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KOM ÞÚ MARGBLESSAÐ, VOR 

Kom þú margblessað, vor með hinn dýrlega draum 

þegar duftið er frjóvgað á ný, 

þegar lyftist hver brún, þegar leysir hvern straum, 

þegar ljóðar hver söngfugl við ský. 

Þó að mars blási kalt, þó að apríl sé oft 

með sitt óstillta, hvimleiða fas, 

uppi á brúnunum hans, við hið blátæra loft 

fyrstu bernskunnar sólrún ég las. 

Þetta fannbarða  land, það er helmörk til hálfs, 

og þig hryllir við flæminu því. 

Og á hjarninu þar sérðu harðspor þín sjálfs, 

þína hringför í éljanna kví. 

Snú þér ógnum þeim frá, horfðu fram eftir leið, 

þegar fönnin og ísinn er braut, 

þegar lyftist hvert farg, þá er léttist hver neyð 

eftir liðna og sigraða þraut. 

Þegar litkast hver tó, þegar lauf skrýðir björk, 

þegar lækurinn syngur í hlíð.  

Hvað þau firnindin víð og hin mannskæða mörk 

verða mjúk undir fæti og þýð. 

Kom því margblessað vor, með hinn dýrlega draum,  

þegar duftkornið frjóvgast á ný, 

þegar lyftist hvert farg, þegar leysir hvern straum 

þegar ljóðar hver söngfugl við ský. 

(Höfundur: Indriði Þorkelsson, Ytra-Fjalli) 

 



Ísland er sviptingasamt land í margvíslegum skilningi.  Það fengum við 

sauðfjárbændur svo sannarlega að reyna á liðnum vetri, þegar óveður olli okkur 

miklu tjóni.  Áratugir eru síðan svo mikið fé fennti hérlendis og þrátt fyrir að 

miklu hafi verið bjargað þá fórust nær 10 þúsund gripir. 

En áföll leiða líka oft fram það besta í samfélaginu, samhug, hjálpsemi og 

samtakamátt.  Það gerðist í eldgosunum á Suðurlandi og það gerðist líka núna.  

Ekki er hægt að hafa tölu á öllum þeim sem lögðu bændum lið.  Björgunarsveitir 

af landinu öllu lögðu fram þúsundir vinnustunda.  Vinir, ættingjar og 

almenningur á áhrifasvæðunum hjálpuðu eins og mögulegt var.  Stjórnvöld 

tryggðu Bjargráðasjóði aukafjármagn til að hægt væri að bæta tjónið.  Fyrirtæki 

og einstaklingar gáfu stórfé svo hægt væri að milda áföllin enn frekar. Ég vil færa 

öllum þessum aðilum okkar bestu þakkir fyrir sín framlög.  Stundum er hart sótt 

að íslenskum landbúnaði og innlendri matvælaframleiðslu og eðlilega taka 

menn gjarnan meira til sín neikvæða umfjöllun heldur en hitt.  En reynslan í 

kringum þetta sannfærði mig enn frekar um að við bændur njótum gríðarlegs 

velvilja og stuðnings í samfélaginu öllu og því megum við aldrei gleyma.  Nú um 

stundir eru kollegar okkar í Bretlandi að kljást við sömu vandamál í kjölfar mikils 

óveðurs í Wales og víðar um páskana. Þar fennti mikið af nýfæddum lömbum 

sem eiga sér því miður litla lífsvon við þessar aðstæður. Við sendum þeim 

hugheilar stuðnings- og baráttukveðjur.  Við vitum hvernig þeim líður núna. 

Samstarf og samvinna allra bænda er mikilvægur grundvöllur ef við viljum efla 

íslenskan landbúnað til framtíðar.  Til þess þurfa allar búgreinar að standa 

saman, því innlend framleiðsla skiptir okkur öll máli. Við eigum ekki að hlusta á 

tilraunir til að reka fleyg í þá samstöðu af hendi þeirra sem hafa þá hagsmuni 

eina,  að sem mest sé flutt inn af öllum neysluvörum landsmanna.  Ísland er eins 

og flestir sem vita vilja ekki eina landið í heiminum sem ver innlenda 

búvöruframleiðslu með tollum. Flestum stjórnvöldum með einhverja 

sómatilfinningu, sama hvar þau er að finna, er einfaldlega ekki sama um hvort 

framleiddur sé matur í viðkomandi landi eða ekki. Hagsmunir neytenda eru ekki 

fólgnir í því að veikja innlenda matvælaframleiðslu með auknum innflutningi á 

mat sem hægt er að framleiða á Íslandi. Það kostar mikinn gjaldeyri, sem við 

eigum ekki til, og veikir atvinnulíf, sérstaklega í hinum dreifðu byggðum. 

