
Samþykktir aðalfundar LS 2011 
Skýrsla um framvindu mála lögð fyrir aðalfund 2012 

 
1.1. Tilboðsmarkaður með greiðslumark 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hafnar því að sinni að komið verði á markaði 
með greiðslumark í sauðfé. 
Greinargerð: Viðskipti með greiðslumark í sauðfé eru lítil. Á síðasta ári voru þau aðeins 
0,99% af heildargreiðslumarki. Líklegt er að kvótamarkaður muni draga enn frekar úr þessum 
viðskiptum. 
 
Staða: Málið var sent sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og rætt á fundi með 
landbúnaðarráðherra í apríl 2011.  Ekki liggja fyrir neinar upplýsingar um að til standi að 
taka upp markað með greiðslumark í sauðfé.  Viðskiptin árið 2011 námu um 0,93% af 
heildargreiðslumarki. 
 
1.2. Skattaleg meðferð greiðslumarkskaupa 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 skorar á stjórnvöld að hafa fullt samráð við 
forsvarsmenn bænda áður en teknar eru ákvarðanir sem hafa afgerandi áhrif á 
rekstarumhverfi í landbúnaði. 
Greinargerð: Dæmi eru um að skattareglum sé breytt fyrirvaralaust án nokkurs samráðs við 
greinina. Slíkt er óviðunandi og setur bændur í erfiða stöðu í allri áætlanagerð varðandi 
rekstur á sínum búum. 
 
Staða: Málið var sent fjármálaráðuneyti og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og rætt 
á fundi með landbúnaðarráðherra í apríl 2011.  Ekki hafa verið gerðar skattkerfisbreytingar á 
árinu sem snerta landbúnaðinn sérstaklega, svo ekki hefur reynt á málið að nýju. 
 
1.3. Jarða- og ábúðarlög 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 felur stjórn LS að veita umsögn um frumvarp 
til jarða- og ábúðarlaga í samvinnu við Bændasamtök Íslands. 
 
Staða: Umsögn var skilað sameiginlega með BÍ í byrjun október 2011.  Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið hefur hinsvegar ekki birt endurskoðuð frumvarpsdrög, né heldur 
tilgreint hvenær til stendur að leggja málið fyrir Alþingi. 
 
1.4. Stjórnarkjör í LS 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 felur stjórn að skipa nefnd til að fara yfir 
samþykktir samtakanna og koma með tillögur að breytingum á þeim fyrir næsta aðlafund ef 
hún telur ástæðu til.  Sérstaklega verði hugað að 14. grein samþykktanna sem fjallar um 
stjórnarkjör. 
Greinargerð: Ljóst er að landshlutabinding stjórnarmanna hefur ýmsa ókosti í för með sér, og 
spurning hvort þörf er á þessu fyrirkomulagi með nútíma samgönguháttum. 
 
Staða: Nefnd undir forystu Einars Ófeigs Björnssonar er skipuð var til að fara yfir málið hefur 
lokið störfum.  Tillögur hennar að samþykktabreytingum liggja fyrir aðalfundi LS 2012. 
 
1.5.  Aðildarviðræður við ESB 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011  lýsir yfir fullum stuðningi við ESB tillögu sem 
samþykkt var á síðasta Búnaðarþingi, þar sem ítrekuð er andstaða við aðild að ESB. 



Fundurinn telur að upplýsingaöflun Bændasamtakanna og úrvinnsla þeirra upplýsinga hafi 
verið mjög vönduð og málefnaleg. Fundurinn telur að þrátt fyrir að hugsanlegt sé að 
sauðfjárbúskapur á Íslandi standi af sér að Ísland gangi í ESB, sé ljóst að landbúnaðurinn í 
heild fari mjög illa út úr aðild. Það er því alger nauðsyn að koma fram sem ein heild í þessu 
máli, enda til lítils að sauðfjárbændur standi einir eftir ef búið er að stórskaða allan annan 
landbúnað og úrvinnslu afurða í landinu. 
 
Staða: Málið var sent Bændasamtökunum, forsætisráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu.  
Það var rætt á fundi með BÍ. Óþarfi er að rekja þróun ESB umsóknarferlisins hér, en ekki er 
hægt að segja að forsendur málsins haf breyst frá því að þessi samþykkt var gerð. 
Aðildarferlið og aðlögun vegna þess eru í fullum gangi. 
 
1.6.  Staðsetning aðalfundar LS 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 leggur til að næsti aðalfundur samtakanna  
verði haldin 29. – 30. mars 2012 í Reykjavík. Árshátíð verði 30. mars á Hótel Sögu. 
 
Staða: Fundurinn er á Hótel Sögu.  Í drögum að samþykktabreytingum frá nefnd (sbr. ályktun 
1.4) kemur m.a. fram sú tillaga að aðalfundi á hverjum tíma verður ætlað að taka ákvörðun 
um tíma- og staðsetningu næsta fundar á eftir. 
 
2.1.  Stjórnsýsla Matvælastofnunar 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 krefst þess af Alþingi að starfshættir og 
stjórnsýsla Matvælastofnunar verði tekin til athugunar af til þess bærum aðilum.  
Greinargerð: Þar sem Matvælastofnun fer með almannafé, er handhafi stjórnvalds og fer 
með breiðan flokk málefna sem varða landbúnað, skiptir miklu máli fyrir alla sem starfa við 
landbúnað að stofnunin verði starfi sínu vaxin og njóti trausts og virðingar innan 
bændastéttar sem utan.  Mörg undanfarin ár hafa komið fram alvarlegir misbrestir á störfum 
og starfsháttum Matvælastofnunar. Stjórnvöld hafa í litlu sinnt umkvörtunum bænda þess 
efnis. Opinber úttekt á stofnuninni hefur ekki farið fram og enn sem fyrr verða bændur varir 
við mikla annmarka á starfsháttum hennar.  
 
