
Samþykktir aðalfundar LS 2013 og afdrif þeirra 
 

Allar samþykktir voru kynntar Bændasamtökum Íslands (BÍ) og sumum beint þangað 

sérstaklega 

 

1. Um ásetningshlutfall 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 leggur til að ásetningshlutfall verði hækkað 

úr 0,6 í 0,75 í jöfnum þrepum á næstu þremur árum. 

 

Málið var kynnt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og framkvæmdanefnd 

búvörusamninga. Það var tekið fyrir á fundi nefndarinnar í júní 2013 og í september gaf 

ráðherra út tilkynningu um að ásetningshlutfall yrði 0,65 árið 2014 

 

2. Um fyrirkomulag opinbers stuðnings 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 hvetur stjórn LS til að hefja vinnu við 

endurskoðun á starfsumhverfi sauðfjárræktar,meðal annars með það að markmiði að 

auðvelda nýliðun og efla afkomu innan greinarinnar. 

 

Málið hefur verið rætt ítarlega í stjórn LS. Það kom til umræðu á formannafundi í nóvember 

2013.  Í framhaldi af því var ákveði að biðja aðildarfélögin að taka málið fyrir á aðalfundum 

sínum 2014.  Fyrir lá þó að ekki stæði til að fara fram með kröfu um upptöku samninga 

umfram það sem orðið er, en óskað var eftir því að reynt yrði að draga fram hvað 

félagsmenn sæu fyrir sér að tæki við eftir 2017 t.d. á grunni eftirfarandi ramma. 

 

A. Byggt á sama grunni  

• Óbreyttur eða lítt breyttur samningur  

• Samningur með svipuðum ramma en breyttu vægi einstakra þátta s.s. aukið vægi 

gæðastýringar á kostnað beingreiðslna  

• Ný verkefni innan núverandi ramma s.s. framkvæmdastyrkir og/eða önnur verkefni 

sem ekki eru þar í dag.  

• Hækkun ásetningshlutfalls í þrepum upp 1.0 eða meira (Núna eru 1.3 vf. kindur í 

landinu á móti hverju ærgildi)  

• Aðrar breytingar?  

B. Nýjar leiðir  

• Greiðslur út á land sem eru bundnar ákveðinni búgrein  

• Óbundnar greiðslur út á land sem gera aðeins kröfu um ræktun og uppskeru en ekki 

ákveðna búgrein  

• Einhverjar aðrar leiðir?  

 

Framhald málsins ræðst af niðurstöðu aðalfundar 2014 

 

 

 

 



3. Um varnarlínur 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 krefst þess að fjármagni verði veitt til 

viðhalds varnargirðinga eins og lög kveða á um, einnig að fjármagn sé tryggt til að fjarlægja 

aflagðar varnargirðingar þar sem um er að ræða bæði umhverfis- og dýraverndarmál. 

Fundurinn krefst þess að MAST sinni ávallt þeirri skyldu sinni að viðhalda og hirða um 

sauðfjárveikivarnargirðingar.  

Málið var kynnt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, fjármála- og efnahagsráðuneytinu 
og Matvælastofnun. 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 BÍ. Samkomulag um þessa ráðstöfun var undirritað 24. apríl 2013 af Steingrími J. 
Sigfússyni þáv. atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, Sindra Sigurgeirssyni formanni 
Bændasamtaka Íslands 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 Kr. 
9.736.589 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. Til stóð 
einnig að rífa tvær línur sem eru aflagðar eftir endurskoðun og fækkun þeirra 2006-2009. 
Með þeirri endurskipulagningu var línunum fækkað verulega og þeim er nú aðallega ætlað 
að verjast tveimur alvarlegustu sauðfjársjúkdómunum í landinu þ.e. riðu- og garnaveiki. 

 
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 var gert ráð fyrir neinum fjármunum til viðhalds varnargirðinga í fjárlögum 2014, þvert á 
framangreint samkomulag og viljayfirlýsingu. Því var mótmælt harðlega. Það er ekki gott að 
segja að hvar þessi fjárlagatillaga féll niður, enda er þetta liður í innri fjárhagsáætlun MAST 
sem ekki er birt opinberlega og því ógerlegt að fylgjast með hvenær og hvar breytingar 
verða. 
  
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 ANR sbr. lög um 
dýrasjúkdóma. 
 



