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Ágætu félagar 

Gamalt kínverskt máltæki segir „Megir þú lifa á áhugaverðum tímum“.  Það má 

túlka með mismunandi hætti.  Áhugaverðir tímar geta bæði þýtt tíma tækifæra, 

nýrra áskorana, uppbyggingar og umbreytinga.   En þeir geta líka falið í sér 

óvissu og umrót.  Við vitum hvað við höfum, en ekki hvað við fáum og svo 

framvegis.  Hvernig við nálgumst breytingar er í okkar valdi.  Ætlum við að líta á 

þær sem tækifæri eða ógnun?  Ætlum við að leiða eða vera leidd?  Í mínum 

huga hef ég alltaf talið betra að nýta tækifærin sem felast í breytingum.  Við 

eigum að skilgreina sjálf hvert við ætlum og hvers vegna við ætlum þangað.  

Þeir sem vita hvað þeir vilja og hvers vegna þeir vilja það hafa alltaf meiri áhrif á 

þróun mála.   

Meðal annars af þeim sökum er stærsta einstaka umræðuefnið á þessum fundi 

að fara yfir framtíð starfsumhverfis sauðfjárbænda og hvernig við sjáum það 

fyrir okkur eftir að núverandi samningur rennur út í árslok 2017.   Eftir tvær 

framlengingar þess samnings er nú komið að því að ræða þessi mál í heild að 

nýju. Aðalfundurinn í fyrra ályktaði að vinna ætti að hefjast við þetta verkefni og 

það hefur stjórn LS gert m.a. með því að biðja aðildarfélögin að taka málið upp 

á sínum aðalfundum.  Margar tillögur bárust í kjölfarið til þessa fundar og ég 

vonast eftir góðum umræðum  hér, bæði á grundvelli þeirra og einnig á 

grundvelli erindis Daða Más Kristóferssonar sem hann flytur hér síðar í dag. 

Við þurfum að velta fyrir okkur í hvaða átt við viljum þróa starfsskilyrðin.  Viljum 

við breyta vægi einstakra verkefna, til dæmis með auknu vægi gæðastýringar á 

kostnað beingreiðsla, viljum við taka upp ný verkefni, afleggja önnur eða 

forgangsraða alveg upp á nýtt?.  Mér er ljóst að margir hafa verið ánægðir með 

gildandi samning en það þýðir ekki að hann sé hafinn yfir gagnrýni.  Á hverjum 

tíma þurfum við alltaf að hafa í huga hvað þjónar atvinnugreininni best til lengri 

tíma litið.  Það er raun það eina sem skiptir máli – að starfsumhverfið treysti 

undirstöður sauðfjárræktarinnar, bæti afkomuna og auðveldi kynslóðaskipti.   Ég 

vænti þess að aðalfundurinn velti þessum þáttum fyrir sér.  Ekki liggur þó enn 

fyrir hvenær viðræður við hið opinbera hefjast og ekki þarf að meitla allt í stein 

á þessum fundi.  Garðyrkjusamningurinn rennur út í lok næsta árs og 



mjólkursamningurinn 2016, svo væntanlega kemur að þeim fyrst. En ekki er ráð 

nema í tíma sé tekið og á aðalfundinum 2015, tel ég nauðsynlegt að við séum 

komin með okkar markmið á hreint. 

 

Á þessum málum eru margar hliðar.  Nýlega heyrðum við frá hagfræðingi 

Seðlabankans sem setti fram hugmyndir um hagkvæmni landnýtingar á fundum 

skógræktarfólks og reyndar einnig á aðalfundi kúabænda í liðinni viku.  Hann sá 

ekki mörg tækifæri í sauðfjárræktinni og kallaði hana „dýrt áhugamál“.   Þá var 

hann að horfa til gagna sem unnin eru úr búreikningum, sem reyndar eru 

takmörkuð.  Jafnframt var hann bara að horfa á tekjur af sauðfjárræktinni. Það 

hefur lengi legið fyrir að til þess að framfleyta fjölskyldu á sauðfjárrækt 

eingöngu þarf bú sem er stærra en meðalbúið í dag.  Greinin hefur einfaldlega 

þróast þannig að margir sinna öðrum verkefnum með.  Það þarf ekki að vera 

slæmt því hún getur oft hentað mjög vel með öðrum búgreinum, ferðaþjónustu 

eða annarri starfsemi.   Það leiðir okkur að annari spurningu: Hvað er 

sauðfjárbóndi?  Í okkar samtökum skilgreinum við það sem alla sem reka 

sauðfjárrækt á lögbýlum.  Það er í raun allir sem eiga eina kind eða fleiri og vilja 

vera félagar. Skilgreininguna má túlka sem svo að félagsmenn þurfi ekki að búa á 

lögbýli sjálfir, svo fremi sem sauðfjárræktin er þar.  Það liggur alveg fyrir að allir 