Staða: Málið var rætt á fundi með landbúnaðarráðherra í apríl 2011. Stjórn LS óskaði gagna 
frá aðildarfélögum vegna málsins í kjölfar aðalfundar  en frestaði eftirfylgni þess um tíma, 
eftir að haldinn var fundur með fulltrúum MAST í júní 2011.  Á þeim fundi var ákveðið að 
reyna að bæta samskipti aðila og í framhaldinu var stofnuninni boðið að taka þátt í 
haustfundum LS í ágúst síðastliðnum.  Það varð úr að Þorsteinn Ólafsson flutti erindi á sex 
fundanna og Halldór Runólfsson á einum.  Hinsvegar varð ljóst síðari hluta ársins að lítið 
gekk að auka traust milli MAST og bænda. Vísa má þar meðal annars til gagnrýni á 
áburðareftirlit stofnunarinnar og iðnaðarsaltsmálið sem komu upp undir lok ársins 2011 og í 
ársbyrjun 2012. Af þeim sökum var málið tekið upp að nýju.  Ríkisendurskoðun og stjórnsýslu- 
og eftirlitsnefnd Alþingis var sent bréf í febrúar 2012 þar sem farið var fram á að framkvæmd 
yrði stjórnsýsluendurskoðun á MAST.  Svar barst frá Ríkisendurskoðun 15. febrúar, þar sem 
fram kom að stjórnsýsluendurskoðun á MAST er á starfsáætlun fyrir árið 2012.   Málið er því 
komið af stað.  Til viðbótar má nefna að í skoðanakönnun Bændasamtakanna á meðal 
bænda sem birt var á Búnaðarþingi 2012 kemur fram að aðeins rúm 11% bera mikið traust 
til MAST.  Rúm 62% bera lítið traust til stofnunarinnar en afgangurinn í meðallagi. 
 
2.2.  Meðferð sjúkdómasýna 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar LS að Matvælastofnun 
verði krafin um rekjanleika sjúkdómasýna frá sláturhúsum til einstakra gripa og endurskoði 



alla verkferla við töku og meðferð sýna, ásamt því að á hreinu sé hvernig niðurstöður eru 
tilkynntar bændum og dýralæknum. 
 
Staða: Málið var sent MAST og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Það var rætt á 
fundi með landbúnaðarráðherra í apríl 2011 og á tveimur fundum með MAST.  Í nýrri 
garnaveikireglugerð nr. 911/2011 og reglugerð nr. 30/2012 um eftirlit með efnaleifum í 
afurðum dýra er skýrt kveðið á um skyldu MAST til tilkynna um niðurstöður greininga sem 
framkvæmdar eru á ábyrgð stofnunarinnar. 
 
2.3. Smitsjúkdómafræðsla 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 skorar á Matvælastofnun að sinna betur 
fræðslu varðandi smitsjúkdóma í sauðfé og í samvinnu við Tilraunastöð HÍ á Keldum ráðast  í  
heilsufarsrannsóknir á sauðfé. Þar verði áhersla lögð á  lungnasjúkdóma með það að 
markmiði að kortleggja útbreiðslu þeirra og þróa bóluefni.  Einnig verði reynt til þrautar að 
leita orsaka fósturdauða og tannloss sem enn eru að valda miklu tjóni víða um land. 
Greinargerð: Með niðurlagningu varnarlína og stækkandi smitvarnarhólfa er brýnt að 
kortleggja útbreiðslu smitsjúkdóma svo brugðist verði við í tíma. Þá er nauðsynlegt að fræða 
bændur um smitleiðir og sjúkdómavarnir. 
 
Staða: Málið var sent MAST og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Það var rætt á 
fundi með landbúnaðarráðherra í apríl 2011 og á tveimur fundum með MAST.  Skilningur 
stjórnar hefur verið að verkefnistillögu væri að vænta frá MAST í samvinnu við 
Tilraunastöðina HÍ á Keldum.  Stjórnin hefur jafnframt talið eðlilegt að þróunarsjóður 
sauðfjárræktar komi að verkefninu.  Hinsvegar hefur engin verkefnistillaga borist enn þrátt 
fyrir að ítrekað hafi verið gengið eftir henni. 
 
2.4. Starfsleyfi í sauðfjárrækt 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hafnar alfarið hugmyndum um  starfsleyfi til 
sauðfjárræktar. Fundurinn skorar á löggjafarvaldið að nú þegar verði efld lög um búfjárhald 
og fleira nr. 103/2002 svo unnt verði að taka á málum á skjótvirkan og markvissan hátt. 
Greinargerð: Svo virðist að þegar upp koma vandamál vegna búfjárhalds þá skorti opinbera 
aðila kjark til að taka á málum. Leyfisveitingar til sauðfjárræktar munu ekki leysa þau 
vandamál sem upp kunna að koma í greininni.  
 