4. Um lyfjaskráningu 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 leggur til að lyfjaskráningu verði komið í það 

horf að sama form gildi fyrir bæði gæðastýringu og dýralækna þannig að ekki þurfi að gera 

grein fyrir notkun lyfja nema á einum stað. 

 

Málið var rætt við Matvælastofnun og BÍ.  Lyfjaskráning bænda og dýralækna er komin inn í 

Lamb.is og er því komin inn í sama gagnagrunn.  Ekki á því lengur að þurfa að skrá 

lyfjanotkun nema á einum stað 

 

5.  Um viðbragðsáætlanir vegna búfjársjúkdóma 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 leggur til að MAST ljúki við verkferla og 

viðbragðsáætlanir sem beita skal þegar upp koma búfjársjúkdómar. 

 

Málið var kynnt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytingu og Matvælastofnun.  Stofnunin 

telur sig ekki hafa ríka leiðbeiningaskyldu í þessu máli en hefur gert áætlanir sem gilda fyrir 

starf stofnunarinnar. Þær eru aðgengilegar á vef MAST.  Hún býðst þó til að aðstoða ef LS vill 

vinna áætlanir sem fyrst og fremst nýtast bændum.  Framhald málsins ræðst af því hvort að 

vilji standi til að setja tíma og fjármuni í slíka vinnu. 

 

6.  Um sauðfjársæðingar 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 beinir því til stjórnar LS að skoða í samstarfi 

við Búnaðarsamtök Vesturlands og Sauðfjársæðingarstöð Suðurlands hvort ekki séu tækifæri 

til frekara samstarfs og samvinnu í rekstri sauðfjársæðingastöðvanna frá því sem er í dag. 

 

Málið var rætt í stjórn LS og fagráði í sauðfjárrækt.  Hér á eftir fer bókun fagráðs um málið 

sem stjórn LS stendur einnig að: Fagráð vísar til vinnu Landssamtaka sauðfjárbænda 

varðandi þetta efni. Aðalfundur LS 2013 ályktaði að leita skyldi leiða til frekari samvinnu eða 

samstarfs sauðfjársæðingastöðvanna tveggja. Eftir viðræður við forsvarsmenn þeirra virðist 

ljóst að sameining þeirra í eina stöð er ekki raunhæf, fyrst og fremst vegna þess að eftirspurn 

eftir fersku sæði dreifist á tiltölulega fáa daga og hagfelldara er að hafa sæðistöku á tveimur 

stöðum til að anna henni. Gjaldskrá er einnig sú sama á báðum stöðvum. Þrátt fyrir það eru 

ýmis tækifæri til hagræðingar sérstaklega hvað varðar umhirðu gripanna og aðra umsýslu. Ef 

betra fanghlutfall næst með frosnu sæði geta þessar forsendur breyst. LS hvetur rekstraraðila 

sæðingastöðvanna til að skoða öll tækifæri til frekari samvinnu og hagræðingar sbr. 

framangreint og fagráð tekur undir það. 

 

7. Um útreikninga á kynbótamati. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 beinir því til stjórnar LS að unnið verði að því 

að bændum verði gert kleift að fá uppreiknað kynbótamat áa og hrúta á hverju ári fyrir 

fengitíð ef haustuppgjöri er skilað tímanlega.  

 

Málinu var beint til BÍ. Kynbótamat fyrir kjötgæði, þar sem tekið er tillit til gagna frá haustinu 

2013, er aðgengilegt í Fjárvís. Gagnasafnið var útbúið í lok október úr þeim gögnum sem þá 

voru komin inn. Kynbótamatið var reiknað aftur í febrúar þegar allar skýrslur ársins lágu fyrir. 



Kynbótamat fyrir afurðir var ekki reiknað í desember. Ekki náðist sá lágmarksfjöldi gripa til 

að byggja upplýsingar á svo réttlætanlegt væri að framkvæma aukakeyrslu. Sú vinnsla beið 

því fram í febrúar. 

 

8. Um greiðslufyrirkomulag ullar og gæðastýringar 

Aðalfundur LS 2013 beinir því til BÍ að gjalddagar vegna fyrirframgreiðslu gæðastýringarálags 

sem og ríkishluta haustinnleggs ullar verði fluttir fram til 1. mars ár hvert. 

