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Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda  

7.-8. apríl 2011 

Framvinda og staða mála frá aðalfundi 2010 

 
Hér fylgir yfirlit um framvindu og stöðu þeirra samþykkta sem gerðar voru á 
aðalfundi LS 2010.  Þess ber að geta að í mörgum tilvikum er um að ræða hluti sem 
sem eru í stöðugri vinnslu og verða það áfram. 

 

Samþykktir aðalfundar Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 

 
Samþykktir frá fagnefnd 

 
1.1. Um eyrnamerkingar 
Aðalfundur LS 2010 skorar á Landbúnaðarráðherra, við innleiðingu nýrra ESB-reglugerða um 
merkingar gripa, að fylgja eftir ítrekuðum óskum sauðfjárbænda um undanþágu frá ákvæðum um 
merkingu með tveimur plötumerkjum í sauðfé, vegna sérstöðu landsins. 
 
Greinargerð: 
Þrátt fyrir ítrekaðar óskir um þessar undanþágur virðist, af hálfu stjórnvalda, ekki ennþá hafa verið 
tekið tillit til sjónarmiða íslenskra sauðfjárbænda í málinu. Fullyrt er að Ísland eigi góða möguleika á 
undanþágu frá þessum ákvæðum sé þess óskað og gild rök lögð fram til stuðnings málinu.    
 
Meðal þess sem sauðfjárbændur  krefjast er að fá íslensku eyrnamörkin viðurkennd sem aðra 
merkinguna og þar sem lambamerkingar innan ESB virðast yfirleitt ætlaðar sem búsmerkingar ættu 
íslensku mörkin að halda fullu gildi, líkt og tattóvering er viðurkennd merkingaraðferð í annað eyra 
innan ESB. Flutningar á lifandi fé inn og út úr landinu eru ekki fyrir hendi þar sem Ísland er afskekkt 
eyland og ekki er hefð fyrir viðskiptum með sláturlömb milli búa innanlands eins og tíðkast í ESB-
löndunum. Ein sérstaðan er sú að ríflega 90% íslenska sauðfjárstofnsins er skráður í opinbert 
skýrsluhald Bændasamtaka Íslands. Í ljósi ofantalinna atriða telur fundurinn algerlega óþarft að 
hérlendis verði merkingarreglum ESB fylgt út í æsar. 
 
Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og Matvælastofnun.  Viðurkenning á 
eyrnamarkakerfinu er nú  hluti af varnarlínum Bændasamtakanna gagnvart ESB aðildinni sem 
samþykktar voru á Búnaðarþingi 2011.  Málið hefur verið tekið upp á tveimur fundum LS og MAST, en 
stofnunin hefur ekki viljað víkja frá þeirri afstöðu að gripir skuli vera merktir í bæði eyru.  Málið var 
einnig tekið upp á fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Það verður áfram til 
umræðu en í ljósi samþykktar Búnaðarþings verður þrýst á um að stjórnvöld láti reyna á hvort 
eyrnamarkakerfið fáist viðurkennt af hálfu ESB. 
 
1.2. Um flokkun á ull 
Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2010 beinir til stjórnar Landssamtaka Sauðfjárbænda að 
hún beiti sér fyrir því að tekinn verði upp nýr ullarflokkur fyrir svartflekkótta og gráflekkótta ull. 
 
Greinargerð. 
Þessir litir eiga að nýtast Ístex sem efniviður í gráan lit og því synd að setja þetta hráefni í ruslflokk 
sem er nánast verðlaus. 
 
Ályktunin var send Ístex.  Í svörum fyrirtækisins kemur fram að ekki sé raunhæft að nýta þessa ull sem 
hráefni í gráan lit vegna erfiðleika við að fá litinn jafnan. Því er ljóst að ekki séu markaðslegar 
forsendur fyrir því að taka upp nýjan flokk eins og segir í ályktuninni. 
 
1.3. Um kjötmat 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 ítrekar fyrri ályktanir um vandað samræmt kjötmat hjá 
afurðastöðvum sauðfjár. 
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Greinargerð: 
Enn virðist vera misbrestur á eðlilegu samræmi milli kjötmatsmanna.  Hægt er að benda á dæmi því til 
staðfestingar. 
 

Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og Matvælastofnun, rædd á tveimur 
fundum LS og MAST og fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  Ekki virtust 
koma upp sérstök vandamál tengd kjötmati í sláturtíð 2010 en reglugerð um kjötmat var endurskoðuð 
í árslok 2010 með reglugerð 882/2010.  Helstu breytingar er varða lambakjöt eru: 

 

Ákvæði um snyrtingu, innvigtun og merkingu 
a)  Ekki verður lengur skylt að kljúfa bringu á sauðfjárskrokkum enda hefur MAST veitt 
sláturleyfishöfum undanþágu frá þeirri skyldu undanfarin ár. 
b)  Hámarksskerðingu á vogum til vigtunar á kjöti og öðrum sláturafurðum er breytt úr 50 g í 100 g. 
Breytingin er einnig í samræmi við núverandi framkvæmd , of hægvirkt reyndist að vigta með  50 g 
nákvæmni.     
c)  Með breyttri tækni við innvigtun varð sérstakur vigtarmaður óþarfur og hafa kjötmatsmenn í raun 
tekið að sér hlutverk hans. Hvorki sláturleyfishafar né innleggjendur hafa sýnt áhuga á því að 
kjötmatsmenn hljóti löggildingu sem vigtarmenn. Ekki hefur heldur verið gengið eftir því af hálfu 
ráðuneytisins eða viðkomandi stofnunar þess undanfarinn áratug að löggiltur vigtarmaður sé við 
innvigtun í sláturhúsunum. Því er lagt til að ákvæði um löggiltan vigtarmann  sé fellt niður. Í stað þess 
er kveðið á um ábyrgð sláturleyfishafa á vigtun og skyldur hans hvað varðar vogina.  
d) Bætt er við upptalningu á þeim upplýsingum sem setja má á merkimiða skrokka. Þær helgast af 
auknum kröfum um merkingar, sérstaklega á kjöti sem flutt er út. 
 