Staða: Málið var sent MAST, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu auk sjávarútvegs- og 
landbúnaðarnefndar Alþingis (nú atvinnuveganefnd). Það var rætt á fundi með 
landbúnaðarráðherra í apríl 2011 og á tveimur fundum með MAST.  Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið birti drög að nýjum lögum um dýravelferð í júlí 2011.  (Sjá: 
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/2011/dyravelferd_drog.pdf). Þar er m.a. gert ráð 
fyrir að leyfi þurfi til að halda fleiri en 10 kindur.  Fjáreigendur fá sjálfkrafa leyfi en verða að 
sækja um nýtt til MAST innan árs frá gildistöku laganna.  LS skilaði ítarlegri umsögn um 
frumvarpið í ágúst 2011 þar sem m.a. voru gerðar athugasemdir við það mál og mörg fleiri 
atriði í drögunum.  Núverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur lýst yfir að 
frumvarpið verði lagt fyrir Alþingi fyrir þinglok 2012, ásamt frumvarpi að endurskoðuðum 
lögum um búfjárhald.  Endurskoðað frumvarp hefur ekki verið birt þegar þetta er skrifað. 
 
2.5. Dýralæknaþjónusta: 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011  krefst þess að sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra tryggi að farið verði eftir reglugerð nr. 570/2010 sem ætlað er að 
tryggja  dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum.  

http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/media/2011/dyravelferd_drog.pdf


 
Staða: Málið var sent MAST, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu auk sjávarútvegs- og 
landbúnaðarnefndar Alþingis (nú atvinnuveganefnd). Það var rætt á fundi með 
landbúnaðarráðherra í apríl 2011 og á tveimur fundum með MAST.  Nýtt fyrirkomulag 
dýralæknaþjónustu tók gildi 1. nóvember 2011 sbr. reglugerð nr. 846/2011, þar sem 
skilgreind eru níu þjónustusvæði þar sem MAST er ætlað að tryggja þjónustu.  Misjafnlega 
hefur gengið að manna svæðin og víðtæk óánægja hefur verið meðal bænda.  Dýralæknar 
sjálfir eru einnig ósáttir.   Búnaðarþing 2012 sendi frá sér harðorða ályktun um málið þar 
sem m.a. er farið fram á aukið svigrúm bænda til að eiga og nota lyf (sjá: 
http://www.bondi.is/Pages/2373).  Búast má því að málið verði áfram áberandi . 
 
2.6. Lambavanhöld á sumri 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar Landssamtaka 
sauðfjárbænda að hlutast til um að gerð verði athugun á vanhöldum lamba að sumri. 
Greinargerð: Nú er svo komið að á sumum svæðum eru viðvarandi slæmar heimtur að hausti 
og er það töluverður fjárhagslegur skaði fyrir bændur.  Það vakna upp spurningar hvað það 
er sem er að valda þessum vanhöldum og hvort að það sé eitthvað sem er hægt að 
fyrirbyggja eða ekki. 
 
Staða: Rætt hefur verið við LBHÍ um málið.  Fengin hafa verið gögn úr skýrsluhaldinu um 
vanhöld eftir landssvæðum. Þau gögn benda ekki til þess að verulegur munur sé eftir 
svæðum.  Meðaltalið er 3.7% sé litið til áranna 2008-2010. Landbúnaðarháskólinn sendi LS 
greinargerð um málið í byrjun mars 2012.  Þar er áætlað að stofnkostnaður við 
rannsóknarverkefni yrði um 10 milljónir króna.  Eftir er þá að áætla kostnað vegna vinnu.  Er 
þá miðað við að farnar yrðu svipaðar leiðir og í Noregi, þar sem úrtak af gripum er merkt 
með staðsetningarbúnaði og leitað að þeim ef búnaðurinn gefur til kynna að þeir séu hættir 
að hreyfa sig úr stað. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um framhald málsins. 
 
2.7. Díóxínmengun 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 telur brýnt að landbúnaðarframleiðslu á 
Íslandi stafi ekki hætta af utanaðkomandi mengun. Þá harmar fundurinn sérstaklega þá 
stöðu sem upp er komin eftir díoxínmengunarmálið í Skutulsfirði.  Ljóst er að það mun hefta 
landbúnað á svæðinu og búvörur þaðan  verða taldar óhæfar til manneldis, þó í sumum 
tilvikum sé það aðeins vegna grunsemda.  Í ljósi þess að samtök sláturleyfishafa hafa ályktað 
á þann veg að ekki verði tekið við gripum til slátrunar frá þeim búum sem talin eru hafa orðið 
fyrir mengunaráhrifum, er mikilvægt að stjórnvöld bregðist strax við til að bændur á svæðinu 
þurfi ekki lengur að búa við óvissuástand. Eðlilegast er að samið sé við þá um niðurskurð 
bústofnsins gegn greiðslu bústofns- og afurðatjónsbóta með svipuðu sniði og gert er þegar  
skorið er niður vegna riðuveiki. 
 