 

Málinu var beint til BÍ. Greiðsludagur 35% hluta gæðastýringarálags hefur verið 1. mars 

undanfarin ár (er 15. mars í reglugerð). Greiðsla ullarnýtingargreiðslna fyrir innlegg í nóv. og 

des. var 1.  febrúar og síðan mánaðarlega fram til 1. júní þ.e. innlegg í jan var greitt 1. mars 

og svo framvegis. 

 

9.  Um gjaldtöku fyrir ráðgjafaþjónustu í landbúnaði. 

Aðalfundur LS 2013 leggur áherslu á að eftir stofnun nýrrar ráðgjafaþjónustu sé þess gætt að 

gjaldtaka vegna þjónustu ráðunauta verði áfram hófleg. Beinir fundurinn því til stjórnar LS að 

fylgja málinu eftir. 

 

Greinargerð: Öflugt kynbótastarf og efling búrekstrar byggir m.a. á góðri og skilvirkri 

ráðgjafaþjónustu. Það er von fundarins að breytingar á fyrirkomulagi ráðgjafaþjónustunnar 

yfir í RML muni efla þjónustuna. Þá er bent á að komi til hækkana á gjaldskrám mun það án 

efa leiða til minni eftirspurnar eftir þjónustunni og veikja hana.  

 

Málinu var beint til stjórnar RML. Gjaldskrá í mars 2014 er óbreytt frá áramótum 2012/2013 

þ.e. 5000 kr/klst  fyrir þá sem greiða búnaðargjald.  Þó er farið að taka gjald fyrir fleiri hluti 

en áður. Tekjur félagsins af seldri þjónustu árið 2013 voru tæplega 21% af heildartekjum, en 

það sem út af stendur er fjármagnað með framlögum úr búnaðarlagasamningi.   

 

10. Um kjötmat 

Aðalfundur LS 2013 krefst þess að MAST, Landssamtök  sláturleyfishafa,  Bændasamtök 

Íslands og Landssamtök Sauðfjárbænda sjái til þess að mörkuð sé skýr stefna í dilkakjötsmati 

og lögð verði vinna í það af fullri alvöru að samræmi  sé í kjötmati um allt land. Fundurinn 

styður hugmynd um stofnun samráðshóps með fulltrúum LS, MAST og Landssamtaka 

sláturleyfishafa sem fjallar um áherslur í kjötmati.    

 

Málinu var beint til Matvælastofnunar. Stofnunin hefur stofnsett samráðshóp um efnið. 

Afstaða MAST er að framkvæmd kjötmats sé eingöngu í þágu bænda og engin lagaskylda um 

að hið opinbera haldi því úti, eftir að opinber afskipti af verðlagningu lögðust af.  Skylt er þó 

skv. lögum nr. 96/1997 að kjötmat fari fram, en lögin tilgreina ekki að það skuli vera á vegum 

ríkisins eða að það skuli vera skv. EUROP kerfinu.  Í reglugerð nr. 882/2010 eru síðan ákvæði 

umað matið skuli framkvæmd með EUROP kerfinu og um yfirkjötmat MAST.  Ráðherra gæti 

því breytt útfærslunni.  Stofnunin ber kostnað af yfirmatinu en sláturleyfishafar allan annan 

kostnað.  Atli Már Traustason var tilnefndur sem aðalmaður í hópinn og Þórhildur 

Þorsteinsdóttir til vara. Samráðshópurinn  hefur haldið einn fund sl. haust þar sem m.a. var 



rædd sú áherslubreyting að leggja hér eftir sambærilega áherslu á læri, hrygg og frampart. 

Hugmyndir eru uppi hjá sláturleyfishöfum um að RML taki við yfirumsjón með kjötmatinu en 

ekki hefur verið samþykkt nein formleg stefna um það ennþá. 

 

11.  Um rafrænt kjötmat  

Aðalfundur LS 2013 felur stjórn LS að vinna að því að tekið verði upp rafrænt kjötmat. 

 

Málið var rætt við Matvælastofnun. Samráðsfundur var síðan með sláturhúsunum þann 20. 

júní. Samtök sláturleyfishafa fengu 30 m. kr. við niðurlagningu þriggja vörslusjóða BÍ sem 

m.a. er hægt að nýta í verkefnið, þó það hafi ekki verið bundið því.  Samstaða er ekki meðal 

sláturhúsanna um innleiðingu.  Í hópi þeirra hefur ekki verið vilji fyrir því að setja innleiðingu í 

gang,  nema að allir væri tilbúnir að taka upp rafrænt mat.  Meðan svo er ekki eru litlar líkur 

á að það verði tekið upp. 

