefur hún árlega 
fasta fjárveitingu. Á síðustu tveimur árum hefur til viðbótar verið gripið til sértækra aðgerða 
vegna erfiðleika í mjólkurframleiðslu sem til eru komnir af mörgum sömu ástæðum og vandinn í 
sauðfjárrækt hérlendis. Framkvæmdastjórnin fékk þá samþykkta eins milljarðs evra 
aukafjárveitingu vegna þessa sem aðildarríkin máttu svo bæta 700 milljónum evra við úr eigin 
sjóðum.  
Bandaríska landbúnaðarráðuneytið ræður yfir svipuðum verkfærðum og rökin þar eru með sama 
hætti. Tekjustofnar sem eru markaðir til þessarar verkefna miðast við 30% af árlegum tolltekjum 
bandarísku alríkisstjórnarinnar. Er þá átt við tekjur af öllum tollum, ekki bara af 
landbúnaðarvörum. Afurðir eru þá keyptar og nýttar til að aðstoða tekjulágt fólk innanlands, til 
starfsemi hins opinbera, t.d. í skólamötuneyti, til afsetningar erlendis eða til þróunarhjálpar.  
Engin sambærileg skilgreind verkfæri eru hluti af landbúnaðarstefnu Íslands. Ekki er lagt til að svo 
verði í þessum tillögum en farið er fram á aðkomu ríkisins til að leysa núverandi vanda ásamt því 
að komið verði á fót sjóði á kostnað framleiðenda sjálfra sem verði verkfæri í þeirra höndum til 
að bregðast við ef sambærileg staða kemur upp að nýju síðar.  
Í öðru lagi væri tímabundin sveiflujöfnun með útflutningi í 1-2 ár. Sú aðgerð færir ábyrgðina yfir 
til greinarinnar sjálfrar og gerir ekki kröfu um ný framlög úr ríkissjóði.  
Rökin fyrir þessari aðferð eru einkum þau, að með því er hægt að stýra framboði á innlendum 
markaði, þannig að það verði ekki of lítið og ekki of mikið. Þetta er leið sem kostar ríkissjóð ekki 
neitt, eins og áður segir. Afurðastöðvar taka jafna ábyrgð á því að skapa jafnvægi á framboði og 
eftirspurn. Innlend framleiðsla er í flestum þeim löndum þar sem sauðfjárrækt er stunduð alltaf 
dýrust á innlendum mörkuðum (heimamörkuðum). Þess vegna er alltaf freistandi að reyna að 
koma sem mestu á innlendan markað og treysta á að einhver annar sjái um að halda jafnvæginu 
og flytja út á lægra verði. Þetta getur gengið upp ef aðstæður til útflutnings eru hagstæðar, þ.e. 
heimsmarkaðsverð og gengi. Ef aðstæður eru hins vegar óhagstæðar til útflutnings, þá verður 
offramboð á innlenda markaðnum og verðið hrynur niður fyrir kostnaðarverð. Afurðastöðvarnar 
skila tapi sem leiðir til verðlækkana til bænda næsta haust á eftir. Það getur líka leitt til gjaldþrots 
afurðastöðva með tilheyrandi byggðaröskun. Eðlilegt er einnig að setja undir þann möguleika, að 
ef aðstæður til útflutnings væru góðar, að ekki yrði flutt það mikið út að skortur yrði á innlendum 
markaði.  
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Þetta þarf að ákvarða með lögum sem ná þurfa til allrar framleiðslu ársins 2017. Jafnframt verði 
metið í júlí 2018 hvort muni þurfa sambærilega aðgerð vegna framleiðslu haustsins 2018. Heimilt 
verði að að framlengja þessa aðgerð til ársloka 2018 ef ríkið og hagsmunaaðilar verða sammála 
um það.  
Þá verði við endurskoðun samninga árið 2019 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.  
Ef vilji er til að leysa vandann þá þarf annað hvort þessara atriða að koma til. Annars verða 
byggðaleg áhrif verulega neikvæð og yfirgnæfandi líkur eru á að aðrar aðgerðir skili ekki árangri.  
 
