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Aðal fundur  LS 2012  

REGLUGERÐ 
um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 

 

Tillögur um breytingar unnar af Landgræðslunni að beiðni stjórnar LS.  Greinar sem 
ekki er lagt til að breytist hafa verið felldar út. 

 
3. gr. 

Orðskýringar. 
Merking hugtaka er sem hér segir: 

1. Auðnir og rofsvæði: Ógrónar eða mjög lítið grónar landgerðir (2-20% þekja 

háplantna) sem mótast af mörgum ferlum jarðvegsrofs; t.d. urðir, melar, sandar, 

sendnir melar, hraun, sendin hraun, áreyrar o.fl. 

2. Álagsgreiðsla: Tiltekin fjárhæð sem greiðist á gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 

3. Ágangur búfjár: Nýting lands til beitar í heimildarleysi, þ.e. án eignarheimildar eða 

skriflegs samnings um nýtingarrétt við þann/þá sem eignarheimild hafa. 

4. Ástand beitilands: Eiginleikar og samsetning gróðurs og jarðvegs í vistkerfi við-

komandi landsvæðis, í samanburði við það sem telja má eðlilegt miðað við 

náttúrulegar aðstæður og hóflega landnýtingu að mati eftirlitsaðila skv. 2. gr. 

5. Sjálfbær landnýting:  Nýting sem ekki gengur á höfuðstól jarðvegs eða gróðurs né 

hamlar bata lands. 

6. Búfjáreftirlitsmaður: Starfsmaður sveitarfélags sem hefur eftirlit með ásetningi 

búfjár, aðbúnaði, fóðrun og beit á láglendi skv. lögum um búfjárhald og reglugerð um 

búfjáreftirlit.   

7. Búsnúmer: Landnúmer skv. fasteignamati auk númers rekstrareiningar innan býlis. 

8. Framleiðandi: Hver sá sem á eigin vegum framleiðir sauðfjárafurðir, hvort sem er 

einstaklingur, lögaðili, aðili að félagsbúi eða ríkisbú.  

9. Framleiðsluár: Almanaksár.  

10. Gróðureinkunn: Einkunn sem gefur til kynna ástand gróðurs. 

11. Gróðurflokkur: Gróðursamfélag sem hefur sérstaka eiginleika með tilliti til gróður-

samsetningar og beitar. 

12. Gæðahandbók: Handbók sem er ætlað að skjalfesta framleiðsluaðferðir og fram-

leiðsluaðstæður á sauðfjárbúum til hagnýtingar við ákvarðanatöku í rekstri og mark-

aðssetningu afurða. Bændasamtök Íslands annast útgáfu, endurskoðun og dreifingu 

hennar.  

13. Heimaland: Land sem hlutaðeigandi framleiðandi, eigandi eða ábúandi, fer einn með 

nýtingarrétt að. 

14. Jarðvegsrof: Losun og flutningur jarðvegsefna eða yfirborðsefna sem hamlar eða 

getur hamlað vexti gróðurs eða getur komið í veg fyrir að gróður nemi land í yfir-

borði jarðvegs. 

15. Landbótaáætlun: Tímasett aðgerðaáætlun um úrbætur á ástandi lands og/eða land-

nýtingu, sbr. 14.-15. gr. 

16. Landnýting: Nýting lands til beitar. 
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17. Stýriþættir: Þættir sem gefa viðbótarupplýsingar um land og nýtingu þess og geta haft 

áhrif á niðurstöðu vottunar, svo sem vísitegundir, landgerð, hæð yfir sjávarmáli, halli 

lands, önnur landnýting o.fl. 

18. Upprekstrarheimaland: Eignarland sem nýtt er sameiginlega af einum eða fleiri 

aðilum og afmarkast af landfræðilegum aðstæðum og/eða girðingum.  

 

II. KAFLI 

Umsóknir og skráningar. 

4. gr. 