 

12. Um matvælaeftirlit. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 skorar á Matvælastofnun og aðra 

eftirlitsaðila í matvælaiðnaði að sinna betur eftirliti með úrvinnslufyrirtækjum sem vinna úr 

íslenskum landbúnaðarafurðum.  Enn fremur að sjá til þess að innihaldslýsingar séu í 

samræmi við innihald vörunnar. 

 

Málið var rætt við Matvælastofnun.  Ályktunin var gagnrýnd harkalega af þeirra hálfu þar 

sem að ábyrgðin liggi alltaf hjá framleiðanda.  Framkvæmdastjór LS hefur tekið sæti í 

úttektarnefnd MAST f.h. BÍ.  Nefndinni er ætlað að fylgjast með því að verklag við 

matvælaeftirlit sé í samræmi við reglur hverju sinni, en þar sitja einnig fulltrúar fleiri 

hagsmunaaðila. 

 

13.  Um frumvarp til náttúruverndarlaga. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 hvetur stjórn Bændasamtaka Íslands til að 

beita sér fyrir því að gerðar verði breytingar á nýsamþykktum lögum um náttúruvernd þannig 

að þar séu ekki ákvæði sem takmarki möguleika bænda til að umgangast og nýta land sitt á 

eðlilegan hátt.  

 

Málinu var beint til BÍ. Umhverfis- og auðlindaráðherra lagði fram frumvarp sem ætlað var 

að afturkalla nýsamþykkt lög um náttúruvernd sem taka áttu gildi 1. apríl á þessu ári. Nú 

liggur fyrir að umhverfisnefnd Alþingis leggur til frestun gildistöku laganna til 1. júlí 2015 án 

þess að afturkalla þau. Tímin þangað til verði notaður til að skoða nokkur atriði í lögunum að 

nýju sbr. einnig umfjöllun um mál númer 12 í þessari skýrslu 

 

Bændasamtök Íslands sendu svohljóðandi umsögn um frumvarpið: 

„Efni. Frumvarp til laga um náttúruvernd (brottfall laganna), 167. mál. á 143. löggjafarþingi 

Tilv. 2013110022 

Þingmálið var sent Bændasamtökum Íslands til umsagnar með tölvubréfi frá nefndasviði 

Alþingis, dags. 26. nóvember 2013. 

 



Bændasamtökin styðja frumvarpið og fagna því að fyrirhugað sé að endurskoða löggjöf um 

náttúruvernd og að við þá vinnu verði haft ríkara samráð við hagsmunaaðila. Bændasamtök 

Íslands gagnrýndu margsinnis skort á samráði og vinnubrögð við samningu frumvarpsins. 

Þegar lög nr. 44/1999 um náttúruvernd voru samin áttu Bændasamtök Íslands fulltrúa í 

nefnd sem hafði það verkefni með höndum enda voru til umfjöllunar fjölmörg atriði sem 

snertu bændur og landeigendur með margvíslegum hætti. Bændasamtökum Íslands var ekki 

gefinn kostur á að eiga fulltrúa í nefndinni sem hafði lögin til endurskoðunar veturinn 2010-

2011. Eftir að hafa lagt fram ítrekaðar beiðnir um að eiga beina aðkomu að nefndinni var 

þeim endanlega hafnað án rökstuðnings. Bændasamtökunum var síðan gefinn kostur á að 

veita umsögn um drög að frumvarpi til laga um náttúruvernd, sbr. bréf frá umhverfis- og 

auðlindaráðuneytinu , dags. 3. september 2012. Samtökunum var veittur rúmlega þriggja 

vikna frestur til þess að skila umsögn. 

 

Bændasamtök Íslands og Landssamtök sauðfjárbænda gerðu á fyrri stigum sameiginlega 

athugasemdir við þá fyrirliggjandi frumvarpsdrög með bréfi til umhverfisráðuneytisins, dags. 

18. janúar 2011. Þegar frumvarpið var svo lagt fram á Alþingi hafði verið tekið afar 

takmarkað tillit til athugasemda samtakanna. Þá voru gerðar athugasemdir við frumvarpið 

sem sumar höfðu verið gerðar ítrekað allt frá upphafi málsins árið 2010. Athugasemdir voru 

svo enn ítrekaðar með umsögn til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis 5. febrúar 2013. 