Stjórnvöld leggja tolla á innfluttar búvörur sem eru sambærilegar þeim sem 

framleiddar eru hér á landi.  Þegar íslenskar vörur eru ekki til eru erlendu 



vörurnar fluttar til landsins án tolla. Langflestar landbúnaðarvörur eru hinsvegar 

fluttar inn án tolla allt árið um kring, því við framleiðum þær ekki sjálf. Þetta á 

meðal annars við um allt hveiti og kornvörur, pasta, hrísgrjón, sykur, matarolíur 

og ávexti. Við leggjum sem dæmi tolla á um helmingi færri matvörutegundir en 

Evrópusambandið gerir. 

Aðeins 10% af landbúnaðarframleiðslu heimsins eru seld á milli ríkja. Hin 90% 

eru til neyslu og vinnslu á heimamarkaði. Reynsla annarra þjóða af því að hætta 

að verja innlenda framleiðslu og treysta á innflutning er yfirleitt sú að slíkt hefur 

leitt til mikilla verðhækkana á mat til lengri tíma litið, þó verð lækki mögulega 

fyrst um sinn.  Orðtakið um að það er skammgóður vermir að pissa í skóinn sinn 

á hér vel við.  Það er svo undarlegt að hlusta forystufólk verslunarinnar gera lítið 

úr innlendri framleiðslu á þeim forsendum að hún byggi á innfluttum  aðföngum 

og innfluttu vinnuafli.   Því á að svara með því að flytja meira inn!  Ekki veit ég 

hvernig þetta ágæta fólk sannfærir sjálft sig um þessa vitleysu, en hagfræði sem 

þessi endar ekki í öðru en gjaldþroti, það skal ég fullyrða. 

Umræðan um þessi mál er ekki ný.  Segja má að hún sé ein af 

eilífðarviðfangsefnum í íslenskri þjóðfélagsumræðu.  Það er auðvelt að vekja 

athygli með upphrópunum um matvælaverð.  Matur er auðvitað lífsnauðsyn en 

hann er samt sem áður aðeins rúm 14% af útgjöldum íslensks meðalheimilis.  

Samkvæmt gögnum Hagstofunnar eyðir meðalheimilið 460 þúsund krónum í 

neyslu á mánuði, þar af tæpum 70 þúsundum krónum í mat og drykkjarvörur. 

120 þúsund fara í húsnæðiskostnað, 60 þúsund í samgöngur og 55 þúsund í 

tómstundir.  Af þessum 70 þúsund króna matarútgjöldum eru um 30 þúsund 

vegna innlendrar búvöru og grænmetis.  23 þúsund eru önnur innlend matvæli 

sem byggja mismikið á innlendu hráefni s.s. fiskur, brauð, kex gosdrykkir o.fl.  17 

þúsund eru matvæli sem eru flutt inn tilbúin.  Þetta eru staðreyndir málsins.   

Stjórnvöld hafa reyndar markað þá stefnu að þau vilji auka hlut innlendra 

matvæla í neyslu landsmanna.  Það skapar störf, sparar gjaldeyri og kemur 

samfélaginu í heild til góða. Að því vil ég vinna og að því eiga allir  að vinna sem 

vilja íslenskum landbúnaði vel.   

Á starfsárinu hafa landnýtingarmál verið talsvert til umræðu og á morgun, eftir 

lok aðalfundarins munum við fara yfir þau mál í sérstakri málstofu þar sem rætt 

verður m.a. um beitarmál, samstarf bænda og Landgræðslunnar og nýtingu 

afrétta. Við höfum lagt okkur fram um að eiga gott samstarf við Landgræðsluna 



og buðum m.a. fulltrúa stofnunarinnar að vera með erindi á haustfundum LS í 

fyrra.  Sauðfjárræktin byggir mjög mikið á úthagabeit hvort sem það er í 

heimalöndum, upprekstrarheimalöndum eða á afréttum.  Það vitum við 

bændur og leggjum okkur fram um að ganga vel um landið og ofnýta það ekki.  

Segja má að sauðfjárbændur séu einhvert öflugasta landgræðslufólk í landinu.  

Mörg hundruð þeirra starfa með Landgræðslunni í verkefninu „Bændur græða 

landið“ og fleiri koma að verkefnum sem unnin eru með stuðningi 

Landbótasjóðs.  En við þurfum alltaf að vera vakandi.  Varaformaður LS átti sæti 

í nefnd atvinnuvegaráðuneytis og umhverfisráðuneytis sem fór yfir beitarmál og 

sjálfbæra landnýtingu sl. haust.  Í tillögum nefndarinnar er meðal annars lagt til 

að tekin verði upp skipuleg vöktun á landi.  Landið er okkar mikilvægasta 

auðlind og þegar rætt er um nýtingu þess þurfa að vera fyrir hendi ábyggilegar 

upplýsingar um stöðuna sem hægt er að nota sem undirstöðu ákvarðana.  