4. Aðrar aðgerðir  
a) Landbúnaðarráðuneytið takist á hendur að gera vandaða úttekt á allri virðiskeðjunni í 
sauðfjárrækt. Bændur óska eftir samstarfi við undirbúning verkefnisins og leggja áherslu á að 
hrinda því framkvæmd sem fyrst. Niðurstöður úttektarinnar þurfa að nýtast við endurskoðun 
búvörusamninganna árið 2019.  
b) Hugmyndum ráðherra um samræmingu, endurskipulagningu og eflingu nýsköpunarumhverfis 
sjávarútvegs- og landbúnaðar er tekið með opnum huga. Tekið er fram að þær hugmyndir hafa 
ekki fengið neina umræðu í baklandi bænda og nauðsynlegt er að hún fari fram. Gera má ráð 
fyrir að hugmyndirnar þurfi með sama hætti umræðu innan sjávarútvegsins. Því er lagt til að 
samráðshópur um endurskoðun búvörusamninga taki þær til skoðunar enda er Framleiðnisjóður 
hluti af rammasamningi landbúnaðarins. Nýtt fyrirkomulag gæti tekið gildi með endurskoðuðum 
samningum í ársbyrjun 2020.  
c) 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.  
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Viðauki II 

 Butru í Fljótshlíð, 16. ágúst 2017  

Ágæti alþingismaður  

Laun sauðfjárbænda lækka um a.m.k. 56% og nánast öll sauðfjárbú rekin með tapi  

Þriðjungs lækkun á afurðaverði til sauðfjárbænda í haust þýðir að framlegð af meðalkind lækkar um 4.130 kr. 
frá því sem var í fyrra.1 Þetta er um 1.859 milljóna kr. tap fyrir íslenska sauðfjárbændur í heild.2  

EBITA 1.994 milljónum minni 2017 en 2016  

Þetta er niðurstaða útreikninga sem Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML) vann fyrir Landssamtök 
sauðfjárbænda upp úr skýrsluhaldsgögnum um 1.200 sauðfjárbúa og rekstrargögnum 44 búa.3 Bornar eru 
saman tekjur og kostnaður á vetrarfóðraða kind fyrir árin 2014 til 2017 þar sem miðað er við 35% lækkun á 
afurðaverði í haust. Sú lækkun miðast við þá verðskrá sem fram komin er.  

Afkoma eftir hverja kind var jákvæð fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITA) árin 2014 til 2016 en verður 
neikvæð um 3.250 kr. á hverja kind árið 2017 miðað við fyrrnefndar forsendur. Það þýðir að afkoma 
greinarinnar í heild fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITA) verður neikvæð um 1.463 milljónir kr. árið 
2017.4 Árið 2016 var afkoma á hverja kind fyrir EBITA jákvæð um 1.180 kr. eða um 531 milljónir kr. sé litið til 
greinarinnar í heild.5  

Þetta þýðir að EBITA fyrir greinina í heild verður 1.994 milljónum kr. minni árið 2017 en hún var árið 2016.6  

Að minnsta kosti 56% launalækkun milli ára  

Íslenskir sauðfjárbændur hafa þegar lagt út í nánast allan kostnað við lambakjötsframleiðslu haustsins og 
lækkun á afurðaverði í haust er því hrein og klár launalækkun fyrir flesta. Í útreikningum RML er gert ráð fyrir 
5.800 kr. í laun og launatengd gjöld á hverja kind árið 2017. Neikvæðri afkomu (EBITA -3.250) fyrir verður ekki 
mætt með öðrum hætti en að lækka launaliðinn niður í 2.550 á hverja kind eða um 56%.7  
 

______________________________ 

1 Heildartekjur á kind voru 20.750 kr. árið 2016 en verða 16.220 haustið 2017 m.v. 35% lækkun samkvæmt minnisblaði frá 
Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML) sem unnið var fyrir Landssamtök sauðfjárbænda.  

2 Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 473.144 vetrarfóðraðar kindur á Íslandi árið 2016. Hluti þess eru hrútar og því er hér 
miðað við 450.000 kindur. Samkvæmt minnisblaðinu voru 4.130 kr. minni tekjur á kind árið 2017 en árið 2016. 4.130 kr. x 
450.000 kindur eru 18.858 milljónir kr.  

3 Minnisblaðið inniheldur einfalt meðaltal og endurspeglar því ekki stöðu einstakra búa eða bænda. Aðrar mögulegar tekjur 
ráða því hvernig rekstrarniðurstaða ársins 2017 verður.  

