
Mál send til aðalfundar LS 2012 

Lagt er til að allar samþykktir aðalfundar hefjist svo:  Aðalfundur 

Landssamtaka sauðfjárbænda 2012... 

1. Til allsherjarnefndar 

1.1. Um NOR 98 

Frá almennum sauðfjárbændafundi á Egilsstöðum 16. febrúar 2012 

Fundur  um niðurskurð á fé  vegna sjúkdómsins NOR-98   fer þess á leit að heildarniðurskurði verði 

frestað á sauðfé á bænum Merki, þar til tekin hefur verið ákvörðun um með hvaða hætti veikin NOR- 

98 verður skilgreind í reglugerð til framtíðar. 

Sú ákvörðun verði byggð á mati færustu sérfræðinga á sviði sjúkdóma í sauðfé. 

Einnig beinir fundurinn því til Landssamtaka sauðfjárbænda (LS )  að taka á félagslega þættinum sem 

snýr að slíkri ákvarðanatöku. 

Þessi stefnumótun af hálfu MAST og LS verði tekin til umfjöllunar á næsta aðalfundi LS. 

Frá Fsb. Árnessýslu 

Aðalfundur LS hvetur Matvælastofnun til að endurskoða verklagsreglur og viðbrögð við 

sauðfjársjúkdómnum Nor98. Einnig hvetur fundurinn til að tilfellið að Merki á Jökuldal verði nýtt til 

að gera frekari rannsóknir á sjúkdómnum. 

Frá Fsb. í Skagafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn á Löngumýri 6. mars 2012 krefst þess að 

Matvælastofunun endurmeti aðgerðaáætlun sína við riðuafbrigðinu Nor 98. 

Greinargerð: Ýmislegt virðist benda til þess að riðuafbrigðið NOR 98 lúti ekki sömu lögmálum og hin 

hefðbundna riða sem þekkt er hérlendis og sé mjög frábrugðin henni að mörgu leiti.  Þetta gefur til 

kynna að vart sé eðlilegt að sömu viðbragðsáætlanir séu notaðar gagnvart báðum þessum 

riðuafbrigðum.  Þess vegna er það mikilvægt að farið verði ofaní saumana á því hvort gildandi 

viðbragðsáætlun vegna riðuveiki eigi við þegar um afbrigðið NOR 98 sé að ræða. 

Frá Fsb. í V-Húnavatnssýslu 

Aðalfundur L.S haldinn á Hótel Sögu 30.mars 2012 beinir þeim tilmælum itl Matvælastofnunar að 

endurskoða aðgerðir sínar ef upp kemur riða af svokölluðum nor 98 afbrigði. 

Greinargerð: Ekki eru til þekkt dæmi um smitun milli einstaklinga og virðist afbrigðið koma upp 

handahófskennt. Ef horft er til annara landa þá er þar tekið á málum með gjörólíkum hætti þar sem 

niðurskurður á viðkomandi búum tíðkast ekki. 

 

 



Frá Fsb. í S-Þingeyjarsýslu 

 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í S-Þing haldin 23. febrúar 2012 beinir því til aðalfundar LS , að 

matvælastofnun taki mið af reynslu annara Þjóða þegar kemur að viðbrögðum við NOR- 98 tilfellum. 

Ekki er réttlætanlegt að skera niður heilbrigðar hjarðir þegar slík tilfelli koma upp þar sem ekki hefur 

verið sýnt fram á að alvara sjúkdómsins kalli eftir því. Má í því samhengi nefna rannsóknir í 

Danmörku, Nýja-Sjálandi og Bandaríkjunum. 

Frá Dsb. í Bsb. N-Þingeyjarsýslu 

Aðalfundur sauðfjárbændadeildar BSNÞ 2012 beinir því til MAST að endurskoða verkferla ef NOR98 

greinist í sauðfé. Fundurinn telur að uppi sé óvissa um hvort nauðsynlegt sé eða gagnlegt að skera 

niður sauðfé þar sem þessi veiki greinist. Nauðsynlegt er að eyða þessari óvissu eftir því sem hægt er.  