Nýtingin á að vera sjálfbær, það er best fyrir okkur öll, en hún verður að byggja 

gögnum en ekki sleggjudómum eða upphrópunum. 

Fyrir fundi okkar liggja tillögur nefndar sem aðalfundur 2012 skipaði til að skoða 

reglur um gæðastýringuna.  Markmið þeirra tillagna er að styrkja 

gæðastýringuna í sessi og gera hana að tæki sem skiptir líka máli út á við.  Ég vil 

gera hana að gæðakerfi sem við getum kynnt fyrir neytendum – en eins og er 

vita þeir fæstir hvað gæðastýrð sauðfjárframleiðsla er.  Í tillögum nefndarinnar 

er komið inn á marga mikilvæga þætti eins og ásýnd og umhverfi, landnýtingu, 

skýrsluhald og margt fleira.  Ég vonast til að fundurinn taki þessum tillögum vel 

og afgreiði þær með þeim hætti að hægt sé að leggja þær fyrir stjórnvöld í 

kjölfarið.    Við erum með þessum tillögum að auka kröfurnar til okkar sjálfra.  

Gæðastýringin þarf að standast gagnrýna skoðun og það á ekki að vera sjálfsagt 

að fá þessa vottun – en hún á að skipta greinina í heild meira máli og nýtast 

okkur markaðslega. 

Alþingi hefur nýlega afgreitt ný lög um velferð dýra og búfjárhald, sem taka gildi 

um næstu áramót.  Í nýjum lögum um velferð dýra eru mun sterkari úrræði til 

að taka á vandamálum tengdum dýravelferð.  Það tel ég vera jákvæða þróun 

enda hafa núverandi lög skilað takmörkuðum árangri.   Við hljótum að taka 

undir það að fljótt og vel sé tekið á því ef dýraeigendur, bændur eða aðrir, fara 

illa með skepnur.  Einn skussi varpar skugga á alla aðra sem eru með sín mál í 

lagi og þeir sem ekki geta tryggt sínum skepnum viðunandi aðbúnað eiga 



einfaldlega ekki að fá að hafa þær.  Góðu heilli var horfið frá hugmyndum að 

mestallt dýrahald í landinu þyrfti að vera leyfisskylt.  Þar gátum við tekið undir 

hugmyndir Matvælastofnunar – sem eru nú tíðindi – en stofnunin lagðist gegn 

leyfisskyldunni eins og Bændasamtökin og  LS.   Búfjáreftirlitið færist nú til 

MAST frá sveitarfélögunum.   Eftir er að koma í ljós hvernig það reynist, en 

ástæða er til að hafa nokkrar áhyggjur af því að árleg vorskoðun er aflögð hinum 

nýju lögum en eftirlit verður í staðinn byggt á áhættuflokkun.  Býli þar sem 

vandamál eru mega því búast við mörgum heimsóknum á ári en önnur ekki 

nema á nokkurra ára fresti.  BÍ og LS lögðust gegn þessum breytingum en það 

breytti ekki niðurstöðunni.  Eftirlit með áhættuflokkun er ekki ný hugmynd því 

MAST framkvæmir sitt eftirlit á svipaðan hátt á öðrum sviðum. 

Ég get ekki látið hjá líða að minnast hér á varnarlínur sem er annað verkefni hins 

opinbera sem við höfum átt í langri baráttu með. Á árinu 2013 er ekki gert ráð 

fyrir því að fjármunir verði settir í viðhald varnargirðinga. Samkvæmt lögum um 

dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ákveður ráðherra að fengnum tillögum 

Matvælastofnunar hvaða varnarlínum skuli haldið við. Í auglýsingu nr. 

793/2009, um varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma, með síðari breytingum, 

kemur fram hverjar þessar línur skuli vera og hvar þær skuli liggja.  

