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1. Fundarsetning, kosning embættismanna 
Friðrik Friðriksson leikari hóf fundinn með því að lesa þuluna Sauðfjárbændasauðahátt eftir 
Þorgrím Starra Björgvinsson í Garði í Mývatnssveit. 
Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS setti síðan fundinn. Hann sagði enn vera til neikvæðni í 
umræðu um landbúnaðinn eins og á þeim tíma sem þulan hefði orðið til. Ýmis viðhorf væru 
uppi um nýtingu landsins. LS hefðu orðið til þegar kallað hefði verið eftir breytuum áherslum 
í samtökum bænda. Nú væru LS orðin 30 ára og ýmsar breytingar hefðu orðið. Nú væri komið
að því að samtök bænda þyrftu að fjármagna sig með félagsgjöldum eða einhverjum beinum 
gjöldum. Þórarinn sagði samtökin vera fjölmennasta aðildarfélag Bændasamtakanna. 
Samfélagsleg þýðing sauðfjárbúskapar væri mikil og hann væri á sinn hátt límið í samfélaginu
víða um land. Hann benti á að skýrsla um samfélagslegt gildi sauðfjárræktarinnar yrði kynnt 
síðar á fundinum. Afkoma sauðfjárbænda væri ekki of góð. Lambakjöt væri víða um heim 
dýrara en gerðist á Íslandi. Hins vegar væri hlutur lambakjöts í kjötneyslu mun stærri hér en 
víða annars staðar. Rekstrarkostnaður sauðfjárbænda hefði hækkað að undanförnu. 
Innflutningur kjöts hefði aukist mjög undanfarið og sá innflutningur hefði áhrif á verð 
innlendrar framleiðslu. Hann ræddi um markaðssetningu lambakjöts. Sækja þyrfti mikið 
harðar fram í því starfi, vöruþróun þyrfti að efla og ná þyrfti til fleiri neytenda, þar á meðal 
ferðamanna. Árstíðabundnir markaðir sem tækju við gæðavöru væru ákjósanlegustu 
markaðirnir fyrir lambakjöt. Best væri ef afurðasölufélög gætu staðið saman að 
markaðssetningu erlendis. Í samkeppnislögum væri opið fyrir slíkt samstarf að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum og það ættu sláturleyfishafar að nýta með aðstoð LS. Hann ræddi 
málefni Ístex og m.a. breytingar á rekstri fyrirtækisins. Niðurstaðan hefði orðið að bændum 
byðist að kaupa hluti í félaginu. Bændur, sem seldu fyrirtækinu 75% allrar ullar framleiddrar 
hér á landi, ef miðað væri við verðmæti, hefðu ákveðið að kaupa slíka hluti. Innleiðing nýrrar 
gæðastýringarreglugerðar hefði tekið talsverðan tíma á síðasta ári. Ýmsar athugasemdir hefðu 
verið gerðar við allmargar landbótaáætlanir bænda. Hann ræddi vibrögð við því og sagði 
MAST bera ábyrgð á því hvort landbótaáætlanir væru samþykktar og það hefði gengið eftir en
Landgræðslan bæri ábyrgð á því að hafa stefnt þessum málum í uppnám. Þórarinn ræddi 
einnig um undirbúning nýs búvörusamnings og um afgreiðslu þess máls á búnaðarþingi fyrir 
skömmu. Nýr samningur væri stærsta kjaramál sauðfjárbænda en fundurinn þyrfti að komast 
að ákveðinni niðurstöðu um það. Hann þakkaði samstarfsaðilum og þá sérstaklega Sigurði 
Eyþórssyni samstarfið á liðnum árum. Lýsti því að hann væri tilbúinn að starfa áfram fyrir 
samtökin.

Setningarræðan er birt í heild sinni á vef LS – saudfe.is



Þórarinn lagði fram þá tillögu að fundarstjórar yrðu Sigríður Jónsdóttir Arnarholti og 
Einar Ófeigur Björnsson Lóni.  

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust.

Þórarinn lagði einnig fram þá tillögu að skrifarar yrðu Guðrún Agnarsdóttir Hofteigi 
og Vagn Sigtryggsson Hriflu. 

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust.
Fundargerð ritaði Sigurður Kristjánsson.

Fundarstjórar tóku síðan við stjórn fundarins.
Tillaga frá stjórn LS um skipan kjörnefndar lá fyrir fundinum og var hún um Gísla 

Geirsson sem formann og að auki Aðalstein Jónsson og Írisi Ármannsdóttur.
Tillagan var samþykkt athugasemdalaust.

2. Ávörp gesta

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson var forfallaður til kl. 15
svo ávarpi hans var frestað. 

Formaður Bændasamtaka Íslands, Sindri Sigurgeirsson ávarpaði þingið. Hann ræddi um 
afgreiðslu mála á nýafstöðnu búnaðarþingi. Öflug fjarskiptaþjónusta sagði hann að væri 
gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir hinar dreifðu byggðir, samgöngumál væru einnig stórt 
mál. Hann ræddi enn fremur markaðsmál og tækifæri íslenskrar búvöruframleiðslu á hinum 
ýmsu mörkuðum. Einnig ræddi hann um hvernig hægt væri að haga samstarfi 
afurðasölufélaga um markaðssetningu erlendis. Samkeppniseftirlitið hefði lýst því að sækja 
þyrfti um það til eftirlitsins ef ætlunin væri að hefja slíkt samstarf, en gerlegt væri að fá slíkt 
leyfi. Sindri ræddi um menntunarmál bænda, LbhÍ og rannsóknarstarf í landbúnaði. Hann lýsti
einnig breytingum á samþykktum BÍ og að nú yrðu búnaðarþing haldin annað hvert ár, 
landsfundur hitt árið. Nú skyldi fjármagna samtökin með veltutengdum félagsgjöldum. 
Geitfjárræktarfélagið hefði fengið aðild að samtökunum á nýliðnu búnaðarþingi og yrðu því 
fulltrúar á því næsta 49. Gera ætti sömu kröfur til þeirra afurða sem fluttar væru til landsins og
gerðar væru til framleiðslu innanlands. Hann lýsti því að verslunin hefði tekið til sín 
gengishagnað af innflutningi og það undirstrikaði það að hún tæki fullmikið til sín og 
fjölmiðlar ættu að taka skýrslu tengda því efni til meiri umfjöllunar en verið hefði. Hann lýsti 
sig tilbúinn að vera búnaðarþingsfulltrúi LS áfram og óskaði fundinum velfarnaðar.

Fundarstjóri lýsti þeim kosningum sem lægju fyrir og fór yfir reglur þeim tengdar. Kjósa ætti 
um formann samtakanna og einng stjórnarfulltrúa fyrir samtökin í Vesturhólfi og 
Norðvesturhólfi. Tilkynna ætti framboð innan ákveðins frests ef um það væri að ræða. Kjósa 
ætti einnig 3 búnaðarþingsfulltrúa og í valdi fundarins væri hvort kjósa ætti til eins eða 
tveggja ára. Kjósa ætti einnig þriggja manna varastjórn. 

3. Skýrslur



3.1 Skýrsla stjórnar LS og skýrsla um framvindu mála frá aðalfundi 2013
Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS lýsti því að skýrslurnar lægju prentaðar fyrir fundinum 
og hefði verið dreift til fulltrúa fyrirfram. Spurningum sem fram kynnu að koma yrði svarað í 
umræðum á eftir. 

3.2 Skýrsla fulltrúa LS í stjórn Ístex
 Sigríður Jónsdóttir fór yfir skýrsluna og greindi frá því að henni hefði verið dreift til fulltrúa 
fyrirfram. Stórar ákvarðanir hefðu verið teknar um rekstur félagsins á síðasta ári. Boðið hefði 
verið í stærstu hlutina í félaginu en eigendur þeirra hefðu verið tilbúnir að losa sig við þá. 
Sigríður sagði að stjórn Ístex myndi kaupa svo stóran hlut sem leyfilegt væri en 
sauðfjárbændur myndu einnig kaupa stóran hlut í fyrirtækinu. Einhugur hefði verið um það. 
Framundan væru því miklar breytingar á rekstri félagsins, nú yrðu eigendur fyrirtækisins mun 
fleiri en verið hefði. Nota mætti vettvang LS til að fjalla um meðferð hluta bænda í félaginu. 
Hún lagði einnig til að LS keyptu stærri hlut í félaginu en samtökin ættu nú.

3.3 Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts og Reikningar LS
Sigurður Eyþórsson lýsti því að skýrsla Markaðsráðs lægi fyrir fundinum og hefði einnig 
verið dreift til fulltrúa fyrirfram. Reikningar sambandsins lágu einnig fyrir fundinum áritaðir 
og endurskoðaðir. Sigurður sagði að hluti af þeim fjármunum, sem runnið hefðu til 
Markaðsráðs kindakjöts, hefði komið af innheimtu gjalda sem nú ætti að leggja niður. Skoða 
þyrfti í framhaldinu hvernig standa ætti að markaðsmálum varðandi kindakjöt og ákvarða 
stöðu Markaðsráðsins. Hann fór yfir reikninga samtakanna og kom fram að tekjuafgangur 
síðasta árs hefði verið um 8 milljónir. Stærsta eign samtakanna væri hluti þeirra í 
ullarverksmiðjunni Ístex. Ef spurningar um þessa liði kæmu fram yrði þeim svarað í 
umræðum.

4. Málum vísað til nefnda

Sigurður Eyþórsson framkvæmdastjóri LS lagði fram mál þau sem lágu fyrir fundinum og 
vísaði þeim til nefnda.

Málin eins og þau voru lögð fyrir nefndirnar, eru birt í heild sinni sem viðauki við 
fundargerðina.

Nefndir fundarins voru skipaðar á eftirfarandi hátt:

1. Framtíðarnefnd 5. Markaðsnefnd
Þórarinn Pétursson formaður Ólafur Þorsteinn Gunnarsson formaður
Böðvar Baldursson Árni Þorbergsson
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Birgir Ingþórsson
Einar Guðmann Örnólfsson Guðbrandur Sverrisson
Fanney Ólöf Lárusdóttir Guðmundur St. Björgmundsson
Guðrún Ragna Einarsdóttir Íris Ármannsdóttir
Oddný Steina Valsdóttir

6. Allsherjarnefnd
2. Stjórnsýslunefnd Gunnar Þórarinsson formaður
Sigurður Þór Guðmundsson formaður Guðmundur Valur Gunnarsson



Erlendur Ingvarsson Smári Borgarsson
Geir Gíslason Sveinn Vilberg Stefánsson
Guðbrandur Björnsson Sæþór Gunnsteinsson
Gunnar Sigurjónsson Þóra Sif Kópsdóttir
Jón Eyjólfsson
Sigvaldi H. Ragnarsson
Þórarinn B. Þórarinsson 7. Heilbrigðisnefnd

Hákon B. Harðarson formaður
Ármann Guðmundsson

3. Fagnefnd Kjartan Jónsson
Birgir Arason formaður María Dóra Þórarinsdóttir
Eyjólfur Ingvi Bjarnason Ólafur Benediktsson
Davíð Sigurðsson
Guðrún Agnarsdóttir
Guttormur Stefánsson 8. Fjárhagsnefnd
Rúnar Björn Guðmundsson Jóhann Pétur Ágústsson formaður
Vagn Sigtryggsson Aðalsteinn Jónsson

Baldur Björnsson
Gísli Geirsson

4. Byggðanefnd Sigríður Jónsdóttir
Merete Rabölle formaður
Albert Guðmundsson
Jóhann Ragnarsson
Jón Kristófer Sigmarsson
Ragnar Lárusson

Matarhlé tekið kl. 11:55.

Fundur hófst aftur kl. 12:42.

5. Skýrsla kjörbréfanefndar – kynning fulltrúa
Gísli Geirsson lýsti því að kjörbréfanefnd hefði farið yfir kjörbréf fulltrúa og að ekki hefði 
verið gerð athugasemd við þau. Hann las upp nöfn rétt kjörinna fulltrúa og bað þá að standa 
upp jafnótt og hann læsi upp nöfn þeirra.

Mættir fulltrúar voru eftirfarandi:

Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu Gunnar Sigurjónsson Litla-Hofi
Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu Ármann Guðmundsson Svínafelli
Dsb. í Bsb. Kjalarnesþings María Dóra Þórarinsdóttir Morastöðum
Dsb. í Bsb. Norður-Þingeyjarsýslu Einar Ófeigur Björnsson Lóni
Dsb. í Bsb. Norður-Þingeyjarsýslu Sigurður Þór Guðmundsson Holti
Fsb. á Vestfjörðum Jóhann Pétur Ágústsson Brjánslæk
Fsb. á Vestfjörðum Guðmundur St. Björgmundsson Kirkjubóli
Fsb. á Héraði og Fjörðum Guðrún Agnarsdóttir Hofteigi
Fsb. á Héraði og Fjörðum Sigvaldi H. Ragnarsson Hákonarstöðum
Fsb. á Héraði og Fjörðum Sveinn Vilberg StefánssonHaugum II
Fsb. á Héraði og Fjörðum Aðalsteinn Jónsson Klausturseli
Fsb. á Snæfellsnesi Albert Guðmundsson Heggstöðum
Fsb. á Snæfellsnesi Þóra Sif Kópsdóttir Ystu-Görðum 
Fsb. á Suðurfjörðum Guðmundur Valur Gunnarsson Lindarbrekku



Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Jón Kristófer Sigmarsson Hæli
Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Gísli Hólm Geirsson Mosfelli
Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Birgir Ingþórsson Uppsölum
Fsb. í Árnessýslu Sigríður Jónsdóttir Arnarholti
Fsb. í Árnessýslu Rúnar Björn Guðmundsson Vatnsleysu 1
Fsb. í Árnessýslu Geir Gíslason  Stóru-Reykjum
Fsb. í Borgarfirði Jón Eyjólfsson Kópareykjum
Fsb. í Borgarfirði Íris Ármannsdóttir Kjalvararstöðum
Fsb. í Borgarfirði Davíð Sigurðsson  Miðgarði
Fsb. í Dalasýslu Þórarinn B. Þórarinsson Hvítadal II
Fsb. í Dalasýslu Kjartan Jónsson Dunki
Fsb. í Dalasýslu Eyjólfur Ingvi Bjarnason Ásgarði
Fsb. í Eyjafirði Birgir Arason Gullbrekku
Fsb. í Eyjafirði Hákon B. Harðarson Svertingsstöðum
Fsb. í Rangárvallasýslu Erlendur Ingvarsson Skarði
Fsb. í Rangárvallasýslu Baldur Björnsson Fitjarmýri
Fsb. í Rangárvallasýslu Ragnar Lárusson Stóra-Dal
Fsb. í Skagafirði Smári Borgarsson Goðdölum
Fsb. í Skagafirði Merete Rabölle  Hrauni II
Fsb. í Skagafirði Guttormur Stefánsson  Grænumýri
Fsb. í Strandasýslu Guðbrandur Sverrisson Bassastöðum
Fsb. í Strandasýslu Guðbrandur Björnsson Smáhömrum
Fsb. í Strandasýslu Jóhann Ragnarsson Laxárdal
Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Vagn Sigtryggsson Hriflu
Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Sæþór Gunnsteinsson Presthvammi
Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Árni Þorbergsson Brúnahlíð
Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Gunnar Þórarinsson Þóroddsstöðum
Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Ólafur Benediktsson  Miðhópi
Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Mýrum II
Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu Ólafur Þorsteinn Gunnarsson Giljum
Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu Fanney Ólöf Lárusdóttir Kirkjubæjarklaustri

6. Skýrsla RHA (Rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Akureyri): „Samfélagsleg
þýðing sauðfjárræktar“ 
Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson frá RHA fóru yfir niðurstöður skýrslunnar. Í
henni var mat lagt á íbúaþróun, efnahag og samfélag og lífsstíl í dreifbýli. Spurt var við 
vinnslu skýrslunnar hvert gildi sauðfjárræktarinnar væri í strjálbýlinu. Haft var samband við 
bændur og afurðastöðvar. 16.300 manns eða 5% landsmanna bjuggu í skilgreindu dreifbýli 
2014 og hafði fækkað um 1.963 frá aldamótum. Hlutfallslega var fækkunin mest á 
Vestfjörðum á þessu árabili en um flesta hafði fækkað á Norðurlandi eystra. Á Norðurlandi 
vestra var helst að viðspyrna hefði náðst til að hægja á fækkuninni. Fjölgun íbúa var eingöngu
á þrem svæðum á landinu frá 2003-2014. Þau svæði voru Jöfuðborgarsvæðið, Akureyri og 
nágrenni og hluti Austurlands. Fram kom að almennt séð væri annars fækkun í strjálbýli í 
flestum landshlutum. Ungt fólk virtist lítið skila sér heim í héruðin eftir að hafa hleypt 
heimdraganum og aflað sér menntunar og reynslu. Því fylgdi fækkun nemenda í skólum í 
dreifbýli og þjónusta drægist saman. Skoðað var á hversu mörgum lögbýlum hefði verið 
sauðfjárbúskapur í hlutfalli við heildarfjölda setinna lögbýla á landinu. Frá um það bil 2.000 
lögbýlum var lagt inn sláturfé. Fylgni milli sauðfjárbúskapar og búsetu var mjög mikil en þó 
minnst á Suðausturlandi og Vesturlandi. Lýst var mikilli ásókn þéttbýlisbúa í jarðir, 
sérstaklega á Suðurlandi, Héraði og í Eyjafirði, en minni annars staðar. Félagsleg þátttaka 
virtist oft minni eftir eigendaskipti og að jarðir legðust jafnvel í eyði eftir slík skipti. Bændur 
virtust leggja mikið upp úr því að jarðir héldust í ábúð. Fram hefði komið að nýliðunarstyrkir 



hefðu mælst vel fyrir. Flestir sem spurðir voru höfðu lýst því að þeir hefðu valið starfið vegna 
áhuga og sveigjanleikans í starfinu og einnig þess nú væri auðveldara að stunda annað starf 
með en áður hefði verið. Stemming væri í kringum búskapinn, hlutar hans væru rótgrónir í 
menninguna og sauðfjárbúskapurinn gegndi mikilvægu hlutverki í því að halda uppi stærra 
samfélagi en ella og vegna hans væri samfélagið oft félagslega betur virkt. Margir stunduðu 
annað starf en meira væri um að karlarnir stunduðu búskapinn eingöngu. Öflugar nettengingar
væru mjög mikilsvert atriði. Opinber þjónusta hefði þjappast saman og orðið erfiðara að sækja
hana. Sauðfjárbúskapurinn væri eins konar lím í samfélaginu, hann væri það sem tengdi fólk 
við umhverfið, söguna og landið. Breyting á t.d. sauðfjárbúskap hefði mikil áhrif á ásýnd 
landsins og menningarlandslagið. Skýrsluhöfundarnir lýstu að greinin væri sterkust á 
Norðurlandi vestra og þar væri slátrun sauðfjár einnig mest. Verðmætasköpun reyndist mest í 
sauðfjárbúskapnum í Húnavatnssýslunni, og sama gilti um verðmætasköpun í slátrun, í þeirri 
sýslu væri sú sköpun einnig mest. Einnig lögðu skýrsluhöfundar mat á hvar 
verðmætasköpunin væri í úrvinnslunni. Mesta verðmætasköpunin í þeim geira væri í Eyjafirði
og S-Þing. Í slátrun virtust um 150 ársverk en í vinnslunni yfir 300. Hins vegar ynnu 800-
1000 manns við slátrun á haustin. Verðmætasköpun í ull virtist mest á höfuðborgarsvæðinu, 
þar sem ullarverksmiðjan Ístex er staðsett. Verðmætasköpun í prjónaskap var metin 2-4  
milljarðar. Spurt var hvort meiri tækifæri fælust í þess háttar og sölu vara úr ull, en nýtt hefðu 
verið undanfarið. Fram kom að um það bil 1.000 störf fælust í sauðfjárbúskap á landinu. 
Aðeins á þrem svæðum á landinu væru bein störf í sauðfjárrækt um eða yfir 10% allra starfa, 
á svæði sem samanstendur af Ströndum og Nauteyrarhreppi, í Húnavatnssýslum og síðan á 
svæði sem samanstendur af Norður-Þingeyjarsýslu, Bakkafirði og Vopnafirði. Lýst var mati á 
fjölda afleiddra starfa vegna sauðfjárræktar og voru þau mismörg eftir svæðum. Þau voru 
hlutfallslega fleiri utan heimabyggðar þar sem þjónustukjarni byggðarinnar var veikastur eða 
minnstur. Sýnt var að helmingssamdráttur í sauðfjárrækt myndi valda verulegri fækkun 
afleiddra starfa. Fram kom að sauðfjárrækt skipti sköpum fyrir byggð víða um land. Vinnsla 
lambakjöts gæfi lítið af sér og það gæti haldið afurðaverði til bænda niður. Spurt var hvort 
tengsl milli neytenda og sauðfjárbænda væru nægilega góð. Spurt var einnig hvort stofna ætti 
rannsóknarsjóð til þess að veita styrki til verkefna sem gengju m.a. út á að kanna hvernig 
mætti auka virði sauðfjárafurða. Enn fremur var spurt hvort hægt væri að lengja tímann sem í 
boði væri ferskt lambakjöt, í t.d. 6 mánuði hvert ár. 