þeir sem eru í LS hafa ekki uppi áform um að lifa af sauðfjárrækt eingöngu – og 

það er líka allt í lagi. Við getum spurt okkur hvort við viljum miða við eitthvað 

annað, en það er engin lögformleg skilgreining til á því hvað er að vera 

sauðfjárbóndi og heldur ekki hvað það er að vera bóndi yfirleitt.  Við getum 

reynt að þrengja skilgreininguna ef við viljum eða við getum opnað dyr okkar 

fyrir öllum vinum íslensku sauðkindarinnar – og þeir eru margir.  Ég hef hallast 

að því að við eigum að túlka þetta vítt frekar en þröngt og ekki útiloka neinn 

sem vill styðja okkar málstað.  Það er einfaldlega betra að raddirnar sem tala 

máli sauðkindarinnar séu fleiri heldur en færri.    

 

Sérstaðan sem við byggjum á er ekki bundin ákveðinni bústærð. Hún er bundin 

okkar aðstæðum eins og náttúrunni, sauðfjárstofni sem ekki er til nema litlu 

magni annarsstaðar og þeim einstöku aðstæðum að lambið gengur frjálst í 

úthagabeit nánast alla sína ævi.  Kjötið er líka sérstakt því lömbunum er slátrað 



yngri en víða tíðkast og það er ríkara af Omega-3 fitusýrum en annað kindakjöt.  

Íslenskir neytendur eru í raunverulega í afar góðri stöðu.  Víða erlendis er 

lambakjöt miklu meiri lúxusvara en hérlendis og er verðlagt samkvæmt því. Það 

þýðir líka að hlutdeild þess í neyslu er miklu mun lægri.  Lengi framan af var 

lambakjöt uppistaða kjötneyslu Íslendinga.  Þó að sú staða sé gjörbreytt, er það 

annað vinsælasta kjöt á borðum landsmanna og það er ekkert dýrara en annað 

kjöt, ólíkt því sem gerist víðast hvar annarsstaðar.  Bændur hafa fengið ágætar 

afurðaverðshækkanir síðustu ár sem ekki hafa farið út á innanlandsmarkað. Á 

árunum 2006-2013 hækkaði smásöluverð lambakjöts hér innanlands um rúm 

40%.  Það er þriðjungi minna en almennt verðlag á sama tíma.  Verð til bænda 

hækkaði hinsvegar mun meira, eða um rúm 90%.  Það hefur náðst með góðum 

árangri í útflutningi og hagræðingu í sláturiðnaðinum. Þrátt fyrir það er 

afurðaverð hér á Íslandi ennþá talsvert lægra en í nágrannalöndum okkar.   

Undanfarin misseri hefur það verið á svipuðu róli og í Póllandi.  Enda er lítill 

þrýstingur á að flytja inn lambakjöt.  Landsmenn tengjast því auðvitað sterkum 

böndum en síðustu ár hafa verið auglýstir tollkvótar fyrir lambakjöt sem ekki 

hafa gengið út nema að litlum hluta, og þeir sem hafa gengið út hafa ekki verið 

nýttir nema að óverulegu leiti.  Á tímabilinu 2012-2013 var aðeins flutt inn 1% 

af leyfilegu magni.  Við erum einfaldlega samkeppnisfær í verði eins og staðan 

er í dag.   

 

Það þýðir líka að tækifærin eru mörg.  En við skulum ekki gleyma því að þar er 

er og verður okkar fyrsta markmið að sinna heimamarkaðnum vel og stundum 

erum við einfaldlega of lítil.  Við erum núna að flytja út um þriðjung 

kjötframleiðslunnar eða um 3.000 tonn á ári.  Það er smáræði í alþjóðlegu 

samhengi og það getur þýtt að það sé erfiðara að finna þá markaði sem við 

viljum helst, sem vilja takmarkað magn á góðu verði.  Margir vilja kaupa en það 

byggir stundum á skilmálum sem við getum ekki uppfyllt eins og að geta 

útvegað ófrosið kjöt allt árið eða tryggja ákveðið heildarmagn. Sem dæmi þá 

hafði stór verslunarkeðja í Bretlandi áhuga á að kaupa héðan kjöt fyrir nokkru, 

en hún hætti við þegar að hún komst að því hvað framleiðslan var í raun lítil.  