Staða: Málið var sent MAST, Umhverfisstofnun, umhverfisráðuneytinu og sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu. Það var rætt á fundi með landbúnaðarráðherra í apríl 2011 og á 
tveimur fundum með MAST.  Sauðfé og nautgripir í Engidal var skorið niður vorið 2011, en 
bændur halda áfram beingreiðslum, eftir að Alþingi heimilaði það með lagabreytingu sem 
gerð var að meginstofni vegna eldgossins í Grímsvötnum.  Umhverfisstofnun birti niðurstöður 
jarðvegsrannsókna á svæðinu í júlí 2011 og þar kom fram að öll mengun væri innan 
viðmiðunarmarka.  MAST og LS gengust síðan fyrir beitartilraun sumarið 2011 þar sem að 
ætlunin var að komast að því hvort óhætt væri að beita landið að nýju þ.e. hvort búfénaður 
tæki upp díoxín úr gróðri  Niðurstöður þeirrar tilraunar voru birtar í janúar 2012 og leiddu í 
ljós að kjöt af gripum sem gengu í Engidal um sumarið reyndist einnig innan 
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viðmiðunarmarka.  Í framhaldi af því aflétti MAST banni við afurðanýtingu af svæðinu.  Það 
er því aftur heimilt að nýta það til búfjárhalds næsta sumar.  Bændurnir eru hinsveaar að 
undirbúa mál gegn Ísafjarðarbæ, sem rak sorpbrennslustöðina Funa, þar sem 
díoxínmengunin var upprunnin. 
 
2.8. Stjórnsýsla Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar vegna díóxínmálsins  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 fordæmir stjórnsýslu Umhverfisstofnunar og 
Matvælastofnunar vegna díoxínmálsins í Skutulsfirði. Eftirlit UST með sorpbrennslunni Funa 
var ófullnægjandi sem og upplýsingagjöf til almennings. Enn er óvíst hversu miklum skaða 
MAST olli á orðspori íslenskra landbúnaðarvara erlendis með ónákvæmri og illa tímasettri 
upplýsingagjöf til erlendra aðila.  Fara verður ofan í alla verkferla tengda tilvikum sem 
þessum hjá báðum stofnununum og sjá til þess að mál sem þetta endurtaki sig ekki. 
 
Staða: Málið var sent MAST, Umhverfisstofnun, umhverfisráðuneytinu og sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu. Það var rætt á fundi með landbúnaðarráðherra í apríl 2011 og á 
tveimur fundum með MAST.  Að öðru leyti vísast til umfjöllunar um mál 2.1 og 2.7 hér að 
framan. 
 
2.9. Atvinnustefna í dreifbýli 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 skorar á stjórnvöld að  taka tillit til 
sauðfjárræktar sem atvinnugreinar þegar ríkisstjórnin mótar framtíðarstefnu í atvinnumálum 
á landsbyggðinni. 
Greinargerð:  Mikilvægt er á hverjum tíma að merki atvinnugreinarinnar sé haldið á lofti ekki 
síst þegar þrengir að efnahagslífinu og atvinnu í dreifbýli. Skemmst er að minnast áætlunar 
ríkisstjórnarinnar um atvinnumál á landsbyggðinni, í Sóknaráætlun 2020 virtist sem svo að 
sauðfjárrækt sem og annar landbúnaður ættu ekki uppá pallborðið við mótun slíkrar 
framtíðarstefnu. 
 
Staða: Málið var sent forsætisráðuneytinu.  Engin viðbrögð bárust þaðan.  Hinsvegar eru 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið og iðnaðarráðuneytið að hefja vinnu við mótun 
atvinnustefnu og hefur þar m.a. verið leitað til Bændasamtakanna. 
 
3.1  Gæðastýring í sauðfjárrækt  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 ályktar að þegar lyfjaskráning verður orðin 
hluti af fjarvis.is þá séu sé mikilvægustu skráningarhlutar gæðastýringar komnir á tölvutækt 
form þegar horft er til þess að áburðar- og uppskeruskráning er möguleg á jord.is. Þá beinir 
fundurinn því til stjórnar LS að hún beiti sér fyrir því að slík skráning verði talin fullnægjandi  
gagnvart gæðastýringu.  
 
Staða: Málið var sent Bændasamtökunum, MAST, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu 
og fagráði í sauðfjárrækt.  Það var rætt á fundum með framangreindum aðilum og á fundi 
fagráðs í október 2011.  Stjórn LS ákvað síðari hluta árs 2011 að taka 
gæðastýringarreglugerðina til sérstakrar skoðunar m.a. með tillit til framkominnar gagnrýni 
á útfærslu og framkvæmd hennar.  Þar er m.a. fjallað um efni ofangreindrar samþykktar.  
Tillögur stjórnarinnar liggja fyrir aðalfundi 2012. 
 
3.2.  Rafrænt kindakjötsmat  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 telur að rafrænt kjötmat sé tvímælalaust til 
bóta fyrir sauðfjárrækt í landinu og beinir því til stjórnar LS að hún beiti sér fyrir 
nauðsynlegum laga/reglugerðarbreytingum til að heimilt verði að nota það eingöngu. 



Sláturleyfishafar verði síðan að meta hvort kostnaðarlega hagkvæmt sé að taka kerfið í 
notkun.  
 
Staða: Málið var sent MAST og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu.  Það var rætt á 
fundum með báðum aðilum.  Í framhaldi af óháðri úttekt á kindakjötsmati í sláturtíðinni 
2011 ákvað stjórn LS í ársbyrjun 2012 að taka málið til sérstakrar skoðunar.  Skipaður var 
starfshópur með fulltrúum Markaðsráðs kindakjöts, LS og sláturleyfishafa til að meta 
kostnað við innleiðingu rafræns kjötmats og fara yfir hvað þarf að gerast til að hún geti átt 
sér stað í öllum sauðfjársláturhúsum.  Formaður hópsins er Eyþór Einarsson fulltrúi MK,  
fulltrúi LS er Oddný Steina Valsdóttir og fulltrúi sláturleyfishafa er Magnús Freyr Jónsson. 
Hópurinn hefur ekki lokið störfum þegar þetta er skrifað.  
 