7.  Umræður um skýrslur – almennar umræður
Aðalsteinn Jónsson þakkaði fram komnar skýrslur og gögn. Hann ræddi breytingar í búskap 
og félagskerfi og velti fyrir sér hvort jafnræði kynja væri í samtökunum. Þá hluti þyrfti að 
hugleiða í stefnumótun til framtíðar. Bæði kyn þyrftu að eiga jafna möguleika til þátttöku. 
Hann lýsti ánægju með hvernig unnið hefði verið úr málefnum Ístex. Þakka mætti þeim 
einstaklingum sem haldið hefðu ullariðnaðinum gangandi á undanförnum áratugum. 
Sóknarfæri væru í markaðssetningu ullar. Hann velti fyrir sér hvort samráð væri milli 
afurðastöðvanna um verð lambakjöts til bænda, framlegð í rekstri afurðastöðvanna hefði verið
í algeru lágmarki undanfarin ár og verðmunur milli afurðastöðva lítill. Hann ræddi um framtíð
búvörusamninganna sem væri stórt mál og miklir hagsmunir í húfi. Ekki væri eðlilegt að þeir 
sem hættu búskap fengju sem næmi fimm ára beingreiðslum fyrir framleiðsluréttinn. Hann 
taldi einhverja leið þurfa að vera til að færa réttinn milli bænda, ekki væri rétt að greiða út á 
land, ná þyrfti að greiða þeim sem í framleiðslunni stæðu. Einnig ræddi hann um 
gæðastýringu, hún væri innra eftirlit fyrir stéttina, bændur þyrftu að lesa 



gæðastýringarhandbækurnar sínar sjálfir, þeir þyrftu að vita hvað þeir væru að gera. Bændur 
þyrftu að ganga vel um og þeirra væri gagnið af því að hafa skráð vandlega hvað þeir gerðu. 
Ef reka ætti félagskerfi þyrftu bændur að vera í sama liði og einnig í landbótaáætlunum. Ekki 
væri það beitin sem ylli því að auðnir væru víða um land, eldgos og erfitt árferði hefðu haft 
sitt að segja. Beit kynni að tefja fyrir endurheimt landgæða en gæta skyldi í því sambandi að 
öllum gæsunum, álftunum og hreindýrunum. Aðeins væri hluti bænda á sumum svæðum 
látinn gera landbótaáætlun en svo gengi fé margra annarra bænda á því landi sem aðeins 
eigendurnir væru gerðir ábyrgir fyrir. Þeir sem ættu ekki landið en beittu á það væru ekki 
látnir taka þátt í landbótaáætlunum á viðkomandi svæði og spyrja mætti hversu réttlát sú 
ráðstöfun væri. 
Jóhann Ragnarsson tók undir margt í orðum Aðalsteins eins og t.d. það að leggja þyrfti 
áherslu á að konur tækju þátt í félagsstarfi bænda til jafns við karla. Þakkaði einnig fram 
komnar skýrslur og erindi. Ræddi um hina dreifðu eignaraðild að Ístex og hvernig með skyldi 
fara, þar gæti skapast einhvers konar stjórnunarvandi. Ekki væri líklegt að bændur fjölmenntu 
á aðalfund Ístex og einn stór aðili sem ætti kannski 10% hlut í félaginu, gæti því við slíkar 
aðstæður komist í lykilstöðu á þeim aðalfundum. Tryggja þyrfti stöðu bænda í fyrirtækinu og 
stjórn þess. Sagðist hugsi yfir aðferðinni við að kaupa hluti í Ístex. Gagnrýndi að ef hann sem 
„gamall“ hluthafi, hefði ekki viljað taka þátt í því sem gert var á síðasta ári, þá hefði hann átt 
að fá 15% minna fyrir ullina sína en þeir sem hefðu tekið þátt í kaupunum núna. Hann bað um
að sjóður í minningu Halldórs Pálssonar yrði jafnvel lagður niður, sá sjóður væri á reikningum
samtakanna ár eftir ár og nær ekkert fjármagn í honum. Hann sagði skýrslu RHA litlu hafa 
bætt við það sem flestir fundarfulltrúar hefðu vitað áður. Áður hefði verið rætt um að styrkja 
meira þau svæði sem háðust væru sauðfjárrækt en árangurinn hefði orðið fremur lítill. Ræddi 
um skilaverð afurðastöðvanna til bænda, líklega yrði áfram þrýst á að halda því niðri. Ekki 
ætti að leggja áherslu á að auka framleiðslu lambakjöts. 
Erlendur Ingvarsson sagðist hafa áhyggjur af hvernig haga ætti fjármögnun sambtakanna til 
framtíðar. BÍ hefðu ákveðið að hugsa um sig en varla um aðra. Hann hefði séð fyrir sér að 
tekinn yrði einn veltuskattur sem skipt yrði á milli félaganna. LS þyrftu t.d. ákveðið fjármagn 
til síns rekstrar. Mesta hagsmunabaráttan væri hjá búgreinafélögunum. Spurði um framtíð 
starfs framkvæmdastjóra samtakanna. Ræddi um árshátíðarhald og benti á að gott væri að eiga
varasjóð ef árshátíðir stæðu ekki undir sér. Sagði frá því að hann hefði búist við að vera á leið 
út úr gæðastýringunni í haust eins og fleiri sauðfjárbændur. Ein ríkisstofnun, MAST hefði 
ekki verið sammála annarri stofnun, Landgræðslunni, þær hefðu ekki verið samstíga. 
Landgræðslan færi fram með öfgum í tengslum við landbótaáætlanir bænda. Þá hefði MAST 
staðið mun betur með bændum. Spurði hvers vegna Landgræðslan væri talin hæf sem 
umsagnaraðili um landbótaáætlanir.
Kjartan Jónsson þakkaði fram komnar skýrslur, fannst háskólaskýrslan ágætt innlegg þó ekki 
stæði neitt í henni annað en bændur vissu flestir. Ræddi um framtíðarnefnd þingsins en hún 
legði ekkert annað til en að skipulagi fortíðarinnar væri við haldið og væri það óskiljanlegt. 
Taldi eins gott að sleppa þeim litlu breytingum sem hún boðaði, þær skiptu nær engu. 
Býlisstuðningur fyrir bú undir 100 kindur væri leikaraskapur. Leist ekki á 64 ára regluna. 
Vildi stækka framtíðarnefndina og fá fleiri sjónarmið inn í starf hennar. Mikið væri rætt um 
aðlögun að breytingum en hún hefði ekki verið inni í myndinni fyrir 30 árum þegar Dalamenn
hefðu þurft að skera framleiðslu sína niður um 30% í einu lagi.
Einar Ófeigur Björnsson þakkaði fram komnar skýrslur. Ræddi um riðuveikina, framkvæmdin
á niðurskurðinum á þeim bæjum sem riðan hefði komið upp á nú nýverið væri óásættanleg. 
MAST þyrfti að búa til aðgerðaáætlun sem lægi fyrir ef og þegar svona gerðist. Hvorki virtist 



vera ljóst hvað stofnunin vildi láta gera, né hvernig og það væri óboðlegt. Hann ræddi einnig 
um garnaveikina, framkvæmd bólusetningarinnar við henni væri þannig að jafnvel væri hægt 
að búast við að veikin yrði komin um allt land á næstu 10 árum. Beindi því til stjórnarinnar að
taka þessi mál föstum tökum. Búa þyrfti til sérstakt félag til að fara með hluti bænda í Ístex, 
ekki myndi virka að bændur sendu stjórn LS umboð sitt í stórum stíl, hitt væri að líkindum 
nauðsynlegt og fulltrúar þessa félags kæmi þá fram sem fulltrúar bænda á fundum Ístex. 
Gerður hefði verið viðskiptasamningur milli bænda og Ístex og framkvæmanlegt væri að fara 
með hlut þeirra bænda sem lengur hefðu átt í fyrirtækinu, á sama hátt og hlut hinna sem nú 
væru að kaupa hlut í fyrirtækinu. Hann ræddi um fjármögnun félaga bænda, taldi rétt að 
félögin réðu því sjálf hvernig þau færu að innheimtu aðildargjalda. Ekki væri víst að öll 
aðildarfélög BÍ næðu að lifa þær breytingar sem nú stæðu yfir. 
Birgir Ingþórsson þakkaði ágætar fram komnar skýrslur. Ekki skyldi vanmeta samantekt þá 
sem komið hefði frá RHA. Gott væri að eiga slíkar samantektir ef ráðist yrði gegn 
sauðfjárbændum. Gjarna væri tekið mark á þeim. Vægi sauðfjárræktarinnar væri mismikið 
eftir svæðum, t.d. væri það mikið í Húnavatnssýslunum en þar hefði ekki þurft að vinna 
landbótaáætlanir vegna góðs ástands afrétta. Breytingar á félagskerfi bænda stæðu yfir og ef 
félag væri þannig að enginn vildi vera í því, þá væri það að líkindum óþarft. Kerfið þyrfti að 
vera þannig að fólk vildi taka þátt í starfinu og greiða til þess. Tók undir orð Einars Ófeigs um
að ótækt væri að ekki væri til ákveðið ferli sem fara ætti eftir ef skera þyrfti niður fé á bæjum 
þar sem riða kæmi upp. Reglur um greiðslur bóta þyrftu að liggja fyrir. Ræddi ullarmálin, 
taldi leiðina sem farin hefði verið skynsamlega, en einnig hættulega. Ekki mætti láta þennan 
gjörning éta fyrirtækið innan frá, þetta væri þannig að félagið væri sjálft látið borga fyrir hluti 
bænda í því. Nokkrir aðrir en bændur hefðu haft áhuga á því að eignast fyrirtækið. Það þyrfti 
að dafna og talsvert vantaði t.d. upp á að endurnýja tæki þess. Endurnýja þyrfti 
ullarþvottastöðina og það myndi skila 15-20% meira af ull í verðmæta flokka. Taldi 
skynsamlegt að flytja fyrirtækið allt norður á Blönduós, betra væri að hafa það allt á einum 
stað. Ávinningur væri af því fyrir fyrirtækið og skipti máli fyrir ímynd þess. Þeir sem skoðuðu
að kaupa fyrirtækið hefðu einmitt horft á það að flytja það alveg norður. Sagðist ekki viss um 
hvort best væri fyrir landbúnaðinn að gera einn regnhlífarsamning við ríkisvaldið, um 
stuðning þess. Sagðist hafa komið að slíkri samningagerð og ef til vill væri auðveldara að 
koma samningi fyrir hverja og eina búgrein í gegn en fyrir allar greinarnar í einu. Ekki ætti að 
fara í kollsteypur í framleiðslustýringu og stuðningi við búgreinina, góðir hlutir ættu til að 
gerast hægt. Til væru stór bú í greininni en ennþá væru þar margir smærri framleiðendur. 
Hægt þyrfti að vera að sýna fram á að gerlegt væri að lifa af sauðfjárbúskap. Að líkindum ættu
að vera bæði neðri og efri mörk á stuðningnum við einstök félög eða einstaklinga í búrekstri. 
Hann ræddi um nýliðun í greininni, hún væri nú farin að sjást á hans svæði. Fjármögnun 
fjárfestinga í landbúnaði væri þó ekki í lagi. Sauðfjárbú sem hægt væri að lifa af kostaði varla 
undir 70 milljónum og flestir þyrftu að taka meginhluta slíkrar fjárhæðar að láni. Íslendingar 
greiddu 4% hærri vexti en greiddir væru í nágrannalöndunum og mikið munaði um það. Ef til 
vill væri þar kominn sá liður sem gerði hvað erfiðast fyrir í endurnýjun í sauðfjárbúskapnum.
Jóhann Pétur Ágústsson þakkaði fyrir fram komnar skýrslur. Taldi áhugavert hversu margir 
hefðu tekið þátt í að kaupa í Ístex. Var hugsi yfir þeim verðmun sem væri á ull til þeirra sem 
keyptu í fyrirtækinu og þeirra sem gerðu það ekki. Var einnig hugsi yfir að bændur fengju að 
meta eigin ull. Spurði hvort niðurstaðan af breytingunum í félagskerfi bænda yrði sú að hver 
bóndi yrði einungis í einu félagi og hvort einhverjir þeirra myndu t.d. hætta að vera félagar í 
BÍ. Spurði hvenær fundir LS yrðu stefnumarkandi og ræddi um breytingu á 
ásetningshlutfallinu sem ályktað hefði verið um á fundum LS undanfarin ár. Síðast hefði farið 



þannig að fulltrúar annarra búgreina hefðu getað ákveðið í framkvæmdanefnd 
búvörusamninga að hækka ásetningshlutfallið án tillits til þeirra ályktana sem gerðar hefðu 
verið á fundum LS. Fundargerðir framkvæmdanefndar búvörusamninga virtust ekki liggja 
fyrir, mest væri um að ræða skrifaða minnispunkta og meira að segja hefði ráðherra 
landbúnaðarmála ekki fengið að sjá það sem skrifað hefði verið á fundum 
framkvæmdanefndarinnar. Jóhann sagðist hafa kært þessa framkvæmd og loks fengið að sjá 
fundargerðirnar eftir það. Grafalvarlegt væri að ekki væri tekið mark á LS.
Sigvaldi Ragnarsson þakkaði fram komnar skýrslur og þakkaði Sigurði Eyþórssyni störf hans 
fyrir samtökin. Ræddi um markaðsmálin, þar mætti ekki sofna á verðinum og þó bændur 
eftirlétu öðrum afurðirnar þyrfti að gæta þess að þeim væri skilað á markað með 
sómasamlegum hætti. Verslunin hlyti að geta tekið til hjá sér, þar væri svigrúm til lækkunar 
verðs. Ræddi umfjöllun fjölmiðla um landbúnað og sauðfjárbúskap. Gerði að umtalsefni 
hugmynd sem fram hefði komið, um rannsóknar- eða nýsköpunarsjóð sem veitt gæti fé til 
verkefna til að rannsaka hvernig mætti auka verðmæti sauðfjárafurða. Taldi hugmyndina 
góða. Ræddi skýrslu RHA og taldi hana til gagns, oft væri tekið mark á slíkri umfjöllun, 
jafnvel frekar en talsmönnum greinarinnar. Hann ræddi um nýuppkomin riðutilfelli og 
aðkomu MAST að þeim málum. Engum bónda sem riða kæmi upp hjá væri bjóðandi að vera 
settur í þá stöðu sem þá kæmi upp, til þyrftu að vera aðgerðaáætlanir fyrir slík tilvik, annað 
væri ólíðandi og harmleikur hvernig væri komið fram við fólk við aðstæður sem þessar. Víða 
félli og stæði byggð með sauðfjárrækt. Gerði landnýtingaráætlanir að umtalsefni. Taldi 
Landgræðsluna komna langt frá upphaflegu markmiði í þeim málum. Framkoma starfsmanna 
Landgræðslunnar í tengslum við landbótaáætlanir hefði verið til skammar. Myndast hefði gjá 
milli bænda og stofnunarinnar, traustið í þeim samskiptum væri víða orðið að engu. 
Landgræðslan væri ef til vill vanhæf sem umsagnaraðili um landbótaáætlanir og líkast til væri
rétt og ætti að beina til ráðherra að fá annan aðila til þeirra umsagna. Benti á að ekki væri gætt
jafnræðis í þessum málum. Þetta væri stórt byggðamál og ekki væri lengur spurt um 
beitarþunga þegar fjallað væri um landbótaáætlanir. Vonaði að fundurinn kæmist að 
niðurstöðu um málið. 
Ólafur Benediktsson þakkaði fram komnar skýrslur. Ræddi um nýlegt riðutilfelli í nágrenni 
sínu. Niðurstaðan úr rannsóknunum á fénu hefði ekki verið kynnt bændunum fyrr en þrem 
mánuðum eftir að sýnin hefðu verið tekin. Á endanum hefðu bændurnir haft samband við 
yfirvöld að fyrra bragði en samningar um bætur gengju ekki án eftirrekstra. Henda ætti öllu 
timbri innan úr fjárhúsunum, nú væri lokið að semja um niðurskurð fjárins en enn væri eftir 
að semja um hreinsun og allt sem henni tengdist. Alls staðar hefði verið reynt að klípa af 
bótunum og bændurnir hefðu þurft að standa í samningaþófinu sjálfir. Spurði hvers vegna 
ekki væri til aðgerðaáætlun fyrir svona tilfelli. Enginn staður hefði fundist til að urða féð 
nyrðra og á endanum hefðu skrokkarnir verið brenndir á Suðurnesjum. Aðstæður hefðu ekki 
heldur verið skoðaðar fyrirfram en fénu hefði verið lógað inni í fjárhúsunum heima á búinu og
ekki hefði heilbrigðiseftirlitið eða sveitarfélagið fengið að vita af því hvað til stæði. Ferlið 
hefði sýnt fram á að stofnanir væru ráðalausar ef eitthvað óvænt kæmi upp á. Verklagsreglur 
þyrftu að vera til því svona tilfelli gætu komið upp. 
Sigurður Þór Guðmundsson lýsti því að sauðfjárbændur stæðu eitthvað í fjárfestingum og 
uppbyggingu svo einhverjir þeirra teldu sem betur fer allavega ástæðu til þess, staðan í 
greininni væri ekki alvond. Ræddi um breytingar þær sem stæðu yfir og hefðu orðið á 
landbúnaðarkerfinu. Skilja ætti í sundur félagskerfið og umsýslu um fjármuni sem deilt væri 
til bænda. Ef til vill væru aftur að verða til Stéttarsamband bænda og Búnaðarfélag Íslands. 
Búið væri að stokka kerfið allt upp og landslagið væri gerbreytt. Spurði hvort ekki væri rétt að



leggja niður gæðastýringuna í sauðfjárræktinni og losna undan duttlungum Landgræðslunnar í
eftirliti með beitilandi. Sagði mörg þeirra verkefna sem samtök bænda hefðu sinnt, vera meira
og minna á leið í hendur annarra, umsýslan um féð frá hinu opinberu væri að færast frá 
félögunum og leiðbeiningastarfið væri komið í annan farveg en verið hefði. Taldi það þurfa að
vera meginkröfu sauðfjárbænda í komandi búvörusamningum að stuðninginn vildu bændur fá 
áfram og tollverndina einnig en ekki væri rétt að vera undir duttlungum ríkisstofnunar eins og 
Landgræðslunnar komnir.

Umræðunni frestað til 19:30.

Framhald af lið 2 - ávörpum gesta

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson sagðist hafa lagt 
áherslu á það í störfum sínum að leitast við að auka matvælaframleiðslu á Íslandi og að nú 
væri að fæðast skýrsla um hvernig fara mætti að því. Sagðist hafa undirbúið að gerður yrði 
einn búvörusamningur fyrir allar þær búgreinar sem slíkir samningar væru gerðir við. RHA 
(Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri) væri að hefja vinnu við skýrslu um 
sauðfjárræktina og skoða hvernig markmið búvörusamninga hefðu staðist. Ræddi um 
tollvernd í landbúnaði og að skýrsla um hana væri einnig í undirbúningi. Leita ætti eftir því að
gera fríverslunarsamninga við fleiri ríki og svæði en nú þegar væru í gildi. Ákveðið væri að 
halda fund um gagnkvæma niðurfellingu tolla milli Íslands og ESB. Sagði að þessi atriði ættu 
að efla matvælaframleiðslu í landinu. Sagði góða hluti gerast hægt en í nýjum 
búvörusamningum ætti að byggja á sókn og aukningu matvælaframleiðslu sem skila ætti 
bændum betri afkomu og neytendum lægra verði. Ræddi um tollvernd á íslenska markaðnum. 
Velti því fyrir sér hvort ræða ætti um gagnkvæma niðurfellingu tolla af lambakjöti við ESB. 
Sagði framtíðarhagsmuni sauðfjárbænda mest undir því komna að ná að flytja meira út. Talaði
um aukna eftirspurn eftir mat í heiminum. Reiknað væri með áframhaldandi fólksfjölgun. 
Sagði bilið milli neyslu lambakjöts og nautakjöts hafa minnkað hér á landi og ef til vill ætti 
það eftir að minnka enn frekar. Taldi að breyta þyrfti fyrirkomulagi styrkja þannig að frelsi 
bænda til framleiðslu ykist. Verð greiðslumarks hefði orðið allt of hátt og of miklir fjármunir 
færðust frá þeim sem væru í framleiðslunni til þeirra sem væru að hætta. Sagði enn spáð 
fjölgun ferðamanna hér á landi og benti á stóraukna eftirspurn eftir nautakjöti. Taldi 
matvælaframleiðslu hér á landi eiga bjarta framtíð fyrir sér, tímarnir hefðu breyst frá síðasta 
búvörusamningi. Oft væri gott að hugsa hlutina upp á nýtt. Óskaði fundarmönnum velgengni 
á fundinum. 

Umræður um ávarp ráðherra:
Þórarinn Ingi Pétursson vildi fá nánari útskýringar á orðum ráðherrans um niðurfellingu tolla.
Birgir Ingþórsson spurði hvort teknar hefðu verið upp viðræður við Norðmenn um 
markaðssetningu þar eða tollkvóta þar í landi.
Aðalsteinn Jónsson þakkaði erindið. Sagði um 300 sauðfjárbændur standa frammi fyrir því að 
fá höfnun á landbótaáætlun af hendi ríkisstofnunar. Spurði hvort allir sauðfjárbændur gætu 
haldið áfram búskap.
Sigurður Ingi Jóhannsson ræddi um búvörusamninga en gerð þeirra stæði fyrir dyrum. Ræddi 
síðan um tollvernd landbúnaðarframleiðslunnar í landinu. Framleiðendur lambakjöts hérlendis



fengju svipað verð á Íslandi og úti í Evrópu. Ef til vill væri möguleiki að auka sölu lambakjöts
í Evrópu með því að losa um tollhöft. Sagði Norðmenn örugglega vilja fá eitthvað á móti ef 
farið væri í viðræður við þá um meiri sölu þangað. Sagði ríkisstjórnina tilbúna í að taka upp 
þær viðræður. Ef til vill þyrfti að ræða meira um skrokkhluta og ákveðnar afurðir frekar en 
heila skrokka í slíkum viðræðum, þannig yrði ef til vill meiri virðisauki eftir í landinu. Ræddi 
um landbótaáætlanir bænda og aðkomu Landgræðslunnar að þeim. Miklu máli skipti fyrir 
stofnanir eins og Landgræðsluna að gera sér grein fyrir hverjir ynnu mest allra að landbótum, 
en það væru bændur. Sagði að gengið yrði eftir því að samræmi yrði í þeirri vinnu, eftirliti 
Landgræðslunnar og ímynd og starfi bænda við landbætur. 

Kl. 15:23 frestuðu fundarstjórar fundi til kl. 19:30.