Ákvæði um lambakjöt í viðauka I 
a) Sú breyting verður gerð að "dilkakjöt" verður "lambakjöt" og einkennisstafurinn "D" verður "L". Í 
stað "dilkaskrokka" stendur "lambaskrokka" og "Kjöt af dilkum, D IV" verður "Kjöt af lömbum, L IV".  
Þessi breyting er samkvæmt óskum sláturleyfishafa og er í markaðsskyni. Þeir telja hentugra að nota 
“L” á lambakjöt til útflutnings og benda einnig á að “lambakjöt” sé notað almennt innanlands en 
“dilkakjöt” sé fátíðara. Fallist var á þessar röksemdir. 
b) Ennfremur verður sú breyting  að ógeltir lambhrútar flokkast ekki lengur sem lömb eftir 1. mars þar 
til 12 mánaða aldri er náð. Fyrir liggur stjórnarsamþykkt Landssamtaka sláturleyfishafa frá 2005 sem 
styður þessa breytingu og Landssamtök sauðfjárbænda fallast einnig á hana. Erfitt er að ala ógelta 
lambhrúta svo að kjöt af þeim sé frambærileg markaðsvara á þessum tíma sökum megurðar. Heimilt 
verður að flokka lambhrúta sem lömb til 12 mánaða aldurs hafi þeir verið geltir tveimur mánuðum 
fyrir slátrun 
c)  Bætt verður við heimild til að skrá skrokka með sterkgula fitu sem gallaða.  Þessa heimild hefur 
skort en áhugi er á því í ræktunar- og vísindastarfi að geta skráð sérstaklega skrokka af lömbum með 
erfðagulu.  
 

1.4.  Um fjarvis.is 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 beinir því til stjórnar LS að tryggt verði fjármagn svo 
áfram verði unnið að þróun Fjarvis.is meðal annars með vinnuhagræðingu í huga.  Jafnframt verði 
komið á fót samráðshóp notenda til ráðgjafar um áframhaldandi þróun forritsins. 
 
Greinargerð: 
Nauðsynlegt er að allur gagnaflutningur gangi snurðulaust fyrir sig. Það væri t.d. mikilvægt að skrá 
lifandi þunga með heilum skrám (Excel) þar sem á markaði eru vogir sem hægt er að keyra vigtun 
beint inn í tölvu.  Eins að allur gagnaflutningur milli lófatölvu og fjarvis.is sé skilvirkur og öruggur. 
 
Fyrir liggur að hluti  sauðfjárbænda ætlar að nýta sér hagræðingu sem felst í notkun örmerkja.  Því er 
nauðsynlegt að fjarvis.is sé tilbúinn að takast á við það verkefni hnökralaust. Það er ljóst að örmerking 
sauðfjár er töluvert kostnaðarsöm. Sá kostnaður verður að nást til baka með léttari og minni vinnu við 
fjárrag og slátrun. Taka þarf saman efni þar sem þessi nýja tækni og þeir möguleikar sem hún býður 
upp á er kynnt. 
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Ályktunin var send Bændasamtökunum og fagráði í sauðfjárrækt og rædd á fundi þar og á fundi  LS 
með forsvarsmönnum BÍ.   Vinna við VasaFjárvís hélt áfram (einnig nefnt Ófeigsverkefnið) og 
mögulegt er fyrir bændur að nýta sér örmerki á sauðburði 2011. Ítarlegri upplýsingar um stöðu þess 
verkefnis má finna hér http://www.bondi.is/pages/2104 
Almenn þróun Fjárvís hefur hinsvegar setið á hakanum, ekki síst vegna þess að helstu sérfræðingar 
tölvudeildar BÍ í þróun þess hafa látið af störfum á síðastliðnu ári, fyrst Elsa Helgadóttir og síðan 
Ingibjörg Rúnarsdóttir.   M.a. af þeim sökum hefur ekki verið myndaður neinn samráðshópur um 
frekari þróunarvinnu.  Eigi hún að fara fram verður að vera verkefnisstjóri í tölvudeild BÍ sem heldur 
utan um hana.   Málinu þarf að halda áfram vakandi, en fyrsta skrefið við núverandi aðstæður er að 
tryggja að tölvudeildin geti sinnt verkefninu. 
 
1.5. Um áherslur í ræktunarstarfi 
Aðalfundur LS  samþykkir að beina því til fagráðs í sauðfjárrækt að skoðað verði hvort ástæða sé til að 
breyta hlutfalli milli fitu og gerðar í uppgjöri afkvæmarannsókna hrúta. 
 
Ályktunin var send fagráði í sauðfjárrækt.  Í umfjöllun ráðsins segir m.a. “Málið rætt og flest rök hníga 
til að eigi að breyta þá sé það til meiri áherslu á fitu en það telur fagráðið samt ekki rétt að gera. 
Ástæða er að minna á það að í Fjárvís hafa notendur alla möguleika til að skoða þetta með 
breytilegum áherslum.”   Við þetta er að bæta að stjórn LS og fagráð í sauðfjárrækt hafa skipað 
sérstakan starfshóp til að fara yfir og skýra ræktunarmarkmið í greininni.  Ætlunin er að hópurinn skili 
skýrslu á aðalfundi LS 2012, en í tengslum við þann fund stendur til að halda sérstakt málþing um 
ræktunarmarkmið greinarinnar.  Hópinn skipa Sigurður Þór Guðmundsson, Emma Eyþórsdóttir og Jón 
Viðar Jónmundsson f.h. fagráðs og Helgi Haukur Hauksson og Anna Margrét Jónsdóttir f.h. LS. 
 
1.6. Um samstarf við Landbúnaðarháskólann 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 hvetur til nánara samstarfs LS og LBHÍ um að efla 
rannsóknar- og fræðslustarf í sauðfjárrækt.  Jafnframt að standa vörð um Hestbúið. 
 