3.3. Örmerki í sauðfé 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til tölvudeildar BÍ að tryggja að 
tölvumál gagnvart notkun örmerkja verði klár frá og með næsta vori. Eins verði þess gætt að 
skýrt verði af hálfu örmerkjasala og sláturleyfishafa hvernig endurnýtingu merkja verði 
háttað. Jafnframt beinir fundurinn því til tölvudeildar að kanna möguleika merkjasala á að 
kaupa sér aðgang að bufe.is til að taka við pöntunum á lambamerkjum.  
 
Staða: Málið var sent Bændasamtökunum, fagráði í sauðfjárrækt og sláturleyfishöfum, 
hverjum fyrir sig.  Það var rætt á fundi með BÍ í maí 2011, á fundi með MAST í júní 2011 og á 
fundi fagráðs í október 2011.   Vinna við verkefnið hefur haldið áfram hjá BÍ (sjá: 
http://www.bondi.is/pages/2104).  Þar kemur m.a. fram að merkin þurfa að uppfylla 
almenna staðla þó ekki sé mælt með einni gerð umfram aðra.  Almennar heimildir eru til 
endurnýtingar í gildandi reglugerð (sjá til dæmis:  
http://mast.is/flytileidir/dyraheilbrigdi/merkingar/thrifogsotthreinsunmerkja).  Útfærslan 
virðist þó vera nokkuð á reiki.  Allir sláturleyfishafar nema Fjallalamb og Sláturfélag 
Vopnfirðinga eiga búnað til örmerkjalesturs en taka þarf fram ef beðið er um álestur.   
Notendur eru enn sem komið er ekki margir.  Skv. tölum frá BÍ voru þeir 20 á árinu 2011. 
 
3.7. Forsendur kynbótaeinkunna.  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hvetur ráðunautaþjónustuna í samstarfi við 
tölvudeild BÍ að  gera aðgengilegar einfaldar útskýringar á helstu forsendum reikniþátta 
skýrsluhaldsins sem birtast munu í fjarvis.is. Jafnframt verði aukin áhersla af hendi 
landsráðunauts og ráðunautaþjónustu á að kynna þessar forsendur á skýran hátt fyrir 
bændum.  
 
Staða: Málið var sent Bændasamtökunum og fagráði í sauðfjárrækt og sláturleyfishöfum, 
hverjum fyrir sig.  Það var rætt á fundi með BÍ í maí 2011 og á fundi fagráðs í október 2011.  
Eyjólfur Ingvi Bjarnason sauðfjárræktarráðunautur hefur unnið greinargerð þar sem hann fer 
yfir forsendur einstakra reikniþátta skýrsluhaldsins og útskýrir hugsunina að baki þeim með 
dæmum.  Greinargerðin hefur verið birt á saudfe.is og bondi.is 
 

http://www.bondi.is/pages/2104
http://mast.is/flytileidir/dyraheilbrigdi/merkingar/thrifogsotthreinsunmerkja


3.8 Ásetningslistar og skráning haustbötunar í fjarvis.is  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hvetur tölvudeild BÍ til að leita leiða til að 
halda áfram þróun á skýrsluhaldsforritinu fjarvis.is með það að leiðarljósi að það geti þjónað 
sem best hlutverki sínu fyrir sauðfjárbændur. Má þar nefna að bændur geti útbúið 
ásetningslista sem þjóna ræktunarmarkmiðum hvers og eins og að skráning haustbötunar 
sem og önnur hópaskipting verði gerð möguleg og bóndi geti nýtt upplýsingar um hana í sínu 
ræktunarstarfi. 
 
Staða: Málið var sent Bændasamtökunum og fagráði í sauðfjárrækt.  Það var rætt á fundi 
með BÍ í maí 2011 og á fundi fagráðs í október 2011.   Þróunarvinna við Fjárvís sat á 
hakanum allt árið 2011 þar sem enginn starfsmaður var að sinna forritinu sérstaklega.  Það 
hefur nú batnað eitthvað.  Meðal annars af þeim sökum var 2 m. kr. styrkur af fagfé til 
þróunarstarfs á Fjárvís ekki nýttur á árinu 2011.  Tillaga tölvudeildar er nú að hefja þróun á 
nýju forriti sem leysa á Fjárvís af hólmi.   
 
3.9 Stuðningur við lífræna sauðfjárrækt af fagfé 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 leggur til að heimilt verði að taka fjármagn af  
þróunarfé til að styrkja bændur sem hyggjast taka upp lífræna sauðfjárframleiðslu til 
aðlögunar að þeirri framleiðslu, séu þeir metnir til þess hæfir m.t.t. til búskaparsögu og 
framleiðsluaðstæðna. 
 
Staða: Ályktunin var send Bændasamtökunum og Fagráði í sauðfjárrækt. Veittar voru 1.5 m. 
kr. af fagfé til verkefnisins á árinu 2011, en fimm sauðfjárbú eru í nú í ferli til að aðlaga 
framleiðsluna að lífrænum búskaparháttum. 
 
3.10 Uppfærslur á dkBúbót  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 , beinir því til Bændasamtaka Íslands að þau 
beiti sér fyrir því að uppfærslur á DK-Búbót forritinu berist fyrr til bænda. 
 