 

1.2 Um landnýtingu og fjallskil 

Frá Fsb. Árnessýslu 

Aðalfundur LS ítrekar mikilvægi þess að landeigendur og umráðamenn lands sinni lögbundinni 

smölun á jörðum sínum. 

Aðalfundur LS telur 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 verja nýtingarréttinn fyrir eigendur þeirra jarða sem 

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

1.3 Um ásetningshlutfall skv. sauðfjársamningi 

Frá Fsb. Eyjafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 6. mars 2012 hvetur stjórn LS til 

þess að hefja umræðu um breytingar á ásetningshlutfalli úr 0,6 í allt að 1,0. 

1.4 Um búvörusamninga 

Frá Fsb. í V-Skaftafellssýslu 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda Vestur-Skaftafellssýslu haldinn á Hótel Klaustri þriðjudaginn 13. 

mars 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 póstþjónustu í dreifbýli 

Frá Fsb. í V-Skaftafellssýslu 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda Vestur-Skaftafellssýslu haldinn á Hótel Klaustri þriðjudaginn 13. 

mars 2012 mótmælir skertri póstþjónustu í dreifbýli og fer fram á að landsmönnum verði ekki 

mismunað eftir því hvar á landinu þeir búa. 



1.6 Um slátrun á óskilafé 

Frá aðalfundi sauðfjárræktarfélags Kjósarhrepps 

Aðalfundur sauðfjárræktarfélags Kjósarhrepps samþykkir að beina því til MAST að endurskoða reglur 

um ómerkt fé sem kemur til slátrunar, eða leita eftir undanþágu frá þessu ákvæði, 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. 

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

með öðrum hætti. 

2. Til fagnefndar 

2.1 Um Fjárvís 

Frá aðalfundi sauðfjárræktarfélags Kjósarhrepps 

Aðalfundur SF.Kjós haldinn í Ásgarði þann 7. Desember 2011 skorar á  Tölvudeild BÍ, þ.e. forritara og 

umsjónarmenn Fjárvíss, að athuga hvort ekki væri hægt að setja upp pörunarforrit í Fjárvís, 

samskonar og er í  Worldfeng, þar sem hægt væri að para saman einstaklinga og jafnvel hópa  og sjá 

skyldleika þeirra (%) , mögulega liti, og kynbótaspá. 

Frá Fsb . Dalasýslu 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn 14. febrúar 2012 beinir því til aðalfundar 

Landssamtaka sauðfjárbænda að fá yfirlit yfir notkun á fjármunum þeim sem innheimtir voru vegna 

notendagjalda fyrir FJÁRVÍS í árslok 2011. 

Greinargerð: Árið 2011 var innheimt árgjald af Fjárvís í fyrsta skipti, 7.800 krónur á hvern 

skýrsluhaldara með fleiri en 50 ær. Ef gert er ráð fyrir að 1000 skýrsluhaldarar greiði árgjaldið gerir 

það rétt um 8.000.000 króna í tekjur. Samkvæmt tilkynningu frá tölvudeild BÍ er árgjaldið vegna 

tímabilsins 1. júlí 2011 til 30. júní 2012 og á að tryggja ákveðinn stöðugleika í þróun kerfisins. Það er 

mat Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu að lítið hafi áunnist í þróun kerfisins frá því í ársbyrjun 2010 og 

telur því rétt að birti verði gögn um hvernig notendagjöldum sem innheimt eru af bændum er varið 

við þróun kerfisins. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn 14. febrúar 2012 beinir því til aðalfundar 

Landssamtaka sauðfjárbænda að útbúið verði hagnýtt kennsluefni um notkun á FJÁRVÍS til að 

auðvelda mönnum notkun kerfisins. 

Greinargerð: Það er mat Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu að FJÁRVÍS kerfið sé ekki nógu 

notendavænt og sumir skráningarmöguleikar illfinnanlegir. Einnig skortir verulega á að til sé gott 

kennsluefni um notkun kerfisins. Ekki er nóg að vera með stutt námskeið í notkun kerfisins heldur 

þarf einnig að útbúa kennsluefni sem liggur á netinu. Á YouTube má víða finna gott kennsluefni í 



hinum ýmsu forritum, s.s. Word og Excel. Þar er því óplægður akur í að útbúa og setja inn kennsluefni 

í notkun FJÁRVÍS, t.d. nokkur stutt myndbönd þar sem farið er í afmarkað atriði hverju sinni. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn 14. febrúar 2012 beinir því til aðalfundar 

Landssamtaka sauðfjárbænda að hraðað verði allri þróun við vefkerfið FJÁRVÍS. Árangur af þróun 

kerfisins þarf að vera sýnilegur bændum strax í ár, breytingar hafa ekki sést á kerfinu í heilt ár.  

