
 

Samþykktir aðalfundar LS 29.-30. mars 2012 

 

1.1. Viðbragðsáætlun vegna búfjársjúkdóma 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 beinir því til stjórna LS og BÍ að þær 

beiti sér tafarlaust fyrir því að gerð verði viðbragðsáætlun til að vinna eftir þegar upp 

koma alvarlegir búfjársjúkdómar. 

Greinargerð: Innihald viðbragðsáætlunar geta verið atriði sem bændur þurfa aðstoð 

við þegar upp koma smitsjúkdómar sem hafa í för með sér förgun dýra og 

umfangsmikið hreinsunarstarf. Áætlun nái til aðstoðar við samningagerð og ýmsa 

ráðgjöf. 

 

1.2 NOR 98 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 fagnar stefnubreytingu 

Matvælastofnunar í viðbrögðum við NOR 98 sem upp kom í janúar s.l. Komi ekki upp 

fleiri tilfelli af NOR 98 við rannsóknir á umræddri hjörð krefst fundurinn þess að 

hraðað verði þeim reglugerðarbreytingum sem til þurfa þannig að NOR 98 verði ekki 

lengur skilgreint sem hefðbundin riða. Í maí 2009 breytti Alþjóða 

dýrasjúkdómastofnunin (OIE) skilgreiningu sinni á þessu afbrigði. Stjórn LS er falið að 

fylgja málinu eftir. 

 

1.3 Um landnýtingu og fjallskil 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 ítrekar mikilvægi þess að 

landeigendur og umráðamenn lands sinni lögbundinni smölun á jörðum sínum, 

einnig telur fundurinn mikilvægt að bændur og aðrir landeigendur gæti að réttindum 

sínum á afréttum til frambúðar. Í ljósi dóma sem gengið hafa í þjóðlendumálum gæti  

reynst varhugavert að fella alfarið niður fjallskil af jörðum sem ekki nýta 

upprekstrarrétt á afrétti. Verði sótt enn frekar að þeim réttindum í framtíðinni kann 

að verða erfitt að tryggja nýtingarréttinn fyrir eigendur þeirra jarða sem hvorki hafa 

nýtt afrétti né staðið straum af nýtingu þeirra á sannanlegan hátt.  

 

1.4 Um búvörusamninga 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012  tekur undir með ályktun nr. 20 um 

búvörusamninga, sem samþykkt var á Búnaðarþingi 2012 um að sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra hefji viðræður við Bændasamtök Íslands um framlengingu 

gildandi búvörusamninga.  



1.5 Um slátrun á óskilafé 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 samþykkir að beina því til MAST að 

endurskoða reglur um ómerkt fé sem kemur til slátrunar, eða finna einhverja leið t.d. 

með útgáfu sérstakra merkja sem sveitarfélög og upprekstarfélög geta fengið 

úthlutað frá MAST, svo hægt sé að nýta þessa gripi á eðlilegan hátt. 

Greinargerð: Ótækt er að ómerkt fé og annað óskilafé sé sent til urðunar frá 

sláturhúsum í stað þess að andvirði þess renni til sameiginlegra sjóða eins og verið 

hefur, enda verða upprekstrarfélög/sveitarfélög fyrir kostnaði vegna þess. Hætta er á 

að fé þessu verði ekki skilað í sláturhús eins og verið hefur heldur verði farið að 

ráðstafa því með öðrum hætti. 

 

2.1 Um hrútaval 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 leggur til að val hrúta til notkunar á 

sæðingastöðvum verði sameiginleg ákvörðun fagráðs í sauðfjárrækt og 

landsráðunautar. Fundurinn telur að meiri áherslu þurfi að leggja á mjólkurlagni og 

frjósemi við val sæðingastöðvahrúta. Einnig þarf að forðast skyldleikaræktun. 

 

2.2 Um Fjárvís 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 fagnar því að þróunarvinna við nýtt 

forrit sem leysa á Fjárvís af hólmi sé komin í gang hjá tölvudeild BÍ. Áhersla er lögð á 

að staðið verði við tímaáætlun og forritið komið í notkun 2014. Telur fundurinn að 

skipa eigi samstarfshóp bænda og ráðunauta sem vinni að þróun þess með 

tölvudeildinni. Minnt er á að halda verður nauðsynlegum breytingum á Fjárvís áfram 

og á það einnig við um Vasafjárvís.  Einnig telur fundurinn að allir notendur Fjárvís 

eigi að greiða sama árgjald að forritinu. 

 

2.3 Um rannsóknir í sauðfjárrækt 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 beinir því til stjórnar LS að móta 

stefnu um hvernig standa megi að eflingu rannsókna á sviði sauðfjárræktar og 

hvernig tryggja megi fjármagn til þess í framtíðinni.  Án rannsókna hægir á nýsköpun 

og framþróun í greininni. 

 

3.1 Um áburðarinnflutning 

Aðalfundur LS 2012 fer fram á það að allir innflytjendur áburðar ásamt 

Matvælastofnun sjái til þess að sá áburður sem falboðinn er íslenskum bændum sé 

ávallt í samræmi við gildandi lög og reglur hérlendis. 