Staða: Málið var sent Bændasamtökunum og rætt á fundi með þeim í maí 2011.  BÍ telur það 
ekki á sínu valdi að flýta þessum uppfærslum, heldur sé málið á forræði skattayfirvalda og dk 
Hugbúnaðar.  Væntingar um hraðari uppfærslur séu óraunhæfar. 
 
3.11.  Ullarmat  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hvetur stjórn LS að beita sér fyrir að Ístex 
komi upp rafrænni og gagnvirkri skráningu á athugasemdum við ullarmat til bænda. Til þess 
að rekjanleiki á þeim sé klár og einfaldur í framkvæmd fyrir Ístex. Jafnframt hvetur fundurinn 
Ístex til að skerpa betur á þeim skilyrðum sem gilda fyrir lambsullarflokka.  
 
Staða: Málið var sent Ístex og fagráði í sauðfjárrækt. Ístex er með í vinnslu hugmynd að 
vefgátt fyrir innleggjendur þar sem þeir geti skoðað matið og þá athugasemdir við það, mun 
fyrr en nú er.  Þetta er ekki komið til framkvæmda.  Innleggjendur hjá Ístex eru tæplega 3.000 
og á síðasta ári fengu um 10% þeirra athugasemdir við ullarmat.  Fjárhagsleg áhrif eru þó 
lítil því heildarupphæð verðfellingar var aðeins 3,1 m. kr sem eru 0,68% af heildarverðmæti 
innleggsins.  Meðaltalsverðfelling er rúmar 10 þúsund krónur pr. innleggjanda. Ull 
innleggjenda sem hafa fengið alvarlegar athugasemdir hefur í vetur verið tekin til hliðar og 
ullarmatsnefnd endurmetið hana.  Þeir aðilar munu fá sérstaka greinargerð um ástæður 
verðfellingarinnar hjá sér. Árið 2010 voru haldin á þriðja tug ullarflokkunarnámskeiða um allt 
land, í samvinnu Ístex og LS.  17 af 19 aðildarfélögum gengust fyrir námskeiðum á sínu 
svæði, mörg fleiri en einu. 



 
4.1. Lambakjötskynningar úti á landi  
 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til Markaðsráðs og aðildarfélaga 
LS að vera með kynningar á lambakjöti sem víðast og eru bændur hvattir til að taka þátt í 
þeim.  Einnig gæti Markaðsráð kynnt starfsemi sína í leiðinni. 
 
Staða: Málið var sent Markaðsráði og aðildarfélögum LS.  Haldið var áfram að skipuleggja 
kynningar í samvinnu MK, Meistarfélags kjötiðnaðarmanna og aðildarfélaga LS.  Sjö 
aðildarfélög stóðu að slíkum kynningum sumarið 2011 
 
4.2  Starfsþjálfun í sveitum  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 felur stjórn LS að taka saman upplýsingar og 
kynna fyrir bændum möguleika þeirra til að ráða til sín fólk af atvinnuleysisskrá í tímabundna 
starfsþjálfun eða önnur  verkefni, í samræmi við reglur Vinnumálastofnunar.  
 
Staða: Tekin var saman greinargerð um málið eftir að það var kannað hjá VMST. Hún var birt 
á saudfe.is og er þar aðgengileg enn: 
http://www.saudfe.is/forsida/1270-starfstjalfun-i-sveitum.html 
 
4.3. Greiðslufyrirkomulag ullar  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011  beinir til stjórna LS og  ÍSTEX  að stytta þá 
greiðslufresti sem í gildi eru frá því að bóndi skráir ullina þar til lokagreiðsla berst. 
 
Staða: Ályktunin var send Ístex og rædd í stjórn félagsins.  Fyrri greiðsla hefur verið hækkuð 
úr 70 í 75 % en uppgjöri hefur ekki verið flýtt.  Fyrirtækið getur ekki gert það án lántöku og 
hefur enn sem komið er ekki verið tilbúið til að stíga það skref.   
 
4.4.  Afurðaverð  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 skorar á alla  sláturleyfishafa  að hækka 
afurðaverð til bænda verulega á komandi hausti.  Aðföng og annar kostnaður við 
búreksturinn hefur hækkað um tugi prósenta á undanförnum misserum en verð til bænda 
lítið hækkað.  Verð á lambakjöti og öðrum afurðum sauðfjár hefur að undanförnu hækkað 
mjög á erlendum mörkuðum og eftirspurn aukist. Þá eru  væntingar  um hækkanir 
innanlands og ætti það að skapa svigrúm til hækkana á verði  til bænda. Fundurinn skorar 
einnig á stjórn LS og sauðfjárbændur alla að fylgja þessari kröfu fast eftir.  
 