Þeir voru og eru að flytja inn 12.000 tonn á ári.  En tækifærin eru mörg eins og 

áður sagði, bæði með því að flytja afurðina út til erlendra neytenda, eða með 

því að höfða meira til þeirra sem sækja landið heim.  Ferðaþjónustan er í 



stöðugum vexti og við verðum að ná betur til þeirra sem hingað koma og gera 

lambakjöt að sjálfsögðum hlut við heimsóknina.   

 

Við eigum líka tækifæri í að auka fjölbreytni afurðanna.  Heimavinnsla er 

vaxandi grein, sem ég tel að stækki markaðinn.  Við sáum það vel þegar að nær 

30.000 manns komu í Hörpuna í tengslum við matarmarkaðinn sem þar var 

haldinn um leið og setning Búnaðarþings í byrjun mars.  Við höfum líka nýlega 

hrint af stað verkefni sem ætlað er að hvetja til aukinnar 

sauðamjólkurframleiðslu og ostavinnslu í kjölfarið.  Slíkar vörur vantar á 

markaðinn og þrýstingur hefur verið á að flytja þær inn. Til viðbótar má nefna 

lífrænan sauðfjárbúskap.  Við og íslenskir neytendur vitum svo sem vel að 

íslensk sauðfjárrækt er eins lífræn og verða má, en það skiptir bara litlu því 

lífræn vottun er einfaldlega sú eina sem er alþjóðlega viðurkennd og þekkt um 

allan heim.  Það skiptir því máli að geta boðið upp á þann möguleika líka, ekki 

síst erlendis. 

 

Í desember sl. var sett ný gæðastýringarreglugerð í samræmi við samþykkt 

aðalfundar 2013..  Markmið hennar var og er frá okkar hendi að styrkja 

gæðastýringuna í sessi.  Í framtíðinni þarf hún að verða að gæðakerfi sem við 

getum kynnt fyrir neytendum –Með nýju reglunum eru við 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.  Matvælastofnun hefur tekið við eftirlit með 

gæðastýringunni, utan landnýtingarþáttarins sem Landgræðslan fer áfram með.  

Eftirlitið verður áhættuflokkað eins og annað eftirlit MAST þannig að ekki verða 

allir heimsóttir árlega.  Reynsla er ekki komin á þetta nýja kerfi og vafalítið munu 

verða á því hnökrar. Umfangsmesta verkið í ár verður líklega að uppfæra 

gildandi landbótaáætlanir í samræmi við nýju reglugerðina.  Þar hefur þegar 

komið upp eitt vandamál þegar Landgræðslan túlkaði nýju reglurnar á annan 

hátt en við teljum eðlilegt.  Því hefur verið mótmælt skriflega.  Það er alveg ljóst 

að LS þarf að standa vaktina í þessum málum á meðan verið er að útfæra hið 

nýja kerfi.  Matvælastofnun er um leið að útfæra almennt búfjáreftirlit með 

nýjum hætti, eftir að það var fært til stofnunarinnar um áramótin.  Í nýjum 



lögum um velferð dýra eru mun sterkari úrræði til að taka á vandamálum 

tengdum dýravelferð.  Það tel ég vera jákvæða þróun enda höfðu eldri 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.  Hinsvegar 

er mikill galli að enn er ekki búið að gefa út neina af nýjum 

aðbúnaðarreglugerðum sem endurskoða átti í tengslum við lögin.  Það setur 

eftirlitsmenn MAST í alltof mikla óvissu og einnig bændur því hvorugir vita í 

raun hvaða reglur eiga að gilda til framtíðar litið. 

Enn verð ég að minnast hér á varnarlínur sem er annað verkefni hins opinbera 

sem við höfum átt í langri baráttu með. Undanfarin ár hefur mikið skort á að 

viðhaldi sauðfjárvarnargirðinga hafi verið sinnt á ásættanlegan hátt. Vonir stóðu 

til þess að sú staða væri breytt þegar tryggðar voru 40 m. kr. til slíkra 

viðhaldsverkefna á árinu 2013, með því að ráðstafa eftirstöðvum 

verðmiðlunarsjóðs kindakjöts til að gera átak. Verðmiðlunarsjóður var byggður 

upp af framleiðendum á sínum tíma. Innheimtu var hætt árið 2006, en 

eftirstöðvarnar voru í vörslu Bændasamtakanna. Samkomulag um þessa 

ráðstöfun var undirritað 24. apríl 2013 af Steingrími J. Sigfússyni þáv. 

atvinnuvegaráðherra, Sindra Sigurgeirssyni formanni BÍ og Sigurði Jóhannessyni 

þáv. formanni Landssamtaka sláturleyfishafa. Með samkomulaginu voru 

eftirstöðvar sjóðsins tæmdar. Framkvæmdin var sú að BÍ annaðist útgreiðslu 

fjármunanna eftir fyrirmælum frá MAST sem hefur umsjón með varnarlínunum. 