Greinargerð: Þau er ótal mörg atriði sem má telja upp og má bæta til að gera FJÁRVÍS notendavænni. 

Eitt atriði væri til dæmis að kerfið ynni óháð því hvaða vafra viðkomandi notandi kýs að nota í stað 

þess að allir þurfa að notast við Explorer vafrann í dag. Einnig mætti samhæfa að ekki skipti mál hvort 

komma eða punktur er notaður þegar slá á inn tölu þar sem aukastafur er notaður. Einnig er mjög 

brýnt að til dæmis við þungaskráningu séu allar fyrirliggjandi upplýsingar um einstaklinginn 

aðgengilegar þar sem margir bændur eru nú þegar nettengdir í fjárhúsum, í stað þess að þurfa fletta 

öllum upplýsingu upp annars staðar. Annað atriði sem er brýnt að koma þarna inn er lyfjaskráning svo 

sá hluti gæðastýringarinnar sé mögulegur á tölvu. Einnig mætti bæta framsetningu á ýmsum 

skýrslum, s.s. að þunga og kjötmatseinkunn sé aðgengileg undir Kjötmatsyfirliti í stað þess að vera 

aðeins aðgengileg undir Afkvæmarannsókn og þá með skilyrðum. 

Það er mat Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu að verði ekki sýnilegur árangur af þróun Fjárvís á þessu 

ári hætti margir að nota netkerfið og kjósi þessi í stað að skila bók með tilheyrandi auknum kostnaði 

við skráningar fyrir Bændasamtökin sem og aukinni hættu á villum. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn 14. febrúar 2012 beinir því til aðalfundar L.S. að 

hraðað verði þróun á vasafjárvís svo fullt not verði af örmerkjum í sauðfé. 

Greinagerð: Vorið 2011 keypti nokkur hópur bænda örmerki í lömb. Vorskráningarhlutinn kom ekki 

fyrr en um 10. maí og ekki var unnat að skrá lífþunga lamba í haust þrátt fyrir endurtekin loforð um 

slíkt. Eins er með fangskráningu í vetur.  

Frá Fsb. í Skagafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn á Löngumýri 6. mars 2012 beinir því til 

Bændasamtaka Íslands að við endurskoðun á fjarvis.is sem nú er í undirbúningi verði númerakerfi á 

ánum breytt á þann veg að tekið verði upp fjögurra stafa tala í ærnúmerum í stað þess þriggja stafa 

kerfis sem nú er við líði. 

Greinagerð: Þróun síðustu ára hefur orðið sú að fjárbúum hefur fækkað en á sama tíma hafa mörg 

þeirra stækkað.  Þegar ásetningur er kominn á annað hundrað gimbrar til viðhalds, er óhjákvæmilegt 

annað en að nokkuð margar ær á búinu hafa sama númer, aðeins árgangur skilur þar að.  Þetta er til 

mikilla óþæginda fyrir þá sem vilja eingöngu vinna með ærnúmerin í stað þess að þurfa alltaf að 

tilgreina ártalið einnig þegar lesið er af kind. Fjárvís kerfið stendur nú frami fyrir ákveðnum 

tímamótum þar sem framundan er algjör endurskoðun á kerfinu.  Því væri best að grípa tækifærið 

núna að stíga þetta skref í því að breyta númerakerfinu í takt við nýja tíma. 

Frá Fsb. á Héraði og Fjörðum 

Aðalfundur FsHF haldinn í Végarði þann 9. mars 2012 skorar a LS að beita sér fyrir lagfæringu á fjárvís 

og notkun örmerkja verði að fullu möguleg í tengslum við skýrsluhaldið. 