Staða: Málið var sent sláturleyfishöfum, hverjum fyrir sig.  Dæmi voru um að þeir 
endursendu bréfið með ályktunni þar sem þeir töldu það fara í bága við samkeppnislög. Af 
þeim sökum fékk stjórn LS lögfræðing BÍ til að meta hvort það gæti staðist.  Hans niðurstaða 
var að það geti farið í bága við samkeppnislög að álykta eins og segir í ofangreindri 
samþykkt og stjórn LS telur rétt að það komi fram hér í þessari skýrslu. 
Svo sem frægt er orðið hækkaði stjórn LS viðmiðunarverð LS á lambakjöti um 25% frá 
viðmiðunarverði 2010, en verð á ærkjöti var hækkað um rúm 93%, m.a. í ljósi nýrrar 
verðtöflu sem samþykkt var á aðalfundi 2011.   Niðurstaða haustsins varð að  
lambakjötsverð hækkaði um 16,9% frá raunverði 2010 en annað kjöt um 109,5%.  Vegin 
saman varð hækkunin 18,7%.  Munur á raun- og viðmiðunarverði er nú orðinn talsverður.  
Bilið er núna 86 kr/kg (18,5%) til að raunverðið 2011 nái viðmiðunarverðinu 2011. Þá er átt 
við vegið meðalverð fyrir allt kjöt.  Þess má geta að KS og SKVH hafa nú þegar hækkað sína 
verðskrá um 6% frá haustinu 2011, en ekki er vitað um áform annarra afurðastöðva þegar 
þetta er skrifað.   



 
4.5. Aukagreiðslur á afurðaverð 2010   
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011   lýsir ánægju sinni með ákvörðun þeirra 
sláturleyfishafa sem nú hafa ákveðið að greiða innleggjendum sínum uppbót á hvert kíló af 
innlögðu dilkakjöti haustið 2010. Fundurinn hvetur jafnframt aðra sláturleyfishafa að gera 
slíkt hið sama 
 
Staða: Málið var sent sláturleyfishöfum, hverjum fyrir sig. Allir nema Fjallalamb greiddu 
uppbót á afurðaverð 2010, algengast 8-9 kr. á kíló innlagðs lambakjöts  Því til viðbótar hafa 
KS, SKVH og SS nú ákveðið að greiða 2,15% uppbót á innlegg 2011 og Norðlenska með sama 
hætti 2,20%. Þar til viðbótar hefur Fjallalamb tilkynnt um 2,25% uppbót á innlagt lambakjöt. 
Þessar uppbætur eru greiddar á allt innlagt kjöt, óháð gæðaflokki eða dýrategund. 
 
4.6 Verðlag á gærum, innmat og flutningi sauðfjár  
 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar LS að leita eftir 
upplýsingum um  tekjur og gjöld hjá sláturleyfishöfum vegna annarra afurða en kjöts svo 
sem gærur, innmat o.fl. Einnig að kanna kostnað við fjárflutninga að sláturhúsi. Stjórn LS 
kynni síðan bændum niðurstöður sínar. Jafnframt skorar fundurinn á sláturleyfishafa að 
upplýsa innleggjendur sína um skilaverð  á fyrrnefndum afurðum og kostnað við 
fjárflutninga. 
 
Staða: Málið var sent sláturleyfishöfum, hverjum fyrir sig, en engin efnisleg svör bárust.  Það 
er mat stjórnar LS að það skili ekki árangri að krefjast þessara upplýsinga í því skyni að birta 
samanburð þeirra opinberlega. Sláturleyfishafar vilja einfaldlega ekki gefa þær upp og vísa 
þar samkeppnissjónarmiða. Stjórnin hvetur þó innleggjendur eftir sem áður til að fara fram á 
þessar upplýsingar hjá þeim sláturleyfishafa sem þeir skipta við,  hvort sem er á fundum sem 
eða með því að leita til fyrirtækjanna beint. 
 
4.7. Sláturkostnaður við heimtöku   
 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 telur eðlilegt að bændur fái uppgefinn hjá 
sláturleyfishöfum raunverulegan kostnað við slátrun.  Einnig telur fundurinn eðlilegt að 
bændur borgi lágmarkskostnað vegna slátrunar á gripum sem ætlaðir eru til heimanota.  
Eðlilegt er samt að greinamunur sé gerður á heimtökukostnaði innleggjenda og kostnaðar 
vegna verktakaslátrunar. 
 
Staða: Sama á hér við og varðandi ályktun 4.6. 
 
4.8.  Útflutningur á sláturfé 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar LS að hún athugi hvort 
mögulegt sé að flytja út sláturfé á fæti og hvaða kosti og galla það geti haft í för með sér. 
 
Staða: Rætt hefur verið við innlendu skipafélögin tvö og þau beðin um að áætla kostnað við 
að flytja út 25.000 gripi frá Grundartanga til Aberdeen, en engin svör bárust þaðan.  
Tilboð fékkst frá Vroon skipafélaginu í Hollandi í október 2011. Þetta er stórt og öflugt 
skipafélag í gripaflutningum sem starfar bæði í Evrópu og Eyjaálfu http://www.vroon.nl/21-
livestock.php 
Forsendur voru (25.000 lömb), október 2012, allt sótt á einn stað og afhent í Aberdeen í 
Skotlandi.  Gengisviðmið miðaðst við október 2011. 
Tilboðið hljóðaði upp á 920.000 dollara fyrir 22.750 lömb. 
Miðað við gengi dagsins þá er kostnaður pr. lamb rúmir 40 dollarar eða 4.724 kr. 



Útfrá 16 kg lambi yrði kostnaður pr. kg 295 kr/kg 
 
Fóður er ekki innifalið, ekki heldur innlendur flutningur og flutningur til kaupanda í Skotlandi.  
Jafnframt er ljóst að gæðastýringarálag fengist ekki á þessi lömb. 
Núverandi meðalverð í Bretlandi er 5.09 evrur/kg - sem eru 813 ISK 
10% verðtollur er á lifandi fé frá Íslandi til ESB (Tollkvóti 92 tonn lifandi vigt - e.t.v. 2.300 lömb 
m.v. 40 kg). Innflutningur utan kvóta ber 0.8 EUR toll pr kg/lifandi vigtar eða 133 ISK. 
Ofangreind gögn voru send til formanna aðildarfélaga í október 2011. 
 