Stofnunin nýtti rúmar 30 m.kr. á síðasta ári. Eftir áramót 13/14 voru 9,7 milljónir 

enn ónotaðar, sem voru þá greiddar MAST. Það var því unnið talsvert í viðhaldi á 

nýliðnu ári, auk þess sem farið var með öllum girðingum til að meta ástand 

þeirra.  

Samkomulaginu fylgdi jafnframt viljayfirlýsing, undirrituð af ráðherra sama dag, 

þar sem segir m.a.: „Ráðuneytið mun beita sér fyrir því að gerð verði áætlun um 

þörf endurnýjunar varnargirðinga til næstu 5 ára að teknu tilliti til þeirra 

fjármuna og endurnýjunar sem gerð verður á árinu 2013. Þá lýsir ráðuneytið 

stuðningi sínum við tillögu Matvælastofnunar til fjárlaga fyrir árið 2014, en þar 

er gert ráð fyrir að veitt verði 35,5 m. kr. framlag vegna varnargirðinga til að 

hefta útbreiðslu sauðfjársjúkdóma“. 



Ekki er gert ráð fyrir neinum fjármunum til viðhalds varnargirðinga í fjárlögum 

2014, þvert á framangreint samkomulag og viljayfirlýsingu. Því var mótmælt 

harðlega.  

 

Eftir mótmælin brást MAST þó við með því að leggja til að 13 m. kr. yrðu teknar 

til verkefnisins frá öðrum viðfangsefnum MAST. Með ónotuðum fjárheimildum 

sbr. að framan verða því tæpar 23 m. kr. til ráðstöfunar á árinu 2014. Það þýðir 

að hægt verður að vinna talsvert á þessu ári, en felur ekki í sér neina 

framtíðarlausn á málinu. Því væri eftirsóknarvert að afmarka þetta verkefni í 

fjárlögum svo að fjárveitingar liggi fyrir opinberlega. Það ýtir undir þetta 

sjónarmið að MAST telur sig ekki bera formlega ábyrgð á varnarlínunum, heldur 

sé þetta verkefni sem stofnunin vinnur í umboði og eftir fyrirmælum 

atvinnuvegaráðuneytisins sbr. lög um dýrasjúkdóma. 

 

Að lokum vil ég minnast á annað stórverkefni sem fyrir okkur liggur og er líka 

dæmi um að við lifum á áhugaverðum tímum.  Það er fjármögnun samtakanna.  

Eins og þið þekkið eru Landssamtök sauðfjárbænda nær alfarið fjármögnuð af 

búnaðargjaldi, eins og þið sjáið í ársreikningnum sem fyrir fundinum liggur.  Við 

fáum okkar hlut 0,15% af þeim 1,2% sem innheimt eru af sauðfjárafurðum.  Á 

nýliðnu búnaðarþingi kom fram í ræðu ráðherra að ekki væri lengur efni til þess 

að hið opinbera annaðist innheimtu félagsgjalda fyrir samtök bænda, þó það 

gilti ekki endilega um öll verkefni sem fjármögnuð eru með tekjum af 

búnaðargjaldi. Sum þeirra verkefna eru skilgreind í lögum og um þau gildir 

annað.  Þess er því ekki langt að bíða að við þurfum að fjármagna okkar 

hagsmunagæslu með öðrum hætti.  Það þarf þá að gera með einhversskonar 

félagsgjöldum sem lögð yrðu á framleiðendur.  Margar útfærslur eru 

hugsanlegar s.s. hlutfall af afurðaverði, veltu, reiknuðu endurgjaldi eða fastar 

fjárhæðir.   Mestu mun þó skipta að okkur takist að þróa samtökin þannig að 

bændur vilji vera félagar áfram, þó þeir þurfi að greiða félagsgjöld með beinum 

hætti.  Það er undir okkur öllum komið. 

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 vil í lokin þakka samstarfsfólki 



mínu og sauðfjárbændum öllum fyrir ánægjulega samvinnu.  Aðalfundur 

Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 er settur. 