Bændasamtök Íslands telja að endurskoðun á löggjöf um náttúruvernd verði að fara fram 

með samráði við alla hagsmunaaðila. Í lögum um náttúruvernd er kveðið á um fjölmörg 

atriði sem snerta hagsmuni bænda umtalsvert. Bændasamtök Íslands telja það eðlilega kröfu 

að sem hagsmunasamtök bænda, fái þau að koma að endurskoðun laganna með frekari 

hætti en við samningu laga nr. 60/2013 um náttúruvernd sem nú er fyrirhugað að fella brott. 

Samráð við hagsmunaaðila, með beinni aðkomu þeirra, er til þess fallið að skapa sátt og 

víðtæka samstöðu um náttúruvernd á Íslandi og mun líklegra til að skila árangri við það stóra 

og mikilvæga verkefni. 

 

Landssamtök sauðfjárbænda áttu eins og fram kemur hlut að fyrri umsögnum um málið. 

Landssamtökin eru sammála ofangreindri umsögn Bændasamtaka Íslands um fyrirliggjandi 

frumvarp“. 

 

14. Um réttindi landeigenda. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 tekur heils hugar undir ályktun búnaðarþings 

varðandi réttarstöðu landeigenda. 

 

Málinu var beint til BÍ. Formaður BÍ og sviðstjóri kynningarsviðs BÍ ræddu málið á fundi með 

Félagi ferðaþjónustubænda þar sem rætt var að halda ráðstefnu um málið og útbúa 

kynningarefni. Landsamtök landeigenda héldu einnig ráðstefnu um gjaldtöku á 

ferðamannastöðum, sem tengist viðfangsefninu. Fyrir Alþingi liggur tillaga þess efnis að 

fresta gildistöku nýrra náttúruverndarlaga frá á næsta ár, á meðan að nokkur atriði laganna 

verða skoðuð að nýju. Þessi mál eru eitt þeirra atriða. 

 

 



15.  Um ágang gæsa. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 beinir því til  Bændasamtaka Íslands að þau 

beiti sér fyrir því að lögum verði breytt þannig að bændum verði heimilt að verjast ágangi 

gæsa og álfta á ræktað land með því að skjóta þá fugla sem valda tjóni á ræktuðu landi. 

Greinargerð: Þar sem áburðarverð hefur hækka gríðarlega mikið og fjöldi gæsa og álfta 
stóraukist er sárt að sjá þennan fiðurfénað éta upp tún, úthaga og kornakra og dæmi um að 
bændur hafi gefist upp á kornrækt. 
 

Málinu var beint til BÍ. Haustið 2013 ákváðu Bændasamtök Íslands að gerast aðili að verkefni 
dr. Einars Eyþórssonar hjá Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Framlag 
Bændasamtakanna felst í vinnuframlagi starfsmanna og að taka þátt í verkefnavinnu  
Markmið verkefnisins er að leggja mat á þá undirstöðuþætti sem beitt er við aðlögun 

stjórnunarkerfis til þess að hafa stjórn á stofnum vaðfugla í Noregi og á Íslandi. Þá hefur 

umhverfisráðuneytið sett af stað vinnu við málið og reifaðar hafa verið hugmyndir um 

verkefni. Bændasamtökin og Ráðgjafarmiðstöð í landbúnaði verða höfð með í ráðum við 

framgang vinnunnar hjá ráðuneytinu. 

Með þessu er verkefninu er vonast til þess að hægt verði að finna nýja nálgun á vandamálið, 
en umfang þess hefur ekki minnkað hérlendis.  Umhverfisstofnun hefur enn sem komið er 
ekki ljáð máls á því að veita bændum heimild til að verja lönd sín með fullnægjandi hætti. 
 
Búnaðarþing 2014 ályktaði síðan eftirfarandi um málið 
 
Markmið  
Búnaðarþing 2014 telur mikilvægt að nú þegar verði dregið skipulega úr tjóni af völdum álfta 
og gæsa á ræktarlöndum bænda. 
 
Leiðir  
Safnað verði frekari upplýsingum um tjón sem álftir og gæsir valda á ræktarlöndum bænda. 
Á grundvelli þeirra gagna verði ákveðið hvort heimildarákvæði verði sett í lög um 
tímabundna skotveiði á álft og gæs í tilraunaskyni á ræktarlöndum bænda.  
 
Framgangur  
Bændasamtökunum verði falið að vinna að málinu í samstarfi við Umhverfis- og 
auðlindarráðuneytið.  
 

