
Skilabréf nefndar um endurskoðun á reglugerðu um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu 

Á aðalfundi  Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 var ákveðið að fela stjórn LS að skipa nefnd sem að 

falið yrði að fara yfir og endurskoða reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Á fyrsta fundi 

stjórnar eftir aðalfund var nefndin skipuð eftirtöldum sjö fulltrúum. 

 Anna Berglind Halldórsdóttir Magnússkógum, Atli Már Traustason Syðri-Hofdölum, Ólafur Þorsteinn 

Gunnarsson Giljum, Ármann Guðmundsson Svínafelli, Hallfríður Ósk Ólafsdóttir Víðidalstungu, Oddný 

Steina Valsdóttir Butru og Helgi Haukur Hauksson Straumi, formaður nefndarinnar. 

Nefndin hefur nú haldið 6 fundi og leitað samráðs við þá aðila sem að hún taldi málið varða. Má þar á 

meðal nefna Matvælastofnun, Landgræðslu Ríkisins og Bændasamtök Íslands. 

Skipun nefndarinnar má rekja til aðalfundar LS árið 2012, þar sem að drög komu fram að 

endurskoðaðri reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu, að frumkvæði þáverandi stjórnar 

samtakanna. Ekki náðist sátt á þeim aðalfundi um plaggið í þeirri mynd sem að það birtist þar. Var því 

framangreind nefnd skipuð sem nú skilar tillögum til aðalfundar 2013. 

Segja má að ýmsu hafi verið velt upp í starfi nefndarinn á undanförnum  mánuðum, sem varðar 

uppbyggingu og samsetningu reglugerðarinnar, ásamt þeim skilyrðum sem  hún bindur framleiðslu 

þeirra sauðfjárbænda sem vilja stunda gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 

Veigamestu breytingarnar sem að nefndin leggur til snúa að skilafresti skýrsluhaldsgagna, 

landbótaþætti reglugerðarinnar og síðast og ekki síst að umhverfisþætti gæðastýringar auk smærri 

breytinga. 

Dagsetning skýrsluhaldsskila er færð fram til að ná betri gögnum og skilvirkari skilum fyrr inn í 

skýrsluhaldskerfi Bændasamtaka Íslands. 

Eftir mikil skoðana skipti á síðasta aðalfundi LS um landbótaþátt gæðastýringar fór nefndin vandlega 

yfir málið. Inn í umfjöllunina spilaðist líka umræða um bann við lausagöngu og landnýtingarmál á 

opinberum vettvangi. Skiptar skoðanir voru meðal nefndarmanna á málefninu en komist var að 

sameiginlegri niðurstöðu sem markar grunninn af þeim tillögum sem kynntar voru Landgræðslunni. 

Eftir ítarlegar viðræður við fulltrúa Landgræðslunnar náðist ákveðin niðurstaða sem að felur í sér að 

gera ekki miklar efnislegar breytingar á reglugerðartextanum sjálfum en standa sameiginlega að 

verkefnum á sviði fræðslu og rannsókna.  

Umhverfisþáttur gæðastýringar er í fyrsta skipti festur í reglugerð með áþreifanlegum hætti.  Leitað 

var eftir samstarfi við BÍ um málið og kom Borgar Páll Bragason að því ásamt nefndarmönnum. Sett 

var upp ákveðið form til þess að ramma inn mat á umhverfi og ásýnd bæja sem taka þátt í 

gæðastýringunni. Búið er að gera vettvangsprófun á þessu formi og telja búfjáreftirlitsmenn sem það 

gerðu að tillögurnar þjóni  tilgangi sínum og séu raunhæfar í framkvæmd. 

Fjölmargar aðrar formbreytingar eru lagðar til bæði, til þess að sníða vankanta af framkvæmd 

gæðastýringarinn og einnig er verið að mæta breyttum aðstæðum sem sumpart er skapað af 

ríkisvaldinu og breytingum á lögum og reglum í landinu. 



Leggur nefnd um endurskoðun reglugerðar um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu eftirfarandi ályktun 

fram til aðalfundar LS. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 samþykkir framlagðar tillögur til breytinga á 

reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Fundurinn  felur stjórn LS að koma þeim á framfæri við 

stjórnvöld og þrýsta á um að reglugerðin verði endurskoðuð í samræmi við tillögurnar. 

 