Umræður hófust aftur kl. 19:31.
Guðmundur Valur Gunnarsson þakkaði fyrir fram komin erindi. Ræddi um nýliðun og 
nýliðunarstyrki, nefndi dæmi frá sjálfum sér en hann hefði myndað hlutafélag með syni sínum
og sótt hefði verið um nýliðunarstyrk fyrir soninn en hann hefði ekki getað fengið 
nýliðunarstyrk því hann hefði ekki verið talinn eiga meirihluta í fyrirtækinu. Taldi þetta 
brotalöm í reglunum um styrkina. 
Eyjólfur Ingi Bjarnason þakkaði fyrir fram komin erindi og skýrslur. Benti á að gæta þyrfti að 
því að setja ekki of mikið af framleiðsluhvetjandi atriðum inn í komandi búvörusamning. 
Ræddi hver ætti að greiða fyrir aukið eftirlit ef farið yrði út í að samþykkja aukið eftirlit með 
bændum og framleiðslu þeirra. Spurði hvort sjálfsagður hlutur væri að þurfa að keppa við 
svína- og alifuglabændur. Ef til vill þyrfti að breyta hugsun um kjötframleiðsluna ef ætti að 
auka útflutning. Þar væri verið að keppa við ferskt kjöt en íslenskt lambakjöt væri mest selt 
frosið. Ferðamenn veldu ekki vöru sem þeir þekktu ekki, lambakjöt væri t.d. aðeins þrisvar á 
ári á markaði í Noregi svo eðlilegt væri að kynna þyrfti lambakjötið vel fyrir þeim sem þekktu
það ekki. Taldi vel hafa verið unnið undanfarin ár, spurði hvort kröftunum hefði verið beint að
því að ná til þeirra sem stjórnuðu innkaupum á íslenskum heimilum. Matarblogg og 
fésbókarsíður fjölluðu ekki mikið um lambakjöt. Læri og hryggur væru ef til vill of stórar 
einingar í innkaup fyrir vísitölufjölskylduna, bændur þyrftu að hafa þann hvata að framleiða 
það sem frekast seldist.
Fanney Ólöf Lárusdóttir þakkaði fram komnar skýrslur og erindi. Ræddi um stefnu 
Landgræðslunnar í málefnum tengdum landbótaáætlunum bænda. Velti fyrir sér hvort 
Landgræðslan vildi virkilega standa í stríði við sauðfjárbændur. Sagði MAST sem betur fer 
ekki hafa gleypt afgreiðslu Landgræðslunnar á landbótaáætlunum hráa. Skoraði á stjórnina að 
vinna að hagsmunum bænda í þessum efnum. Ræddi um vaxandi útbreiðslu sauðfjársjúkdóma
og þar hefði MAST ekki staðið sig sem skyldi, stofnunin væri ekki með viðbragðsáætlun fyrir
t.d. riðutilfelli. Skoraði á stjórn að þrýsta á að slíkar áætlanir yrðu gerðar. Þakkaði Sigurði 
Eyþórssyni fyrir störf hans fyrir LS. Lýsti því að hún gæfi ekki kost á sér áfram sem 
búnaðarþingsfulltrúi LS.
Jón Kristófer Sigmarsson þakkaði skýrslurnar sem fram hefðu komið. Ræddi um 
landbótaáætlanir og velti fyrir sér því ósamræmi sem væri í því að aðeins sumir af 
sauðfjárbændum væru gerðir ábyrgir fyrir landbótum á svæðum sem margir fleiri beittu á. 
Spurði hvar verð á lambakjöti yrði til. Verslunin virtist ráða mestu um þróun verðsins. Sagði 
sauðfjárbændur ekki þola þær verðsveiflur sem aðrar búgreinar á kjötmarkaði hefðu þurft að 
þola í gegnum síðustu ár. Taldi rétt að leita eftir því að fá meiri fjárframlög frá ríkinu inn í 
komandi sauðfjársamning, sem væri hluti af komandi búvörusamningi. Afkoma bænda væri 



þannig að fáir þeirra hefðu efni á því að ráða til sín fólk á lágmarkstöxtum þeim sem stefnt 
væri að því að semja um í komandi kjarasamningum. Ræddi um nýliðunarstyrki og hvort þeir 
hækkuðu verðið á jörðunum. Sagði fáránlegt að ekki væru tilbúnar áætlanir um viðbrögð 
þegar riðusmit kæmi upp. Þakkaði Sigurði Eyþórssyni góð kynni og störf fyrir 
sauðfjárbændur.
Hákon Harðarson sagði óásættanlegt að ekki væri til viðbragðsáætlun til að fara eftir ef riða 
kæmi upp. Skoraði á stjórn að standa fyrir því að slík áætlun yrði gerð. Taldi góð tíðindi að 
seinast þegar riða hefði komið upp, þá hefðu skrokkarnir af gripunum verið brenndir en ekki 
urðaðir, þannig ætti að standa að málum. Skora þyrfti á kjötvinnslurnar að nota meira 
vörumerkið „icelandlamb“, til væri snyrtilegt merki því tengt. Ekki væri aðlaðandi að sjá 
frágang sem oft væri á lambakjöti í frystum verslana.

Svör við fyrirspurnum:
Sigríður Jónsdóttir ræddi um ástæður þess að þeir sem hefðu viljað kaupa hlutabréf í Ístex nú 
fengju yfirverð fyrir ull sína en ekki þeir sem þegar hefðu átt hlutabréf en væru ekki með í 
kaupunum nú. Þeir sem fengju yfirverð núna hefðu fengið það vegna þess að þeir hefðu gert 
viðskiptasamninga við fyrirtækið til nokkurra ára fram í tímann en það hefðu hinir ekki gert. 
Hluti af þeim samningum hefði verið kaup hluta í fyrirtækinu. Benda mætti á að þeir sem 
hefðu átt hlutabréf í fyrirtækinu fyrir, þeir fengju arð og hefðu fengið sl. 4-5 ár. Þessi 
gerningur hefði verið gerður eftir bestu vitund og einnig hefði þurft að gæta þess að fara að 
hlutafjárlögum. Kaupin færu fram í gegnum LS því fyrirtæki mættu ekki hlutast til um það 
sjálf hver keypti í þeim og hver ekki. Þeir sem seldu fyrirtæki fengju alltaf eitthvað í sinn hlut.
Ræddi um mögulegan flutning verksmiðjunnar norður á Blönduós. Sagði dýrt að flytja 
reksturinn norður og taldi flutning dýrari en halda áfram á þeim stað sem fyrirtækið væri á nú.
Mikilvægt væri fyrir sauðfjárbændur að eiga ráðandi hlut í fyrirtækinu. Sagði bændur sjá 
sjálfa um ullarmat, halda þyrfti ullarmatsnámskeið reglulega. Sagði nýjan þurrkara vera á 
leiðinni í þvottastöðina á Blönduósi og vonandi yrði hann kominn upp fyrir haustið. Hann ætti
að flýta bæði þvottinum og þurrkuninni, bæta meðferð ullarinnar og auka virði hennar. Sagði 
að sú breyting gæti flýtt því um allt að tvo mánuði að bændur kæmu ullinni frá sér. Gæta 
þyrfti að mannauði þeim sem fyrirtækið byggi yfir og vonandi gengi því vel í framtíðinni. 
Oddný Steina Valsdóttir þakkaði umræðurnar. Ræddi um landnýtingarmálin og sagði LS hafa 
lagt mikla vinnu í þau mál undanfarin ár. Umsagnir Landgræðslunnar hefðu verið á skjön við 
það sem lagt hefði verið upp með við samningu nýrrar reglugerðar um þetta efni. Sagði 
Landgræðsluna hafa sett málin í mjög erfiða stöðu. Lykilatriði í landnýtingarþætti 
gæðastýringarinnar væri að stefna að sjálfbærni, en hana væri erfitt að meta. Sagði ekki vera 
horft mikið til nýtingarinnar, mest væri horft á svokallaðan rofskala sem væri frekar 
einfaldaður mælikvarði á sjálfbærni. Afréttur sem væri í mikilli framför, s.s. þar sem birki 
væri í útbreiðslu með beit, væri ef til vill ekki talinn sjálfbær en það ætti hins vegar við um 
svæði sem kynnu að vera nær fullnýtt svo fremi þau féllu réttu megin á prósentuskalanum. 
Taldi þurfa að vakta beitilönd og líta til fleiri þátta en gert væri. Máli skipti hvernig beit væri 
háttað. Í nýrri reglugerð væri ýmislegt sem gæti byggt undir bætt mat á sjálfbærni, t.d. ætti að 
tilgreina fjölda fjár í landbótaáætlunum, komið væri á árangursmati og nýr matsskali tæki 
betur mið af nýtingu en sá fyrri, s.s. liti til beitarummerkja og sinu í sverði. Víkka þyrfti út 
viðmiðin sem notuð væru við mat beitilanda. Fundur LS þyrfti að senda frá sér skilaboð um 
það hvernig standa skuli að því að meta ástand beitilands. Bændur vildu og þyrftu að hafa 
þessa hluti í lagi. Ræddi um þátttöku kvenna í félagskerfinu, hana þyrfti að auka, svo virtist 
sem konum fækkaði á fundum LS. Sagði alvarlega stöðu uppi varðandi riðumálin, óþolandi 



væri að ekki væru til viðbragðsáætlanir til að vinna eftir ef riða kæmi upp. Benti á að á um 
53% sauðfjárbúa væri færra fé en 200 vetrarfóðraðar kindur og því hefði lágmarksbústærð 
fyrir býlisstuðning verið sett neðar. Ræddi eftirfylgni stjórnar á ályktunum um 
ásetningsskyldu.
Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði góðar og málefnalegar umræður. Hann ræddi um breytingar 
þær sem átt hefðu sér stað eða væru að gerast í félagskerfi bænda. Rætt hefði verið um að taka
upp hóflegt félagsgjald í LS og taka það upp að félagar fengju fríðindakort. Sagði það undir 
bændum sjálfum komið hvernig samtökin þróuðust. Sauðfjárbændur væru tiltölulega margir 
miðað við aðrar stéttir og í því fælist ákveðinn slagkraftur sem nýta mætt meira t.d. við að afla
afsláttar af vörum sem bændur þyrftu að kaupa. Hann ræddi um breytingar á starfi LS sem 
tengdust því að Sigurður Eyþórsson væri á förum frá samtökunum, ekki væri rétt að fráfarandi
stjórn réði öllu um framhaldið. Taldi rétt að taka ekki of miklar kollsteypur í 
framleiðslustýringu og stuðningi við greinina. Niðurstaða framtíðarnefndarinnar yrði til 
umræðu að morgni og þar inni væru tillögur um svokallaðan býlisstuðning sem yrði skýrður 
betur út í umræðunum sem framundan væru. Þórarinn ræddi um útbreiðslu sauðfjársjúkdóma 
og ítrekaði að viðbragðsáætlanir um slík tilfelli ættu að vera til. Stjórn LS hefði lagt að MAST
að slíkar áætlanir ættu að vera til en eftir því hefði ekki verið farið. Ríkisstofnanir virtust ekki 
vera í sambandi sín á milli, t.d. hefði ekki verið ljóst fyrr en daginn sem fénu, þar sem riða 
hefði komið upp seinast, hefði verið lógað hvort gámarnir, sem flytja átti skrokkana í, væru 
löglegir til þess. Spurði hvort allir þeir flutningar á fé sem fram færu, væru nauðsynlegir, 
útbreiðsla sjúkdóma væri alvörumál og ekki virtist hafa tekist að koma í veg fyrir hana. Tók 
markaðsmál til umræðu og ræddi um orð Eyjólfs Ingva um hvort næðist til þess hóps fólks 
sem stjórnaði innkaupum á íslenskum heimilum. Alltaf mætti gera betur á þeim vettvangi og 
nú væri verið að gera nýja áætlun um auglýsingar og fleira. Tók undir orð Hákonar um að 
vanda þyrfti frágang vara á markaði. Þakkaði Fanneyju Ólöfu fyrir störf hennar fyrir LS. 
Sagði rétt að breyta vinnulagi stjórnar LS og taka upp að skrifa einnig fundargerðir á 
símafundum.

Fundarstjóri fór yfir nokkur atriði varðandi kosningar þær sem fara áttu fram daginn eftir.

8.  Mál til afgreiðslu

Mál frá stjórnsýslunefnd

Mál nr. 2.8 Reglur um vinnslu sauðamjólkur (frá nefnd)

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 telur að setja þurfi reglur um vinnslu 
sauðamjólkur. Fundurinn hvetur Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið til að setja sérstakar 
reglur sem séu aðlagaðar að framleiðsluháttum sauðamjólkur og felur stjórn LS að fylgja 
málinu eftir. Tilgangur þess væri að hvetja til framleiðslu, vinnslu og þróunar afurða úr 
sauðamjólk. Sú framleiðsla er nánast engin í dag, þrátt fyrir talsverða eftirspurn.  

Greinargerð: Samkvæmt reglugerð um mjólk og mjólkurvörur nr. 919/2002 með síðari 
breytingum gilda sömu reglur um framleiðslu á sauðamjólk og kúamjólk.



Þó að um samskonar hráefni sé að ræða, þá fara sauðamjaltir fram með öðrum hætti en 
kúamjaltir og því ljóst að aðrar reglur og viðmið þarf við framleiðslu á sauðamjólk og 
afurðum þeirra. 
Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu um málið.  
Umræður: 
Þóra Sif Kópsdóttir gladdist yfir tillögunni og hvatti til þess að hún yrði samþykkt.
Samþykkt samhljóða.

Mál frá allsherjarnefnd

Mál nr. 6.3 Um söfnun ullar
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 beinir því til stjórna LS og Ístex að söfnun 
ullar frá bændum gangi eins fljótt fyrir sig og mögulegt er.  Eins verði leyst úr öllum 
vandamálum við söfnunina strax og þau koma í ljós.
Greinargerð: Til þess að forðast óánægju og til að söfnunin gangi sem allra best er 
nauðsynlegt að bændur skrái ullarmagnið sem allra fyrst eftir rúning og hafi samband við 
Ístex ef hnökrar eru á framkvæmd á flutningi ullarinnar frá bændum.
Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu. Sagði tillöguna hafa verið setta saman úr 
tillögum úr Borgarfirði og S-Þing. Nefndin hefði fengið til sín Jón Haraldsson frá Ístex og 
verið í sambandi við Guðmund Svavarsson hjá Ístex á Blönduósi. Sagði bændur þurfa að skrá 
ullina sína sem fyrst eftir rúning til þess að auðvelt væri að skipuleggja flutningana. Stundum 
kvörtuðu bændur undan því að þurfa að geyma ullina lengi heima eftir rúning. Skýringin á því
væri að geymsla þvottastöðvarinnar á Blönduósi væri ekki stærri en svo að ekki væri hægt að 
taka við allri ull sem til félli í einu. Sagði að búið væri að panta nýjan þurrkara sem yki afköst 
um 20% og vonandi stytti það þann tíma sem bændur þyrftu að geyma ullina.

Enginn kvaddi sér hljóðs. 
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 6.6 Um slátrun hrútlamba í mars og apríl
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 felur stjórn LS að leita leiða til að bændur geti
slátrað vel öldum ógeltum lambhrútum án verðfellinga í mars og apríl.

Greinargerð: Árið 2010 var reglugerð um kjötmat sláturlamba breytt á þann veg að ógelt 
hrútlömb hættu að vera lömb í páskaslátrun.  Um svipað leyti var tekið fyrir að leikmenn 
mættu gelda hrútlömb og er einungis dýralæknum heimilt að framkvæma slíka aðgerð. Þar 
sem umtalsverður kostnaður fylgir því að fá dýralækna til að framkvæma þessar aðgerðir og 
misgott aðgengi er að þeim eftir svæðum, er nauðsynlegt að leita leiða til að hægt sé að 
leggja þessa gripi áfram inn sem lömb.
Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu.  
Umræður:
Aðalsteinn Jónsson sagði ef til vill ekki um stórt hagsmunamál að ræða en hagsmunamál eigi 
að síður. Ekki kostaði undir 1.500 kr. að gelda eitt hrútlamb sem slátra ætti seinni hluta vetrar. 
Meiri leiðbeiningum þyrfti að koma til bænda um hvernig standa ætti að fóðrun þess fjár sem 
slátra ætti á þeim tíma árs. Þessa gripi þyrfti að fóðra sérstaklega vel ef þeir ættu að verða 
hæfir til sölu. 
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði kosta 3.500 kr. að gelda hvert hrútlamb þar sem hann 
þekkti til. Ræddi um lömb fædd í október, hann hefði spurst fyrir um flokkun þannig lamba ef



þeim væri slátrað í apríl, en þá væru þau flokkuð sem fullorðin en ef þau væru geymd til 
næsta hausts, þá væru þau flokkuð sem lömb því þau væru ekki orðin ársgömul þá. Ekki væri 
samræmi í þessu. Kjötið af þessum lömbum hlyti að verða betra ef þeim væri slátrað að vori 
en ef beðið væri til hausts.
Erlendur Ingvarsson sagði stundum ekki nógu vel vandað til fóðrunar og umhirðu lamba sem 
slátra ætti um páska. Meiri leiðbeiningar þyrfti um þá hluti. Lömbin væru stundum of skítug 
þegar kæmi að slátrun, það gengi ekki. 
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál frá heilbrigðisnefnd

7.2 Um fyrirkomulag skimunar gegn riðuveiki
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 samþykkir að greiningu riðusýna verði flýtt 
eins og kostur er.

Greinargerð: Í ljósi þess að riðutilfelli eru að koma upp nú í byrjun árs og lóga þarf fé, er 
nauðsynlegt að ljúka greiningu sýna eins fljótt og kostur er. Með því að klára greiningu 
sýnanna fyrir fengitíma er hægt að komast hjá því að lóga lambfullu fé.
Hákon Harðarson hafði framsögu um málið.

Umræður:
Jóhann Ragnarsson sagðist sammála tillögunni, málið væri þarft og taka þyrfti sýni víðar og 
oftar og leggja meira fjármagn í þessa hluti. Skora þyrfti á þá sem ynnu að málunum að vinna 
hraðar og betur, koma þyrfti því inn í tillöguna.
Einar Ófeigur Björnsson sagði að skerpa þyrfti orðalag tillögunnar og vísaði til nefndarinnar 
að taka hana til skoðunar, óska þyrfti eftir meira fjármagni til þessara hluta.
Hákon Harðarson sagði að nefndin hefði verið upplýst um að á næsta ári stæði til að taka mun
fleiri sýni til rannsóknar, meira fjármagn þyrfti til greininga ef sýnum fjölgaði. Sagði nefndina
myndi taka tillöguna til baka og skerpa á henni.
Sigvaldi Ragnarsson ræddi um tilfelli garnaveiki sem hefði komið upp á Fljótsdalshéraði á 
síðasta ári. Tekin hefðu verið sýni á nágrannabæjum en taka hefði mátt fleiri sýni. Vanda 
þyrfti til verka og gera þyrfti ríkari kröfur til þeirra sem ynnu úr sýnunum. Bónda á Héraði 
hefði fyrir mistök verið tilkynnt um niðurstöður úr fé sem hann hefði ekki átt.
Jón Kristófer Sigmarsson ræddi um að vanda þyrfti vel til verka við sýnatöku í 
sláturhúsunum. Ein leiðin væri að hafa samband við viðkomandi bónda þegar taka ætti sýni úr
fullorðnu fé frá honum ef hann kynni að vilja vera viðstaddur þegar sýnin væru tekin.
Sæþór Gunnsteinsson lagði áherslu á að kallað yrði eftir því að stjórn LS gengi eftir því við 
MAST að til væru viðbragðsáætlanir vegna nýrra riðutilfella. Hafa þyrfti í huga í 
umfjölluninni að komið gæti fyrir að riða kæmi upp um eða eftir sauðburð og jafnvel gætu 
lömb verið orðin mánaðargömul þegar skera ætti niður.
Ólafur Benediktsson ræddi um sýnatöku úr fullorðnu fé í sláturhúsum. Varið hefði verið 12 
milljónum til varnargirðinga á síðasta ári en dýrara hefði verið að greina öll sýnin sem tekin 
hefðu verið það árið.
Guðrún Ragna Einarsdóttir sagði að misbrestur væri á því að merki væru í fé því sem sýni 
væru tekin úr þegar verið væri að skima vegna garnaveiki.
Tillögunni vísað aftur til nefndar.

Mál frá fjárhagsnefnd



Mál nr. 8.2 Reikningar LS 2014 
Fjárhagsnefnd leggur til við aðalfund Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 að reikningar LS 
2014 verði samþykktir eins og þeir liggja fyrir.
Baldur Björnsson hafði framsögu um málið.
Enginn kvaddi sér hljóðs.
Reikningarnir samþykktir samhljóða.

Mál nr. 8.7. Um uppgjör árshátíðar sauðfjárbænda.  (frá fjárhagsnefnd)
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 leggur til að tilfallandi afgangur af rekstri 
árshátíðar renni í sjóð til næstu árshátíðar. 
Sigríður Jónsdóttir hafði framsögu um málið.
Enginn kvaddi sér hljóðs.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 8.6. Tímasetning aðalfundar 2016 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 leggur til að aðalfundur LS 2016 fari fram 
dagana 7.-8. apríl 2016 í Reykjavík.
Jóhann Pétur Ágústsson hafði framsögu um málið.
Enginn kvaddi sér hljóðs.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 8.5 Starfskjör stjórnar LS 2015-2016 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 leggur til að starfskjör stjórnar verði með 
eftirfarandi hætti til aðalfundar 2016. Formaður fái 150.000 kr. í laun á mánuði og fulla 
dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund.  Varaformaður fái 20.000 kr. í laun á mánuði og fulla 
dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund.  Aðrir stjórnarmenn fái fulla dagpeninga fyrir hvern 
stjórnarfund.  Allir stjórnarmenn fái greiddan akstur, 100 kr. pr. ekinn kílómetra.
Jóhann Pétur Ágústsson hafði framsögu fyrir málinu. 
Enginn kvaddi sér hljóðs.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Kl. 20.58 frestuðu fundarstjórar fundi til kl. 9:00 að morgni þ. 27. mars. 

Fundi fram haldið á sama stað kl. 9:06 föstudaginn 27. mars.

Framhald af lið nr. 8 – málum til afgreiðslu

Mál frá fagnefnd

Mál nr. 3.7 Um örmerkjavæðingu í sauðfjárrækt

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 beinir því til fagráðs í sauðfjárrækt að marka 
stefnu um örmerkjavæðingu í sauðfjárrækt í samstarfi við Bændasamtök Íslands.

Greinargerð: Æskilegt er að leiðbeiningar liggi fyrir um hvaða tæknilausnir eru heppilegastar 
fyrir íslenskan markað, bæði hvað varðar búnaðinn sjálfan svo og útfærsla á tölvuforritum á 
vegum Bændasamtakanna.



Eyjólfur Ingvi Bjarnason hafði framsögu fyrir málinu.
Umræður:
Þóra Sif Kópsdóttir gladdist yfir tillögunni, sagði hana hafa átt að koma fram fyrir 7-8 árum. 
Lagði til að hún yrði samþykkt. 
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 3.8 Um notkun óerfðabreytts fóðurs í sauðfjárrækt

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Reykjavík 26. og 27. mars 2015 felur 
stjórn LS að leita leiða með fóðurframleiðendum og fóðursölum um að allt kjarnfóður sem 
ætlað er handa sauðfé verði úr óerfðabreyttum hráefnum.
Greinargerð: Miklar deilur hafa verið um erfðabreytt matvæli undanfarin ár. Neytendur eru 
tortryggnir á erfðabreytt matvæli þó rannsóknir sýni ekki fram á neikvæð áhrif af neyslu 
þeirra. Hinsvegar sækjast margir eftir að kaupa matvæli sem eru ekki erfðabreytt eða byggja 
ekki á fóðri úr erfðabreyttum hráefnum. Íslensk sauðfjárrækt á þarna sóknarfæri til að 
undirstrika sérstöðu sína. 