16. Um merkjaeftirlit í sláturhúsum. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 skorar á sláturleyfishafa að standa eins vel og 

mögulegt er að aflestri merkja, bæði rað- og bæjarnúmers, í sláturhúsi, þannig að tryggt sé 

að réttur eigandi fái greiðslur fyrir þá gripi sem slátrað er.   

 

Málinu var beint til sláturleyfishafa. Vandamálið er staðbundið og snýr að innra skipulagi 

viðkomandi sláturhúsa.  Haustið 2013 virtist það aðallega bundið við eitt hús skv. 

upplýsingum LS. 

 



17.  Um raforkuverð í dreifbýli 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 mótmælir hinum óhóflegu hækkunum á 

raforku og dreifingu hennar sem hafa komið afar hart niður á íbúum og atvinnurekendum í 

dreifbýli.  Þá krefst fundurinn þess að stjórnvöld falli frá kröfum um arðgreiðslu frá RARIK þar 

sem tjónið á dreifikerfi vegna náttúruhamfara sl. haust var gríðarlegt.  Enn fremur tekur 

fundurinn undir ályktanir búnaðarþings 2013 um orkuverð og dreifingu orku. 

 

Málið var kynnt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, fjármála- og 

efnahagsráðuneytingu, Landsneti, RARIK og Orkusölunni. Munur á orkuverði milli þéttbýlis- 

og dreifbýlis jókst enn um áramótin 2013-2014 þegar orkuverð í dreifbýli hækkaði um 4,5% 

en breyttist ekki í þéttbýli um leið.  

Iðnaðarráðherra hefur hinsvegar lagt fram á Alþingi frumvarp sem byggir m.a. á ályktunum 

búnaðarþings um jöfnun á dreifingarkostnaði raforku í dreifbýli. Með því munu kaupendur í 

þéttbýli og dreifbýli greiða sama dreifingarkostnað. Frumvarpið gerir ráð fyrir að slík jöfnun 

verði innleidd í áföngum á þremur árum, 2014-2016.  

Á árinu unnu fjarskiptafyrirtæki að því að fara yfir öyggisbúnað vegna símasenda. Í sumum 
tilfellum var neyðarbúnaður endurnýjaður. Orkudreifingarfyrirtæki hafa einnig unnið að 
endurnýjun búnaðar á áhættusvæðum og í einhverjum tilfellum hefur endurnýjun á línum 
verðið hraðað – til að bæta afhendingaröryggi rafmagns svo að sendar og annar 
fjarskiptabúnaður virki.  
 

Uppbygging þriggja fasa dreifikerfis hefur haldið áfram en hefur ekki verið hraðað. RARIK 

hefur boðið viðskiptavinum sínum upp á leigu á svokölluðum rafhrútum sem geta breytt 

einfasa rafmagni í þrífasa. Stofngjald er nú rúmar 40 þús. kr. og árleg leiga rúmar 30 þús. kr. 

 

18.  Reikningar LS 2012 

 

Engra skýringa þörf 

19. Starfskjör stjórnar LS 2013 og greinargerð um rekstur LS 2013. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 samþykkir að laun formanns og 

varaformanns verði með neðangreindum hætti til aðalfundar 2014. 

Formaður: 70.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir 4 daga í mánuði 

Varaformaður: 20.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir stjórnarfundi og fundi í 

fagráði.   

 

Aðrir stjórnarmenn: Fullir dagpeningar fyrir stjórnarfundi. 

Allir stjórnarmenn fái hálfa dagpeninga fyrir hvern símafund. 

Formaður fær greiddan kostnað vegna farsímanotkunar líkt og áður. 

Hætt verði að greiða akstur skv. ríkistaxta.  Greidd verði föst fjárhæð 100 kr. pr. km. fyrir 

allan akstur í þágu LS. 



Heimilt verði að greiða sérstaklega fyrir vinnu við tímabundnar verkefnanefndir.  Gera skal 

aðalfundi LS 2014 grein fyrir hvernig heimildin var nýtt, ef til þess kemur.  

Heimildin var ekki nýtt á árinu 

Áætlað er að 7 hefðbundnir stjórnarfundir verði haldnir á starfsárinu, auk fimm símafunda.   

Ekki verður um haustfundaferð að ræða 2013.  Kostnaður vegna hennar 2012 var 1,2 

milljónir króna.  Stjórn mun fara yfir fyrirkomulag tengsla við félagsmenn á árinu og reyna að 

vinna að þeim með ódýrari hætti. 