3.2 Um kjötmat 

Aðalfundur LS 2012 lýsir ánægju með kjötmatsúttektina sem fram fór síðastliðið 

haust. Fundurinn væntir þess að niðurstöðurnar verði nýttar til að tryggja 

nauðsynlegt samræmi í kjötmati milli húsa. Fundurinn skorar á Matvælastofnun að 

endurskoða verkferla við yfirkjötmat til að ná fram þessu markmiði. 

 

3.4 Um viðmiðunarverð 

Aðalfundur LS 2012 felur stjórn LS að gefa út viðmiðunarverð fyrir haustið 2012 og 

vinna að því eins og best hentar. 

 

4.1. Um tjón af völdum hreindýra. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012, beinir því til Umhverfisstofnunar að 

bregðast við þeim skaða sem fjölgun hreindýra í Austur-Skaftafellssýslu veldur á 

jörðum bænda og áhrifum fjölgunar þeirra á umferðaröryggi í sýslunni. Einnig lýsir 

fundurinn áhyggjum yfir því að þau geti borið með sér alvarlega sjúkdóma eins og 

riðu og garnaveiki. Fundurinn telur einnig nauðsynlegt að kanna hvort ástand 

þessara dýra sé ásættanlegt út frá dýraverndarsjónarmiðum.  

 

Greinargerð: Hreindýrum í sýslunni hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár og er svo 

komið að nokkur hreindýr hafa sést dauð úr hungri í vetur. Dýrin valda einnig miklum 

ágangi á gróður sem er viðkvæmur fyrir beit allt árið um kring. Ágangur á tún er 

einnig gríðarlegur, með tilheyrandi tjóni. 

4.2 Um refaveiðar 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 lýsir yfir stuðningi við tillögu til 

þingsályktunar um breytta framtíðarskipan refaveiða á Íslandi. (140. Löggjafaþing 

2011-2012 – Þingskjal 891 – 574. Mál). 

 

Fundurinn áréttar mikilvægi þess að refastofninum sé haldið niðri um allt land. Til að 

svo megi verða, þarf ríkið að verja verulegum fjármunum til verkefnisins. 

 

4.3 Aðalfundur 2013 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 samþykkir að aðalfundur LS 2013 fari 

fram í Reykjavík 4. og 5. apríl. 

 

4.4 Um verð á mjólkurdufti 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 beinir því til stjórnar LS að kanna 

hvort MS treystir sér til að framleiða mjólkurduft fyrir lömb á viðráðanlegu verði. 

 

5.1 Um fyrirkomulag greiðslna fyrir ull 

Aðalfundur LS 2012 beinir því til stjórnar LS að leita eftir því við Ístex að hærra 



hlutfall ullarverðsins verði greitt í fyrri greiðslunni, ennfremur að skoða möguleikana 

á því að færa seinni gjalddagann framar á almanaksárið.  

 

5.2 Um skipulag ullarflutninga 

Aðalfundur LS 2012 krefst þess að Ístex skipuleggi ullarflutninga á landsvísu þannig 

að þeir gangi snurðulaust fyrir sig.   

Greinargerð:  Ullarsöfnun og flutningar hafa á mörgum svæðum landsins gengið illa 

og skipulagi verið mjög ábótavant. Skoða þarf fyrirkomulagið með gagnrýnum hætti, 

hafa betra samráð við bændur á hverju svæði og kynna skipulagið betur.   

 

Aðalfundur LS 2012 beinir því til stjórnar LS að haga samningum við Ístex svo að 

bændur þurfi ekki að flytja ull lengra en 50 km á næstu móttökustöð án þess að fá 

greitt fyrir. 

 

5.3 Reikningar LS 

Fjárhagsnefnd leggur til að reikningar LS fyrir árið 2011 verði samþykktir eins og þeir 

liggja fyrir. 

 

5.4. Fjárhagsáætlun LS 

Fjárhagsnefnd leggur til að fjárhagsáætlun LS fyrir árið 2012 verði samþykkt eins og 

hún liggur fyrir. 

 

5.5 Um starfskjör formanns og stjórnar 

Starfskjör formanns og stjórnarmanna skulu endurskoðuð á hverjum aðalfundi LS.  

1. Tillaga fjárhagsnefndar er að til næsta aðalfundar skuli mánaðarlaun 

formanns vera 150.000 á mánuði. Auk þess dagpeningar fyrir fundi, 

ferðakostnaður og símakostnaður.  

Laun annarra stjórnarmanna séu 20% af launum formanns, 30.000 kr. á 

mánuði. Auk þess dagpeningar fyrir fundi og ferðakostnaður.  

6.1 Um gæðastýringarreglugerð 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 samþykkir að tilnefndur verði sjö 

manna starfshópur sauðfjárbænda sem endurskoði í heild sinni reglugerð um 

gæðastýrða sauðfjárframleiðslu og skili inn áfangaskýrslu fyrir formannafund LS í 

haust 2012. Endanlegar tillögur verði lagðar fyrir aðalfund LS 2013. 

 

 

 