Birgir Arason hafði framsögu fyrir málinu. Sagði það hafa komið til nefndarinnar frá stjórn. 
Umræður:
Þóra Sif Kópsdóttir lýsti ánægju sinni með tillöguna. Mælti með því að hún yrði samþykkt.
Aðalsteinn Jónsson sagðist efnislega sammála tillögunni. Taldi betra að orða tillöguna þannig 
að tala um að hráefni væri „ekki erfðabreytt“ í staðinn fyrir „óerfðabreytt“.
Sigurður Þór Guðmundsson sagði ekki hægt að samþykkja tillöguna svona. Fóður sem ekki 
væri úr erfðabreyttu hráefni, æri dýrara en hitt og gæta þyrfti að því hvort bændur vildu nota 
dýrara fóður. Frekar ætti að orða tillöguna á þann hátt að þar stæði að sauðfjárbændum stæði 
til boða að fá fóðurblöndu úr óerfðabreyttu hráefni.
Birgir Arason ræddi um orðalag tillögunnar, sagði það venju meðal fóðurframleiðenda að tala 
um óerfðabreytt í stað ekki erfðabreytts. Lýsti því að til boða stæði fóðurblanda sem í væri 
fóður sem ekki væri unnið úr erfðabreyttu hráefni. Tillagan væri leiðbeinandi fyrir stjórn LS.
Þóra Sif Kópsdóttir sagði sterkara fyrir sauðfjárbændur ef þeir gætu haldið fram þeirri 
sérstöðu í samkeppni á kjötmarkaði að íslenskt sauðfé fengi ekki fóður úr erfðabreyttu 
hráefni. Gott væri að taka þá stefnu og lýsa því yfir að bændur vildu ekki gefa fóður úr 
erfðabreyttum hráefnum.
Sigríður Jónsdóttir sagði tímabært að tekin yrði afstaða til þessara mála á þessum vettvangi. 
Taldi rökin um hærra verð léttvæg. Benti á að íslenskir bændur vildu telja öðrum trú um að 
vörur þeirra væru hreinar og jafnvel hreinni en aðrar, ekki væri skynsamlegt að tala gegn 
tillögum af þessu tagi.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Birgir Arason gerði grein fyrir afgreiðslu fagnefndar á málum nr. 3.1, 3.2., 3.3 og 3.4 en þau 
kæmu ekki frá nefndinni. 
Hann sagði að nú væri á leið til Alþingis mál tengt notkun íslenska fánans eða fánalitanna við 
markaðssetningu kjötvara og einnig hefði mál tengt þessu verið afgreitt á búnaðarþingi. Mál 
þessi væru í góðum farvegi og því hefði þetta orðið niðurstaða nefndarinnar. 

Tillaga 3.5 Um skráningu á vanhöldum lamba
Eyjólfur Ingvi Bjarnason lýsti því mati nefndarinnar að vísa þessu máli til stjórnar.
Samþykkt án athugasemda að vísa málinu til stjórnar.



Tillaga 3.6 Um þróun BLUP-kynbótamats fyrir endingu áa
Eyjólfur Ingvi Bjarnason lýsti því að slíkt kynbótamat yrði ekki hægt að reikna fyrr en að 
nokkrum árum liðnum, þegar næg gögn til slíks útreiknings yrðu til.
Samþykkt án athugasemda að vísa málinu til stjórnar.

Mál frá stjórnsýslunefnd
Mál nr. 2.7 Um gjaldskrá vegna búfjáreftirlits
Aðalfundur Landsamtaka Sauðfjárbænda 2015 gerir þá kröfu að MAST fari eftir 8. grein 
reglugerðar 567/2012 um gjaldskrá við búfjáreftirlit. Jafnframt að bændum sé ekki mismunað
eftir dýraeign og fyllsta hagræðis sé gætt við eftirlit og akstur. 
Greinargerð: Samkvæmt 8. gr. reglugerðar  567/2012 á MAST að rukka tímagjald kr. 8.348 
fyrir vinnu við dýraeftirlit. MAST bjó til sína eigin gjaldskrá byggða á þessu tímagjaldi, í 
einhverjum  tilfellum er rukkað eftir búfjárfjölda, en í öðrum fyrir unna tíma.
Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu fyrir málinu.
Enginn kvaddi sér hljóðs.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 2.3 Um eftirlit með gæðastýringu (gæðastýringarmöppur)

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti afgreiðslu málsins í nefndinni.
Samþykkt án athugasemda að vísa málinu til stjórnar.

Mál nr. 2.4 Um fyrirkomulag skráninga vegna gæðastýringar

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti afgreiðslu málsins í nefndinni.
Samþykkt án athugasemda að vísa málinu til stjórnar.

Mál nr. 2.5 Um skil á skráningum vegna gæðastýringar

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti afgreiðslu málsins í nefndinni.
Samþykkt án athugasemda að vísa málinu til stjórnar.

Mál nr. 2.6 Um skil á skráningum vegna gæðastýringar

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti afgreiðslu málsins í nefndinni.
Samþykkt án athugasemda að vísa málinu til stjórnar.

Mál frá byggðanefnd
Mál 4.4 Um viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 krefst þess að fjármagn verði tryggt til 
viðhalds varnargirðinga eins og landslög kveða á um. Nauðsynlegt er að fjármunir til þessa 
verkefnis verði sérstakur liður á fjárlögum Alþingis. Fundurinn krefst þess að MAST sinni ávallt
þeirri skyldu sinni að viðhalda og hirða um sauðfjárveikivarnargirðingar.
Merete Rabölle hafði framsögu um málið. Sagði fjármagn sem lagt væri til þessara hluta allt 
of lítið. 
Umræður:



Þóra Sif Kópsdóttir lýsti því að tillagan hefði komið af Snæfellsnesi. Þaðan væri mikið selt af 
líflömbum um allt land. Varnargirðingar þar hefðu ekki fengið nærri nóg viðhald. 
Umhugsunarvert væri að MAST væri farin að nota rafmagnsgirðingar sem varnargirðingar. 
Líflambasalan væri í hættu. Rafmagnsgirðingar héldu sauðfé illa eða ekki, Vegagerðin væri 
hætt að nota slíkar girðingar fyrir fé.
Aðalsteinn Jónsson sagði málið stórt í ljósi nýlega uppkominna riðutilfella í Húnavatnssýslu 
og Skagafirði. Auka þyrfti viðhald varnargirðinga og menn þyrftu að bera meiri virðingu fyrir 
varnarlínum, vitundin um þessar girðingar þyrfti að vera vakandi. Vernda þyrfti þau hólf sem 
hrein teldust.
Merete Rabölle sagði ekki hafa verið rætt um rafgirðingar í nefndinni, vart væri hægt að nota 
slíkar girðingar í varnargirðingar. Sagði garnaveikina hafa dreifst, þó væri til bóluefni við 
henni en enn færra væri til ráða gegn riðuveikinni. Fjármagn til varnargirðinga væri allt of 
lítið, eyrnamerkja þyrfti fjárframlög til viðhalds girðinganna.
Guðbrandur Sverrisson lýsti ánægju með fram komna tillögu. Slakað hefði verið á í 
varnarmálum sauðfjársjúkdóma undanfarin ár, girðingarnar væru í algerlega óásættanlegu 
ástandi og það væri til skammar fyrir MAST. Standa þyrfti vaktina í þessum efnum, gera ætti 
harða kröfu á MAST um að haldið yrði við þeim girðingum sem ættu að standa en einnig um 
að hreinsa upp gamlar varnargirðingar sem hætt væri að nota en hefðu verið látnar liggja. 
MAST þyrfti að hreinsa þær leifar upp.
Jóhann Ragnarsson sagði málið stórt og ekkert nýtt að erfitt reyndist að fá fjármagn til 
viðhalds varnargirðinganna. Sagði Bændasamtökin hafa fyrir nokkrum árum gert samkomulag
við þáverandi stjórnvöld um að samtökin legðu ákveðna upphæð til girðinganna á móti 
framlagi frá hinu opinbera en ekki hefði það samkomulag haldið nema til eins árs. Nú fengist 
til þessa viðhalds fjármunir sem dygðu til að girða 12 km af nýjum girðingum. Ekki væri 
nokkur leið að halda við girðingum upp á nokkur hundruð km fyrir slíka upphæð. Stjórnir LS 
og BÍ þyrftu að beita sér enn meir í málinu. Fulltrúi MAST hefði lýst því að nú væri uppi sú 
hugmynd að verja einungis „hreinu“ svæðin en fella jafnvel niður aðrar varnarlínur. 
Sindri Sigurgeirsson sagði fé úr uppsöfnuðum sjóði vegna verðmiðlunar á kindakjöti, hafa 
verið notað til viðhalds varnargirðinga fyrir fáum árum. Þá hefði verið gert samkomulag um 
að leggja a.m.k. 36 milljónir á ári til varnargirðinga en við það hefði ekki verið staðið. MAST 
virtist ekki leggja allt of mikinn þunga í að sækja fé til þessara hluta. Sagðist hafa heyrt að 
stofnunin hygðist láta „hættumeta“ varnarlínurnar. Stíga þyrfti varlega til jarðar í þessum 
efnum í ljósi nýrra tilfella riðu og garnaveiki.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Kl. 9:48 var fundi frestað til kl. 10:10.

Umræðum fram haldið kl. 10:11

Mál nr. 4.1 Um dýralæknaþjónustu á Austurlandi
Merete Rabölle lýsti þeirri afstöðu nefndarinnar að vísa málinu til stjórnar.
Samþykkt án athugasemda að vísa málinu til stjórnar.

Mál nr. 4.2 Um ljósleiðarasamband í sveitum
Merete Rabölle lýsti þeirri afstöðu nefndarinnar að vísa málinu til stjórnar.
Samþykkt án athugasemda að vísa málinu til stjórnar.



Mál nr. 4.3 Um háttsemi fjölmiðla
Merete Rabölle lýsti þeirri afstöðu nefndarinnar að láta málið ekki koma frá nefndinni. 

Mál frá stjórnsýslunefnd
Mál nr. 2.1 Um landnýtingarþátt gæðastýringar
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 ályktar svo um framkvæmd landnýtingarþáttar
gæðastýringar.
Sjálfbær landnýting sauðfjárbænda er mikilvæg og eru þeir staðráðnir í að standa þar vel að 
verki og hafa gengist undir ákvæði um að skilgreina hluta af opinberum stuðningi sem 
stjórntæki í þá átt.
Vegna breytinga á landnýtingarþætti gæðastýringar í reglugerð nr. 1160/2013 og framkvæmd 
þeirra á liðnu ári hefur skapast ágreiningur á milli aðila um framkvæmd og verklag. Skorar 
því fundurinn á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að breyta reglugerðinni þannig að 
ákvæði síðustu setningar 13. greinar verði ekki virkt fyrr en 30. apríl 2018.
Fundurinn hvetur ráðherra til að sjá til þess að hagsmunaaðilum gefist kostur á að skilgreina 
betur þá matskvarða sem notaðir verða við mat á sjálfbærni beitilands, þar sem vegið verði 
saman gróðurþekja, nýting og álag. Ásamt því sem matsaðilum verði gefinn kostur á að útbúa 
og laga þau gögn sem þarf til að standa vel að þessu verki. 
Það er ljóst af stöðu þessa máls að öllum aðilum málsins var engan veginn gefinn nægur tími 
eða ráðrúm til að framkvæma þetta verk þannig að nokkur gæti gengið sáttur frá því. 

Sigurður Þór Guðmundsson mælti fyrir málinu. Gerði hann sérstaka grein fyrir vinnu 
nefndarinnar og vísast til síðari afgreiðslu málsins hér síðar í fundargerðinni en þar birtist hin 
munnlega greinargerð Sigurðar.
Fanney Ólöf Lárusdóttir benti á að birta ætti í greinargerðinni þá grein úr viðkomandi 
reglugerð sem Sigurður hefði lesið upp, þá grein sem lagt væri til að ekki yrði virk strax.
Oddný Steina Valsdóttir sagði gott að fá umboð frá fundinum til að vinna að 
gæðastýringarmálunum áfram. Heppilegt væri að vitna í reglugerðina í greinargerð 
tillögunnar. Þá þyrfti að breyta orðalagi því ákvæðið sem þar væri nefnt væri nú þegar í gildi. 

Fundarstjóri kvaddi sér hljóðs og gerði fundarhlé kl. 10:25 til að taka mynd af öllum þeim 
sem sætu fundinn, fulltrúum og stjórn, í tilefni af 30 ára afmæli samtakanna.
Fundarstjóri gat þess að tveir fulltrúar sem sætu þennan fund, hefðu einnig setið stofnfund 
samtakanna en það væru þeir Guðbrandur Sverrisson á Bassastöðum og Kjartan Jónsson á 
Dunki.

Umræðum fram haldið eftir myndatökuna:
Jóhann Ragnarsson fagnaði tillögunni, sagði þó að vanda þyrfti málfarið á henni. Gerði 
nokkrar athugasemdir við það. Sagði síðustu málsgreinina ekki nógu vel orðaða og þyrfti 
nefndin að laga hana áður en hún yrði frágengin.
Aðalsteinn Jónsson sagði ekki langt fram til 30. apríl 2018. Vinna þyrfti vel ef málin ættu að 
vera betur stödd þá en núna.
Hákon Harðarson ræddi um málfar og benti á atriði sem betur mætti fara.

Fundarstjóri lagði til að málið yrði tekið til frekari umfjöllunar í nefndinni.
Afgreiðslu málsins frestað.



Mál frá markaðsnefnd

Mál nr. 5.1 Um rekstur grillvagns MK

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 samþykkir að beina því til Markaðsráðs kindakjöts að 
hækka framlagið sem fylgir grillvagninum í 120.000 krónur.

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson mælti fyrir málinu. Sagði líta út fyrir að 6-7 milljónir kostaði að
reka vagninn ef miðað væri við 10-12 uppákomur á ári. 
Umræður:
Sigríður Jónsdóttir lýsti því að Árnesingar hefðu borgað með uppákomum þeim sem staðið 
hefði verið fyrir á því svæði vegna kostnaðarins sem af þeim hefði hlotist. Því væri þessi 
tillaga til orðin.
Ólafur Þorsteinn Gunnarsson lýsti skapbrigðum Skaftfellinga.
Birgir Ingþórsson sagðist sammála Sigríði um að vegna nálægðar við höfuðborgarsvæðið 
kæmu að líkindum fleiri gestir á uppákomur í Árnessýslu en á ýmsum öðrum stöðum. Benti á 
að Markaðsráð gæti að líkindum komið til móts við Árnesinga ef á þyrfti að halda en að ef til 
vill væri óþarfi að hækka framlagið í hvert sinn.
Tillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn einu.

Mál nr. 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 Um markaðsmál lamba og kindakjöts

Aðalfundur Landsamtaka sauðfjárbænda 2015 samþykkir að beina því til Markaðsráðs kindakjöts og 
sláturleyfishafa að stórefla markaðsstarf í sölu lambakjöts. Sérstök áhersla verði lögð á sölu og  
kynningu lambakjöts  til erlendra ferðamanna á veitingahúsum og hótelum í samstarfi við klúbb 
matreiðslumeistara.  Einnig að aukinn kraftur verði settur í vöruþróun á tilbúnum  réttum úr 
lambakjöti til sölu á skyndibitastöðum og verslunum. Þá leggur fundurinn áherslu á að mötuneytum 
standi ætíð til boða góðar vörur og þjónusta, svo  þau geti boðið kostgöngurum sínum upp á lamba- 
og kindakjöt sem allra oftast.  

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson framsögumaður fór yfir afgreiðslu nefndarinnar á málum nr. 
5.2, 5.4, 5.5 og 5.6 sem öll vörðuðu markaðsmál lamba- og kindakjöts. Erfiðlega virtist ganga 
að ná að selja ferðamönnum lambakjöt. Ýmsar leiðir væru færar til að leitast við að beina 
viðskiptum ferðamanna í þá átt að þeir keyptu meira af lambakjöti, t.d. með meira samstarfi 
við matsölustaði og matreiðslumenn.
Umræður:
Guðbrandur Björnsson tók undir þau sjónarmið sem fram kæmu í tillögunni. Til að afsetja 
framleiðsluna, þyrfti að fá fólk til að borða lambakjöt, svo virtist sem þeir sem hefðu staðið að
markaðssetningunni hefðu vart staðið sig sem skyldi. Umbúðir og frágangur væru ekki alltaf 
nógu aðlaðandi. Hann vitnaði til ferðaþjónustuaðila sem lýsti því að seljendur lambakjöts 
væru líklega einu seljendur kjötvara í landinu sem ekki færu um og byðu vöru sína. Aðgengi 
að kinda- og lambakjöti væri vart nógu gott.
Þóra Sif Kópsdóttir lagði fram hugmynd fyrir Markaðsráð kindakjöts. Til væri Svæðisgarður 
Snæfellsbæjar sem stæði fyrir mikilli kynningu á svæðinu og því sem þar gerðist. Sú 
hugmynd væri þar nú uppi að matsölustaðir sem byðu tvo rétti úr héraði á matseðli sínum, 
fengju að auglýsa frítt hjá Svæðisgarðinum. Ef til vill mætti umbuna matsölustöðum sem 



hefðu lambakjöt ofarlega á matseðlum sínum, t.d. með því að hafa tengil á heimasíður þeirra á
síðu LS svo dæmi væri tekið.
Aðalsteinn Jónsson benti á að tala ætti um að markaðssetja kjöt, ekki afsetja. Lýsti því að sú 
afurðastöð sem hann sæti í stjórn fyrir, væri með fólk í fastri vinnu, m.a. við þróun nýrra rétta.
Hins vegar væri oft erfitt að koma nýjum réttum eða vörum í verslanir. Söluaðilar væru 
jafnvel ekki tilbúnir að taka við þeim. Sagði tillöguna ágæta, alltaf væri matsatriði hvernig 
standa ætti að markaðssetningu. Sagðist telja víst að til væru nýir réttir sem ekki hefði gengið 
sem skyldi að koma á framfæri.
Þórarinn Ingi Pétursson lýsti því að í Markaðsráði væri verið að vinna nýja áætlun en alltaf 
mætti gera betur í vöruþróun og markaðssetningu, t.d. í því að ná til ferðamanna. 
Guðbrandur Sverrisson ræddi um hve erfitt væri talið að selja ferðamönnum lambakjöt. Þeir 
væru taldir vilja helst það sem þeir hefðu borðað á yngri árum. Ræddi um misjafnan árangur 
af neyslu rétta innfæddra.
Sigríður Jónsdóttir sagði erfitt vera að fá forsvarsmenn sumra afurðasölufyrirtækja til þess að 
dreifa kjöti á þann hátt að fara í sölu- eða dreifingarferðir. Afurðasölufélögin þyrftu að leggja 
meira á sig í markaðssetningunni. Breyta þyrfti viðhorfum sumra stjórnenda þeirra. 
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 5.3 Um þjóðarrétt Íslendinga

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 beinir því til stjórnar LS. að hún vinni að því 
að  íslenskt lambakjöt verði viðurkennt sem  þjóðarréttur Íslendinga. 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson hafði framsögu fyrir málinu.
Enginn kvaddi sér hljóðs.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 5.8 Tillaga frá markaðsnefnd 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 tekur undir samþykkt nr. 16 frá síðasta 
Búnaðarþingi um útflutning búvara, þar sem meðal annars er lagt til að kannað verði hvort 
sláturleyfishöfum sé heimilt að hafa með sér samstarf um útflutning á sauðfjárafurðum. 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson hafði framsögu fyrir málinu. Hann lýsti því að tillaga um þetta 
efni hefði verið samþykkt á nýafstöðnu búnaðarþingi.  
Umræður:
Jóhann Ragnarsson sagði málið ekki nýtt og en svo virtist að sláturleyfishafar hefðu ekki 
áhuga á því að standa saman að þessum málum. Tillagan væri góð en hinu mætti ekki gleyma 
hver afstaða afurðastöðvanna virtist hafa verið.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson gerði grein fyrir því að tillaga 5.7 kæmi ekki frá nefndinni.

Mál frá framtíðarnefnd 

Mál 1.1 Samningsmarkmið nýs sauðfjársamnings

Almenn atriði



 Prósentur eru ekki skilgreindar nákvæmlega á liði í samningsmarkmiðum þar sem 
samninganefnd verður að hafa svigrúm til að ljúka því verki sem henni verður falið. 
Samninganefndin mun eðlilega ekki samþykkja samning nema að hún treysti sér til að 
mæla með honum við bændur.  

 Tillögurnar byggja ekki á neinum kollsteypum en snúast í hnotskurn um að fækka 
verkefnum samningsins, auka vægi gæðastýringar og byggðasjónarmiða, en draga úr 
vægi greiðslumarks.

 Allur stuðningur í nýjum samningi skilyrðist við sauðfjárrækt á lögbýlum.

Almennar beingreiðslur

 Dregið verði úr vægi greiðslumarks um 10% á samningstímanum 
 Sett verði ákveðin framleiðsluskylda (20 kíló kindakjöts pr. ærgildi) sem verði forsenda

þess að fá fullar beingreiðslur. Framleiðsluskyldan verði 16 kg (80%) við gildistöku nýs 
samnings og hækki síðan um hálft kíló á ári þar til 20 kílóum er náð.

 Framleiðsluskylda taki tillit til þeirra sem slátra snemma og hvetji ekki til þess að 
slátrun færist aftar á árið en nú er.

Gæðastýring

 Gæðastýringin verði efld og vægi hennar aukið á samningstímanum. 
 Álagsgreiðslur greiðist á alla framleiðslu gæðastýrðra búa.
 Fyrirkomulagið verði að mestu óbreytt en gætt að því að kröfur séu ávallt raunhæfar 

og framkvæmanlegar.
 Faglegur grunnur fyrir mat á sjálfbærni beitarnota verði styrktur og 

landnýtingarþáttur gæðastýringarinnar taki mið af því. 

Býlisstuðningur 

 Byggðatengdur stuðningur
 Skipt í fjögur þrep eftir framleiðslu búa. Föst fjárhæð á hvert bú í hverju þrepi.

o Býli með framleiðslu upp á 8 tonn eða meira fái fullan stuðning
o Býli með framleiðslu upp á 6-8 tonn fái 75% stuðning
o Býli með framleiðslu upp á 4-6 tonn fái 50% stuðning
o Býli með framleiðslu upp á 2-4 tonn fái 25% stuðning

Ullarnýting

 Verði með svipuðum hætt áfram í nýjum samningi.  Greiðslurnar þurfa  að ýta undir 
aukna verðmætasköpun úr ull.

Geymslugjald

 Fjármuni ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning.  Verði ekki í nýjum
samningi.



Ónýttar beingreiðslur

 Fjármunir ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning. Föst ráðstöfun í 
nýjum samningi.

Markaðsmál 

 Fast fjármagn til markaðsmála í stað ótryggs eins og nú.

Svæðisbundinn stuðningur

 Fjármuni ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning.  Verði ekki í nýjum
samningi.

Beingreiðslur 64 ára regla

 Verði ekki í nýjum samningi.  Öllum skertum eða ónýttum beingreiðslum verið 
ráðstafað á sama hátt í nýjum samningi.

Nýliðun 

 Verði með svipuðum hætt áfram í nýjum samningi.

Þróunarverkefni

 Verði með svipuðum hætti áfram í nýjum samningi.

Jarðrækt

 Fjármagn til þessa verkefnis á að koma úr búnaðarlagasamningi. Skilvirkara er að öll 
jarðræktin sé á einum stað en ekki þremur eins og nú. Um leið ætti að efla stuðning 
við jarðræktina í heild, ekki þó með tilfærslu frekara fjármagns úr sauðfjársamningi.

Þórarinn Ingi Pétursson hafði framsögu fyrir málinu. 

Þórarinn Ingi Pétursson lýsti því einnig að tillögur 1.2-1.11 kæmu ekki frá nefndinni en þau 
tengdust máli nr. 1.1.

