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Skýrsla þessi var tekin saman af framkvæmdastjóra LS um mitt ár 2014 í tengslum við starf 
nefndar LS um nýjan sauðfjársamning og byggði á þeim upplýsingum sem þá lágu fyrir.  

 

Markmið sauðfjársamningsins 2008-2017 og þróun greinarinnar. 
 Hér að neðan er fjallað stuttlega um þá þróun sem orðið hefur í sauðfjárræktinni á 
gildistíma núverandi sauðfjársamnings frá 2008-2013.  Erfitt er að fullyrða um bein áhrif 
núverandi sauðfjársamnings á einstök atriði, en samningurinn mótar óhjákvæmilega 
starfsskilyrði greinarinnar og stendur undir tæplega 40% tekna hennar.   Hlutfall opinbers 
stuðnings af tekjum hefur þó lækkað lítillega á tímabilinu.  Það er eðlilegt í ljósi þess að 
verðtrygging búvörusamninga var tekin úr sambandi árið 2009 og framlög skv. 
sauðfjársamningi hafa lækkað um rúm 6% að raungildi.   
 

1.1.   Að efla sauðfjárrækt sem atvinnugrein og bæta afkomu sauðfjárbænda. 
 Ef litið er til talna um framleiðslu og annara tengdra gagna um atvinnugreinina þá má 
segja að greinin hafi náð ágætum árangri.  Árferði og markaðsaðstæður hafa auðvitað 
veruleg áhrif til viðbótar því sem gerist innan greinarinnar sjálfra. 
 Afurðaverð til bænda hefur hækkað verulega.  Hækkun meðalverðs fyrir lambakjöt er 
95,4% frá 2007-2013, sem er verulega umfram bæði almennt verðlag (+50,8%) og hækkun 
smásöluverðs á innanlandsmarkaði (+38%).  Aðstæður til þessarar hækkunar sköpuðust fyrst 
og fremst vegna aukins verðmætis á útflutningi, ekki síst á hliðarafurðum þ.e. gærum og 
innmat, en einnig á kjöti.  Útflutningsverðmæti sauðfjárafurða hefur nær sjöfaldast frá 2007 
og var rúmir 3,5 milljarðar króna árið 2013.  Þá hefur orði áframhaldandi hagræðing í 
sláturiðnaði.   En í stuttu máli hafa bændur fengið verulega hærra afurðaverð án þess að því 
hafi verið velt yfir á íslenska neytendur. 
 Ullariðnaðurinn hefur jafnframt gengið vel síðustu ár eftir að hann var kominn á hnén 
árið 2007.  Þá var hlutur hins opinbera í ullarverðinu orðinn 99% en hann er núna 70%.  Það 
er enn mjög hátt, en þó mjög mikil breyting á þessum síðustu sex árum.  Hækkun 
heildarverðs fyrir ull hefur líka verið umfram verðlag eða tæp 69% þó að það nái ekki 
kjötverðshækkuninni. 
 Almenn hækkun aðfanga í landbúnaði 2007-2013 var rúm 86%.  Þá er átt við 
landbúnaðinn í heild.  Einstakir liðir hækkuðu þó meira eins og áburður um 164% og orka um 
92%.    
 Afkoma sauðfjárræktarinnar var neikvæð skv. niðurstöðum búreikninga árin 2007-
2009, eðlilega langmest hrunárið 2008.  Afkoman hefur verið jákvæð árin 2010-2012, en það 
hefur þó ekki náð að vinna upp það mikla tap sem varð 2008, en þá varð eiginfjárhlutfall 
neikvætt.  Það fór lægst niður í -27% árið 2010 og stóð í -12% í árslok 2012.  Hagnaður sem 
hlutfall af tekjum var 7,6% það ár (samanborið við 8,4% í landbúnaðinum í heild).  Staðan 
hefur því vissulega lagast en neikvætt eiginfjárhlutfall er auðvitað staða sem getur alls ekki 
gengið til frambúðar.  Velta meðalbúsins er enn lítil þrátt fyrir 78% aukningu á milli áranna 
2007-2012 en hún var um 10,5 m. kr. árið 2012.  Athugið að niðurstöður búreikninga 2013 
liggja ekki enn fyrir en ætla má að veltan hafi verið um 10,9 m. kr. á því ári. Meðalbúið skv. 
niðurstöðum búreikninga hefur stækkað um 12% á tímabilinu, en er þó enn aðeins 400 
kindur.  Tekjur pr. kind eru þó ekki beintengdar bústærð skv. niðurstöðum skýrsluhaldsins.  
Hinsvegar eru mikil tækifæri til að lagfæra rekstur innan greinarinnar.   Ef búum í skýrsluhaldi 
er skipt niður í fimm jafna hluta þá eru þau 20% sem eru með mestar tekjur eftir kind að fá 
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tæplega 50% fleiri krónur eftir ána heldur en þau 20% sem eru neðst.  Það er allt of mikill 
munur.  
 