Greinargerð: Fjárvís.is er mikilvægur grundvöllur kynbótastarfs í sauðfjárrækt og forsenda framfara í 

ræktunarstarfinu. Vinna við Fjárvís þarf að vera auðveld í viðmóti og þarf að miðast við þarfir 

notenda hverju sinni. Mikilvægt er að mögulegt verði að tengja örmerki við skýrsluhaldið með 

fullnægjandi hætti til að auka nákvæmni í skráningum og til að auka hagræði og vinnusparnað við 

fjárrag og skráningu skýrsluhalds. 

 

Frá stjórn LS 

 

Aðalfundur LS telur að allir notendur Fjárvís eigi að greiða sama árgjald, sama hvernig upplýsingar eru 

skráðar í grunninn.  Notendur í netskilum greiða nú hærra gjald en aðrir sem aðalfundurinn telur 

óeðlilegt.  Sanngjarnara og eðlilegra er að allir greiði sama gjald. 

 

Frá Fsb. í V-Skaftafellssýslu 

 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda Vestur-Skaftafellssýslu haldinn á Hótel Klaustri þriðjudaginn 13. 

mars 2012 hvetur til aukins samstarfs bænda, ráðunauta og forritara Bændasamtaka Íslands við 

þróun á fjarvis.is. Að komið verði á reglulegum samstarfsfundum stjórnar LS, ráðunauta í 

sauðfjárrækt og forritara tölvudeildar BÍ þar sem farið verði yfir helstu verkefni í fjarvis.is og 

forgangsröðun þeirra.  

 

2.2 Um rannsóknir í jarð- og sauðfjárrækt 

Frá Fsb. í Borgarfirði 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfirði haldinn að Hesti 6.mars 2012 beinir því til aðalfundar 

LS að móta tillögu hvernig megi standa að eflingu rannsókna á sviði  jarð-og sauðfjárræktar og  

hvernig megi  tryggja fjármagn í þá málaflokka í framtíðinni. Án rannsókna  hægir á  nýsköpun og  

framþróun og það er eitthvað sem íslenskur landbúnaður má ekki við. 

2.3 Um val á sæðingahrútum 

Frá Fsb. Eyjafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 6. mars 2012 beinir því til LS að 

beita sér fyrir því að kynbótanefnd komi að vali á hrútum til notkunar á sæðingastöðvunum í stað 

þess að landsráðunautur sjái einn um valið eins og það er í dag. 

Greinargerð: Val á sæðingarstöðvarhrútum er vandasamt verk og hefur oft verið umdeilt.  Til þessa 

hefur það verið á hendi landsráðunautar í sauðfjárrækt að velja hrútana og ekki alltaf skýrt hvað 

liggur til grundvallar valinu hverju sinni, þar sem skilgreind ræktunarmarkmið í sauðfjárrækt á Íslandi 

eru ekki aðgengileg starfandi bændum. Til að auka víðsýni  og gagnsæi við valið væri æskilegra að 

fleiri aðilar komi að valinu til að fá upp sem flest sjónarmið og tryggja betur aðkomu greinarinnar að 

kynbótastarfinu. Síðustu árin hefur til að mynda verið einblínt mjög mikið á tvo hrúta við val á 

hyrndum hrútum og er svo komið að 14 af 30  hyrndum hrútum á sæðingarstöðvunum 2011 voru 

undan eða út af þesum tveimur hrútum.  Þarf því að huga vel að valinu næstu árin til að skyldleiki 

verði ekki vandamál og bændur hafi úr breiðari hópi að velja þegar kemur að því að ákveða hvaða 

hrúta skal nota.   



Frá Fsb. á Snæfellsnesi 

Aðalfundur félagssauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Breiðabliki 9 febrúar 2012 beinir því til 

stjórnar LS að beita sér fyrir því að það verði gerðar meiri kröfur en verið hefur  við val á 

sæðingarstöðvarhrútum  varðandi mjólkurlagni og frjósemi. 

Frá Fsb. í S-Þingeyjarsýslu 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í S-Þing haldin 23. febrúar beinir því til Fagráðs í sauðfjárrækt að 

sæðingarstöðvarnar gefi Hrútaskrárnar út svo fljótt sem unnt er á haustin og sendi bændum með sem 

skjótvirkustum hætti. Einnig er mælst til þess að efnisvinnsla í þeim verði samræmd þannig 

aðhliðstæðar upplýsingar séu birtar um hvern hrút. 