Umræður um mál nr. 1.1:
Jóhann Ragnarsson ræddi um úttekt á kostum og göllum möguleikanna í stöðunni, sagði hana
lauslega. Sagði gott að ekki væru teknar kollsteypur í þessum efnum. Taldi ekki rétt að ýta 
undir aukna framleiðslu á lambakjöti og ekki væri endilega rétt að hafa 100% 
framleiðsluskyldu. Taldi það geta haft mikil áhrif á suma sauðfjárbændur að fá á sig slíka 
skyldu. Taldi skynsamlegt að hálf gæðastýringargreiðsla væri á kjöt af fullorðnu. Sagðist líta 
svo á að ef bú væru í gæðastýringu, þá væri öll framleiðsla viðkomandi býlis gæðastýrð. Ef til
vill væri ekki rétt að taka geymslugjaldið með hér, mikil lækkun gæti orðið á slíkum 
greiðslum til einstakra aðila. Benti á að þrepaskipting býlisstuðningsins ýtti á bændur að lyfta 
sér upp á næsta þrep til að ná meiri peningum. Taldi fráleitt að semja við ríkið um að fá 
peninga þaðan til að markaðssetja kindakjöt. Spurði hvernig það liti út gagnvart öðrum 
kjötvörum. Peningar til markaðssetningar yrðu að koma af afurðaverði. Ræddi um 



svæðisbundna stuðninginn, fáir vissu hvernig hann hefði orðið til í upphafi. Hann hefði ekki 
verið samningsatriði við ríkið. Árið 2001 hefði verið staðið í uppkaupum greiðslumarks og þá 
hefðu 7.500 af þeim ærgildum, sem hefðu verið keypt, verið skipt milli bænda á þeim 
svæðum sem byggðust mest á sauðfjárrækt. Sagði samþykkt hafa verið á fundi LS að hætta 
þessum svæðisbundna stuðningi en pressað hefði verið á það af hálfu samningamanna ríkisins
að halda þessum stuðningi inni í síðasta sauðfjársamningi. Í Árneshreppi munaði talsvert um 
svæðisbundna stuðninginn. Bað fundinn og nefndina að sýna skilning í t.d. því tilviki. Sagði 
svona plögg vilja verða málamiðlun sem ekki væri víst að nærri allir væru himinhrópandi 
sáttir við. Skoða þyrfti þessi mál vel og athuga áhrifin af því að fella niður svæðisbundna 
stuðninginn.
Rúnar Björn Guðmundsson sagði ýmislegt afturhvarf í tillögu nefndarinnar, t.d. 
framleiðsluskyldan. Hækka ætti ásetningshlutfallið í 1. Spurði hvort búið væri að hugsa 
hvernig aðilaskipti á greiðslumarki ættu að fara fram. Sagði talsvert hafa verið til sölu af 
greiðslumarki á liðnu hausti. Verðið hefði þá verið allt upp í 35.000 á ærgildið sem væri allt of
hátt. Ræddi býlisstuðninginn og taldi hann ýta undir offramleiðslu fremur en hitt. Sagði lamb 
sem flokkaðist í P-flokk í sláturhúsi ekki gæðavöru. Velti fyrir sér hvort rétt væri að leyfa 
þeim sem hefðu undir 50 ám og tækju mest af kjötinu heim, að vera með í gæðastýringunni. 
Velti fyrir sér 64 ára reglunni, hvort svona hlutir ættu að vera með í samningum sem þessum. 
Ef tekjur bænda væru hærri og þeir gætu greitt sér meiri lífeyri, þá kæmu svona mál ekki til 
afgreiðslu á þessum vettvangi.
Aðalsteinn Jónsson þakkaði nefndinni fyrir vinnu þá sem lögð hefði verið í tillöguna. Verk 
sem þetta væri ekki auðvelt. Ræddi uppkaup greiðslumarks árið 2001, 
jaðarbyggðastuðningurinn hefði komið til með þeim uppkaupum. Hluti af þeim ærgildum sem
þá hefðu verið keypt upp, hefði orðið að potti sem hefði verið skipt á milli bænda á þeim 
svæðum sem mest byggðu á sauðfjárrækt. Sagði vanta meira af nýrri hugsun í hugmyndir 
nefndarinnar. Sagði hugmyndina um gæðastýringuna hafa verið leið til þess að ná meiri 
peningum inn í samninginn við ríkið. Nú væri hún orðin hluti af rekstrarumhverfi 
greinarinnar. Sagði býlisstuðning með einhverjum hætti vera hluta af stuðningi norska ríkisins
við landbúnað þar í landi. Sagði þurfa að taka frá pening til að halda ákveðnum svæðum í 
byggð. Velti fyrir sér hvort hægt væri að ná meiri peningum inn í samninginn í tengslum við 
þau mál. Samningamenn þyrftu að hafa veganesti frá samtökunum.
Gunnar Þórarinsson bað um skýringar á býlisstuðningnum, hvort 8 tonn væru öll framleiðsla 
eða eingöngu lambakjöt. Einnig spurði hann um fleiri atriði, t.d. 64 ára regluna og ákvæðið 
um ónýttar beingreiðslur. Spurði hvaða rök væru færð fyrir því í tillögunni að ríkið ætti að 
greiða sauðfjárbændum þennan stuðning, sagðist ekki sjá neinn slíkan rökstuðning þar en 
sjálfur sæi hann nokkur atriði sem nýttust sem slík rök; þau væru byggðasjónarmið, bættur 
hagur bænda og verðlækkun til neytenda. Vildi að í nýjum samningi yrði jöfnuður eins mikill 
og kostur væri milli búa, þ.e. jafnstór bú sem framleiddu svipað magn ættu að fá svipaðan 
stuðning. Rétt væri einnig að setja þak á hversu háa upphæð einn aðili gæti fengið frá ríkinu. 
Sagði þann galla við greiðslumarkskerfið að það viðhéldi miklum mun á stuðningi sem 
bændur fengju. Vitnaði til greinar í Bændablaðinu þar sem fram hefði komið að munur á 
heildarveltu á búum sömu stærðar gæti numið allt að 4 milljónum króna og stafaði hann 
eingöngu af mun á beingreiðslum. Sagðist vilja sjá áhrif greiðslumarksins minnka. 
Heildargreiðslur stuðnings ríkisins næmu nú um 410 kr. á framleitt kg. af kindakjöti. Ef 
reiknað væri með öllu dilkakjöti, þá væri upphæðin um 460 kr. á kg. en ef miðað væri við allt 
kjöt innan gæðastýringarkerfisins, þá væri krónutalan 490 kr. á kg. Sagði framleiðsluskyldu á 
greiðslumarki leiða til aukinnar framleiðslu. Benti á að á 811 búum væru fleiri ærgildi í 



greiðslumarki en vetrarfóðrað fé. Þar þyrfti að fjölga fé umtalsvert ef full framleiðsluskylda 
yrði sett á. Sagðist talsmaður þess að framleiðslutengja ætti greiðslurnar meira en gert hefði 
verið. Borga ætti 25% (u.þ.b. 100 kr/kg) af upphæð beingreiðslna á allt kjöt sem lagt væri inn,
gæðastýringin færi upp í 55% af stuðningnum (u.þ.b. 270 kr/kg) og býlisstuðningurinn kæmi 
á bú þar sem framleiðslan væri hið minnsta 4 tonn og mest 16 tonn (u.þ.b. 120 kr/kg). Bú þar 
sem framleidd væru um 10 tonn fengi þá um 5 milljónir í stuðning, fengi það sama ef það 
hefði um 430 ærgilda greiðslumark í núgildandi kerfi. 
Oddný Steina Valsdóttir sagði hugmyndina um býlisstuðninginn ekki komna frá ráðherra, hún 
hefði komið frá sér. Hugmyndin hefði verið að koma með nýja hugsun inn í samninginn, 
kostnaður greinarinnar við núverandi samning væri of mikill. Hugmyndin hefði einnig verið 
að tengja byggðamálin við stuðninginn, m.a. í því samhengi hefði Háskólinn á Akureyri verið 
fenginn til að greina samfélagsleg áhrif sauðfjárræktar í dreifbýli. Í býlisstuðningnum fælist 
ekki mikill framleiðsluhvati, betra væri þó ef til vill að hafa þrepin færri. Ef hið opinbera vildi
á annað borð styðja sauðfjárrækt, þá væri ein leiðin að styrkja markaðssetningu lambakjöts, 
slíkur stuðningur nýttist greininni í heild. Taldi ekki ákjósanlegt að fara að takast á um hlutfall
framleiðsluskyldu ár frá ári. Sagði niðurstöðuna hafa orðið að tengja gæðastýringuna við 
lögbýli til þess að beina þeim stuðningi, sem í henni fælist, til þeirra sem byggju í dreifbýli. 
Vissulega þyrfti að styðja jaðarbyggðir en ekki væri víst að rétt væri að binda slík ákvæði í 
sauðfjársamning.
Sigurður Þór Guðmundsson sagði málið þarfnast umræðu. Spurði hvers vegna ætti að henda 
út svæðisbundna stuðningnum, hann væri ef til vill vopn til að ná meiri fjármunum til 
greinarinnar. Pólitískur vilji væri til slíks, bændur ættu að reyna að nota byggðasjónarmið til 
að leita eftir meira fjármagni. Sagði ásetningshlutfallið ónýtt sem stýrikerfi, ef eitthvað slíkt 
ætti að nota, ætti að hafa framleiðsluskyldu. Sagði færslu greiðslumarks milli aðila ekki í 
farvegi sem væri í lagi, á greiðslumarkinu væri margs konar verðlagning og verð. Sagði ekki 
mega miða við minna en þriggja ára meðaltal í uppgjörsviðmiði því sveiflur væru í 
framleiðslunni, áföll dyndu á inn á milli. Vildi hafa fullt gæðastýringarverð á öllu lambakjöti 
og kjöti af veturgömlu. Ríkisstuðningurinn mætti ekki vinna á móti því að framleidd væri 
gæðavara. Sagði býlisstuðninginn frekar eiga heima í regnhlífarsamningi allra búgreina en í 
sauðfjársamningnum. Nýliðunarstyrkurinn þyrfti endurskoðunar við, útfærslan væri ekki nógu
skýr. Ef til vill ætti nýliðunarstyrkurinn frekar að felast í því að nýir bændur fengju rétt til 
beingreiðslna, heldur en beinharða peninga.

Matarhlé tekið kl. 12:00.
Fundi fram haldið kl. 12:40.

Erlendur Ingvarsson lýsti ánægju sinni með að valin skyldi hafa verið framleiðsluskyldan í 
tillögunni, ræddi um hvort hún ætti endilega að vera 20 kg, mætti ef til vill vera lægri. Sagði 
stutt síðan hefði verið talað um kjötskort, þegar 600 tonna birgðir hefðu verið í landinu, nú 
hefði verið talað um offramleiðslu við 1.400 tonna birgðir, stutt væri þar á milli. 
Landnýtingarþátturinn í gæðastýringunni þyrfti að vera í lagi. Til væru lönd sem stæðust 
flokkunarviðmiðin en væru samt of mikið bitin. Það væri ekki í lagi. Sagði ekki þurfa að hafa 
miklar áhyggjur af framleiðsluhvata í tillögunni. 
Þóra Sif Kópsdóttir sagðist sammála mörgu því sem Gunnar Þórarinsson hefði lagt til í 
yfirferð sinni, sagði verið að ræða um skattpeninga almennings. Spurði hvort réttlátt væri að 
stuðningnum væri svo misjafnlega skipt milli aðila í greininni, sem raun bæri vitni, lítill 
jöfnuður væri í kerfinu eins og það væri. Sagði það að draga úr vægi greiðslumarksins um 



10% vera smámuni. Sagðist ekki hafa viljað sjá minnst á greiðslumark í næsta samningi, 
spurði hvort ætti að stoppa sölu á því, ekki ætt að versla með skattpening almennings, allir 
ættu að hafa sem jafnasta stöðu í kerfinu. Ræddi um þrepaskiptan býlisstuðning, hafði 
efasemdir um þrepin, ef til vill væri betra að hafa eitt þrep og draga þannig úr 
framleiðsluhvatanum sem í þrepaskiptingunni fælist. 
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði nefndina hafa haft ár til að vinna að tillögunni og líklega 
hefðu flestir verið jafnósáttir þegar upp hefði verið staðið. Sjónarmiðin hefðu verið mjög 
misjöfn í upphafi og þurft hefði að komast að samkomulagi. Gæðastýring væri stimpill á 
framleiðslu viðkomandi býlis, hvernig sem féð síðan flokkaðist í sláturhúsi. Tók undir með 
Sigurði Þór um að flokka mætti kjöt af veturgömlu með lambakjötinu með tilliti til greiðslna. 
Sagði ekki rétt að kúvenda kerfinu, benti á að um 1980 hefði allur stuðningurinn verið 
greiddur út á framleitt magn. Þá hefði greiðslumarkskerfið verið tekið upp. Ekki væri lengur 
byggt á þeirri skiptingu sem til hefði orðið á þeim tíma. Velti fyrir sér hvernig staða yngri 
bænda yrði eftir næsta búvörusamning. Ekki væri hægt að bjóða nýliðum það að leggja 
greiðslumarkið niður á mjög skömmum tíma. Sagði talsverðan fjölda bænda hafa selt 
greiðslumarkið sitt en hafa samt haldið áfram að búa. Þeir bændur ættu ekki endilega að fá 
sama stuðning og aðrir bændur. Sagði taka tíma að umbylta kerfi á við 
framleiðslustýringarkerfið í sauðfjárræktinni. Sagði mikið hafa verið rætt um býlisstuðninginn
í nefndinni og niðurstaðan í tillögunni væri ef til vill ekki hin eina rétta, velt hefði verið upp 
ýmsum möguleikum. Talning búfjár virkaði ekki lengur sem viðmið, betra væri að nota 
kjötmagn og að líkindum betra að hafa fleiri þrep en færri. 
Birgir Arason þakkaði nefndinni fyrir allt það starf sem hún hefði lagt á sig. Gott hefði verið 
að fólk með misjafnar skoðanir kæmu að slíku starfi, til að sem flest sjónarmið kæmu fram. 
Sagðist efins um gæðastýringuna en ef bú uppfyllti skilyrðin, þá ætti öll framleiðsla 
viðkomandi býlis að vera gæðastýrð. Kjöt í P-flokki og af fullorðnu ætti að falla undir 
gæðastýringuna. Vildi vita hversu mikið vægi gæðastýringarinnar ætti að aukast á 
samningstímanum og þá hvort átt væri við allt kjöt framleitt á viðkomandi býli. Ræddi 
býlisstuðninginn í samhengi við gæðastýringuna, þetta atriði yrði aldrei fullkomið. Spurði 
hvort býli þar sem væru framleidd 8 tonn af lambakjöti með harmkvælum, ætti að fá þennan 
stuðning þó skilyrði gæðastýringarinnar, væru t.d. illa uppfyllt. Sagðist efins um 
ríkisstuðninginn, honum væri misskipt, vildi sjá skiptinguna jafnari, greiða ætti stuðninginn 
beint út á framleiðsluna. Sagðist hafa talað fyrir breytingum á kerfinu þó hann hefði þurft að 
kaupa allan sinn framleiðslurétt. Mikið hefði verið þráttað og lítið miðaði við að komast út úr 
ríkisstuðningskerfinu. Stuðningskerfið væri ef til vill hindrun í markaðssetningu og því að 
beina athyglinni að því að framleiða gæðavöru. Sagðist hefði viljað sjá landbúnaðinn lausan 
við ríkisstuðning. Sagði ekki fjallað um aðilaskipti greiðslumarks í tillögunni sem fyrir lægi. 
Sagði að ein leið væri að samþykkja að árið 2016 gætu þeir sem hæfu búskap unnið sér inn 
rétt til einhvers ríkisstuðnings, án þess að kaupa rétt til þeirra. Taldi vafasamt að rétt væri að 
fá ríkisstuðning til þess að markaðssetja kindakjöt. Vildi láta 64 ára regluna falla niður. 
Ármann Guðmundsson ræddi um býlisstuðninginn, sagði breytinguna úr hausatölu í magn af 
hinu góða. Rétt væri að hafa þrepin í býlisstuðningi fleiri en tillagan fæli í sér. Ef flokkarnir 
væru færri yrðu þrepin lægri og framleiðsluhvatinn ef til vill minni en tillagan sem fyrir lægi 
leiddi af sér.
Þórarinn Ingi Pétursson taldi ekki líta vel út að ríkið eyrnamerkti fé til að markaðssetja 
lambakjöt. Sá liður, sem í tillögunni væri, beindist eingöngu að markaðssetningu erlendis og 
væri kominn frá stjórnsýslunni. Ræddi um tollvernd íslenskrar framleiðslu, en þar væri stórt 
mál á ferðinni. Samningur við sauðfjárræktina yrði hluti af regnhlífarsamningi við allar 



búgreinar. Hér væri búið að leggja fram tillögu sem aldeilis væri ekki búvörusamningur. 
Vinna þyrfti áfram að málinu. Sagði ekkert vera fjallað um aðilaskipti greiðslumarks í 
tillögunni sem fyrir lægi. Verð á greiðslumarki hefði verið hátt en samt hefðu ungir bændur nú
nýlega verið að kaupa greiðslumark og það kæmi þeim illa að varpa því kerfi fyrir róða á 
skömmum tíma. Markmiðið ætti að vera að framleiða gæðavöru og fá fyrir hana gott verð. 
Taldi umræðurnar hafa verið góðar og þarfar.
Einar Ófeigur  Björnsson sagði að tillagan fæli í sér afskaplega litlar breytingar og lítið nýtt 
væri þar að finna til að kynna fyrir stjórnvöldum. Sagðist halda að vilji væri hjá ríkinu til þess 
að breyta kerfinu talsvert og gott hefði verið að meira hefði komið frá fundinum af nýjum 
hugmyndum inn í umræðurnar um nýjan búvörusamning. Vildi að hægt væri að lifa af 
sauðfjárbúskap á svæðum þar sem beitilönd væru góð. Sagðist ekki hrifinn af viðskiptum  
með greiðslumark, þær hægðu á nýliðun. Sagðist vilja sjá meiri tengingu við menningu eða 
ferðaþjónustu í tillögunni, ef til vill mætti nota tengingu við þess háttar til fá stjórnvöld til að 
setja meira fé í samninginn.
Einar Guðmann Örnólfsson sagði hafa reynst erfitt verk að semja tillöguna, sjónarmiðin væru 
það mörg að erfitt væri að ná lendingu. Markmiðið hefði verið að koma inn með tillögu sem 
hægt væri að nota sem vinnuplagg í áframhaldandi starfi. Sagði stéttina oft hrædda við 
breytingar. Býlisstuðningurinn væri útspil á móti því ef lagt væri til að greiða ríkisstuðninginn
út á land. Sagði 53% sauðfjárbænda eiga færra en 200 vetrarfóðraðar kindur. Búa þyrfti 
stéttinni allri sæmandi kjör og hægt þyrfti að vera að lifa af sauðfjárbúskap einum og sér.
Guðbrandur Björnsson var efins um störf nefndarinnar. Búvörusamningurinn væri rammi um 
búrekstur sauðfjárbænda. Áhrif hverrar breytingar á slíkum samningi þyrfti að reikna til enda. 
Ekki vildu allir vinna innan þess ramma. Sagði 64 ára regluna ekki hafa verið setta til að vera,
heldur til að ná niður kjötbirgðum á ákveðnum tíma. Las upp tillögu 1.6 – Um nýjan 
sauðfjársamning – (sjá viðauka), sem lögð hafði verið fyrir þingið. 
Birgir Ingþórsson sagði af hinu góða að málin væru rædd. Aðalvandamál sauðfjárbænda væri 
það að afkoman í greininni væri ekki nógu góð. Sagði suma ekki hafa spilað með í kerfinu og 
velti fyrir sér hvers vegna greiðslumark bænda væri mismikið. Sagði bónda einn í nágrenni 
sínu búa með 750 fjár en ekkert ærgildi hafa í greiðslumarki, sá væri búinn að selja það. Væri 
rétt að sá fengi jafnmikinn stuðning og aðrir. Sagði tillögur Gunnars Þórarinssonar vera 
kollsteypu, of litlir peningar væru til skiptanna, ef deila ætti magninu á hvert kg, þá gætu allir 
hætt. Ekki væri rekstrargrundvöllur fyrir því að leigja 500 ærgilda bú. Lýsti því að á sínu 
svæði hefði nú nýlega orðið talsverð endurnýjun í hópi sauðfjárbænda. Þar hefðu nýliðarnir 
verið hvattir til að kaupa sér greiðslumark. Spurði hvort kippa ætti grundvellinum undan þeim
sem væru nýbúnir að kaupa jarðir og greiðslumark. Vinna mætti áfram að breytingum á 
kerfinu en þær ættu að taka langan tíma, jafnvel 10-20 ár. 
Gunnar Þórarinsson sagðist ef til vill ekki skýrt tillögur sínar nógu vel, benti á að hann hefði 
viljað 2-3 ára aðlögun í þeim breytingum sem hann hefði lagt til. Ræddi um fólk sem hefði 
verið að kaupa sig inn í greinina undanfarið. Ljóst væri að eftir tillögunum sem hann hefði 
lagt fram, þá fengju þeir nýliðar ekki minni stuðning eftir en áður. 
Sigvaldi Ragnarsson þakkaði nefndinni fyrir framlagið. Margt litist honum ágætlega á, annað 
ef til vill síður og jafnvel hefði mátt skýra suma hluti betur í tillögunni. Horfa ætti til framtíðar
en þó forðast kollsteypur. Ekki mætti koma þannig fram við nýliða að þeir ættu sér ekki 
viðreisnar von. Kaupendur greiðslumarks þyrftu að átta sig á því að áhætta væri fólgin í að 
greiða fyrir greiðslumark, jafnvel lengur en gildandi sauðfjársamningur entist. Rétt væri að 
breyta úr ásetningshlutfalli í framleiðsluhlutfall. Greiða ætti gæðastýringarfé út á allt kjöt. 
Býlisstuðningurinn væri vandmeðfarinn og þrepaskiptingin umdeilanleg. Þeir sem fæst féð 



hefðu væru ef til vill þeir sem stunduðu einnig annars konar búskap. Velti fyrir sér hvort rétt 
væri að nota fé frá ríkinu til markaðssetningar lambakjöts, slíkt væri vandmeðfarið. Nýliðun 
væri einnig vandmeðfarinn hlutur. Tilgangslaust væri að ræða um samning fram og aftur á 
tengingar við almenn lífsgæði í dreifbýlinu, bæta þyrfti þau til þess að gera jaðarsvæðin 
álitlegri til búsetu. Hvatti BÍ og LS til að beita sér samhliða samningsgerðinni, fyrir meiri 
uppbyggingu samgöngukerfis og raforkukerfis. Snjómokstri væri ekki nægilega vel sinnt á 
sumum leiðum þar sem skólabörnum væri ekið. Sagðist myndi styðja tillöguna.
Kjartan Jónsson sagði sauðfjárbændum hafa verið skipt í tvennt þegar 0,7 reglan hefði komið 
inn í kerfið og enn væru þeir í tvískiptir. Ræddi um aðilaskipti greiðslumarks, potturinn hefði 
ekki verið nógu stór. Ræddi um þá sem fáar kindur ættu, velti því fyrir sér hvort þeir væru 
ekki fjáreigendur frekar en sauðfjárbændur. 
Albert Guðmundsson velti fyrir sér til hversu langs tíma ætti að semja og lagði fram 
breytingartillögu sem fól í sér að fyrsta málsgreinin í liðnum Almennum beingreiðslum (í 
tilllögu 1.1) yrði eftirfarandi:
„Dregið verði úr vægi greiðslumarks á samningstímanum.“
Sigríður Jónsdóttir sagði of mikið rætt um kjötmagn í upphaflegu tillögunni, því sauðfjárrækt 
væri meira en kjötframleiðsla, kindin gæfi af sér ull, sauðalitirnir, forystuféð og ferhyrnda féð 
væru einnig verðmæti og ótvíræð væru tengsl sauðkindarinnar við menningu þjóðarinnar. 
Velti því fyrir sér hvað fælist í því að vera sauðfjárbóndi og spurði hvort einhver munur væri á
sauðfjárbónda í fullu starfi eða hálfu starfi og hvort sá væri minni bóndi sem ætti færri ær. 
Samningurinn þyrfti að styðja alla sauðfjárbændur og þeir þyrftu einnig að geta staðið saman. 
Sagði mörg störf bundin við sauðfjárrækt í Árnessýslu þó þau væru hlutfallslega færri þar en á
fámennari svæðum. Sagði þá sem stunduðu sauðfjárbúskap sem hlutastarf vilja sama 
tímakaup og þeir sem hefðu sauðfjárbúskap að aðalstarfi, sauðfjárbændur væru ein stétt.
Hákon Harðarson sagðist myndi styðja tillöguna. Vildi þó sjá málsgreinina um 64 ára regluna
frekar á eftirfarandi hátt: „Verði ekki í nýjum samningi. Öllum skertum eða ónýttum 
beingreiðslum verði ráðstafað í annað“. Sagði ekki réttlátt að þeir sem skiluðu sumarull, 
lélegri vöru, fengju sama verð fyrir hana og hann fengi fyrir snoð klippt á útmánuðum. Ræddi 
um aðilaskipti greiðslumarks, ef til vill væri eðlilegt að sá sem seldi fengi í sinn hlut sem 
svaraði beingreiðslum í eitt ár. Of mikið fé færi út úr greininni með aðilaskiptum. 
Jón Kristófer Sigmarsson sagði að sér litist vel á plaggið, auðvitað tæki það breytingum í 
áframhaldandi starfi. Ef til vill ætti frekar að kalla framlag til markaðssetningar fé til 
vöruþróunar. Ræddi um gæðastýringuna og landnýtingarþátt hennar, forðast ætti eftirlit sem 
mest, nóg væri af því fyrir. Sagði taka þurfa tillit til líflambasölu í viðmiðum stuðnings. 
Seljandi ætti ekki að missa af beingreiðslum vegna sölu líffjár, t.d. til þeirra sem hefðu þurft 
að skera niður vegna riðuveiki. Hafa þyrfti einnig ákvæði fyrir þá sem hefðu þurft að skera fé 
sitt vegna sjúkdóma. 
Þórarinn Ingi Pétursson lagði til að tillagan yrði samþykkt óbreytt, nógu erfitt hefði verið að 
koma henni saman eins og hún væri. 