Ályktunin var send fagráði í sauðfjárrækt og Landbúnaðarháskólanum. Fagráð tók undir þessi= 
sjónarmið í umfjöllun sinni.  Fleiri umsóknir og hugmyndir að rannsóknum hafa borist frá skólanum til 
fagráðs í sauðfjárrækt svo ekki er annað að sjá en að vilji sé til að efla rannsóknir í greininni þó að 
fjármagn setji alltaf ákveðnar skorður.  Máli þessu þarf að halda áfram vakandi rétt eins og öðru 
þróunarstarfi í greininni. 
 
1.7. Um kennslubók í sauðfjárrækt 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 fagnar vinnu LBHÍ við gerð kennsluefnis í sauðfjárrækt 
og leggur áherslu á að þeirri vinnu verði hraðað.  Jafnframt hvetur fundurinn LBHÍ til að setja 
kennsluefnið út ánetið í prenthæfu formi. 
 
Ályktunin var send fagráði í sauðfjárrækt og Landbúnaðarháskólanum. Fagráð tók undir þessi 
sjónarmið í umfjöllun sinni.  Búið er að fella kennsluefnisgerðina undir verkefnið “Sheepskills” sem 
Landbúnaðarháskólinn stýrir og snýst um almennt fræðslustarf í sauðfjárrækt með aðferðafræði 
jafningjafræðslu.  Að sögn verkefnisstjóra á vinnu við kennsluefnið að vera lokið í árslok 2011.  Fjórir 
kaflar hafa verið birtir á vef skólans; Sagan, Frjósemi, sæðingar og meðganga, Sjúkdómar og Mörk og 
merkingar. 
 
1.8. Um stefnumótun í sauðfjárrækt 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 beinir því til stjórnar LS að 
áfram verði unnið við stefnumótun í sauðfjárrækt. 
 

Stefnumótunarstarf LS hefur haldið áfram af fullum krafti og miklum tíma verið varið í verkefnið. Drög 
að stefnumótum verða lögð fyrir aðalfund 2011.  Unnið hefur verið í samstarfi við Ágúst Þorbjörnsson 
ráðgjafa hjá Framsækni ehf.  Stjórn LS og Ágúst hafa rætt við fjölmarga aðila s.s. fulltrúa 
sláturleyfishafa, smásöluverslana, sauðaostaframleiðenda, framleiðenda í lífrænni ræktun og þeirra 
sem selja beint frá býli.  Þá voru lagðar ákveðnar spurningar fyrir alla aðalfundi aðildarfélaga sem 
fulltrúar stjórnar LS sóttu. 
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Samþykktir frá allsherjarnefnd 

 

2.1 Varnarlínur 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að 
tryggja nægt fjármagn til viðhalds varnarlína. Aflagðar varnarlínur skal bjóða sveitarfélögum til 
yfirtöku, að öðrum kosti verði aflagðar girðingar fjarlægðar.   
 
Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og Matvælastofnun, rædd á tveimur 
fundum LS og MAST og á fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  MAST hefur 
boðið sveitarfélögum aflagðar varnarlínur en þau hafa verið sein til svara, e.t.v. vegna þess að í 
mörgum tilvikum vilja þau helst hafa girðingarnar áfram, en veigra sér við að taka þær yfir ásamt 
þeim kostnaði sem því fylgir.  Málið hefur þó mjakast áfram.  Fjármagn til almenns viðhalds hefur 
verið af skornum skammti sem fyrr, en mikilvægustu viðhaldsverkefnum hefur þó verið sinnt eftir að 
ljóst varð hvaða varnarlínur skyldu standa áfram.  Ekki er byrjað að fjarlægja aflagðar girðingar  
vegna takmarkaðs fjármagns, en talið hefur verið mikilvægar að sinna viðhaldi þeirra sem áfram eiga 
að standa. 
 
2.2 Varnarlínur  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að 
endurskoða ákvörðun um niðurfellingu varnarlína þar sem gengið var mun lengra en starfshópur um 
endurskoðun varnarlína lagði til í skýrslu sem kom út 2006. 
 
Greinargerð: Óánægju hefur gætt víða um land vegna skorts á samráði við hagsmunafélög bænda og 
sveitarstjórnir þegar ákvarðanir voru teknar um niðurlagningu varnarlína og upptöku nýrra 
 
Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og Matvælastofnun, rædd á tveimur 
fundum LS og MAST og á fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  Fulltrúar LS 
mættu einnig fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis og kynntu þessi sjónarmið þar. 
Niðurstaða endurskoðunar í október 2010 varð að taka Reyðarfjarðarlínu upp að nýju en gera ekki 
aðrar breytingar.  Sjá nánar auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda nr. 867/2010 
 
2.3 Um líflambasölusvæði 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 beinir því til Matvælastofnunnar að leggja ríka áherslu 
á að verja viðurkennd líflambasölusvæði fyrir sjúkdómum sem ekki eru þekktir á viðkomandi svæði. 
Mikilvægt er að fyllstu varúðar sé gætt á svæðum næst líflambasölusvæðum til að tryggja heilbrigði 
sölulamba. Jafnframt er óskað eftir að kanna möguleika á því að taka inn ný líflambasölusvæði sem 
uppfylla skilyrði reglugerðar um líflambasölu 550/2008. 
 
Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og Matvælastofnun, rædd á tveimur 
fundum LS og MAST og á fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  MAST hefur 
ekki tekið undir hugmyndir um að fjölga líflambasölusvæðum en tekur undir sjónarmið þess efnis að 
þau sem fyrir eru séu varin.  Vekja verður athygli á því að skv. núverandi verklagi MAST er aðeins verið 
að verjast riðu- og garnaveiki með skipulegum hætti, en annað er á ábyrgð bænda sjálfra.  Fulltrúar 
MAST hafa eftir sem áður lýst yfir áhyggjum af aukinni tíðni lungnasjúkdóma á fundum með LS og fyrir 
aðalfundi 2011 liggur tillaga um að rannsóknir á því sviði verði efldar. Tölvudeild BÍ er jafnframt að 
vinna sjúkdómaskráningarkerfi í samvinnu við MAST, sem ætlunin er að tengja megi við 
skýrsluhaldskerfin.  Fyrsti áfangi er bara fyrir stórgripi, en þróa má samskonar lausn fyrir sauðfé sem 
tengja mætti við Fjárvís. 
 