3. Til markaðs- og kjaranefndar 

3.1 Um áburðarinnflutning 

Frá Fsb. Árnessýslu 

Aðalfundur LS 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 reglur.  

3.2 Um kjötmat 

Frá Dsb. í Bsb. Austur- Skaftafellssýslu 

Aðalfundur Deildar Sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur-Skaftfellinga haldin að 

Hrollaugsstöðum 23. febrúar 2012 lýsir ánægju með kjötmatsúttektina sem fram fór síðastliðið haust 

og væntir þess að framhald verði á verkefninu 

Frá Fsb. í Skagafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn á Löngumýri 6. mars 2012 skorar á 

Matvælastofnun að taka vinnulag á kjötmati til gagngerrar endurskoðunar. 

Greinargerð: Í skýrslu um kjötmat sem unnin var haustið 2011 kom í ljós að yfirkjötmat er ekki 

nægilega skilvirkt og of mikið misræmi reyndist milli yfirkjötmatsmanna. Kjötmatsmenn virðast ekki fá 

fullnægjandi aðhald og leiðbeiningar til að nægilegt samræmi náist milli sláturhúsa á landsvísu.  Þetta 

er með öllu ótækt og því þörf á algerri uppstokkun  á kjötmatinu svo það skili sínu hlutverki. 

Frá Fsb. í Rangárvallasýslu 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Rangárvallarsýslu haldinn í Björkinni, Hvolsvelli 7. mars 2012 

fagnar þeirri úttekt sem gerð var á EUROP kjötmatinu síðastliðið haust en lýsir jafnframt vonbrigðum 

með að ekkert hafi verið gert með niðurstöðuna á úttektinni. 

Í niðurstöðunni liggur fyrir að yfirkjötmatið féll á stöðuprófinu. Það er algjörlega óásættanlegt að 

viðkomandi menn starfi áfram í yfirkjötmatinu. Fundurinn krefst þess að Matvælastofnun að grípa 

strax til aðgerða og ráða hæfa menn í starfið.  



Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Rangárvallarsýslu haldinn í Björkinni, Hvolsvelli 7. mars 2012 

skorar á stjórn LS að fara yfir hvernig bæta megi vinnubrögð við kjötmat. Markmið slíkrar vinnu væri 

að samræma mat bæði innan og á milli sláturhúsa. Öruggasta  leiðin væri upptaka á rafrænu 

kjötmati. Að öðrum kosti væri möguleg leið að leggja aukna áherslu samræmingu matsmanna fyrir 

sláturtíð. Jafnframt hefur verið bent á þætti s.s. að matsmenn kvitti upp á matið og að nafn 

innleggjenda sjáist ekki á meðan mat fer fram.  

Niðurstöður starfshóps LS, MK og sláturleyfishafa um innleiðingu rafræns kjötmats (Fylgiskjal  3.2.1) 

Verður kynnt á fundinum. 

3.3 Um greiðslur fyrir gærur og innmat. 

Frá Fsb. í Skagafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn á Löngumýri 6. mars 2012 skorar á 

sláturleyfishafa að greiða á nýjan leik sérstaklega fyrir gærur og innmat. 

3.4. Um útgáfu viðmiðunarverðs 

Frá Fsb. í Strandasýslu 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 6. mars 2012 hvetur stjórn LS til 

að gefa út viðmiðunarverð afurða og miða við afurðaverð sláturleyfishafa síðasta haust ásamt 

uppbótargreiðslum. 

Frá Dsb. í Bsb. N-Þingeyjarsýslu 

Aðalfundur sauðfjárbændadeildar BSNÞ 2012 beinir því til stjórnar LS að endurskoða vinnubrögð við 

útgáfu á viðmiðunarverði.   

 

4. Til félagsmálanefndar 

4.1. Um aðalfund LS 

Frá Fsb. í Árnessýslu 

Stjórn Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu áréttar mikilvægi þess að aðalfundur Landssamtaka 

sauðfjárbænda verði ávallt skemmtileg, málefnaleg og skilvirk samkoma.  