Umræður um breytingartillögu Alberts:
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson lýsti því að breytingartillagan felldi plaggið eins og það legði 
sig, allavega myndi hann ekki styðja tillöguna ef breytingartillagan yrði samþykkt.
Jóhann Ragnarsson sagðist hafa litið svo á að til umræðu hefði verið sú niðurstaða sem 
nefndin hefði komist að og sagðist myndi greiða atkvæði með þeirri málamiðlun sem í 
upphaflegu tillögunni fælist.
Lagði fram frávísunartillögu á tillögu Alberts.
Frávísunartillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn þremur.



Upprunalega tillagan borin undir atkvæði óbreytt.
Tillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn einu.

Mál frá allsherjarnefnd

Mál nr. 6.5 Um búvélaprófanir
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 beinir því til Bændasamtakanna að kannaðir 
verði möguleikar á að endurvekja búvélaprófanir hér á landi.
Greinargerð: Þar sem búvélar bænda eru orðnar mjög dýrar væri rétt að prófa sum af 
þessum tækjum við íslenskar aðstæður, þó ekki þurfi endilega að hafa sama fyrirkomulag á 
prófunum og var viðhaft áður.
Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu.
Umræður:
Jóhann Ragnarsson sagði málið tímaskekkju og líklega væri þetta óframkvæmanlegt.
Einar Ófeigur Björnsson sagðist sammála Jóhanni Ragnarssyni og sagðist greiða atkvæði á 
móti tillögunni.
Tillagan borin undir atkvæði.
Tillagan felld með 14 atkvæðum gegn 6.

Gunnar Þórarinsson gerði grein fyrir afdrifum tillagna 6.1 og 6.2 en þær komu ekki frá 
nefndinni.   

Aðalsteinn Jónsson spurði um afgreiðslu tillagnanna og vildi fá að vita hvaða skilaboð 
fulltrúar færu með heim af fundinum. Spurði hvort reikna mætti með því að 
ásetningshlutfallið yrði hækkað í 0,75 fyrir næsta ár.

Einar Ófeigur Björnsson lýsti því yfir að samþykkt síðasta aðalfundar hlyti að gilda, 
samþykktinni frá árinu þar á undan hefði verið breytt á síðasta aðalfundi.

Mál frá heilbrigðisnefnd
Mál nr. 7.1 Um smitvarnir í sauðfjárrækt
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 leggur áherslu á að hreinu 
sauðfjárræktarsvæðin njóti allrar mögulegrar verndar gegn smitsjúkdómum, þar á meðal 
banns við sölu líflamba milli líflambasölusvæða. Fundurinn hvetur bændur á sölubúum til að 
arfgerðargreina lífhrúta búsins.  
Hákon Harðarson hafði framsögu fyrir málinu. 
Enginn kvaddi sér hljóðs.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 7.2 Um fyrirkomulag skimunar gegn riðuveiki
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 skorar á Matvælastofnun að greiningu 
riðusýna verði flýtt eins og kostur er.
Greinargerð: Í ljósi þess að riðutilfelli eru að koma upp nú í byrjun árs og lóga þarf fé, er 
nauðsynlegt að ljúka greiningu sýna eins fljótt og kostur er. Með því að klára greiningu 



sýnanna sem fyrst er frekar hægt að komast hjá því að lóga lambfullu fé.
Hákon Harðarson hafði framsögu fyrir málinu.
Enginn kvaddi sér hljóðs. 
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 7.3 Um sauðfjársjúkdóma
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 samþykkir að vitund bænda, verktaka, 
dýralækna og eftirlitsaðila um mikilvægi sjúkdómavarna og varnarlína verði aukin. 

Hákon Harðarson hafði framsögu fyrir málinu.
Jóhann Pétur Ágústsson spurði hvert ætti að beina tillögunni.
Aðalsteinn Jónsson spurði hvernig ætti að auka vitund bænda um mikilvægi sjúkdómavarna 
og varnarlína.
Hákon Harðarson benti á tillagan færi til stjórnar LS.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 7.4 Um rannsóknir á sauðfjársjúkdómum
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 beinir því til stjórnar LS að hún beiti sér fyrir 
því að rannsóknir á sauðfjársjúkdómum verði auknar.
Greinargerð:  Það hefur aukist stórlega að í sláturhúsum sé skrokkum hent eða klippt af þeim
vegna ýmissa sjúkdóma t.d. lungna-, brjósthimnu- eða lífhimnubólgu.
Hákon Harðarson hafði framsögu fyrir málinu.
Umræður:
Jóhann Ragnarsson sagðist vilja sjá að málið væri t.d. afmarkað við lungnasjúkdóma.
Oddný Steina Valsdóttir benti á að tillagan væri mjög opin. Nú væri í gangi verkefni við 
framleiðslu á bóluefni við lungnapest og kregðu og áhersla hefði verið lögð á að lagt yrði 
fram fræðsluefni til forvarna í tengslum við það verkefni. Ljóst væri að allsherjar 
vitundarvakningu þyrfti varðandi sauðfjársjúkdóma. Sagðist myndi greiða atkvæði gegn 
tillögunni.
Eyjólfur Ingvi Bjarnason benti á að kortleggja þyrfti betur útbreiðslu lungnasjúkdóma.
Ármann Guðmundsson stakk upp á að bæta inn í tillöguna afmörkun þannig að um væri að 
ræða lungnasjúkdóma.
Sigríður Jónsdóttir sagði tillöguna opna en hún væri góðra gjalda verð. Sagði ýmislegt nýtt 
geta komið upp. Treysti stjórninni til að vinna að málinu og svo kynni að fara að rannsaka 
þyrfti fleira en lungnasjúkdómana eina.
Tillagan samþykkt með 25 atkvæðum gegn einu.

Mál frá fjárhagsnefnd

Mál nr. 8.1 Um ráðstöfun arðgreiðslna frá Ístex 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015, heimilar stjórn LS að verja hluta af arði 
sínum af hlutabréfum í Ístex hf. til að stækka eign sína í Ístex hf. og létta þar með undir með 
sauðfjárbændum við að eignast meirihluta í fyrirtækinu.   
Aðalsteinn Jónsson hafði framsögu um málið.
Umræður:



Sigríður Jónsdóttir lýsti því að LS færi með hlut sauðfjárbænda í Ístex og hefði gert það árum
saman. Hlutir í Ístex væru seldir á frjálsum markaði og hlutir þeir sem bændur væru nú að 
kaupa væru ef til vill á nokkuð háu verði. Sagði LS hafa fengið hlutafjárframlag sitt til Ístex 
allt greitt sem arð á undanförnum árum. Sagði ekki eiga að nota mögulegan arð til ákveðinna 
fastra verka. Ef til vill væri rétt að stofna sérstakt félag um hluti bænda í Ístex.
Einar Ófeigur Björnsson sagði ekki rétt að ráðstafa arði af bréfum LS til að kaupa stærri hlut í
félaginu. Lagði til að tillagan yrði felld.
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson spurði hvað orð tillögunnar þýddu, yrði hún samþykkt.
Jóhann Pétur Ágústsson benti á að í upphaflegu tillögunni hefði staðið að binda ætti hendur 
stjórnar til að kaupa stærri hlut í Ístex. Hér væru stjórninni gefnar frjálsar hendur hvort hún 
vildi kaupa stærri hlut í félaginu eða ekki.
Tillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn 2.

Mál nr. 8.4 Félagskerfi sauðfjárbænda
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 felur stjórn samtakanna að vinna greinargerð 
um hvernig standa skuli að fjármögnun samtakanna, ef og þegar tekna af búnaðargjaldi nýtur
ekki lengur við.  Í niðurstöðunum skal gera tillögur um hvernig fjármagna eigi samtökin með 
félagsgjöldum og á annan hátt, sem og um aðrar þær skipulagsbreytingar sem kunna að vera 
nauðsynlegar vegna þess.  Stjórnin skal kynna drög að greinargerðinni á formannafundi 2015 
og leggja síðan endanlegar tillögur fyrir aðalfund LS 2016.
Aðalsteinn Jónsson hafði framsögu um málið. 
Enginn kvaddi sér hljóðs.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál nr. 8.3 Fjárhagsáætlun LS 2015 
Fjárhagsnefnd leggur til við aðalfund Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 að fjárhagsáætlun 
LS 2015 verði samþykkt eins og hún liggur fyrir.
Gísli Geirsson  hafði framsögu um málið en fjárhagsáætluninni hafði verið dreift fyrirfram.
Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða.

Hákon Harðarson gerði grein fyrir því hvers vegna tillaga 7.5 Um bóluefni gegn kregðu kæmi
ekki úr nefnd. Málið væri í góðum farvegi nú þegar.

Mál frá stjórnsýslunefnd
Tillögur 2.1 og 2.2 teknar saman.

Mál nr. 2.1 Um landnýtingarþátt gæðastýringar

Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2015 ályktar svo um framkvæmd 
landnýtingarþáttar gæðastýringar. 

Sjálfbær landnýting sauðfjárbænda er mikilvæg og eru þeir staðráðnir í að standa þar vel að 
verki og hafa gengist undir ákvæði um að skilgreina hluta af opinberum stuðningi sem 
stjórntæki í þá átt. 



Vegna breytinga á Landnýtingarþætti gæðastýringar í reglugerð nr. 1160/2013 og framkvæmd
þeirra á liðnu ári hefur skapast ágreiningur á milli aðila um framkvæmd og verklag. Ákvæði 
13. gr. reglugerðarinnar og Viðauka I, fela í sér að skylda til gerðar landbótaáætlana tekur 
einkum mið af gróðurflokkamati án tillits til raunverulegrar beitarnýtingar og annarra 
aðstæðna , en meginregla gæðastýringar samkvæmt búvörulögum er sjálfbær landnýting.

Skorar því fundurinn á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að breyta reglugerðinni þannig 
að ákvæði síðustu setningar 13. greinar verði gert óvirkt og ekki beitt fyrr en í fyrsta lagi 30. 
apríl 2018, en hún hljóðar svo: „Framleiðandi sem ekki uppfyllir skilyrði um landnýtingu skv. 
IV. kafla uppfyllir ekki skilyrði um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu.“

Fundurinn hvetur ráðherra til að sjá til þess að hagsmunaaðilum gefist kostur á að skilgreina 
betur þá matskvarða sem notaðir verða við mat á sjálfbærni beitilands, þar sem vegið verði 
saman gróðurþekja, nýting og álag. Ásamt því sem matsaðilum verði gefinn kostur á að útbúa
og laga þau gögn sem þarf til að standa vel að þessu verki. 

Það er ljóst af stöðu þessa máls að aðilum málsins var engan veginn gefinn nægur tími eða 
ráðrúm til að framkvæma þetta verk, þannig að nokkur gæti gengið sáttur frá því. 

Greinargerð sem flutt var munnlega og þess sérstaklega óskað að færð yrði orðrétt inn í 
fundargerð. 

Nefndin fékk til sín gesti, þá Guðmund Stefánsson sviðstjóra landverndarsviðs hjá 
Landgræðslunni, Björn Helga Barkarson sérfræðing í landgæðamálum hjá 
umhverfisráðuneytinu og Jón Jónsson lögfræðing frá Sókn lögmannstofu en hann hefur 
aðstoðað bændur á Jökuldal í samskiptum vegna landbótaáætlana. Óhætt er að segja að 
töluð hafi verið nokkuð hrein íslenska á fundinum, en gestir okkar vörpuðu nokkru ljósi á í 
hvaða farvegi þessi mál eru hjá okkur. Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu er sett 
20. desember 2013 og þá eiga sauðfjárbændur, Landgræðslan og Matvælastofnun að fara að 
starfa eftir henni. Það á að endurnýta allar gildandi landnýtingaráætlanir og þær eiga að hafa 
tekið gildi og öðlast staðfestingu MAST fyrir árslok 2014. Þá á Landgræðslan að vera búin að 
fara yfir ástand alls þess lands sem um ræðir, gera kort af því, búin að senda það til bænda til 
yfirferðar, lagfæra gögn í samræmi við athugasemdir og síðan bændur að gera 
landbótaáætlun, hún að fá umsögn Landgræðslu og síðan staðfestingu MAST. Þessi 
málsmeðferð hófst í júlí og stendur enn yfir og þessi frestur sem stofnanirnar gáfu sér var of 
skammur, sérstaklega í ljósi þess að málsaðilar voru alls ekki búnir að koma sér saman um 
hvernig verklag, mat á landi og nýtingu ætti að fara fram. Er það því tillaga þessarar nefndar 
að ráðherrann gefi mönnum tækifæri á að ljúka þessari vinnu án þess að reglugerðin verði 
gerð ómerk í framkvæmd og þeir sem hafa lokið sínum landbótaáætlunum fari að starfa eftir 
henni og þeir sem ekki hafa lokið við gerð þeirra fái tækifæri til að skilja hvaða kröfur 
Landgræðslan er að gera. Vil ég nefna eitt atriði sem t.d. er líklega alveg óskiljanleg 
framkvæmd. Það skiptir ekki máli samkvæmt því verklagi sem nú er viðhaft hvort bóndi beiti 
1.000 ám á 10.000 ha eða hvort hann beiti 10 ám á sömu 10.000 ha. Það getur ekki verið að 
sömu kröfur til landbóta gildi í báðum tilfellum. 



Sigurður Þór Guðmundsson mælti fyrir málinu og flutti ofangreinda greinargerð.  Lagði hann 
til að tillagan yrði samþykkt.

Umræður:

Hákon Harðarson benti á að orða þyrfti tillöguna þannig að 13. greinin í reglugerðinni yrði 
gerð óvirk því hún væri þegar gengin í gildi. 

Sigvaldi Ragnarsson þakkaði fyrir að hafa fengið að starfa í nefndinni. Fagnaði þeim 
samhljómi sem náðst hefði í nefndinni og þakkaði gestum nefndarinnar sitt framlag. Sagði að 
fulltrúi Landgræðslunnar hefði viðurkennt fyrir nefndinni að Landgræðslan hefði gert mistök í
málinu. Sagðist vænta þess að Björn Barkarson og ráðherra landbúnaðarmála tækju þessari 
tillögu vel og ynnu vel fyrir bændur í málinu. Sagði Jón Jónsson lögfræðing hafa unnið gott 
verk fyrir bændur á Jökuldal í tengslum við málið. Benti á að ef til vill væru ýmsir 
sérfræðingar útilokaðir frá því að koma til fundar við nefndir fundarins ef langt væri á milli og
gestirnir fengju ferðakostnað í því sambandi ekki greiddan.

Sigurður Þór Guðmundsson framsögumaður kom með orðalagsbreytingu á tillögunni.

Tillagan samþykkt samhljóða með orðalagsbreytingu framsögumanns og er hún færð þannig 
hér í fundargerðina.

9.  Kosningar

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu:

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 26. og 27 mars. 2015 
samþykkir að kjör búnaðarþingsfulltrúa á fundinum gildi fram að næsta aðalfundi. Jafnframt 
felur fundurinn stjórn að koma með tillögu að samþykktabreytingum fyrir næsta aðalfund. 

Umræður:

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Formannskjör:

Atkvæði féllu þannig: 

Þórarinn Ingi Pétursson rétt kjörinn með 29 atkvæðum.

Oddný Steina Valsdóttir hlaut 5 atkvæði.

Jóhann Ragnarsson hlaut 5 atkvæði. 

Auðir seðlar og ógildir voru 4.

Kjör stjórnarmanna úr Norðvesturhólfi og Vesturhólfi.

Kosningin fór þannig:

Í Norðvesturhólfi:

Atli Már Traustason var rétt kjörinn stjórnarmaður með 26 atkvæðum.

Jóhann Ragnarsson fékk 13 atkvæði og aðrir færri.

Í Vesturhólfi:



Þórhildur Þorsteinsdóttir var rétt kjörin með 31 atkvæði.

Jóhann Pétur Ágústsson fékk 10 atkvæði og aðrir færri.

Kjör þriggja manna í varastjórn samtakanna:

Kosningu hlutu: 

1. varamaður Ólafur Þorsteinn Gunnarsson með 23 atkvæðum,
2. varamaður Birgir Arason með 21 atkvæði,
3. varamaður Jón Eyjólfsson með 16 atkvæðum.

Aðrir fengu færri atkvæði.

Kjör þriggja aðalfulltrúa samtakanna til setu á búnaðarþingi:

Kosningu hlutu:

Þórarinn Ingi Pétursson með 40 atkvæðum,

Oddný Steina Valsdóttir með 40 atkvæðum,

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson með 31 atkvæði.

Kjör þriggja varamanna til setu á búnaðarþingi:

Rétt kjörnir varafulltrúar urðu:

Jóhann Pétur Ágústsson með 12 atkvæðum,

Aðalsteinn Jónsson með 11 atkvæðum,

Sigvaldi Ragnarsson með 9 atkvæðum.

Upp úr kjörkassanum kom eftirfarandi vísa:
Enga vil ég færa fórn,
þú framhjá þessu lítur.
Ef ég væri í varastjórn
væri ég einskis nýtur.

Kosning endurskoðenda og félagskjörinna endurskoðenda:

Fram kom eftirfarandi tillaga frá stjórn samtakanna:

Endurskoðandi: 
Eymundur Sveinn Einarsson, Endurskoðun og ráðgjöf ehf. 
Varamaður Henry Örn Magnússon, Endurskoðun og ráðgjöf ehf. 

Félagskjörinn skoðunarmaður: Albert Guðmundsson Heggstöðum. 
Varamaður: Halldóra Björnsdóttir, Ketu.



Tillaga stjórnar samþykkt samhljóða.

10. Önnur mál 
Erlendur Ingvarsson þakkaði Sigurði Eyþórssyni störf sín fyrir LS og óskaði honum 
velfarnaðar í nýju starfi. Gerði síðan kröfu til þeirra stjórnarmanna sem á fundinum væru að 
þeir blönduðu sér í umræður.
Guðbrandur Björnsson óskaði nýkjörnum fulltrúum í stjórn velfarnaðar í starfi sínu. Þakkaði 
fyrir sína hönd og sinna félagsmanna, Sigurði Eyþórssyni fyrir störf hans fyrir LS. Tók undir 
orð Erlendar um að brýna stjórnarmenn til þátttöku í umræðum.
Aðalsteinn Jónsson þakkaði skemmtilegan fund og góðar umræður. Þakkaði Sigurði 
Eyþórssyni fyrir samstarfið á liðnum árum. Vonaði að LS fyndu sér góðan arftaka í hans stað, 
sem yrði öflugur talsmaður sauðfjárbænda. Óskaði stjórn og búnaðarþingsfulltrúum gæfu í 
störfum sínum.
Jóhann Pétur Ágústsson þakkaði fyrir ágætan fund og þakkaði Sigurði Eyþórssyni fyrir hönd 
Vestfirðinga samstarfið og óskaði honum velfarnaðar í nýju starfi.
Jóhann Ragnarsson óskaði búnaðarþingsfulltrúum og nýkjörnum fulltrúum í stjórn 
velfarnaðar og þakkaði Sigurði Eyþórssyni samstarfið og góð kynni.
Þóra Sif Kópsdóttir óskaði búnaðarþingsfulltrúum og nýkjörnum fulltrúum í stjórn 
velfarnaðar og þakkaði einnig Sigurði Eyþórssyni samstarfið, fyrir hönd Snæfellinga.
Sæþór Gunnsteinsson flutti Sigurði Eyþórssyni þakkir Þingeyinga fyrir samstarfið. 
Birgir Arason þakkaði skemmtilegan fund og óskaði búnaðarþingsfulltrúum og nýkjörnum 
fulltrúum í stjórn velfarnaðar og þakkaði Sigurði Eyþórssyni fyrir gott starf og samstarfið á 
liðnum árum fyrir hönd Eyfirðinga.
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson þakkaði samstarfsfólki sínu í framtíðarnefndinni og óskaði 
búnaðarþingsfulltrúum og nýkjörnum fulltrúum í stjórn góðs gengis. Þakkaði Sigurði 
Eyþórssyni samstarfið fyrir hönd Húnvetninga.
Guðrún Ragna Einarsdóttir óskaði búnaðarþingsfulltrúum og nýkjörnum fulltrúum í stjórn 
góðs gengis og þakkaði Sigurði Eyþórssyni samstarfið. Þakkaði einnig nefndarmönnum í 
framtíðarnefndinni samstarfið.
Guðbrandur Sverrisson þakkaði Sigurði Eyþórssyni samstarfið í gegnum árin. Gat þess að 
hann hefði verið fulltrúi á þingum LS í 30 ár og nú væri komið að lokum. Þakkaði 
samstarfsfélögum sínum á þessum vettvangi samstarfið.
Ólafur Þorsteinn Gunnarsson þakkaði fyrir kjör sitt sem fyrsta varamanns í stjórn 
samtakanna. Óskaði búnaðarþingsfulltrúum og nýkjörnum fulltrúum í stjórn velfarnaðar, 
þakkaði Sigurði Eyþórssyni samstarfið og góð kynni og óskaði honum velfarnaðar á nýjum 
vettvangi.
Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði traust sér sýnt með endurkjöri til að leiða samtökin. Þakkaði 
Sigurði Eyþórssyni starf hans fyrir samtökin og vináttu í gegnum árin. Afhenti hann Sigurði 
þakklætisvott samtakanna fyrir vel unnin störf.
Einar Ófeigur Björnsson þakkaði Sigurði Eyþórssyni fyrir samstarfið á liðnum árum.