Í þessu felst að sjálfsögðu einnig að varnarlínunum skuli viðhaldið. Skylt er 

lögum samkvæmt að viðhalda varnarlínunum og sú ákvörðun stjórnvalda að 

leggja ekki fjármuni í viðhald á girðingunum á árinu 2013 gengur þess vegna í 

berhögg við lög. Minnt er á að tilgangur laga um dýrasjúkdóma og varnir gegn 

þeim er m.a. sá að stuðla að góðu heilsufari dýra í landinu og hindra útbreiðslu 

dýrasjúkdóma. Varnarlínurnar eru beinlínis til þess gerðar að hindra útbreiðslu 

sjúkdóma og sinnuleysi stjórnvalda vegna viðhalds á þeim felur í sér vanrækslu á 

hlutverki þeirra lögum samkvæmt. Sauðfjárbændur hafa alltaf litið svo á að eftir 

að endurskoðun á vörnum gegn búfjársjúkdómum lauk árið 2006 yrði gætt að 

því að viðhalda þeim varnarlínum sem standa ættu eftir, þegar að 

endurskipulagningu lyki.  Sú hefur hins vegar ekki orðið raunin. Ályktað hefur 

verið um málið bæði á búnaðarþingi og á aðalfundum Landssamtaka 

sauðfjárbænda allt frá árinu 2010. Málið hefur auk þess margsinnis verið tekið 

upp á fundum með Matvælastofnun. Svarið er alltaf að fjármagn skorti til 

viðhalds. Matvælastofnun hefur þannig í raun mistekist að tryggja fjármagn til 

að sinna þessu verkefni. Bændur búa þess vegna við hættu á því að sjúkdómar 



berist á hrein svæði vegna vanrækslu fjárveitingarvaldsins og 

Matvælastofnunar. Það er auðvitað óásættanlegt.  

En þótt Matvælastofnun hafi mistekist að fjármagna verkefnið með 

fullnægjandi hætti þá geta stjórnvöld ekki vikið sér undanlagaskyldu sem hvílir á 

þeim með vísan til skorts á fjármagni. Lagaskyldan er ótvíræð og stjórnvöldum 

ber að viðhalda varnarlínunum með fullnægjandi hætti. 

Til framtíðar litið þá tel ég nauðsynlegt að efla nýliðun í landbúnaði, bæði í 

sauðfjárrækt og öðrum greinum. Í dag er hún ekki nægjanleg. Við verðum að 

koma upp kerfi sem gerir það að verkum að þeir sem taka við geti það með 

góðu móti og þeir sem hætta geti hætt sáttir. Nýliðar í sauðfjárrækt þurfa að 

hafa aðgang að ræktunarlandi, húsakosti og nýtingarrétti til úthagabeitar, en 

ekki endilega heilt fjall. Frumbýlingastyrkir í sauðfjárrækt hafa skilað ágætum 

árangri svo langt sem þeir ná en betur má ef duga skal. 

Okkar sóknarfæri  á næstu árum byggja áfram á því sinna 

innanlandsmarkaðnum vel.  Hann er og verður okkar mikilvægasti markaður og 

kaupir tvo þriðju af okkar framleiðslu.  Það skiptir öllu máli að sinna honum sem 

best.  Það höfum við verið að gera í gegnum Markaðsráð og núna er einmitt í 

undirbúningi ný herferð sem byggir á samstarfi við fremsta handboltafólk 

landsins, bæði karla og konur.  Þá er á lokastigi vinna við snjallsímaforrit sem á 

að geta hjálpað okkur að ná betur til yngra fólks.  Það verður kynnt á næstu 

dögum.  Erlendis eigum við að leggja áherslu á markaði þar sem við höfum 

tækifæri til að kynna upruna vörunnar.  Langan tíma hefur tekið að byggja upp 

markaðinn í Bandaríkjunum og lengst af var hann ekki stór.  Hann hefur þó alltaf 

skipt verulegu máli vegna þess að þar hefur alltaf verið gert sérstaklega út á 

uppruna kjötsins, alla leið á disk neytandans og það eru þannig markaðir sem 

við þurfum.  Á árinu 2012 skilaði Bandaríkjamarkaðurinn hinsvegar næst mestu 

útflutningsverðmæti fyrir kjötafurðir.  Aðeins Noregur var stærri.   Markaðsráð á 

vörumerkið „Iceland Lamb“ og hefur hvatt sláturleyfishafa til að nota það við 

markaðssetningu erlendis.  Áhugi þeirra hefur aukist mikið og við vonumst til að 

stærri og stærri hluti útflutningsins fari undir þetta vörumerki á næstu árum. 

Ágætu fundarmenn.  Í þessari ræðu hef ég aðeins tæpt á nokkrum atriðum sem 

hafa komið inn á mitt borð undanfarið starfsár, en ítarlegra yfirlit um verkefni LS 

má finna í skýrslum sem fyrir fundinum liggja. Ég hef setið sem formaður 



Landssamtaka sauðfjárbænda undanfarið ár og hef tilkynnt að ég gefi kost á 

mér til endurkjörs þegar formannskjör fer fram á morgun.  Ég hef haft ánægju af 

þessu starfi og býð fram krafta mína til að halda því áfram, fái ég umboð ykkar 

til þess.  Ég vil í lokin þakka samstarfsfólki mínu og sauðfjárbændum öllum fyrir 

ánægjulega samvinnu.  Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 er 

settur. 