4.2. Um tjón af völdum hreindýra. 

Frá Dsb. í Bsb. Austur- Skaftafellssýslu 

Aðalfundur Deildar Sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur-Skaftfellinga haldin að 

Hrollaugsstöðum 23. febrúar 2012, beinir því til aðalfundar Landsamtaka Sauðfjárbænda að ræða 

þann skaða sem fjölgun hreindýra í Austur-Skaftafellssýslu veldur á jörðum bænda og áhrif fjölgunar 

þeirra á umferðaröryggi í sýslunni. Einnig lýsir fundurinn áhyggjum af því að þau geti borið með sér 

alvarlega sjúkdóma eins og riðu og garnaveiki. 

 

Greinargerð: Hreindýrum í sýslunni hefur fjölgað jafnt og þétt undan farin ár og er svo komið að 



nokkur hreindýr hafa sést dauð úr hungri í vetur. Dýrin valda einnig miklum ágangi á gróðurinn í 

sýslunni sem er viðkvæmur fyrir beit allt árið um kring. Varðandi sjúkdómahættuna þá geta dýrin 

farið um svæðið allt frá Jökulsárlóni í vestri og austur á land. Það er bara tímaspursmál hvenær þau 

fara vestur yfir brúnna á Jökulsárlóni sem er í raun ekki mikil hindrun fyrir þau. Vestan við Jökulsárlón 

er eitt helsta fjársölusvæði landsins, Öræfasveit. Sauðfjárbændur í sýslunni hafa töluverðar áhyggjur 

af þessu máli og vilja að spornað verði við frekari fjölgun hreindýranna og helst að þeim verði fækkað 

til muna. 

4.3 Um refaveiðar 

Frá Fsb. á Héraði og Fjörðum 

 

Aðalfundur FsHF haldinn í Végarði, 9. Mars 2012, lýsir yfir stuðningi við tillögu til þingsályktunar um 

breytta framtíðarskipan refaveiða á Íslandi. (140. Löggjafaþing 2011-2012 – Þingskjal 891 – 574. Mál). 

 

4.4 Um verð á mjólkurdufti 

Frá Dsb. í Bsb. N-Þingeyjarsýslu 

 

Aðalfundur sauðfjárbændadeildar BSNÞ 2012 beinir því til stjórnar LS að leita leiða til að lækka megi 

verð á mjólkurdufti fyrir lömb til dæmis með breytingum á tollum og vörugjöldum. Þá verði einnig 

skoðað hvort mjólkuriðnaðurinn á Íslandi treystir sér til að framleiða slíkt duft á viðráðanlegu verði.  

 

5. Til fjárhagsnefndar 

5.1 Um söfnun, flokkun og greiðslur fyrir ull. 

Frá Fsb. í Borgarfirði 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn að Hesti 6. mars 2012 beinir því til 

aðalfundar LS  að hann beiti sér fyrir því að Ístex bæti úr ullarsöfnunarmálum.  

Greinargerð: Það hefur sýnt sig á undanförnum misserum að það er nauðsynlegt að bæta úr þjónustu 

við bændur svo þeir sitji ekki uppi með ull í lengri tíma í misgóðum geymslum. Það er beggja hagur að 

bragarbót verði gerð á þessu til að minnka lýkur á skemmdum á ull í lélegum geymslum.  

Frá Fsb. í Skagafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn á Löngumýri 6. mars 2012 beinir því til Ístex að 

færa seinni gjalddaga á ullargreiðslum framar á almannaksárið. Einnig er Ístex hvatt til þess að greiða 

hærra hlutfall í fyrri greiðslunni, allt að 90%. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn á Löngumýri 6. mars 2012 hvetur Ístex til að 

breyta heitum á lambsullarflokkum þegar í stað. 

Greinargerð: Mikið er um mistúlkun hjá bændum þegar flokkun lambsullar fer fram og tengist hún 

heitum lambsullarflokkanna. Skynsamlegra væri að breyta lambsullarflokki 1 í úrvalsflokk og 

lambsullarflokki 2 í lambsull 1.  Þetta myndi samræmast betur flokkun á annari ull því bændur setja 



ull í 2 flokk sem þeim þykir aðeins gölluð en það á ekki við um lambsullarflokk 2 eins og verðtaflan 

endurspeglar. 