Umsókn. 
Framleiðandi sá sem óskar eftir að taka upp gæðastýrða sauðfjárframleiðslu á búi sínu 

skal senda skriflega umsókn til Matvælastofnunar á eyðublöðum sem stofnunin skal láta í té 

eftir beiðni. Umsóknum skal skila eigi síðar en 20. nóvember ef framleiðandi óskar eftir 

álagsgreiðslum fyrir næsta almanaksár.   

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í umsókn: 

a) Nafn, kennitala og lögheimili framleiðanda, auk virðisaukaskattsnúmers. 

b) Jarðir, upprekstrarheimalönd og afréttir sem framleiðandi nýtir til beitar, tilgreint með 

nafni og landnúmeri. Skriflegt samþykki eiganda eða afnotahafa lands vegna nýtingar 

jarða, upprekstrarheimalanda eða afrétta, sé hann annar en umsækjandi. Greina skal frá 

fjölda vetrarfóðraðs búfjár og beitartíma í heimalandi, upprekstrarheimalandi og afrétti.  

c) Búsnúmer á því búi sem sótt er um gæðastýringu á.  

d)  Greiðsluupplýsingar vegna álagsgreiðslna. 

 

 

IV. KAFLI 

Landnýting framleiðanda. 

12. gr. 

Meginreglur um landnýtingu. 
Landnýting framleiðanda skal vera sjálfbær á öllu því landi sem hann nýtir samkvæmt 

þeim kröfum sem settar eru fram í viðmiðunarreglum í viðauka I við þessa reglugerð um mat 

á ástandi lands og landnýtingu.  

Nýting auðna og rofsvæða getur ekki talist sjálfbær. Slík svæði geta aðeins hlotið 

tímabundna staðfestingu á sjálfbærni sé í gildi landbótaáætlun, sem hefur það að markmiði að 

koma í veg fyrir beit á slíkum svæðum og/eða að þau verði gerð beitarhæf með landbótum 

sbr. viðmiðunarreglur í viðauka I. á ekki lengra tímabili en 10 árum. 

Landnýting framleiðanda skal ekki fela í sér ágang búfjár í hans eigu á annarra land. 

Nýting upprekstarheimalands og annars sameiginlegs lands, skipts eða óskipts skal ekki vera 

umfram eignarhlut framleiðanda í viðkomandi landi.  

Framleiðendur sem ekki uppfylla skilyrði um landnýtingu skv. IV. kafla uppfylla ekki 

skilyrði um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Hver sá framleiðandi sem gengur gegn landbóta-

áætlun sem hann hefur skuldbundið sig til að hlíta uppfyllir ekki skilyrði um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu.  

 

14. gr. 

Landbótaáætlun fyrir heimaland. 

Framleiðandi getur gert landbótaáætlun fyrir heimaland sitt til allt að 10 ára. Eftirlitsaðili 

skv. 2. gr. skal votta að landbótaáætlun stuðli að þeim markmiðum sem fram koma í 1. og 2. 

mgr. 12. gr. og viðauka I. Landbótaáætlanir skulu settar upp með hliðsjón af viðauka II við 
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þessa reglugerð. Allar lýsingar á aðgerðum skulu vera afdráttarlausar og skýrar. Ákvarðanir 

byggðar á samráði skulu vera staðfestar með skriflegum hætti af viðkomandi aðilum eða 

fulltrúum þeirra. 

 

 

15. gr.  

Landbótaáætlun fyrir upprekstrarheimalönd og afrétti. 
Landbótaáætlun framleiðenda fyrir upprekstrarheimalönd og afrétti til allt að 10 ára skal 

unnin í samráði allra framleiðenda sem nytja landið og æskja þess að öðlast staðfestingu á 

gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu. Við gerð landbótaáætlunar skulu framleiðendur eftir því sem 

við á hafa samráð við landeigendur, sveitarfélög og stjórnir fjallskiladeilda.   

Framleiðendur skulu við gerð landbótaáætlunar fyrir afrétti leita atbeina viðkomandi 

fjallskiladeildar og umsagnar gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins skv. 16. gr. laga 

nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. Einnig skal líta til 12. gr. sömu laga sé talin þörf 

sambærilegra ráðstafana fyrir upprekstrarheimalönd.  