Unnið var eftir framangreindu frá aprílbyrjun 2013.  Stjórnin telur mikilvægt að vera í góðum 

tengslum við félagsmenn í gegnum aðildarfélögin og hefur lagt áherslu á að mæta til funda 

þeirra og vinna að málum sem þau koma á framfæri, sem og almennir félagsmenn. 

20. Fjárhagsáætlun LS 2013 

Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða. 

Rekstrarafgangur 2013 er tæpar 6 milljónir króna, en gert var ráð fyrir að reksturinn yrði á 

núlli árið 2013. Meginástæða þessarar niðurstöðu er hinsvegar aukið verðmæti eignar 

samtakanna í Ístex.  Undirliggjandi rekstrarafgangur er hinsvegar 200 þúsund krónur sem er í 

samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun. 

 

Tillögur sem vísað var til stjórnar. 

2.3 Um lungnakregðu 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfirði haldinn að Valfelli þann 19. febrúar  2013 
skorar á Matvælastofnun að láta kanna útbreiðslu lungnakregðu í sauðfé á landinu og kanni 
jafnframt hvort hægt sé að hefta útbreiðslu  sjúkdómsins t.d með bólusetningu.  

Greinargerð: Svo virðist sem lungnakregða í sauðfé hafi verið að breiðast út um land á 
undanförnum árum og veldur tjóni hjá bændum á hverju ári, mismikið á milli svæða og bæja.  

Ekki brugðist frekar við í ljósi þess að búið er að veita fyrirheit um styrki til þróunar á bóluefni 
gegn bæði kregðu og lungnapest.  Sú vinna er í gangi á Keldum. 

2.4 Um garnaveikibólusetningar 

I. Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03.2013 í Tungubúð 
Hróarstungu beinir því til aðalfundar LS 2013 að krefjast þess að MAST taki upp 
verklagsreglur um garnaveikibólusetningar og finni leiðir í samráði við stjórn LS til að ná niður 
kostnaði  við bóluefnið og  við framkvæmd bólusetningar.  

Greinargerð : Þar sem framleiðslu bóluefnis er hætt hér á landi og  ljóst er  að innflutt 
bóluefni hækkar um tugi prósenta frá því sem var . Þá hefur stóraukist kostnaður þar sem 
fagmenntaðir dýralæknar hafa tekið yfir bólusetningu í stað trúnaðarmanna sem hafa sinnt 
þessu starfi með sóma. Hætt er við að bólusetningar verði  ónákvæmar,  t.d. með 
eftirlegukindum ef kostnaður er jafnvel komin upp í matsverð hverrar kindar sem bólusett 
er.  



II. Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03.2013 í Tungubúð 
Hróarstungu    beinir því til aðalfundar LS 2013 að krefjast þess að MAST  framkvæmi 
garnaveikibólusetningar með markvissari hætti en gert er í dag með það að leiðarljósi að 
uppræta sjúkdóminn. 

Greinargerð: Þekkt er þar sem veikin hefur komið upp og bólusetning hefur verið fyrirskipuð 
að nýju með reglugerð að MAST hafi lagt til ónákvæmar reglur um bólusetningar. Þessi 
háttur var t.d. tekinn upp þegar garnaveiki kom upp 2008 í Norðausturhólfi  með viðauka 1 
við reglugerð 911/2011, þá var skilgreind huglæg varnarlína sem fríaði fjáreigendur öðrum 
megin hennar bólusetningu. Með slíkum vinnubrögðum yfirvalda dýraheilbrigðis er hætt við 
að ekki náist að uppræta sjúkdóminn. 

 

Málið var rætt við Matvælastofnun. Á árinu var gert að skyldu að garnaveikibólusetja í 
Skútustaðahreppi en aðrar breytingar urðu ekki.  Stjórnin hefur haldið fram því sjónarmiði að 
bólusetning eigi áfram að vera skylda en hugmyndir eru innan MAST um að leggja það af, þó 
þær hafi ekki verið lagðar fram formlega. Nýja bóluefnið er ráðandi á heimsmarkaði og þar 
er ekki um aðra kosti að ræða svo vitað sé. 