2.4. Um aðild Íslands að ESB 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 telur að hagsmunum Íslendinga sé betur borgið utan 
ESB, hafnar alfarið aðild að sambandinu og styður jafnframt málflutning Bændasamtaka Íslands. 
Fundurinn skorar á stjórnvöld að draga til baka umsókn að ESB og beina kröftum sínum að 
uppbyggingu íslensks samfélags. 
 
Ályktunin var send forsætis- og utanríkisráðuneytum.  Óþarfi er að fjölyrða um almenna stöðu 
aðildarumsóknar Íslands hér, utan þess að nú er flestum svokallaðra rýnifunda lokið og framundan eru 
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hinar eiginlegu samningaviðræður.  Bændasamtökin hafa lagt fram ítarleg gögn um málið sem m.a. 
má sjá í framvinduskýrslu Búnaðarþings 2011, riti Stefáns Más Stefánssonar prófessors um 
landbúnaðarlöggjöf ESB og ítarlega rökstuddum varnarlínum þar sem lagðar eru fram þær kröfur sem 
bændur vilja að stjórnvöld láti strax reyna á í komandi viðræðum. Sjá nánar hér 
http://www.bondi.is/Pages/2138. Framkvæmdastjóri LS hefur tekið fullan þátt í vinnu BÍ vegna 
þessara mála og situr jafnframt í samningahóp stjórnvalda um byggða- og sveitarstjórnamál f.h. BÍ. 
 
2.5 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 telur mikilvægt að afurðastöðvar skoði alla 

möguleika til hagræðingar, hvort heldur sé með samvinnu þeirra um ákveðin verkefni, s.s. útflutning 

og/eða með sameiningu afurðastöðva.  

Samhliða er nauðsynlegt að óska eftir breytingu á 71. grein búvörulaga, þess efnis að 
kjötafurðastöðvar fái samskonar heimild og mjólkurafurðastöðvar  til að sameinast og gera með sér 
samkomulag um verkaskiptingu til þess að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu 
afurða, til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur. 
 
Ályktunin var send öllum sláturleyfishöfum, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og 
Bændasamtökunum.  Máli hefur verið rætt á fundum LS með sláturleyfishöfum en formaður og 
framkvæmdastjóri LS hafa heimsótt þá alla á árinu og suma oftar en einu sinni.  Jafnframt var málið 
rætt á fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og á fundi LS með forystu BÍ.   
Sambærileg ályktun var samþykkt á Búnaðarþingi 2010. Í framvinduskýrslu Búnaðarþings 2011 kemur 
fram að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið hafi sent Samkeppniseftirlitinu bréf í júní 2010 þar 
sem gerð er grein fyrir því að ráðuneytið hyggist hefja viðræður við Bændasamtökin, 
búnaðarsamböndin og búgreinafélögin um framkvæmd VII. kafla laga nr. 99/1993 um framleiðslu, 
verðlagningu og sölu á búvörum. Meðal þess sem ráðherra hyggst ræða er hvort rétt sé að taka upp 
ákvæði í reglugerð eða lög sem miða að því að tryggja aukinn stöðugleika og jöfnuð í 
búvöruframleiðslunni, einkum kjötframleiðslu, til samræmis við markmið búvörulaga, sbr. 1. grein 
laganna. Þessar viðræður eru ekki hafnar og ráðuneytið hefur ekki boðað neitt frumvarp um efnið. 
Því er við þetta að bæta að Markaðsráð kindakjöts hefur beitt sér fyrir auknu samstarfi varðandi 
útflutning s.s. með framleiðslu á sameiginlegu kynningarefni.  Góð reynsla er af því starfi og því verður 
haldið áfram. 
 
2.6. Um þjóðlendur 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 hvetur Bændasamtökin til að standa þétt að baki 
Landssamtökum landeigenda á Íslandi í baráttu þeirra í þjóðlendumálum.  

 
Ályktunin var send Bændasamtökunum og rædd á fundi LS með forystu BÍ.  Lítið hefur gerst í 
þjóðlendumálum undanfarið en eitt svæði er nú til umfjöllunar þ.e. svæði 7b, Tröllaskagi norðan 
Öxnadalsheiðar.  Ekki er byrjað að fjalla um svæði á Vesturlandi, Vestfjörðum og mestan hluta 
Norðurlands vestra auk Austfjarða og ekkert liggur fyrir um hvenær það verður. 

 
Samþykktir frá markaðs- og kjaranefnd 

 
3.1. Um samkeppnislög 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 telur að endurskoða þurfi samkeppnislög.Á sama tíma 
og bændum er almennt bannað að fjalla um kjaramál sín hefur orðið gífurleg samþjöppun á 
smásölumarkaði Nú hefur það gerst að bankarnir hafa yfirtekið rekstur nokkurra stórra búa á Íslandi. 
Það er einnig ljóst að sérstaða landbúnaðarins er slík  að ekki er hægt að fella hann undir 
samkeppnislög líkt og nú er. Eigi íslenskir bændur að ná árangri með sínar landbúnaðarvörur á 
erlendum mörkuðum, á grundvelli hreinleika og sérstöðu, er nauðsyn að auka samvinnu 
afurðasölufyrirækja og jafnvel sameina þau. Ofangreint sýnir að samkeppnislög eru úr öllum takti við 
raunveruleikann og þarfnast endurskoðunar. 
 