4 Miðað við 473.144 vetrarfóðraðar kindur árið 2016 (Hagstofa Íslands) og 3.250 kr. minni tekjur á kind fyrir afskriftir, 
fjármagnsliði og skatta (EBITA) árið 2017 en árið 2016.  

5 Verðbreytingar á aðkeyptum aðföngum eins og áburði, o.fl. hafa lítilsháttar áhrif til að draga úr neikvæðri EBITA 2017 m.v. 
35% lækkun afurðaverðs.  

6 EBITA 2016 fyrir greinina í heild var 558 m.kr. en EBITA 2017 fyrir greinina í heild var -1.538 m.kr. og munar þar 2.096 
m.kr. (558+(-1.538)= 2.096).  

7 Hér er tekin saman heildartala fyrir laun og launatengd gjöld eins og í minnisblaði RML. Það hins vegar breytir það því ekki 
að prósentutalan er sú sama.  
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Raunveruleg launalækkun til sauðfjárbænda mun þó verða mun meiri því EBITA verður 0 kr. eftir 56% lækkun. 
Bændur eiga þá eftir að greiða greiða vexti, verðbætur, afskriftir og skatta. Það er því ljóst að laun íslenskra 
sauðfjárbænda munu lækka enn meira og stórir hópar fá engin laun fyrir vinnuframlag sitt til sauðfjárræktar 
árið 2017 ef fer sem horfir og afurðaverð lækkar um 35% í haust.  

Bráðavandi vegna ytri aðstæðna  

Umgjörð sauðfjárræktar eins og annarra atvinnugreina á Íslandi er mótuð með lögum frá Alþingi, reglugerðum 
úr stjórnarráðinu og að hluta til með búvörusamningum. Undanfarin ár og áratugi hafa stjórnvöld unnið 
markvisst að því að markaðsvæða greinina. Framleiðslustýring var aflögð fyrir 22 árum og verðlagning er frjáls. 
Stjórnvöld hafa á sama tíma hvatt bændur til að framleiða kjöt til útflutnings. Við slíkar aðstæður hafa almennt 
efnahagsástand, gengi íslensku krónunnar og alþjóðasamningar enn meiri áhrif en ella.  

Bændur hafa á undanförnum árum unnið ötullega að því að laga framleiðsluna að kröfum markaðarins með 
markvissri ræktun. Sala á innanlandsmarkaði hefur verið með ágætum, átak til að ná til erlendra ferðamanna 
gengur vel og salan innanlands jókst um rúm 5,% í fyrra og rúm 6% á fyrstu sex mánuðum þessa árs.8  

Þriðjungur af kindakjötsframleiðslunni er hins vegar fluttur úr landi og seldur á erlendum mörkuðum. Sú sala 
hefur ekki gengið sem skyldi að undanförnu og útlit fyrir að birgðir við upphaf sláturtíðar verði 700 til 1.000 
tonnum meiri en æskilegt væri. Áhrif af viðskiptadeilu Vesturveldanna og Rússa, lokun Noregsmarkaðar sem 
áður tók við um 600 tonnum og hátt gengi íslensku krónunnar eru helstu ástæðurnar.  

Þá hefur sauðfjárhluti fríverslunarsamnings Íslands og Kína ekki enn tekið gildi þótt þrjú ár séu liðin frá 
undirritun samningsins.  

Líkur á mikilli byggðaröskun  

Ástæður þessarar miklu yfirvofandi lækkunar á afurðaverði til sauðfjárbænda tengjast þannig ekki með beinum 
hætti nýgerðum búvörusamningum og helgast að mestu af einstaklega óhagstæðum ytri aðstæðum sem 
bændur ráða ekki við. Þessi forsendubrestur mun koma harðast niður á þeim sveitum þar sem sauðfjárrækt er 
hryggjastykkið í atvinnulífi og byggðafestu. Afleiðingarnar gætu orðið fjöldagjaldþrot til sveita með tilheyrandi 
byggðaröskun.  

Þessi staða er grafalvarleg eins og bændur hafa ítrekað bent á. Margra mánaða viðræður við stjórnvöld hafa 
hins vegar litlu skilað. Landssamtök sauðfjárbænda telja því einsýnt að bændur og Alþingi taki höndum saman 
og bregðist við þessum bráðavanda án tafar.  

Oddný Steina Valsdóttir  

Formaður Landssamtaka sauðfjárbænda  
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8 Samkvæmt sölutölum sem Matvælastofnun tekur saman.  