3.1 Um fyrirkomulag verðlagningar lambakjöts. 

 Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Leifsbúð Búðardal 18. febrúar 2013 
skorar á Landssamtök sauðfjárbænda að taka til athugunar verðlagningu lambakjöts til 
framleiðenda til samræmis við norsku verðskrána, þar sem greitt er sér fyrir holdflokka og 
dregið af ákveðin krónutala fyrir hvern fituflokk frá 3+, 4 og 5. 

Stjórn LS ákvað að bregðast ekki frekar við.  Ný verðhlutföll hafa aðeins gilt frá 2011 og 
stjórnin telur ekki efni til að breyta þeim strax aftur. 

 

3.2 Um greiðslur fyrir innmat og gærur. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Leifsbúð Búðardal 18. febrúar 2013 
skorar á Landsamtök sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að afurðastöðvar fari að greiða 
aftur fyrir innmat og gærur.  

Greinargerð: Í ljósi þess hvað vel hefur gengið að gera verðmæti úr svokölluðum 
aukaafurðum sauðfjár undanfarin ár er kominn tími á að bændur njóti góðs af. 

Stjórn LS ákvað að bregðast ekki frekar við.  Framkvæmd tillögu þýddi að greiða yrði á ný 
fyrir flutning sláturfjár.  Afurðaverðshækkun hefur orðið mun meiri á síðustu árum en bæði 
almennt verðlag og smásöluverð lambakjöts.  Aukin verðmæti hliðarafurða eru örugglega 
stór þáttur í því, sem og góður árangur við útflutning. Hinsvegar er ástæða til að hvetja 
sláturhúsin til að gera innleggjendum sínum betri grein fyrir því hvernig tekjurnar skiptast og 
kostnaðinn á móti. Sé það ekki gert er hætt við aukinni tortryggni. 

3.3 Um greiðslufyrirkomulag ullar (frá félagi sauðfjárbænda í Skagafirði). 
.....lýsir megnri óánægju  með nýgerðar breytingar á greiðslufyrirkomulagi fyrir innlagða ull. 
Það er með öllu óhæft að styrkgreiðslur sem tilheyra ullariðnaðinum séu fluttar yfir til 
bænda. Einnig brýtur nýja fyrirkomulagið greiðslurnar upp í nokkra þætti sem greiðast af 
tveimur aðilum á mismunandi tímum.  Þetta leiðir til þess að erfitt verður fyrir bændur að 



gera sér grein fyrir endanlegu ullarverði á kg. auk þess sem öllum greiðslum er frestað frá 
fyrra fyrirkomulagi.     

Stjórn LS sá sér ekki fært að bregðast frekar við. Efni tillögunnar er óframkvæmanlegt v. 
samkeppnissjónarmiða.  Samþykkt aðalfundar um flýtingu greiðslna var fylgt eftir. Sjá framar 
í skýrslunni. 

4.2 Um kjötskoðunardýralækna.  

Aðalfundur LS 2013 gerir þær kröfur til Mast og sauðfjársláturhúsanna að þeir dýralæknar 
sem eru ráðnir til kjötskoðunar í sauðfjársláturtíð standist sannarlega íslenskar 
menntakröfur. Þeir séu starfi sínu vaxnir og geti skýrt út fyrir innleggendum á óyggjandi hátt 
ástæðu fyrir því að skrokkum eða skrokkhlutum sé hent. 
 
Greinargerð:  Mjög mikilvægt er fyrir bændur að sú skoðun sem fram fer í sláturhúsunum á 
afurðum þeirra fari fram á faglegann hátt. Þær athugasemdir sem  gerðar eru við heilbrigði 
sláturfjár hvers bónda séu skýrar og auðskiljanlegar.  Nauðsynlegt er hverjum bónda að vita 
ef eitthvað hrjáir fjárstofn hans svo hægt sé að bregðast við á viðeigandi hátt.  

Málið var rætt við Matvælastofnun. Viðurkennt var að misbrestur varð á Höfn sl. haust og 

ítrekað að slíkt ætti ekki að koma fyrir aftur.  

4.5 Um afsláttarkjör 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03.2013 í Tungubúð 

Hróarstungu beinir því til aðalfundar LS 2013 að stjórn LS hlutist til ásamt BÍ  að 

félagsskírteini BÍ veiti félögum víðtæk afsláttarkjör hjá hinum ýmsu þjónustu- og 

verslunaraðilum. 

Málið var kynnt BÍ en stjórn LS telur þetta verkefni á forræði heildarsamtaka bænda. 

 