Ályktunin var send efnahags- og viðskiptaráðuneytinu, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og 
Bændasamtökunum.  Hún var rædd á fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og 
á fundi LS með forystu BÍ.  Svipuð ályktun var samþykkt á Búnaðarþingi 2010 og í framvinduskýrslu 
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Búnaðarþings 2011 kemur m.a. fram: “Í frv. til breytinga á samkeppnislögum sem samþykkt var á 
Alþingi 23. febrúar sl., með stuðningi allra flokka nema Sjálfstæðisflokks, er að finna ákvæði sem fela í 
sér verulega auknar heimildir Samkeppniseftirlitsins til að hlutast til um málefni fyrirtækja, m.a. til 
þess að skipta þeim upp. SKE mun nú geta gripið til aðgerða gegn hvers konar háttsemi sem talin er 
geta verið skaðleg samkeppni, þrátt fyrir að ekki sé brotið gegn bannákvæðum samkeppnislaga. 
Heimildin er mjög opin og með samþykkt frumvarpsins er SKE fært mikið vald til að meta eftir eigin 
höfði hvað er skaðlegt samkeppni og hvað ekki. Breytingunum var andmælt af mörgum 
umsagnaraðilum og m.a. taldar brjóta gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Búast má við að 
þær komi til kasta dómstóla, þegar og ef þeim verður beitt.”  Það er því ekki hægt að segja að þróunin 
hafi verið í þá átt sem ályktun aðalfundar LS kvað á um. SKE hefur lengi andmælt þeim heimildum sem 
mjólkuriðnaðurinn hefur í búvörulögum og má búast við því að stofnunin myndi berjast gegn því ef 
fram kæmu tillögur um sambærilegar heimildir fyrir kjötafurðastöðvar, en það breytir ekki þeim rökum 
sem að baki liggja. 
 
3.2. Um verðmyndun sauðfjárafurða. 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010  beinir því til stjórnar. LS að gera  könnun á 
verðmyndun á sauðfjárafurðum frá heildsölustigi til neytenda. 
 
Árið 2007 kom út skýrsla MATÍS um úttekt á verðmæti einstakra matsflokka kindakjöts (sjá: 
http://www.matis.is/media/matis/utgafa/Skyrsla_3-07.pdf).  Ákveðið var að leita til fyrirtækisins í 
ársbyrjun 2011 og fá þá til að gera athugun á verðmyndun kindakjöts.  Unnin var spurningalisti í 
samvinnu við LS sem síðan var sendur til sláturleyfishafa, kjötvinnsla og smásöluverslana þar sem 
leitað var eftir upplýsingum um heildsölu- og smásöluverð helstu skrokkhluta kindakjöts.  Það er 
skemmst frá því að segja að ekki bárust nægilega mörg svör til þess að hægt væri að draga af þeim 
neinar ályktanir, þrátt fyrir ítrekanir.  Því ber að halda til haga að sláturleyfishafar svöruðu langskást 
en nánast engin svör bárust frá öðrum.  Þegar gengið var eftir þeim báru menn fyrir sig 
samkeppnissjónarmið og að þeir sæju sér engan hag af því að láta upplýsingarnar í té. Af þeim sökum 
er ekki hægt að svara því sem ályktunin kveður á um. 
 
3.3. Um raforkuverð 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 mótmælir harðlega miklum hækkunum á 
rafmagnskostnaði undanfarin ár. Þessi hækkun hefur einkum komið illa við íbúa landsbyggðarinnar. 
Hún er einnig  óeðlileg í ljósi þess að á mörgum svæðum er einungis boðið upp á eins fasa rafmagn 
sem er ekki sambærilegt að gæðum og þriggja fasa rafmagn.  
 
Ályktunin var send iðnaðarráðuneytinu.  Þróunin hefur ekki orðið í rétta átt. Greiðslur til jöfnunar hafa 
lækkað, hætt er að endurgreiða virðisaukaskatt af raforku til húshitunar og lagður hefur verið á nýr 
skattur á raforku. Heimildir raforkulaga til að niðurgreiða dreifingarkostnað eru í dag ekki nýttar nema 
að u.þ.b. fjórðungi.  Bændasamtökin hafa unnið heilmikið í málinu og munu halda áfram því starfi sbr. 
samþykkt Búnaðarþings 2011. http://www.bondi.is/Pages/2126 
 
3.4 Um verðmyndun olíu 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 skorar á stjórn LS að gera úttekt á verðmyndun á 
litaðri olíu og verðþróun samanborið við ólitaða olíu og bensín. 
 
Leitað var til Félags íslenskra bifreiðaeigenda og lét félagið í té gögn um verðþróun á bensíni og 
ólitaðri dieselolíu frá 2008-2011 sem og innkaupsverð bensíns og dieselolíu. Útsöluverð á litaðri olíu 
var fengið á vef Skeljungs og frá N1. Um er að ræða meðalverð beggja félaga, án allra afslátta og 
sérkjara.  Tekið er tillit til kostnaðar við litun 
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 Bensín 95 okt – sjálfsafgreiðsla - meðalverð mánaðar 

 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11 mar-11 

Innkaupsverð 31,2% 24,6% 33,5% 35,7% 40,0% 

Skattar  50,6% 52,8% 51,8% 51,1% 49,4% 

Hlutur smásala 18,2% 22,6% 14,7% 13,2% 10,7% 

Útsöluverð m vsk 137,60 144,40 199,85 216,35 229,37 

Febrúar 2008-mars 2011      

Hækkun útsöluverðs 66,7%     

Hækkun innkaupsverðs 113,7%     

      

 Dieselolía - sjálfsafgreiðsla - meðalverð mánaðar 

 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11 mar-11 

Innkaupsverð 34,9% 25,3% 34,9% 40,6% 41,5% 

Skattar  49,2% 48,5% 48,8% 47,8% 46,0% 

Hlutur smásala 16,0% 26,1% 16,3% 11,6% 12,5% 

Útsöluverð m vsk 141,65 162,60 198,15 219,20 234,57 

Febrúar 2008-mars 2011      

Hækkun útsöluverðs 65,6%     

Hækkun innkaupsverðs 97,1%     

      