Samantekt: Afkoma hefur batnað og fengist hefur veruleg raunhækkun á afurðaverði, en 
þó ekki nægilega til að lyfta greininni upp úr neikvæðu eiginfjárhlutfalli.  Stærsta ástæða 
þess er þó bankahrunið sem bitnaði á efnahagslífinu í heild. Það er þörf á auknum tekjum, 
en einnig þurfa búin sem eru í slakari hluta greinarinnar að gera miklu betur. 
 

1.2.   Að stuðla að nýliðun í hópi sauðfjárbænda og styrkja búsetu í dreifbýli. 
 Í gildandi sauðfjársamningi voru í fyrsta sinn teknir upp styrkir til nýliðunar í greininni.  
Reynslan af þeim hefur verið góð.  151 nýliði hefur fengið styrki á tímabilinu 2008-2014 sem 
verður að teljast mjög gott.  Hægt er að fá styrki í allt að fimm ár ef nettófjölgun á sér stað og 
margir umsækjendur hafa nýtt sér það.  Eftir sem áður er það mjög þungt fjárhagslega að 
byggja upp búrekstur.  Fjármögnun er og hefur verið erfið og ekki eru í boðið nein sérstök 
úrræði til að fjármögnunar í sauðfjárrækt, eða landbúnaði yfirleitt utan lán sem 
Byggðastofnun er nýlega farin að bjóða. Eftirspurn eftir nýliðunarstyrkjum sýnir eftir sem 
áður að margir hafa áhuga á að starfa í greininni.  Þeir gætu orðið fleiri ef fjármögnun væri 
auðveldari.  Frekari greining á nýliðunarstyrkjum ef aftast í skjalinu. 
 Hvað varðar markmið um styrkingu búsetu í dreifbýli er staðan önnur.  Ef skoðaður er 
mannfjöldi í strjálbýli í gögnum Hagstofunnar þá hefur orðið ríflega 10% fækkun íbúa frá 
2007-2013, eða um 2.300 manns.  Árið 2013 er íbúafjöldinn í strjálbýli alls 20.400 manns. Það 
segir þó ekki alla söguna því að verulegur fjöldi þeirra sem vann að byggingu 
Kárahnjúkavirkjunar var skráður sem íbúar í dreifbýli og brottflutningur þeirra magnar 
breytinguna upp.  Ef fækkun 2009-2013 er skoðuð er hún verulega minni eða 2,2%., en 
fækkun eftir sem áður.   Ef skoðuð er sérstaklega þróun í þeim sveitarfélögum sem talin hafa 
verið sérstaklega háð sauðfjárrækt (sbr. að þangað er veitt sérstaklega beingreiðslum af 
7.500 ærgildum), þá er fækkunin þar 8,5% 2007-13 (samanburður er í sumum tilvikum 
erfiður vegna breytinga á sveitarfélagaskipan) og svipuð ef skoðuð er fækkun íbúa í 
dreifbýlispóstnúmerum.  Markmið um styrkingu búsetu í dreifbýli hefur því ekki náðst 
hvernig sem á það er litið, en samt má ekki gleyma því að búast má við því að fækkun hefði 
orðið mun meiri ef stuðningur við sauðfjárrækt hefði ekki verið fyrir hendi.  
 

Samantekt: Markmið um að auka nýliðun hefur tekist ágætlega svo langt sem það nær. 
Markmið um styrkingu búsetu hefur ekki gengið eftir, en þar skiptir jafnframt máli hvernig 
staðið er að uppbyggingu innviða samfélagins í dreifbýli s.s. samgöngum, fjarskiptum, 
velferðarþjónustu og öðru því sem fólk horfir til þegar það velur sér búsetu.  Það hefur 
áhrif á sauðfjárræktina eins og aðra starfsemi í dreifbýli og er úrlausnarefni samfélagsins í 
heild. 
 