Frá Fsb. í S-Þingeyjarsýslu 

Aðalfundur Félags sauðfjábænda í S-þing haldin 23. febrúar beinir því til aðalfundar LS, að stjórn Ístex 

ráði bót á þeim seinagangi og ráðaleysi sem ríkir við söfnun ullar til þvottar á Blönduósi, og krefst 

þess að þar verði ráðin bót á. 

Greinargerð:  Mikil óþægindi er fyrir bændur að vita ekki hvort þeir séu að fara að geyma ullina í 

stuttan tíma eða í mánuði eins og sumstaðar hagar til. Vænlegasti kosturinn væri að stækka 

mótökurými á Blönduósi, flýta þannig söfnun og væntanlega bæta geymsluskilyrðin. 

5.2 Um ferðakostnað aðildarfélaga 

Frá Fsb. Eyjafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 6. mars 2012 leggur til að LS greiði 

ferðakostnað aðildarfélaga sem þess óska vegna aðalfundar samtakanna. 

5.3 Um verðkönnun á sauðfjármerkjum 

Frá Fsb. á Snæfellsnesi 

Aðalfundur félagssauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Breiðabliki 9 febrúar 2012  Beinir því til 

sjórnar LS að gera verðkönnun á sauðfjármerkjum, þá bæði með og án örflögu með því að markmiði 

að hvort það væri hægt að finna ódýrari merki. 

5.4 Reikningar LS 

5.5. Fjárhagsáætlun LS 

5.6 Um starfskjör formanns og stjórnar 

Frá stjórn LS 

Stjórn LS beinir til aðalfundar 2012 að taka starfskjör formanns og stjórnarmanna til sérstakrar 

skoðunar.  Fundurinn marki stefnu í málinu. 

6. Til gæðastýringarnefndar 

6.1 Reglur um gæðastýringu 

Frá Fsb. Eyjafirði 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 6. mars 2012 hvetur til þess, við 

endurskoðun á gæðastýringu í núgildandi sauðfjársamningi, að sama eftirlit verði ekki framkvæmt af 

mörgum aðilum.  Fjáreigendur sem fá ítrekaðar athugasemdir frá búfjáreftirliti ættu að falla út úr 

gæðastýringu.   

 



Frá Fsb. á Héraði og Fjörðum 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 09.03.2012 að Végarði Fljótsdal    

beinir því til aðalfundar LS 2012 að krefjast þess að MAST dragi til baka  þá kröfu vegna 

landnýtingarþáttar gæðastýringar að fé skuli ekki sleppt í heiðar fyrr en 7-15 júni og þá að höfðu 

samráði við Landgræðsluna.  

 

Greinargerð :Héraðsfulltrúi Landgræðslu ríkisis á Austurlandi hefur boðað það að ekki verði skrifað 

undir landbótaáætlanir vegna gæðastýringar nema með áðurnefndum dagssetningum. Þetta er gert 

að kröfua MAST . Nú er það svo að vorbeitilönd sumra bænda liggja ógirt að heiðarlöndum og yrði slík 

krafa veruleg skerðing á nýtingu margra jarða og gerði þá þær jarðir hugsanlega ónothæfar til 

búskapar. Einnig ber að líta til þess að slíkar kvaðir geta komið niður á dýravelferð og afkomu 

einstakra búa. Verði ekki breyting á þessari kröfu MAST er  verið að ganga gróft á eignar og 

nýtingarrétt bænda.   

 

Frá stjórn LS 

 

a) Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 10/2008 með breytingatillögum sem unnar hafa 

verið á vegum stjórnar (Fylgiskjal 6.1.1) 

 

b) Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 10/2008 með breytingatillögum sem unnar hafa 

verið af Landgræðslu ríkisins og snerta verksvið hennar (Fylgiskjal 6.1.2) 

 

7.  Lagabreytingar 
Tillögur laganefndar koma til beinnar umfjöllunar á fundinum og verður ekki vísað til nefndar. 

     

 
 

 

  

 

 

 

 