 Lituð dieselolía - frá bíl/dælu - meðalverð mánaðar 

 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11 mar-11 

Innkaupsverð 55,7% 40,3% 51,5% 58,9% 57,9% 

Skattar  25,1% 24,4% 26,0% 26,4% 25,8% 

Hlutur smásala 19,2% 35,3% 22,4% 14,7% 16,3% 

Útsöluverð m vsk 88,69 102,19 134,05 151,22 168,18 

Febrúar 2008-mars 2011      

Hækkun útsöluverðs 90,6%     

Hækkun innkaupsverðs 97,1%     
 
Eins og sjá má hér að ofan hefur útsöluverð litaðrar olíu hækkað meira í tímabilinu en venjuleg 
dieselolía og bensín.   Engin tegundanna hefur þó hækkað eins mikið og innkaupsverðið hefur gert, en 
olíufélögin hafa gefið eftir af álagningu sinni, mest þó af bensíninu.  Hlutur smásala er nú hæstur í 
lituðu olíunni en hefur samt sem áður lækkað þar líka. Athyglisvert er að sjá þegar að innkaupsverð 
lækkaði 2009 þá tóku olíufélögin meira til sín þó að þau hafi lækkað álagningu sína núna eins og áður 
sagði  Eldsneytisverð tekur orðið afar tíðum breytingum. Sem dæmi má nefna að verðskrá Skeljungs 
var breytt 12 sinnum í febrúar 2011, eða að jafnaði þrisvar í viku. 
 
3.5. Skattar á eldsneyti 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 skorar á fjármálaráðherra að lækka nú þegar álögur á 
díselolíu og bensín. 
  
Greinargerð: 
Hinar óhóflegu álögur sem nú eru á eldsneytisverði koma hvað harðast niður á fólki í dreifðum 
byggðum landsins sem þarf oft á tíðum að sækja atvinnu og þjónustu um langan veg. Einnig leiðir 
þessi óhóflega skattheimta til allt of mikils flutningskostnaðar.  Vert  er að vekja athygli á að 
vegaþjónusta er nú skert frá því sem áður var.   
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Ályktunin var send Fjármálaráðuneytinu.  Svo sem kunnugt er þá hafa álögur á eldsneyti ekki verið 
lækkaðar undanfarið, fremur en aðrir skattar.  Vegna hækkaðs innkaupsverð var hlutur hins opinbera í 
útsöluverði samt sem áður örlítið lægri hlutfallslega  í febrúar 2011, heldur en í sama mánuði 2010 
(0.4-1%) eins og sjá má í töflunni hér að ofan 
 
3.6 Um markaðssetningu á kindakjöti 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 beinir því til stjórnar LS , Markaðsráðs kindakjöts  og 
Sláturleyfishafa að gera athugun á því meðal neytenda hvað þeim finnst mega betur fara í 
markaðssetningu  á kindakjöti. Einnig á það sama við framsetningu þess í verslunum.  
 
Greinargerð: 
Innanlandsmarkaðurinn er okkar dýrmætasti markaður. Nauðsynlegt er að hlúa vel að honum og nýta 
öll þau sóknarfæri sem þar kunna að leynast til aukinnar sölu á okkar afurðum 
 
Ályktunin var send sláturleyfishöfum og Markaðsráði kindakjöts.  Í MK voru skoðaðir möguleikar á að 
gera slíka könnun og reyndist það mjög kostnaðarsamt.  Samþykkt var í ráðinu að það væri ekki 
skynsamleg ráðstöfun á fjármunum að fara út í verkefni sem þetta a.m.k. ekki að sinni, en af því kann 
að verða síðar. 
 
3.7. Um hækkun kjötskoðunargjalds 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 mótmælir harðlega hækkun MAST á gjaldi fyrir 
kjötskoðun í sláturhúsi um tæplega 110%, úr 2,10 kr/kg í 4,40 kr/kg. Sé  raunkostnaður MAST við 
kjötskoðun 4,40 kr/kg krefjast Landsamtök sauðfjárbænda þess að MAST  finni leiðir til að draga úr 
honum. 
 
Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og Matvælastofnun, rædd á tveimur 
fundum LS og MAST og á fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  Sú mikla 
hækkun sem vísað er til kom m.a. til vegna málssóknar Matfugls ehf. á hendur ríkinu þar sem 
fyrirtækið taldi að innheimt hefði verið of hátt gjald fyrir skoðun á alifuglakjöti.  Ríkið var þar dæmt til 
að endurgreiða Matfugli um 40 m. kr.  Í tengslum við þá niðurstöðu var farið að reikna raunkostnað 
við kjötskoðun á hverri tegund fyrir sig, en áður var gjaldið langhæst fyrir alifuglakjöt.  Á grunni 
þessara aðferða var gjald fyrir skoðun á kindakjöti hækkað aftur í ár og er nú 4.70 pr/kg, en t.d. 
lækkaði gjald fyrir svínakjöt.  Ekki eru forsendur fyrir því að draga í efa útreikninga MAST en sjálfsagt 
er að þrýsta áfram á að fundnar verði leiðir til að lækka kostnaðinn.  
 
3.8. Um sláturkostnað við heimtöku 
Aðalfundur LS beinir því til sláturleyfishafa að stilla sláturkostnaði vegna heimtöku á kindakjöti í hóf. 
Vaxandi eftirspurn er eftir upprunavottuðu kjöti beint frá býli.  Skynsamlegt er að nýta þau sóknarfæri 
sem því fylgja, enda styður það við kindakjötsmarkaðinn í heild og stækkar hann.  Mikilvægt er því að 
sláturleyfishafar veiti sem mest svigrúm til heimtöku kjöts úr sláturhúsum og auðveldi framleiðendum 
beina sölu afurða. 
 
Ályktunin var send sláturleyfishöfum og hefur verið rædd við þá í heimsóknum formanns og 
framkvæmdastjóra LS.   Verðlagning á slátrun er frjáls og nokkuð mismunandi hvernig fyrirtækin 
verðleggja hana.  Yfirleitt getur innleggjandi fengið ákveðið magn til heimtöku á lægra verði sem er þá 
hugsað til eigin neyslu. Oftast er þá miðað við 200 eða 240 kg sem var heimtökuréttur meðan að 
útflutningsskyldan var fyrir hendi.  Magn umfram það er þá dýrara en gert tilboð hverju sinni.  Aðeins 
einn sláturleyfishafi hefur gert út á heimtökuslátrun svo vitað sé en þar er sérverð fyrir þá sem taka á 
bilinu 50-150 lömb heim. Fleiri bændur eru farnir að selja lambakjöt beint frá býli svo búast má við að 
eftirspurn eftir verktakaslátrun haldi áfram að aukast næstu misseri. 
 