1.3.   Að sauðfjárrækt sé stunduð í samræmi við umhverfisvernd, landkosti og 
sjálfbæra landnýtingu. 
 Þessi markmið hafa verið útfærð í gegnum gæðastýringuna.  Nær 92,7% 
framleiðslunnar falla nú undir hana og hefur hlutfallið hækkað úr 87,1% árið 2007.  Stærsti 
þátturinn varðandi gæðastýringuna eru reglur um landnotkun. Ekki er heimilt að nýta land til 
gæðastýrðrar sauðfjárræktar nema að landið þoli það samkvæmt mati Landgræðslunnar í 
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samræmi við reglugerð. Þetta gildir bæði um þau lönd sem bændur eiga eða ráða sjálfir og 
líka um sameiginleg lönd eins og afrétti. Sé landið ekki í nægilega góðu ástandi verður að 
gera tímasetta og skilgreinda landbótaáætlun um úrbætur.  Beitilönd eru metin af fagaðilum 
árlega m.t.t. til þess hvað þau þola.  Úrræði eru fyrir hendi í landgræðslulögum (ítala) sem 
sveitarfélög geta beitt ef þau vilja takmarka nýtingu.  Þau eru vannýtt. 
 Ísland býr yfir miklum náttúrugæðum, s.s. gnægð af vatni, hreinu lofti og góðu 
ræktunarlandi.  Eðlilegt er að nýta þessi gæði á sjálfbæran hátt til að framleiða mat, 
einfaldlega vegna þess að þau eru við hendina. Það er auk þess mun umhverfisvænna að 
framleiða mat sem næst markaðnum fremur en flytja hann hingað yfir hálfan hnöttinn. 
Búið er að setja ný og strangari dýravelferðarlög sem gera það einfaldara að taka á 
vandamálum tengdum dýravelferð.  Takist það vel mun það styrkja þá í sessi sem eru með 
sín mál í lagið og bæta ímynd greinarinnar í heild. 
 Árið 2013 lauk síðan endurskoðun reglugerðar um gæðastýringuna sem hrint var af 
stað að frumkvæði bænda.  Þar eru kröfur um landnýtingu og umhverfisþætti auknar, ekki 
síst til að styrkja þessi markmið í sessi.  Reynsla á eftir að komast á þessar nýju kröfur en 
verulegur árangur hefur náðst eins og fjallað er um hér að neðan. 
 Rannsóknir sýna að gróður er almennt í framför á landinu.  Árleg landgræðsla er meiri 

en gróðureyðing. Landeyðingin hefur verið stöðvuð. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/05/26/meiri_grodur_a_islandi/ 

 Samkvæmt rannsókn Ólafs Dýrmundssonar frá 1977 var 130 þúsund fjár beitt á 23 

afrétti á miðhálendinu þá.  Rannsókn Bjarnar Barkarsonar frá 1999 sýndi að talan fyrir þessa 

sömu afrétti hafði þá lækkað um helming. Búast má við að þessi tala hafi lækkað enn frekar 

nú, í takt við minnkandi fjárfjölda. Ólafur Dýrmundsson áætlar að nú sé 20-25% fjárfjöldans í 

landinu beitt á afrétti.  Það eru 100-120 þúsund fjár (250-300 þús með sumarlömbum).  Af 

þeim fjölda er lítill hluti á móbergsvæðinu þar sem gróður er viðkvæmastur. 

 Horfa þarf á  heildarmyndina þegar áhrif landnýtingar eru metin.  Hreindýrum hefur 

fjölgað um þriðjung frá 1990 (Náttúrustofa Austurlands) og dreifing þeirra er meiri en áður.  

Álftum og gæsum hefur fjölgað verulega þar af álftum um 70% frá 1986. Þá hefur hrossum 

fjölgað um 48% síðustu 30 árin. Fjöldi ferðamanna hefur jafnframt áttfaldast frá 1980. 

Náttúran hefur áhrif sem fyrr, eins og eldgosin 2010 og 2011 bera vitni um, en veðurfar hefur 

jafnframt hlýnað sem hefur haft mjög jákvæð áhrif á gróðurframvindu og staðfest enn frekar 

hvað hitafar hefur áhrif á ástand gróðurs.   