11. Fundarslit

Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS þakkaði starfsmönnum fundarins fyrir framlag sitt og 
þakkaði fundarmönnum málefnalegan fund. Sagði fundi slitið kl. 15:58.



Fundargerð ritaði Sigurður Kristjánsson



Viðauki: Mál sem lögð voru fyrir þingið

Athugið að þær af þeim tillögum sem hér eru birtar og fengu framgang á þinginu, geta hafa orðið fyrir 
breytingum frá því sem hér fer á eftir.

1. Mál til framtíðarnefndar

1.1 Skýrsla nefnar LS um nýjan sauðfjársamning

Samningsmarkmið nýs sauðfjársamnings.

Lokaskýrsla starfshóps

Inngangur

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 samþykkti að skipaður yrði 7 manna 
starfshópur. Fjórir verði kosnir þannig að hver landshluti kjósi 1 fulltrúa og stjórn skipi 3 
fulltrúa. 

Hlutverk starfshópsins voru skv. samþykktinni:

 Að fara yfir kosti og galla núgildandi sauðfjársamnings og hvað hefur áunnist með 
honum sauðfjárræktinni til hagsbóta.

 Að endurskoða markmið samningsins og meta hvort þeim hafi verið náð.
 Að taka saman áhersluatriði varðandi gerð nýs sauðfjársamnings. 

Að auki var eftirfarandi samþykkt aðalfundar 2014 vísað til starfshópsins: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 beinir því til stjórnar LS að beita sér af fullum
þunga fyrir því að kjör og starfsskilyrði sauðfjárbænda verði bætt svo atvinnugreinin verði 
eftirsóknarverðari.

Starfshópurinn skilaði áfangaskýrslu á formannafundi sem haldinn var í nóvember 2014 og 
rædd þar, og nú þessari lokaskýrslu á aðalfundi Landssamtaka sauðfjárbænda 2015.

Kjörnir fulltrúar á aðalfundinum: Böðvar Sigvaldi Böðvarsson, Mýrum II, Einar Guðmann 
Örnólfsson, Sigmundarstöðum, Fanney Ólöf Lárusdóttir, Kirkjubæjarklaustri og Guðrún Ragna
Einarsdóttir, Skjöldólfsstöðum, 

Fulltrúar stjórnar: Þórarinn Pétursson var skipaður formaður hópsins en auk þess voru 
Oddný Steina Valsdóttir og Böðvar Baldursson skipuð í hópinn. 

Hópurinn hélt þrjá fundi og tvo símafundi  en átti að öðru leiti samskipti með tölvupósti.

Í nefndinni var lögð fram samantekt framkvæmdastjóra LS um markmið gildandi 
sauðfjársamnings þar sem farið var yfir þau og reynt að meta árangur þeirra.

Áhersla starfshópsins hefur frá upphafi verið á að taka saman áhersluatriði nýs 
sauðfjársamnings. Í því felst jafnframt að meta kosti og galla núverandi samnings.



Í neðangreindum punktum er farið yfir þau efnisatriði sem starfshópurinn hefur fjallað um og
leggur sameiginlega fyrir aðalfund.

Hópurinn mun starfa sem nefnd aðalfundar LS og mun fjalla áfram um skýrsluna auk þeirra 
tillagna sem fundinum berast og snerta efni hennar.  Markmiðið er að aðalfundur LS marki 
stefnu um áhersluatriði nýs sauðfjársamnings sem hægt er að nota til að hefja markvissan 
undirbúning viðræðna við stjórnvöld.

Almenn atriði

 Prósentur eru ekki skilgreindar nákvæmlega á liði í samningsmarkmiðum þar sem 
samninganefnd verður að hafa svigrúm til að ljúka því verki sem henni verður falið. 
Samninganefndin mun eðlilega ekki samþykkja samning nema að hún treysti sér til að 
mæla með honum við bændur.  

 Tillögurnar byggja ekki á neinum kollsteypum en snúast í hnotskurn um að fækka 
verkefnum samningsins, auka vægi gæðastýringar og byggðasjónarmiða, en draga úr 
vægi greiðslumarks.

 Allur stuðningur í nýjum samningi skilyrðist við sauðfjárrækt á lögbýlum.

Almennar beingreiðslur

 Dregið verði úr vægi greiðslumarks um 10% á samningstímanum 
 Sett verði ákveðin framleiðsluskylda (20 kíló kindakjöts pr. ærgildi) sem verði forsenda

þess að fá fullar beingreiðslur. Framleiðsluskyldan verði 16 kg (80%) við gildistöku nýs 
samnings og hækki síðan um hálft kíló á ári þar til 20 kílóum er náð.

 Framleiðsluskylda taki tillit til þeirra sem slátra snemma og hvetji ekki til þess að 
slátrun færist aftar á árið en nú er.

Gæðastýring

 Gæðastýringin verði efld og vægi hennar aukið á samningstímanum. 
 Álagsgreiðslur greiðist á alla framleiðslu gæðastýrðra búa.
 Fyrirkomulagið verði að mestu óbreytt en gætt að því að kröfur séu ávallt 

raunhæfar og framkvæmanlegar.
 Faglegur grunnur fyrir mat á sjálfbærni beitarnota verði styrktur og 

landnýtingarþáttur gæðastýringarinnar taki mið af því. 

Býlisstuðningur (Nýr liður)

 Byggðatengdur stuðningur
 Skipt í þrjú þrep eftir stærð búa. Föst fjárhæð á bú í hverju þrepi en ekki greiðsla á 

hvern  grip
 Gildi fyrir hjarðir með fleiri en 100 vetrarfóðraðar kindur.  Stuðningur verði mun 

veigameiri fyrir bú sem hafa aðalviðurværi sitt af sauðfjárrækt  

Ullarnýting



 Verði með svipuðum hætt áfram í nýjum samningi.  Greiðslurnar þurfa  að ýta undir 
aukna verðmætasköpun úr ull.

Geymslugjald

 Fjármuni ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning.  Verði ekki í nýjum
samningi.

Ónýttar beingreiðslur

 Fjármunir ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning. Föst ráðstöfun í 
nýjum samningi.

Markaðsmál (Ný útfærsla)

 Fast fjármagn til markaðsmála í stað ótryggs eins og nú.

Svæðisbundinn stuðningur

 Fjármuni ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning.  Verði ekki í nýjum
samningi.

Beingreiðslur 64 ára regla

 Verði ekki í nýjum samningi.  Öllum skertum eða ónýttum beingreiðslum verið 
ráðstafað á sama hátt í nýjum samningi.

Nýliðun 

 Verði með svipuðum hætt áfram í nýjum samningi.

Þróunarverkefni

 Verði með svipuðum hætti áfram í nýjum samningi.

Jarðrækt

 Fjármagn til þessa verkefnis á að koma úr búnaðarlagasamningi. Skilvirkara er að öll 
jarðræktin sé á einum stað en ekki þremur eins og nú. Um leið ætti að efla stuðning 
við jarðræktina í heild, ekki þó með tilfærslu frekara fjármagns úr sauðfjársamningi.

1.2 Um nýja búvörusamninga
Aðalfundur BSNÞ haldinn á Kópaskeri 10.3 2015, lýsir yfir ánægju meða ályktun búnaðarþings
um búvörusamninga. 

B.S.N.Þ. leggur áherslu á eftirfarandi þætti í gerð nýs búvörusamnings:

 Að fjárhæð stuðningsins hækki. 
 Að nýr samningur tryggi viðgang rannsókna, þróunar og grunnmenntun í 

landbúnaðarfræðum. 
 Að í nýjum samning verði lögð áhersla á að vernda innlenda framleiðslu fyrir því að 

flutt verði inn dýraafurðir sem framleiddar eru við lakari aðstæður og kröfur en gerðar



eru til innlendrar framleiðslu og að öll áhersla verði lögð á að hindra innflutning 
erlendra sjúkdóma. 

 Leggur áherslu á mikilvægi þess að kostnaður við eftirlits- og úttektarkerfi ný 
samnings verði ekki óheyrilegur og að sem hæðst hlutfall framlags renni beint til 
bænda.

 Að tekið verði tillit til byggðasjónarmiða, landbúnaðar sem grunnatvinnuvegur er 
mismikilvægur eftir landssvæðum og verður að taka tillit til þess í nýjum samningi. 

 Tryggja verður framlög til rekstrar sameiginlegra kerfa s.s. skýrsluhalds sem skulu 
áfram rekin á félagslegum grunni. 

 Leggur áherslu á að ríkisstuðningur færist á milli manna án þess að menn þurfi að 
kaupa sig inn í hann. 

 Leggur áherslu á mikilvægi þess að stöðuleiki verði í ríkisstuðning á milli ára hjá 
einstökum framleiðendum. 

1.3 Um búvörusamninga
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að í þeim samningum sem framundan eru við ríkisvaldið verði 
stuðningur við jarðrækt aukinn.

1.4 Um nýjan sauðfjársamning
 Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til að hefja sem fyrst viðræður um nýjan 
sauðfjársamning við ríkið. 

Greinargerð:  Tíminn líður hratt og sama ár og samningur okkar rennur út eru 
alþingiskosningar.  Það  væri gott ef samningurinn væri í höfn fyrir kosningar.

1.5 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að skoðað verði gaumgæfilega hvort að ekki séu til betri leiðir heldur 
en núverandi beingreiðslur til þess að styrkja búskap á fjárbúum. 

Greinargerð: Athuga mætti hvort að gripagreiðslur og búsetustyrkir væru eitthvað sem að 
kæmu sér betur.

1.6 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 10. mars 2015 

varar eindregið við því  að afnema beingreiðslur til bænda í því formi sem þær eru nú í vegna 
þess að með því gæti svo farið að lánastofnanir gjaldfelldu öll fasteignalán sem eru með veði í
jörðum bænda.

Greinargerð: Eins og nú háttar til er greiðslumark jarða hluti af fasteignaveði jarða og má þar 
einu gilda hvort lán hefur verið tekið vegna fasteignakaupa, húsbygginga, vélakaupa eða 
vegna kaupa á greiðslumarki.  Verði greiðslumark fellt niður á jörðum að hluta eða að öllu 
leyti getur lánastofnun gjaldfellt öll veðlán á viðkomandi jörð.



1.7 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að í nýjum sauðfjársamning verði settir á framkvæmdastyrkir til 
nýbygginga, breytinga og endurbóta á eldri fjárhúsum.

1.8 Um ráðstöfun ónýtts greiðslumarks
Félag sauðfjárbænda á Héraði  og Fjörðum haldinn 27, Febrúar 2015 á Arnhólsstöðum

í Skriðdal vill beina því til aðalfundar LS  hvort megi nýta ónýtt greiðslu mark til styrktar 
nýliðun í sauðfjárrækt í formi leigu á greiðslumarki til fjögurra ára 

Greinargerð: Þar sem nýliðun í sauðfjárrækt er mikilæg fyrir landsbyggðina alla mætti færa 
rök fyrir auknum útgöldum sem stuðla að búsetu um landið allt. Útfærslur mætti svo skoða í 
framhaldi.

1.9 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði leggur til að stuðst verði í öllum megin atriðum við 

núgildandi samning þegar kemur að gerð nýs samnings. Stefnt skal að því að nýr samningur 
verði til tíu ára.

Greinargerð: Með núgildandi samningi hafa náðst þau megin markmið sem stefnt var að 
þ.e.a.s.

 Stöðugleiki hefur verið í starfsumhverfi sauðfjárbænda.
 Jafnvægi hefur náðst milli framleiðslu og sölu sauðfjárafurða.
 Sátt hefur náðst um umhverfisþáttinn þ.e.a.s. beitarmálin.
 Góð sátt er um samninginn sem sést best á því að hann hefur nú verið framlengdur 

tvívegis og síðast af 91% þeirra sem greiddu um hann atkvæði.

Það verður því ekki séð að ástæða sé til stórvægilegra breytinga í nýjum samningi, helst 
mætti þó nefna hvort ekki sé þörf á að setja hámark á eign hvers bónda á greiðslumarki. 
Einnig verður að nefna að með því að framleiðslutengja beingreiðslurnar er verið að stefna í 
tvísýnu þeim framleiðslustuðningi sem sauðfjárbændur fá vegna þess að enn er ósamið við 
Alþjóða viðskiptastofnunina um ríkisstuðning við landbúnað, en þar á bæ er 
framleiðslutengdur stuðningur bannaður.

1.10 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 10. mars 2015 

telur að við gerð nýs sauðfjársamnings skuli stuðst í öllum meginatriðum við núgildandi 
samning.  Að setja framleiðsluhvetjandi ákvæði svo sem aukna framleiðslutengingu 
beingreiðslna og hækkun ásetningshlutfalls í nýjan samning er ekki í nokkru samræmi við 
ríkjandi aðstæður á mörkuðum fyrir lambakjöt.  Vandséð er líka hvaða kjarabætur slíkar 
aðgerðir kæmu til með að skila sauðfjárbændum.  Skapist hins vegar þörf fyrir aukna 
framleiðslu er auðvelt að verða við henni án breytinga á samningnum þar sem engar 
framleiðsluhömlur eru í núgildandi samningi.

Greinargerð: Með núgildandi samningi hafa náðst þau meginmarkmið sem stefnt var að 
þ.e.a.s.



 Stöðugleiki hefur verið í starfsumhverfi sauðfjárbænda.
 Sátt hefur náðst um umhverfisþáttinn þ.e.a.s. beitarmálin
 Góð sátt er um samninginn sem sést best á því að hann hefur nú verið framlengdur 

tvívegis og síðast af 91% þeirra sem greiddu um hann atkvæði.

Það verður því ekki séð að ástæða sé til stórvægilegra breytinga í nýjum samningi, helst 
mætti þó nefna hvort ekki sé þörf á að setja hámark á eign hvers bónda á greiðslumarki.  
Einnig verður að nefna að með því að framleiðslutengja beingreiðslurnar er verið að stefna í 
tvísýnu þeim framleiðslustuðningi sem sauðfjárbændur fá vegna þess að enn er ósamið við 
Alþjóða viðskiptastofnunina um ríkisstuðning við landbúnað, en þar á bæ er 
framleiðslutengdur stuðningur bannaður.

1.11 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í  Vestur Húnavatnssýslu haldinn í matsal SKVH 9. 

mars 2015 varar við afgerandi breytingum á gildandi samningi um starfsskilyrði 
sauðfjárræktar. Verði farið að greiða út á t.d. ræktað land, landstærð, kornrækt og annað, 
jafnvel óskylt sauðfjárbúskap mun það leiða af sér aukinn mismun milli einstakra bænda, 
jarða og einnig landshluta. Verði greiðslumark einstakra jarða skert verulega frá því sem nú er
skekkir það veðhæfni margra jarða með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 

2. Mál til stjórnsýslunefndar

2.1 Um landnýtingu í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu
Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum beinir því til Landsamtaka sauðfjárbænda 

að fylgja því eftir að landbúnaðarráðuneytið endurskoði ákvæði reglugerðar um gæðastýrða 
sauðfjárframleiðslu, nr. 1160/2013, sem fjalla um landnýtingu framleiðenda og 
landbótaáætlanir, 

Nauðsynlegt er að reglugerðarákvæðin verði færð til samræmis við kröfur og markmið
búvörulaga um að landnýting sauðfjárbænda verði sjálfbær. Gildandi reglugerð felur hins
vegar í sér stórkostlegar kröfur til sauðfjárbænda um uppgræðslu lands óháð beitarþunga og
án þess að lagaheimild sé fyrir slíkum kröfum. Þá er Landgræðslunni selt sjálfdæmi um
útfærslu þessara krafna, jafnvel þótt stofnunin hafi algjörlega brugðist í að leggja mat á þróun
gróðurs þar sem gildar landgræðsluáætlanir hafa verið á síðustu 10-15 árum.  

Greinargerð: Forsögu gæðastýringar má rekja til samnings um framleiðslu sauðfjárafurða,
sem lögfestur var á árinu 2000. Grunnhugmyndin að baki gæðastýringu var að taka upp
samræmt gæðakerfi í sauðfjárrækt á ábyrgð búgreinarinnar sjálfrar. 

Lögfesting meginreglna gæðastýringar fór fram með lögum nr. 101/2002, um breytingar á
búvörulögum nr. 99/1993. Þar kom fram að gæðastýrð sauðfjárrækt væri framleiðsla
sauðfjárafurða samkvæmt gæðakerfi Bændasamtaka Íslands sem ráðherra staðfesti, sbr. 1.
mgr. 41. gr. þágildandi búvörulaga.

Lagaákvæðum um gæðastýringu var breytt nokkuð með breytingarlögum við búvörulög, nr.
58/2007. Ekki var um neinar efnisbreytingu að ræða um forsendur landnýtingarþáttar



gæðastýringar. Meginreglur gæðastýringar koma nú fram í 2. mgr. 41. gr. búvörulaga
svohljóðandi:

Með gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu er átt við framleiðslu á dilkakjöti samkvæmt
kröfum um velferð búfjár, sjálfbæra landnýtingu og hollustu afurða. Gæðastýrð
sauðfjárframleiðsla skal m.a. ná til landnota, aðbúnaðar og umhverfis, sauðfjárskýrsluhalds,
jarðræktar, fóðrunar, heilsufars og lyfjanotkunar. Framleiðsluaðferðir og framleiðsluaðstæður
skulu skjalfestar.

Í 12. gr. reglugerðar um gæðastýringu nr. 1160/2013, koma fram nýjar kröfur til
landnýtingarþáttar gæðastýringar.

Landnýting framleiðanda skal vera sjálfbær á öllu því landi sem hann tilgreinir í
umsókn sinni og skal það land jafnframt standast viðmið um ástand samkvæmt þeim kröfum
sem settar eru í viðauka I. Framleiðandi skal eingöngu nýta land sem tilgreint er í umsókn.
Landbótaáætlun skv. 15. og 16. gr. skal gera fyrir beitiland sem uppfyllir ekki kröfur
samkvæmt viðauka I.

Stóra breytingin er að ekki er lengur fullnægjandi að landnýting sé sjálfbær, eins og lögin
kveða á um, heldur skal land almennt standast tiltekin viðmið um ástand!!!  Þessi viðmið eru
ákveðin í sérstökum viðauka sem fylgir reglugerðinni.

Land sem hefur verið lítið gróið í árhundruð varð með reglugerðinni ófullnægjandi sem
beitarsvæði, jafnvel þótt mikið sé af vel grónu beitilandi á viðkomandi svæði og beitarálag
óverulegt. Með reglugerðinni er gerð er krafa um landbótaáætlanir þar sem gróður er í
framför.

Eðli landnýtingarkrafna samkvæmt reglugerðinni er í ósamræmi við lagaákvæði sem um
málið gilda. Þessu verður að breyta tafarlaust.

Landnýtingaráætlanir hafa verið í gildi á ýmsum svæðum í um 10-15 ár. Landgræðslan hefur
haft eftirlit með þeim svæðum. Ekki hefur verið skilað neinum úttektum eða skýrslum um
þróun gróðurs á svæðunum. Það virðist því hafa verið vegna getuleysis við eftirlit með eldri
áætlunum að kallað var eftir því að Landgræðslan fengi nánast sjálfdæmi um uppgræðslu á
Íslandi, sem sauðfjárbændur eiga að greiða fyrir, þrátt fyrir að nýting þeirra sé nú þegar
sjálfbær.

Á þeim svæðum sem landbótaáætlanir hafa verið til staðar sl. 10-15 ár á félagssvæði
sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum, hefur gróður verið í bata. Landsvæðin eru víðáttumikil
og þar bæði vel og illa gróin svæði. Landið er hins vegar víðfemt með umfangsmikil
gróðursvæði og beitarálag því lítið. Aukinn gróður skýrist af litlum beitarágangi, góðu
veðurfari og ýmis konar uppgræðsluverkefnum, sem eru ótengdar gæðastýringu.
Landnýtingin er fyllilega sjálfbær og það virðist í raun vera tilviljunarkennt á hvaða bændur er
lagður klafi landbótaáætlana.

Það er augljóst að engir hafa meiri hagsmuni af því að gróðurnýting sé sjálfbær en
sauðfjárbændur.



Í ljósi alls framangreinds er mikilvægt að Landsamtök sauðfjárbænda beiti sér fyrir því að
reglugerð um gæðastýringu verði endurskoðuð. Reglugerðinni verð breytt þannig að þar
verði gerðar kröfur um sjálfbæra landnýtingu sem í öllum aðalastriðum verði á ábyrgð
sauðfjárbænda sjálfra. Eðli máls samkvæmt má gera ráð fyrir eftirliti Landgræðslunnar, en
skyldur verði látnar fylgja því eftirliti um að styðja tillögur stofnunarinnar með rökum og
gögnum um þróun gróðurs á einstökum svæðum. Þannig mætti viðhafa þær gróðurmælingar
sem ný reglugerð gerir ráð fyrir, en bíða með ákvarðanatöku um að fella niður gildandi
landbótaáætlanir og/eða auka kröfur landbótaáætlana, þar til gróðurmælingar hafa farið
fram í nokkur ár.