3.9. Um breytingar á gæðastýringargreiðslum 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 hafnar alfarið  hugmyndum Landsamtaka 
sláturleyfishafa um breytingar á gæðastýringargreiðslum. 
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Ályktunin var send sláturleyfishöfum og sem kunnugt er hafa engar breytingar orðið á 
gæðastýringargreiðslum. 
 
3.10.  Lög um olíugjald. 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 beinir því til stjórnar  Bændasamtaka Íslands að kanna  
hvort  bændur sem greiða fullt reiknað endurgjald í landbúnaði, geti fengið heimild til að aka einum bíl 
sem er á rauðum númerum (vsk bílar) á litaðri olíu. 
 
Ályktunin var send Bændasamtökunum og rædd á fundi LS með forystu BÍ. Stjórnvöld hafa ekki ljáð 
máls á þessari breytingu. 
 
3.11 Ályktun sláturleyfishafa um geymslugjöld. 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 telur rétt að meðferð fjármuna sem ætlaðir eru í  
markaðsstarf og birgðahald í sauðfjársamningi verði með sama hætti og verið hefur. 
Komi upp sú staða að sláturleyfishafar geri ekki samning um þessa fjármuni, líkt og verið hefur, telur 
fundurinn rétt að þeir peningar sem eru á þessum lið samningsins færist á gæðastýringargreiðslur.  
 
Ályktunin var send sláturleyfishöfum.  Þeir héldu sig við fyrri ákvörðun um að gera ekki samning 
haustið 2010.  Þegar ályktunin var samþykkt var talið að ekki væri heimilt skv. sauðfjársamningnum 
að greiða fjármunina til allra innleggjenda þ.e. jafna þeim út á allt kjöt eins og gert var þegar að 
sláturleyfishafar fengu greiðslurnar.  Eftir aðalfundinn varð ljóst í viðræðum stjórnar LS við 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið að lagaheimildir væru fyrir því að allir fengju greitt.  Í 
framhaldi af því ákvað stjórn LS að leggja til að greitt yrði út á allt innlagt kjöt, þrátt fyrir að það sé 
ekki í samræmi við ályktunina. Stjórnin mat það svo að eðlilegast væri að innleggjendur fengju sem 
sambærilegastar greiðslur og áður, þó þeir fengju þær nú beint í stað þess að þær færu í gegnum 
sláturleyfishafa.  Það flækti nokkuð framkvæmdina að notkun fjárveitinganna hafði farið eftir gömlu 
verðlagsárunum þ.e. að fjárveitingar tveggja ára voru notaðar til þess að greiða hvern samning við 
sláturleyfishafa.  Samningurinn sem gerður var 2009 var að mestu greiddur með fjárveitingu þess árs, 
en að hluta til með fjárveitingu 2010.  Því var ekki öll fjárveitingin til ráðstöfunar 2010.  Greiðslan fór 
þannig fram að innleggjendur fengu greitt út á innlegg í júní-október í nóvember 2010  og var 
ráðstafað til þess eftirstöðvum fjárveitingar þess árs.  Greiðslan var kr. 28.70 pr/kg á allt innlagt 
kindakjöt og einnig heimtekið.  Þeir sem hafa þurft að skera niður vegna riðu fengu sambærilegar 
greiðslur.  Á árinu 2011 fengu svo þeir sem lögðu inn í nóvember og desember 2010 sömu greiðslu.  
Greiðsla fyrir 2011 fór síðan fram í febrúar og var 40 kr/kg.  Miðað var þá við innlegg allt árið 2010, en 
greiðslan gildir fyrir árið 2011 eins og áður sagði.  Framvegis fer greiðslan fram í febrúar og miðast við 
innlegg ársins á undan.   
Nokkurs misskilnings gætti um greiðslurnar og töldu sumir að sláturleyfishafar hefðu ekki skilað öllum 
fjármunum vegna þess sem áður er nefnt um að fjárveitingar tveggja ára voru nýttar til að greiða 
hvern samning við þá.  En þar var um að ræða framkvæmdaatriði BÍ sem sláturleyfishafar áttu ekki 
hlut að.  Farið var yfir málið á þeim aðalfundum aðildarfélaga sem fulltrúar LS sóttu. Hér eru helstu 
atriði þeirrar yfirferðar. 
 

• Miðað við framleiðslu 2009 fengu sláturleyfishafar kr. 35.60 á allt kjöt. Hefðu getað lækkað 
öll sín verð 2010 um þá fjárhæð skv. strangasta skilningi.   

• Enginn dró fjárhæðina af ærkjötinu, sumir drógu allt af dilkakjötinu en aðrir bara 35 krónur af 
dilkakjöti og slepptu hinu.  Tveggja ára greiðsla hefði verið kr. 71,20 

• Greiðslan sem bændur fengu var kr. 28.70 í haust og 40 kr. í feb 2011.  Samtals 68.70.   
Greiðslan lækkar vegna þess að fjárveitingin er föst fjárhæð en framleiðslan var 323 tonnum 
meiri 2010 en 2009  

• Hefði framleiðslan verið sú sama og 2009 hefði greiðslan orðið 2.50 kr. hærri eða kr. 71.20. 
 