 Ennfremur hefur verið bent á það að besta náttúruverndin sé ekki endilega friðun.  Í 

nútíma náttúruvernd er  ekki síður talað um að varðveita fjölbreytileika og 

menningarlandslag auk sjálfbærrar nýtingar, heldur en að reyna að endurskapa landslag þar 

sem engra mannlegra áhrifa gætir.  Sjónarmið um að mannleg áhrif séu alltaf neikvæð og 

náttúra sé því verðmætari eftir því sem hún er ósnortnari, hafa löngum verið áberandi 

hérlendis.  Í nýlegri löggjöf frá Noregi og Finnlandi  er sjónarhornið hinsvegar mun víðara.  

Áhersla er þar lögð á varðveislu fjölbreytileikans fremur en að reyna að halda öllu óbreyttu  

 Heilsufjár búfjár er betra ef því beitt dreift á stór svæði fremur en að beita því þétt í 

minni hólfum.  Með því að nota eingöngu minni beitarhólf á ræktuðu landi er smithætta 

meiri og hætt er við að það þyrfti að koma til aukinnar lyfjanotkunar í greininni og aukinnar 
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notkunar á tilbúnum áburði (hér má bæta við tilvísunum). Slíkt er hvorki jákvætt fyrir dýrin 

sjálf né afurðir greinarinnar.  Íslenskir bændur hafa getað framleitt lambakjöt með mjög 

náttúrulegum aðferðum.  Lömb eru frjáls úti nánast alla sína ævi.  Þróunin hefur verið sú að 

neytendur setja æ meiri spurningarmerki við afurðir hins iðnvædda landbúnaðar og kalla 

sífellt eftir meiri upplýsingum um framleiðsluhætti, dýravelferð, lyfjanotkun, aukaefnanotkun 

og fleira.  Með því að girða fé af í litlum beitarhólfum væri verið að þróa greinina í átt frá því 

og þar með kröfum neytenda.  

 „Bændur græða landið“ er samvinnuverkefni Landgræðslunnar og á sjöunda hundrað 
bænda um uppgræðslu. Tilgangur þess er að styrkja bændur til landgræðslu á jörðum sínum, 
stöðva rof, þekja land gróðri og gera það nothæft á ný til landbúnaðar eða annarra nota. 
Verkefnið hófst árið 1990 og skilyrði fyrir þátttöku eru að það land sem um ræðir sé lítið 
gróið eða ógróið og beitarálag hóflegt. Landgræðslan hefur umsjón með verkefninu, veitir 
ráðgjöf, styrkir áburðarkaup bænda og lætur þeim í té fræ ef þess er þörf. Frá því að 
verkefnið hófst hafa verið græddir upp um 30 þúsund hektarar lands.  Við viljum öll bæta 
landið og bændur eru öflugir liðsmenn þess.  Þó að landið sé framför og við teljum nýtingu 
þessa hóflega nú, þá eru næg verkefni framundan næstu árhundruð.  Uppgræðsla lands sem 
bændur geta síðan nýtt sér eru jákvæð fyrir þá og fyrir landið í heild.  Þó að 
uppgræðsluverkefni eins og BGL og verkefni Landbótasjóðs séu stutt verulega af almannafé, 
má ekki gleyma því að bændur leggja mikið til þess líka með eigin vinnu og vélavinnu sem 
ekki er ókeypis. 
 

Samantekt:  Ágætur árangur hefur náðst við að uppfylla þessi markmið, þó að 
umhverfisbótum ljúki í sjálfu sér aldrei. Eðlilegt er að stefna að því að öll framleiðslan verði 
gæðastýrð skv. þeim reglum sem þar gilda.  Það getur þýtt að það þurfi að færa einhverja 
fjármuni yfir í það verkefni sem nú eru nýttir í annað.  Búast má við að gæðakröfur aukist 
enn á næstu árum. 
 