4.9 Forsendur viðmiðunarverðs 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 samþykkir að  viðmiðunaverð LS taki mið af 
tillögum nefndar sem falið var að endurskoða uppbyggingu  verðhlutfalla. 
 
Staða: Allir sláturleyfishafar tóku upp nýju töfluna skv. samþykkt aðalfundar.  Á haustfundum 
LS komu fram bæði ánægju- og óánægjuraddir með hana, en reynslan af henni er auðvitað 
ekki löng enn sem komið er. 
 
5.1. Refaveiðar 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar Landsamtaka 
sauðfjárbænda að þrýsta á stjórnvöld og sveitarfélög að leggja meiri fjármuni til refaveiða í 
því skyni að draga úr tjóni af völdum refs.  
 
Staða: Málið var sent umhverfisráðuneytinu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.  Engin 
viðbrögð bárust þaðan.  Refaveiðar eru nú alfarið á ábyrgð einstakra sveitarfélaga, þar sem 
ríkissjóður leggur ekkert fjármagn fram til veiðanna lengur. Ástandið er því afar misjafnt eftir 
áherslum og fjárráðum einstakra sveitarfélaga.  Kvartanir berast í auknum mæli vegna 
aukinnar útbreiðslu á ref og hann leggist í auknum mæli á fé.  Skv. tölum Umhverfisstofnunar 
voru ríflega 6.000 dýr veidd árið 2010, en ekki liggja fyrir tölur frá 2011.  Til fróðleiks má 
geta þess að elstu opinberu fyrirmæli um refaveiðar sem heimildir eru um hérlendis eru frá 
1295. 
 
5.2. Raforkuverð   
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011, mótmælir harðlega miklum hækkunum á 
rafmagnskostnaði  undanfarin ár.  Þessi hækkun hefur einkum komið illa við íbúa 
landsbyggðarinnar og er mjög óeðlileg í ljósi þess að á mörgum svæðum er einungis boðið 
upp á einfasa rafmagn sem er ekki sambærilegt að gæðum og þriggja fasa rafmagn.  
Fundurinn tekur heilshugar undir ályktun búnaðarþings mál nr. 9/2011 um sama efni.   
 
Staða: Málið var sent iðnaðarráðuneytinu.  Á árinu hélt bilið á milli orkuverðs í dreifbýli og 
þéttbýli áfram að aukast.  Orkan sjálf er yfirleitt á sambærilegu verði, en flutningur og 
dreifing hækkar meira í dreifbýli.  Málið hefur því ekki þróast í þá veru sem samþykktin 
kveður á um.  Búnaðarþing 2012 samþykkti ályktun þar sem farið var fram á fulla jöfnun 
orkuverðs með sama hætti og allt landið var á sínum tíma gert að einu símagjaldsvæði. Sjá 
hér: http://www.bondi.is/Pages/2372 
 
5.3.  Eldsneytisverð og aðrar aðfangahækkanir.  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011, lýsir yfir verulegum áhyggjur af þeim miklu 
hækkunum aðfanga sem orðið hafa í landbúnaði undanfarin ár, sérstaklega á áburði og olíu.  
Skorar fundurinn á stjórnvöld að draga úr álögum á eldsneyti.   



Greinargerð:Hinar óhóflegu álögur sem nú eru á eldsneytisverði koma hvað harðast niður á 
fólki í dreifðum byggðum landsins sem þurfa oft á tíðum að sækja atvinnu og þjónustu um 
langan veg, einnig leiðir þessi óhóflega skattheimta til allt of mikils flutningskostnaðar.  Þá er 
vert að vekja athygli á að vegaþjónusta er nú skert frá því sem áður var. 
 
Staða: Málið var sent fjármálaráðuneytinu.  Á árinu var ekki dregið úr álögum á eldsneyti og 
eldsneytisverð hefur aldrei verið hærra. Málið hefur því ekki þróast í þá veru sem samþykktin 
kveður á um, frekar en mál 5.3. Hægt hefur á áburðarverðhækkunum en hann hefur eftir 
sem áður ríflega þrefaldast í verði frá 2007. Búnaðarþing 2012 samþykkti ályktun um málið, 
þar sem farið var fram lækkun gjalda á eldsneyti.  Sjá hér: http://www.bondi.is/Pages/2372 
 
5.4. Framlög í Landbótasjóð 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011, lýsir yfir vonbrigðum með að Landgræðslan 
hafi ekki staðið við fyrirheit sín um að efla Landbótasjóð, þrátt fyrir að L.S. greiði í hann núna 
5 milljónir á ári, heldur hafi dregið úr eigin framlagi frá fyrra ári.   
 
Staða: Ályktuninni var komið á framfæri við Landgræðsluna.  Fjárveitingar í Landbótasjóð 
hafa verið í samræmi við samning LS og Landgræðslunnar frá 2010. LGR lagði 21 m. kr. í 
sjóðinn 2008, 26 m. kr. 2009 og 32 m. kr. 2010.  Árið 2011 var framlagið 27 m. kr. auk 5 m. kr. 
af þróunarfé sauðfjárræktar sbr. framangreindan samning.   
 
 