2.2 Um eftirlit með gæðastýringu (landnýting) - Frá Sigríði Jónsdóttur
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 krefst þess að Landgræðslan láti þegar

í stað af árásum sínum á landbótaáætlanir bænda í gæðastýrðri  sauðfjárframleiðslu. Að 
öðrum kosti  feli  sjárvarútvegs- og landbúnaðarráðherra öðrum aðilum en Landgræðslunni  
eftirliti og úttekt á landi sem nýtt er við gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 

2.3 Um eftirlit með gæðastýringu (gæðastýringarmöppur)
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 krefst þess  að Mast sinni þeirri 

skyldu sinni að yfirfara gæðastýringarmöppur í eftirlitsferðum sýnum.

Greinargerð: Töluvert hefur borið á því að eftirlistmenn Mast skoði ekki 
gæðastýringarmöppur í heimsóknum sínum. Þetta á sér í lagi við þegar eftirlits dýralæknar 
koma í fjósaskoðanir á blönduð bú. Einnig eru dæmi þess að ekki sé litið á aðrar skepnur en 
nautgripi í þessum heimsóknum.

2.4 Um fyrirkomulag skráninga vegna gæðastýringar
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 leggur til að stjórn LS beiti sér fyrir 

því að skráningar vegna gæðastýringar verði settar inn í skýrsluhaldskerfið.

2.5 Um skil á skráningum vegna gæðastýringar
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í S-Þing haldið að Ýdölum 10. mars. 2015 beinir því 

til stjórnar LS að öllum gæðastýringareyðublöðum verði hægt að skila rafrænt til MAST. Þá 
væri æskilegt að fækka  eyðublöðum og gera þau skilvirkari.

 Greinargerð: Með breyttu fyrirkomulagi á búfjáreftirliti verður eftirlit með gæðahandbók 
óreglulegt og hætta á að útfylling á henni verði ekki eins vel unnin og æskilegt  er.
Skil á gæðastýringarblöðum gætu verið á sama tíma og haustbækur.

2.6  Um skil á skráningum vegna gæðastýringar
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði beinir því til LS að vinna að því að hægt sé að skila öllum 

gæðastýringarskýrslum rafrænt til MAST.

Greinargerð:  Nú þegar er hægt að vinna margar þessara skýrslna í hinum ýmsu tölvuforritum
en ekki hægt að senda þær þannig til MAST.  Slíkt hlýtur að spara vinnu við 
úttektarheimsóknir til bænda og flýta fyrir úrvinnslu þessara gagna og gæti þ.a.l. minnkað 
kostnað við þessar heimsóknir.



2.7 Um gjaldskrá vegna búfjáreftirlits
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 samþykkir að stjórn LS beiti sér fyrir 

því að Mast fari eftir 8. Gr. reglugerðar 567/2012 og geri betur grein fyrir gjaldskrá vegna 
búfjáreftirlits. 

Greinargerð: Samkvæmt 8. gr. reglugerðar  567/2012 á Mast að rukka tímagjald kr 8348 fyrir 
vinnu við dýraeftirlit. Mast bjó til sína eigin gjaldskrá byggða á þessu tímagjaldi, í einhverjum  
tilfellum er rukkað eftir búfjárfjölda, en í öðrum fyrir unna tíma.

3. Mál til fagnefndar

3.1 Um merkingar á kjötvörum
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, 

leggur til að allar íslenskar kjötvörur í neytendapakkningum verði merktar með 
grunnupplýsingum um vöruna á erlendum tungumálum ásamt ýtarlegum upplýsingum á 
íslensku. 

3.2 Um upprunamerkingar á kjöti
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði skorar á LS að ganga hart fram í kröfum um 

upprunamerkingar á öllu kjöti.

Greinargerð:  Þó nokkuð hefur verið flutt inn af kjöti að undanförnu og flest af því með mjög 
lítilli merkingu eða jafnvel engri.  Þessu þarf að breyta.  Einnig er mikilvægt að halda  á lofti  
sérstöðu lambakjötsins, að kjötið verði til  í okkar hreinu Íslensku náttúru.  Þar koma góðar og
glöggar merkingar sterkt inn. 

3.3 Um merkingar á sauðfjárafurðum
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 samþykkir að merki LS verði notað 

við upprunamerkingar á íslenskum sauðfjárafurðum. 

Greinargerð: Þar sem upprunmerkingar á matvælum  eru að verða skylda er mjög mikilvægt 
að Íslenskar búvörur hafi áberandi merkingar, þar sem neytendur geti treyst því að varan sé 
frá grunni framleidd á Íslandi. Stjórn LS hafi forgöngu í málinu og fái BÍ til þess að vinna málið 
í samstarfi við önnur búgreinafélög og sláturleyfishafa.

3.4 Um tilraunabúið á Hesti.
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015,

leggur áherslu á að áfram verði haldið öflugu ræktunar- og rannsóknarstarfi á fjárbúinu á 
Hesti. Og að sauðfjárræktendum verði tryggður aðgangur að erfðaefni því sem stofninn hefur
yfir að ráða. 

3.5 Um skráningu á vanhöldum lamba
Aðalfundur BSNÞ haldinn á Kópaskeri 10.3. 2015 beinir því til LS að hvetja til að 

skráning á ástæðum vanhalda lamba verði bætt.



Greinargerð: Mikið tjón verður hjá sauðfjárbændum vegna vanhalda á lömbum frá því þau 
komast á legg og fram að slátrun. Tjónið mælist í milljónatugum. Lítið er um nákvæmar 
skráningar á því afhverju þessi lömb drepast t.d. fyrri hluta sumars. Til að draga úr þessu þarf 
að fara í öflugri skráningar.

Hugsanlega mætti semja við einhvern hóp bænda um slíkar skráningar. Það er eitt af 
sóknarfærum bænda til að ná bættri afkomu að draga úr þessu tjóni.

3.6 Um þróun BLUP kynbótamats fyrir endingu áa.
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til að beita sér fyrir því að þróað verði 

BLUP kynbótamat fyrir endingu áa.

Greinargerð: Ending áa hefur áhrif á afkomu sauðfjárbúa og væri því eftirsóknarvert að geta 
kynbætt markvisst fyrir þessum eiginleika.

3.7 Um nýtingu örmerkja (frá stjórn)
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 beinir því til fagráðs í sauðfjárrækt að 

marka stefnu um örmerkjavæðingu í sauðfjárrækt í samstarfi við RML.

Greinagerð: Áhugi bænda á notkun örmerkja er alltaf að aukast. Æskilegt er að fyrir liggi 
leiðbeiningar um hvaða tæknilausnir eru heppilegastar fyrir íslenskan markað, bæði hvað 
varðar búnaðinn sjálfan svo og útfærsla á tölvuforritum á vegum Bændasamtakanna.

3.8 Um notkun óerfðabreytts fóður í sauðfjárrækt (frá stjórn)
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda felur stjórn LS að beita sér fyrir því að 

íslensk sauðfjárrækt nýti ekki fóður úr erfðabreyttu hráefni. Stefnt skal að því að allt 
kjarnfóður sem nýtt er í greininni verði úr hráefnum sem ekki hefur verið erfðabreytt.

Greinargerð: Miklar deilur hafa verið um erfðabreytt matvæli undanfarin ár.  Neytendur eru 
margir hverjir tortryggnir á þau þó að rannsóknir hafi ekki sýnt fram á neikvæð áhrif.  
Hinsvegar er jafnljóst að margir sækjast eftir að kaupa matvæli sem eru ekki erfðabreytt eða 
byggja ekki á fóðri úr erfðabreyttum hráefnum.  Sauðfjárræktin hérlendis á þarna sóknarfæri 
til að undirstrika sérstöðu sína. bæði í ljósi þess að kjarnfóðurnotkun er mjög takmörkuð og 
vandalaust er að nálgast fóður úr óerfðabreyttu hráefni. Af þeim sökum er rétt að stefna að 
því að greinin verði að fullu laus við notkun á erfðabreyttu fóðri innan fárra ára.

4. Mál til byggðanefndar

4.1 Um dýralæknaþjónustu á Austurlandi
Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum sem haldinn er að Arnhólsstöðum í Skriðdal

27.febrúar beinir því til aðalfundar LS að MAST komi dýralæknamálum á svæðinu í lag með 
að lágmarki einni 100%  fastri stöðu starfandi dýralæknis á vegum embættisins.

Greinargerð: Það er ekki hægt að setja lög um velferð dýra og reglugerð um velferð búfjár þar
sem bændur eru skildugir að leita til dýralæknis og svo eiga skepnur það til að veikjast utan 
hefðbundins opnunartíma, en hafa svo engann samningsbundinn dýralækni starfandi á mjög 
stóru landbúnaðarsvæði.

4.2 Um ljósleiðarasamband í sveitum



Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til þess að vinna kröftuglega að því með 
stjórnvöldum að lagður verði ljósleiðari heim á hvern bæ um allt land sem allra fyrst.

Greinargerð: Eins og allir vita er gott netsamband ekki lengur bara eitthvað sem gaman væri 
að hafa.  Heldur er það bráðnauðsynlegt vegna vinnu, náms og einfaldlega til að  halda 
landinu í byggð. 

4.3 Um háttsemi fjölmiðla
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til þess að vinna að því með stjórn 

Bændasamtakanna að haldið verði til haga neitunum, hundsunum og óbilgirni tiltekinna 
fjölmiðla og/eða fjölmiðlamanna varðandi birtingar á greinum og tilsvörum eða leiðréttingum
forsvarsmanna bænda vegna fréttaflutnings eða fréttatilbúnings þessara sömu aðila og það 
síðan alltaf látið birtast í næsta Bændablaði á eftir ásamt/með þeirri klausu sem ekki fékkst 
birt.  Þetta gæti orðið fastur liður í Bændablaðinu okkar sem til dæmis gæti heitið 
“Rangfærslur og leiðréttingar”.

Greinargerð: Oft hefur bændum borist til eyrna að í gegnum tíðina hafi verið erfitt að fá 
fjölmiðla og fjölmiðlafólk til þess að birta leiðréttingar á rangfærslum um íslenskan 
landbúnað.  En það er ekki nóg að bændur frétti það á skotspónum, heldur verður að tíunda 
það rækilega með skipulögðum hætti í Bændablaðinu ásamt því hvað ekki fékkst birt og nafni
þess fjölmiðlamanns sem stóð í vegi birtingarinnar.  Á þann hátt einan er hægt að koma því á 
framfæri við almenning að ekki sé allt sem sýnist í fréttaflutningi af íslenskum landbúnaði.

4.4 Um viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Hótel Rjúkanda 18 febrúar 

2015 Beinir því til Landsamtaka sauðfjárbænda að þau þrýsti á að MAST setji nægt fjámagn til
viðhalds á sauðfjárveikivarnargirðingum.

4.5 Um viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í V-Hún haldinn í matsal SKVH 9. mars 2015 krefst 

þess að fjármagni verði veitt til viðhalds varnargirðinga eins og lög kveða á um. Nú nýverið 
hafa komið upp riðutilfelli í þremur hjörðum á landinu, það eitt sýnir að hvergi má slaka á í 
sjúkdómavörnum. Fundurinn krefst þess að MAST sinni ávallt þeirri skyldu sinni að viðhalda 
og hirða um sauðfjárveikivarnargirðingar.

5. Mál til markaðsnefndar

5.1.  Um rekstur grillvagns MK
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, fer 

fram á að Markaðsráð kindakjöts stórhækki framlagið sem fylgir grillvagninum. 100.000.- kr. 
eru löngu hættar að duga fyrir hráefni á eins dags kynningu og að óbreyttu treystir félagið sér
ekki til að taka þátt í fleiri slíkum verkefnum.



5.2 Um markaðsmál lamba- og kindakjöts
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, 

leggur til að hafin verði markaðssókn með íslenskar kjötvörur til ferðamanna og mötuneyta. 
Fundurinn fer fram á að sláturleyfishafar snúi sér af alvöru að því að selja 

ferðamannastöðum og veitingahúsum lamba- og kindakjöt til ferðamanna, með það að 
markmiði að framboð lambakjötsrétta á matseðlum verði stóraukið. 

Einnig leggur fundurinn áherslu á að mötuneytum standi ætíð til boða góðar vörur og 
þjónusta til að þau geti boðið kostgöngurum sínum upp á lamba- og kindakjöt sem allra 
oftast.

Það er ótækt að hráefnið í alla helstu rétti íslenska eldhússins liggi óhreyft í frysti 
meðan innflutt kjöt rennur í gegnum eldhús veitingastaðanna árið um kring. 

Það er einnig ótækt að börnin í skólamötuneytunum fái orkurýrar og lélegar máltíðir 
þegar nóg er til af indælu lambakjöti handa þeim öllum. 

5.3 Um íslenska kjötsúpu
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að íslensk kjötsúpa verði gerð að „þjóðarrétt íslendinga“  

Greinargerð: Það að kjötsúpan sé þjóðarréttur gerir það að verkum að ferðamönnum finnst 
þeir knúnir til þess að smakka hana. Ekki er verið að gera lítið úr því að kjötsúpa er á 
boðstólum mjög víða en betur má ef duga skal, átak mætti gera í að auglýsa hana og einnig 
mætti nota t.d. lambalæri í meira mæli í súpuna þar sem að þetta þyrfti að vera svona 
„gourmet“ réttur.

5.4 Um markaðsmál lambakjöts
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 fer fram á að Markaðsráð kindakjöts ásamt Landsamtökum sauðfjárbænda, 
beiti sér að fullu afli við að hvetja afurðastöðvar og kjötvinnslur til aukinnar vöruþróunar og 
vandaðrar meðhöndlunar í allri framleiðslu á lambakjöti svo lambið haldi sínum sessi sem 
einhver besti biti sem hugsast getur. 

5.5 Um markaðsmál lambakjöts
Aðalfundur Sauðfjárbændadeildar BSNÞ haldinn á Kópaskeri 10.3. 2015 ályktar: 

Stóraukið verði markaðsstarf í sölu lambakjöts, vöruþróun og rannsókna á sviði markaðsmála.

5.6 Um markaðsmál lambakjöts
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til að vinna áfram að því að koma 

lambakjöti að á skyndibitastöðum um land allt.  Leggja þarf ríka áherslu á að auka 
innanlandsneyslu með meira framboði af tilbúnum réttum eða einhverju sem er þægilegt og 
fljótlegt að elda á nútima heimili.

Greinargerð: Lítið sést enn af lambakjöti í boði á skyndibitastöðum nema helst í formi 
kjötsúpu. Þetta þarf að breytast.  Lambakjöt er  hollt og heilsusamlegt og slíkt hlýtur að vera 
hægt að selja bæði íslendingum og erlendum gestum.  Því þurfa að fylgja upplýsingar og 
fræðsla svo að við náum til ferðamannsins.



5.7 Um uppgjör fyrir sauðfjárafurðir
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í S-Þing haldin að Ýdölum 10.mars.2015

skorar á sláturleyfishafa að bæta uppgjör fyrir sauðfjárafurðir. Þannig að það komi fram
hvað sé borgað fyrir kjöt, hvað sé borgað fyrir gærur og hvað fyrir innmat. Núverandi uppgjör
er ekki nógu glöggt.

6. Mál til allsherjarnefndar

6.1 Um ásetningshlutfall
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að ásetningshlutfall hækki upp í 0,75 haustið 2015 og haldi svo áfram 
að hækka út samninginn upp í 1,00. 

Greinargerð: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 ályktaði að hækka ætti hlutfallið
í þremur áföngum upp í 0,75, þannig að það yrði komið í þá tölu árið 2016.  Hækkun í 0,65 
haustið 2013 var í samræmi við þá samþykkt.  Hinsvegar tók aðalfundur LS málið upp á nýju 
árið 2014.  Þá var horfið frá fyrri stefnu og ályktað að hlutfallið skyldi vera 0,65 út gildandi 
sauðfjársamning þ.e. út árið 2017.  Ráðherra fór gegn þessi tillögu s.l haust og hækkaði 
ásetningshlutfallið í 0,70.

6.2 Um ákvörðun á ásetningshlutfalli fyrir árið 2015
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Vestur Húnavatnssýslu haldinn í matsal SKVH 9. 

mars 2015 lýsir vanþóknun á afskiptum fulltrúa annarra búgreina við afgreiðslu á 
ásetningshlutfalli í Framkvæmdanefnd búvörusamninga á liðnu hausti. Þar sem fulltrúi 
kúabænda og garðyrkjunnar réðu með afgerandi hætti ásetningshlutfalli sauðfjárbænda, sem
var í andstöðu við samþykkt aðalfundar LS. Fundurinn beinir því til aðalfundar LS 2015 að 
mótmæla harðlega svona viðbrögðum.

6.3 Um söfnun ullar
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 beinir því til stjórnar LS að vinna að því með Ístex að söfnun ullar gangi hraðar 
fyrir sig og verði með betri hætti en nú er.

6.4 Um söfnun ullar
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í S-þing haldin að Ýdölum 10.mars 2015

Telur fyrirkomulag ullarsöfnunar á félagssvæðinu alls óásættanlega og 
skorar á stjórn Ístex að bæta þar úr fyrir næsta haust.

6.5 Um búvélaprófanir
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og á Fjörðum haldinn 27. Febrúar 2015 á 

Arnhólsstöðum Skriðdal beinir því til aðalfundar L.S. 2015 um að bændasamtökin kanni hvort
sé möguleiki að endurvekja búvélaprófanir sem voru starfræktar fyrir alllöngu síðan.



Greinargerð: Það sem búvélar bænda eru orðnar allt of dýrar væri rétt að prófa sumar af 
þessum tækjum við íslenskar aðstæður, þó ekki þurfi endilega að hafa sama fyrirkomulag á 
prófunum sem voru viðhafðar áður fyrr. Það mætti hugsa sér að semja við eitthvað býli að 
taka að sér prófanir á vélum og öðru því sem við kemur búrekstri t.d. rúlluplasti, en að 
sjálfsögðu í samráði við Bændasamtökin

6.6 Um rannsóknir á bragðgæðum lambakjöts sem framleitt er í mars og apríl
Aðalfundur F.S.H.F. haldinn að Arnhólsstöðum 27 feb 2015 beinir því til aðalfundar L.S 

að álykta um að gerð verði rannsókn á bragðgæðum lamba sem slátrað er í mars og apríl. 
Sérstaklega hvort munur er á gæðum kjöts af geltum og ógeltum hrútlömbum.

Greinargerð:  Árið 2010 var reglugerð um kjötmat sláturlamba breytt á þann veg að ógelt 
hrútlömb hættu að vera lömb í páskaslátrun. Um svipað leyti var tekið fyrir að leikmenn 
mættu gelda hrútlömb og er einungis dýralæknum heimilt að framkvæma slíka aðgerð. Ekki 
finnast neinar rannsóknir sem styðja þessar ákvarðanir. Þar sem umtalsverður kostnaður 
fylgir því að fá dýralækna til að framkvæma þessar aðgerðir og misgott aðgengi er að 
dýralæknum eftir svæðum, er nauðsynlegt að taka þessar ákvarðanir til endurskoðunar. 
Kanna þarf einnig hvort um er að ræða raunhæfan mun á gæðum afurða. 

7. Mál til heilbrigðisnefndar

7.1 Um smitvarnir í sauðfjárrækt
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, 

leggur áherslu á að hreinu sauðfjárræktarhéruðin njóti allrar mögulegrar verndar gegn 
smitsjúkdómum, svo þessi auðlind geti nýst um alla framtíð. 

7.2 Um fyrirkomulag skimunar gegn riðuveiki
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 samþykkir að stjórn LS beiti sér fyrir 

því að búið verði að rannsaka öll sýni sem tekin eru í sláturhúsum á haustin vegna riðuveiki 
síðasta lagi 15.  des. ár hvert.

Greinargerð: Í ljósi þess að riðutilfelli eru að koma upp nú í byrjun árs og lóga þarf fé, er 
nauðsynlegt að ljúka greiningu sýna eins fljótt og kostur er. Með því að klára greiningu 
sýnanna fyrir fengitíma er hægt að komast hjá því að lóga lambfullu fé.

7.3 Um sauðfjársjúkdóma
Aðalfundur BSNÞ haldinn á Kópaskeri 10.3.2105 ályktar. Í ljósi fjölgunar riðu- og 

garnaveikitilfella, verður að auka vitund bænda um mikilvægi sjúkdómavarna og varnalína. 
Eftirlitsaðilar þ.e. Mast og dýralæknar gegna þar lykilhlutverki.

Ræða þarf hvort rétt sé að loka á flutning fjár á milli líflambasölusvæða. Hvort rétt sé að taka 
hrúta á sæðingarstöð af riðusvæðum. Hvort breyta þurfi fyrirkomulagi 
garnaveikisbólusetninga. Hvort menn séu almennt upplýstir um allar þær ástæður sem eru 
fyrir þeim takmörkunum sem í gildi eru varðandi flutninga á fé og heyi. 



7.4 Um rannsóknir á sauðfjársjúkdómum
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Hótel Rjúkanda 18 febrúar 

2015 beinir því til Landsamtaka sauðfjárbænda að þau beiti sér fyrir því að það rannsóknir 
verði auknar á sauðfjársjúkdómum .

Greinargerð:  Það hefur aukist stórlega að í sláturhúsum sé skrokkum hent eða klippt af þeim 
vegna ýmissa sjúkdóma t.d. lungna-, brjósthimnu- eða lífhimnubólgu.

7.5 Um bóluefni gegn kregðu
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Hótel Rjúkanda 18 febrúar 

2015 hvetur Landsamtök sauðfjárbænda til að þrýsta á að það verði farið að framleiða 
bóluefni við kregðu.

8. Mál til fjárhagsnefndar

8.1 Um ráðstöfun arðgreiðslna frá Ístex
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, 

leggur til að LS verji hluta af arði sínum af hlutabréfum í Ístex hf. til að stækka eign sína í Ístex 
hf. og létti þar með undir með sauðfjárbændum við að eignast meirihluta í fyrirtækinu.   

8.2 Reikningar LS 2014

8.3 Fjárhagsáætlun LS 2015

8.4 Félagskerfi sauðfjárbænda (frá stjórn LS)
Aðalfundur LS 2015 felur stjórn samtakanna að vinna greinargerð um hvernig standa 

skuli að fjármögnun samtakanna, ef og þegar tekna af búnaðargjaldi nýtur ekki lengur við.  Í 
niðurstöðunum skal gera tillögur um hvernig fjármagna eigi samtökin með félagsgjöldum og á
annan hátt, sem og um aðrar þær skipulagsbreytingar sem kunna að vera nauðsynlegar 
vegna þess.  Stjórnin skal kynna drög að greinargerðinni á formannafundi 2015 og leggja 
síðan endanlegar tillögur fyrir aðalfund LS 2016.  Stjórninni er heimilt að leita sér 
utanaðkomandi ráðgjafar við verkefnið.

8.5 Starfskjör stjórnar LS 2015-2016
Aðalfundur LS 2015 leggur til að starfskjör stjórnar verði óbreytt til aðalfundar 2016

8.6. Tímasetning aðalfundar 2016
Aðalfundur LS 2015 leggur til að aðalfundur LS 2016 fari fram dagana 7.-8. apríl 2016 í 

Reykjavík.
 