1.4.  Að örva markaðsvitund bænda og afurðastöðva og halda jafnvægi milli 
framleiðslu og eftirspurnar. 
 Jafnvægi milli framleiðslu og eftirspurnar hefur verið gott árin 2007-2013.  
Framleiðsla umfram sölu er 3,7% á tímabilinu í heild, en inn í því er líka birgðarýrnun sem er 
a.m.k. helmingur þess.  Ekki hefur því komið til birgðasöfnunar sem oft var vandamál fyrr á 
árum, þó nú sé langt síðan að birgðir voru til vandræða.  Markaðir hafa hinsvegar breyst 
talsvert.  Útflutningur var rúm 13% sölunnar árið 2007.  Eftir gengisfallið 2008 rauk 
útflutningur upp og var rúm 36% sölu árið 2010, en sumarið á eftir (2011) var kvartað undan 
lambakjötsskorti á innanlandsmarkaði.  Árin 2011-13 hefur útflutningur verið um 30% 
sölunnar.  Útflutningsverðmætið hefur hinsvegar aukist mun meira, eða nær sjöfaldast eins 
og fram kemur í umfjöllun við kafla 1.1.  Sveiflur voru talsverðar líka á innanlandsmarkaði.  
Salan jókst verulega á milli 2007 og 2008 þegar hún var 7.500 tonn. Næstu ár hallaði undan 
fæti og salan fór niður í 6.000 tonn árið 2011.  Þá jókst hún aftur og var um 6.600 tonn árin 
2012 og 2013.  Útflutningsmarkaðir hafa vegið upp á móti þessum sveiflum.  Markaðsvitund 
afurðastöðva hlýtur að teljast góð því þeim hefur tekist að afsetja nær alla framleiðsluna 
bæði hér heima og erlendis – og með aukinn verðmætasköpun hefur það skilað sér til bænda 
í formi hærra afurðaverðs án þess að því hafi verið velt yfir á neytendur.  Erfitt er að dæma 
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um markaðsvitund gagnvart innanlandsmarkaði, en allar afurðastöðvar eru í harðri 
samkeppni og leggja mikið í að sinna íslenskum neytendum vel, enda eru þeir mikilvægasti 
markaðurinn.  Erlendis hefur markmiðið verið sem fyrr að byggja upp smærri markaði sem 
eru tilbúnir að borga gott verð fyrir þá sögu sem íslenska lambakjötið býr yfir þ.e. náttúran, 
framleiðsluhættirnir og önnur sérstaða sem við getum sýnt fram á.  Það hefur gengið 
misjafnlega í kjölfar efnahagskreppunnar 2008, en Bandaríkjamarkaður hefur vaxið verulega 
og margir aðrir hafa skilað góðum árangri.  Skipulag markaðarins er utan sviðs 
sauðfjársamningsins enda er öll verðlagning frjáls og eftir að útflutningsskylda var afnumin 
um mitt ár 2009 er engin bein opinber íhlutun á markaðnum.  Á sama hátt var hætt að greiða 
vaxta- og geymslugjald til afurðastöðva, og fært beint til bænda.  Afurðastöðvar njóta því 
ekki lengur neinna opinberra greiðslna. 
 Bændur sjálfir hafa sinnt markaðnum mörg undanfarin ár með öflugu ræktunarstarfi 
þar sem m.a. hefur verið lögð áhersla á að rækta kjötmikið en fitulítið fé.  Fleiri eru auk þess 
farnir að selja beint frá býli og fá þannig bein tengsl við neytendur 
 

Samantekt: Markaðsvitund afurðastöðva hefur verið ágæt, bæði heima og erlendis og 
framleiðsla og eftirspurn hefur verið í góðu jafnvægi. Markaðsvitund bænda gæti verið 
meiri þó að hún hafi líka aukist.  Það er þó undir bændum sjálfum og afurðastöðvum að 
bæta þar í s.s. með því að eftirspurn endurspegli enn frekar verð einstakra afurða og/eða 
gæðaflokka.  Hlutverk stjórnvalda er meira að sjá til þess að viðskipti geti gengið greiðlega 
fyrir sig bæði heima og erlendis, en einnig mætti hugsa sér frekari stuðning við ráðgjöf til 
bænda til aukinnar verðmætasköpunar t.d. í gegnum beina sölu. 
 