Eftirlitsaðili skv. 2. gr. skal votta að landbótaáætlun stuðli að þeim markmiðum sem fram 

koma í 2. mgr. 13. gr. og viðauka I. Landbótaáætlanir skulu settar upp með hliðsjón af við-

auka II við þessa reglugerð. Allar lýsingar á aðgerðum skulu vera afdráttarlausar og skýrar. 

Ákvarðanir byggðar á samráði skulu vera staðfestar með skriflegum hætti af viðkomandi 

aðilum eða fulltrúum þeirra. 

 

16. gr. 

Eftirlit og ágreiningsatriði. 
Matvælastofnun hefur eftirlit með hvort landbótaáætlun sé fylgt.  

Matvælastofnun og eftirlitsaðilar geta krafið framleiðanda um gögn til sönnunar á 

heimildum hans til nýtingar þess lands sem hann tilgreinir í umsókn sinni um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu. Matvælastofnun skal tilkynna landeigendum sé land þeirra tilgreint í 

umsókn sem beitiland sbr. 4. gr. reglugerðar þessarar og gefa viðkomandi hæfilegan frest til 

andmæla.  

Leiði eftirlit í ljós að landnýting framleiðanda hafi breyst svo hún uppfylli ekki lengur 

skilyrði 1. mgr. 12. gr. skal eftirlitsaðili skv. 2. gr. tilkynna það Matvælastofnun sem skal 

greina framleiðanda frá ástæðum þess og gefa honum nægan frest til að semja landbótaáætlun.  

 

VIÐAUKI I 

Viðmiðunarreglur um mat á ástandi lands og landnýtingu. 

 

 

Afréttir. 

Ástand afrétta er metið með hliðsjón af útbreiðslu og ástandi gróðurs, jarðvegsrofi og 

hlutfalli auðna. Þar sem ástand beitilands á afrétti telst neðan ásættanlegra viðmiðunarmarka 

skal liggja fyrir áætlun um landbætur. 

Afréttir sem þurfa frekari skoðunar við skulu skoðaðir af Matvælastofnun eða 

eftirlitsaðila og nýtingaraðilum m.t.t. nauðsynlegra úrbóta. Þá skal gætt að stýriþáttum s.s. 

vísitegundum beitarplantna, hæð yfir sjávarmáli, halla lands, annarri landnýtingu o.fl. sem 

getur haft áhrif á niðurstöðu. Þar sem þörf er á úrbótum verður að gera landbótaáætlun og 

vinna eftir henni. Nýting auðna og rofsvæða telst ekki sjálfbær. Áætlun fyrir slíkt land skal 

miða við að það takist á 10 árum eða skemur að bæta ástands lands nægilega eða friða landið 
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fyrir búfjárbeit. Að öðrum kosti telst nýting landsins ekki sjálfbær og uppfyllir því ekki 

skilyrði um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu.  

 

 

 

4. tafla.  Viðmiðunarmörk fyrir ástand beitilands á afréttum. 

 

 

Lokaeinkunn E 

Rof og ástand 

gróðurs 

Lokaeinkunn 

D+E 

Rof og ástand 

gróðurs 

Auðnir 

Staðfesting með eða án 

skoðunar 

<5% <40% <33% 

Frekari skoðun – landbóta 

þörf eða staðfesting án 

skilyrða 

5-15% 40-55% 33-75% 

Landbótaáætlun 

nauðsynleg, hámark 10 ár.  

>15% >55% >75% 

 

 

VIÐAUKI II 

Fyrirmynd að landbótaáætlun. 

Samkomulag um landbótaáætlun fyrir [nafn á afrétti/heimalandi] 

 

 

2. Umfang 

2.1. Til að ná ofangreindum markmiðum um landnýtingu eru framleiðendur sammála um 

eftirfarandi: 

A. [skilgreining á skyldum. Sé upprekstrartími breytilegur milli ára skal hann staðfestur 

skriflega af eftirlitsaðila hvert ár fyrir sig.] 

.... 

 

 

 