1.5.   Að stuðla að framþróun í sauðfjárrækt 
 Framleiðsla var 14,4% meiri árið 2013 en hún var 2007.  Á sama tíma var fjölgun 
vetrarfóðraðra kinda 4,7%.  Það þýðir að framleiðsla pr. vetrarfóðraða kind hefur aukist um 
9,2% sem er hlýtur að teljast góður árangur á sex árum. Einkunn fyrir gerð hefur hækkað um 
3,9% frá 2007-2013.  Fitueinkunn er jafnframt 1,2% hærri á tímabilinu en á sama tíma var 
hlutfall lamba í fituflokkum 3+, 4 og 5 nærri 11% lægra en það var 2007.  Það má því halda 
fram að um leið og kjötgæði hafa aukist þá hefur áhersla á fituleysi minnkað, en of feitum 
lömbum hefur á sama tíma fækkað.  Fjöldi fæddra lamba eftir kind og til nytja hefur 
hinsvegar lítið breyst (+0,6%).  Árangurinn hefur því skilað sér í þyngri lömbum en ekki fleiri, 
á sama tíma og bilið á milli fæddra lamba og lamba til nytja hefur ekki minnkað.  Rúmlega 
70.000 lömb fara forgörðum ef borinn er saman fjöldi fæddra lamba og lamba til nytja í 
gögnum skýrsluhaldsins.   Það er um 670 milljóna króna tap fyrir greinina.  Auðvitað er 
óraunhæft að koma í veg fyrir vanhöld en sé til dæmis hægt að draga úr þeim um 25% þýðir 
það 170 milljónir í auknar tekjur. Sjá einnig kafla um markmið 1.1. 
 

Samantekt: Framþróun hefur verið veruleg, en tækifærin á þessu sviði liggja ekki síst í 
aukningu fjölda lamba til nytja með því að draga úr vanhöldum og auka frjósemi. Augljóst 
tækifæri liggur til dæmis í að 12% veturgamalla áa er ekki haldið yfirleitt.  Velta má fyrir 
sér hvort þurfi aukna áherslu á stuðning við dýralæknaþjónustu auk ráðgjafar um 
heilbrigði og velferð til að greininni sé fært að nýta þá þjónustu betur. 
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Viðbótarupplýsingar og aðrar greiningar. 
Heildarframleiðsla kindakjöts árið 2013 var 9892 tonn sem er 0,3% minna en árið 2013. 
12,5% voru af fullorðnu þ.e. 1231 tonn og þ.a.l. 8661 tonn af lambakjöti. Af þeim voru 8.026 
gæðastýrð (92,7%).   
Ríkisstuðningurinn við sauðfjárræktina árið 2013 var 4,65 milljarðar 

 1.01        Beinar greiðslur til bænda         2.406,0  

 1.11        Gæðastýring         1.258,0  

 1.12        Ullarnýting         422,0  

 1.13        Markaðsstarf og birgðahald         393,0  

 1.14        Svæðisbundinn stuðningur          60,0  

 1.15        Nýliðunar- og átaksverkefni         112,0  

 
Aðilaskipti á greiðslumarki 2008-2014 (15. janúar ár hvert - tilfærslur milli lögbýla) 

 2008:  7.781 ærgildi  

 2009:  3.763 ærgildi  

 2010:  3.428 ærgildi  

 2011:  3.437 ærgildi  

 2012:  3.343 ærgildi  

 2013:  3.351 ærgildi 

 2014:  6.334 ærgildi 

 2015   4.675 ærgildi 

Ónýttar beingreiðslur voru 9.600 ærgildi árið 2013. Þeir peningar hafa farið til markaðsmála.  
Til viðbótar fengu handhafar 7.700 ærgilda beingreiðslur í árslok 2013 án þess að framleiða, í 
krafti þess að hafa gert samninga um búskaparhlé, verandi orðnir 64 ára. 
 

2.753 einstaklingar eða lögaðilar létu slátra sauðfé í sláturhúsi 2013. 22 lögðu inn 20 tonn 
eða meira, sá stærsti tæp 27.  Með innleggi er átt við alla slátrun hvort sem hún er heimtekin 
eða ekki. 
 

Heimtaka var 4.5% af lambakjötsframleiðslunni 2013 (391 t) en 13.3% af framleiðslu annars 
kindakjöts (164 t)  

 22 lögðu inn 20 tonn eða meira. 

 254 lögðu inn 10-20 tonn  

 476 lögðu inn 5-10 tonn  

73% framleiðslunnar er frá þessum 752 innleggjendum 
 

 921 lagði inn 1-5 tonn (24% framleiðslunnar)  

97% framleiðslunnar eru því frá 1673 innleggjendum 
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Smærri endinn  

 347 leggja inn 0,5 - 1 tonn  

 430 leggja inn 100-500 kg.  

 303 leggja inn undir 100 kg.  

3% framleiðslunnar eru því frá 1.080 innleggjendum. 
 

Þetta eru kennitölur einstaklinga og lögaðila, en ekki bú. Bú með einhverja 
sauðfjárframleiðslu eru 2.100, þar af 1.732 með eitthvað greiðslumark og 1.550 í 
gæðastýringu. Skráðir sauðfjáreigendur eru 2.649 í Bústofni en innleggjendur 2.753 eins og 
áður sagði. 
 

Greiðslumark, framleiðsla og skipting 2013 
Fjöldi rétthafa eftir aldursflokkum og fjöldi ærgilda. Hlutfall ærgilda af heildarfjölda. 
40 ára og yngri: 134 34.077,2 9,2% 
41-50 ára: 299 76.331,6 20,7% 
51-60  ára: 449 94.418,2 25,6% 
61-70 ára: 377 70.818,0 19,2% 
71 árs og eldri: 311 41.255,2 11,2% 
Lögaðilar 162 44.196,5 12,0% 
Án handhafa eða látnir: 7361,5 2,0% 

 
Framleiðendafjöldi eftir aldursflokkum.  Hlutfall af heildarframleiðslu kindakjöts 
40 ára og yngri 403 12,6% 
41-50 ára 478 23,6% 

51-60 ára 601 26,3% 
61-70 ára 460 17,4% 
71 árs og eldri 335 6,9% 
Lögaðilar 272 13,1% 

 
Fjöldi rétthafa flokkað eftir fjölda ærgilda hvers og eins. Hlutfall ærgilda af heildarfjölda 

<100 ærgildi 646 25.412,3 6,9% 

100,1-250 ærgildi 499 83.476,6 22,7% 

250,1-500 ærgildi 438 153.529,3 41,7% 

500,1-750 ærgildi 122 73.594,2 20,0% 

750,1-1000 ærgildi 22 18.370,2 5,0% 

  >1000 ærgildi 5 6.714,1 1,8% 

Án handhafa  7.361,5 2,0% 
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Fjöldi framleiðenda á milli 0,65 og 1,00 í ásetningsskyldu  
 

Fjöldi framleiðenda eftir aldursflokkum og fjöldi ærgilda 
40 ára og yngri 42 17.133,6 
41-50 ára 90 30.614,7 
51-60 ára 111 35.421,6 
61-70 ára 111 29.199,8 
71 árs og eldri 70 12.053,2 
Lögaðilar 49 18.690,5 

 
Alls 473 framleiðendur með 38,9% alls greiðslumarks 
 
Skýrsla Byggðastofnunar.  Stöðugreining byggðarþróunar 2013.  Umfjöllun um landbúnað 
er á bls. 67-74, m.a um tilfærslur greiðslumarks milli sveitarfélaga. 
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/stodugreining-2013-11-11.pdf 
Staðreyndir um íslenska sauðfjárrækt á saudfe.is 
http://saudfe.is/images/stories/baeklingur_pdf_vefur_2014.pdf 
 

Nýliðunarstyrkir 2008-2014 
Styrkhafar alls 151, þ.a. hafa 54 fengið úthlutað tvisvar, 30 þrisvar, 16 fjórum sinnu og 5 
fimm sinnum. Heildarfjárhæð styrkja 2008-2014 er 209,2 milljónir króna 
 
Styrkt hafa verið kaup á tæplega 37.500  gripum, sem eru tæp 8% af fjölda vetrarfóðraðra 
kinda í landinu.  Þar sem fyrstu 50 gripirnir eru aldrei styrktir er um að ræða viðskipti með 
um 45.000 gripi alls sem eru þá 9,5% heildarinnar. 
 
Skipting styrkja - hlutfall heildargreiðslna (gamla kjördæmaskiptingin) 
Vesturland: 7,6%  
Vestfirðir: 10,7% 
Norðurland v: 17.3% 
Norðurland e. 26.2% 
Austurland: 19.2% 
Suðurland: 19.0% 
 
Aldur þegar styrkur var fyrst veittur 
20 ára og yngri: 2 
21-30 ára: 56 
31-40 ára: 56 
41-50 ára: 26 
51-60 ára: 10 
61+ : 1 
 
Yngsti styrkhafi var 19 ára en sá elsti 61 árs.  Meðalaldur er 35 ár. Engar aldurstakmarkanir, 
eru eða hafa verið í reglum. 

http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/stodugreining-2013-11-11.pdf
http://saudfe.is/images/stories/baeklingur_pdf_vefur_2014.pdf