3.12 Kvótamarkaður. 
Aðalfundur Landsamtaka sauðfjárbænda 2010 telur ólíklegt að hugmyndir LK um kvótamarkað henti 
sauðfjárbændum. Fundurinn telur þó eðlilegt að sauðfjárbændur fylgist með þróun málsins og hvernig 
til tekst við að koma slíkum markaði á. 
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Tveir tilboðsmarkaðir með greiðslumark í mjólk hafa farið fram frá aðalfundi 2010, þann 1. nóvember 
og 1. apríl sl. Eftirspurn hefur í báðum tilvikum verið meiri en framboð og jafnvægisverðið var 280 
kr/ltr í nóvember en 285 kr í apríl.   Í nóvember urðu viðskipti með 15% þess greiðslumarks sem boðið 
var fram en í apríl mun meiri eða 56%.  LK hefur barist fyrir þessu fyrirkomulagi en vill að 
markaðsdagar verði fleiri.  Reglugerðin hefur líka verið endurskoðuð til þess að aðilaskipti á 
greiðslumarki innan sömu jarðar eða jarðatorfu þurfi ekki að fara í gegnum markaðinn (sjá reglugerð 
nr. 190/2011).  Tillögur liggja fyrir aðalfundi LS 2011 um tilboðsmarkað á greiðslumarki í sauðfé svo 
fundurinn mun taka afstöðu til þess hvort vilji er til að fara þess að leið. 
 

Samþykktir frá félagsmálanefnd 

 
4.1 Um verðlagningu dýralyfja.  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 hvetur stjórn LS til þess að halda áfram vinnu sinni að 
auknu verðlagseftirliti svo sem með birtingu verðskráa og verðkönnunum á algengustu lyfjum fyrir 
sauðfé. 
 
Ekki varð af því að fleiri verðkannanir yrðu gerðar á vegum LS.  Framkvæmdastjóri LS stýrði hinsvegar 
nefnd á vegum BÍ þar sem fjallað var um dýralyfjamarkaðinn og skilaði skýrslu til Búnaðarþings 2011.  
Þar er gerð ítarleg grein fyrir dýralyfjamarkaðnum hérlendis, helstu hagsmunaðilum, regluverki,  
verðþróun síðustu ára og verðlagi í nágrannalöndum samanborðið við hérlendis.  Þar er m.a. að finna 
ýmsar tillögur sem nefndin taldi geta lækkað lyfjaverð.  Lyfjastofnun hefur jafnframt aukið eftirlit sitt 
með verðlagningu dýralyfja og m.a. sýnt fram á í sumum tilvikum er verið að selja þau yfir leyfilegu 
hámarksverði. 
 
4.2. Um upplýsingagjöf varðandi sauðfjársjúkdóma.  
Aðalfundur LS  beinir því til Matvælastofnunnar að upplýsingar um staðfesta sjúkdóma innan hvers 
varnarhólfs verði aðgengilegar fyrir sauðfjárbændur og jafnframt veiti MAST bændum leiðbeiningar 
um fjárkaup milli búa innan þeirra.  
 
Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og Matvælastofnun, rædd á tveimur 
fundum LS og MAST og fundi stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  MAST hefur 
gefið út kort þar sem almenn útbreiðsla helstu sauðfjársjúkdóma kemur fram 

http://www.mast.is/Uploads/document/FraedslufundirMAST/fraedslufundursottvarnir271009ThO.pdf 
Eins og áður hefur komið fram í þessari skýrslu (ályktun 2.3) er jafnframt í þróun 
sjúkdómaskráningakerfi sem mögulegt verður að tengja við skýrsluhaldið, þó byrjað verði á 
sjúkdómaskráningu fyrir stórgripi.  MAST telur sig hinsvegar ekki hafa lagaheimildir til að birta 
opinberlega gögn um sjúkdómastöðu einstakra búa. Slík upplýsingagjöf verður því að eiga sér stað í 
frjálsum samningum milli kaupenda og seljenda búfjár. 
 
4.3. Um dýravernd og vörslusviptingu.  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda hvetur til að vinnu við endurskoðun laga um búfjárhald og 
dýravernd verði hraðað, með það að markmiði að stytta og gera ferli vörslusviptingar skilvirkara. 
  
Greinargerð:  
Svo virðist sem ferli vörslusviptingar á búfé í þeim málum er varða dýravernd og þar sem aðbúnaði og 
hirðingu búfjár er ábótavant, sé allt mjög þungt í vöfum og óskilvirkt.  Leita þarf leiða til að stytta þetta 
ferli og gera það skilvirkara.  Það er ólíðandi að alvarleg dýraverndarmál geti verið að veltast í 
dómskerfinu í lengri tíma. 
 
Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og rædd á fundi stjórnar LS með 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  Endurskoðunarnefndin er að ljúka störfum og væntanlega 
verður frumvarp lagt fram til kynningar á vorþingi þó ólíklegt sé að það verði afgreitt nú.  
Yfirdýralæknir sem sæti á í nefndinni hefur birt samantekt um málið sem fylgir hér á eftir 
 
Vorið 2008 var ákveðið að hefja skyldi endurskoðun á lögum um dýravernd og jafnframt að skoða 
ákvæði laga um búfjárhald og um friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, með það fyrir 
augum að samræma sem best ákvæði þessara laga og laga um dýravernd. 
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Markmið með endurskoðuninni var  meðal annars að stjórnsýsla og eftirfylgni mála á sviði 
dýraverndar yrði skilvirk og sem einföldust í framkvæmd og að fara yfir hvort endurskoða þyrfti 
þvingunarúrræði og viðurlög laga um dýravernd. 
   
Endurskoðun þessi  hefur reynst umfangsmikil og nefnd sérfræðinga á þessu sviði hefur annast þetta 
verkefni og nú eru drög að frumvarpi til laga nær tilbúin. Nefndin kynnti sér löggjöf nágrannaþjóðanna 
á þessu sviði og þó einkum nýlega löggjöf Norðmanna, sem þykir skara fram úr, enda vel til verksins 
vandað á sex ára tímabili. 
 
Í frumvarpinu er lagt til að heiti málaflokksins verði  breytt og að talað verði um lög um dýravelferð, 
þar sem talið er að hugtakið velferð dýra lýsi betur efnisinntaki frumvarpsins.  Frumvarpið miðar að 
því að stuðla að góðri meðferð dýra, t.d. með fyrirbyggjandi aðgerðum, en ekki einvörðungu vernd 
gegn því að ekki sé farið illa með dýr.  
 
Fjölmargar nýjungar eru í frumvarpinu, sem ætlað er að auka velferð dýra.  Tekið er fram að nú verður 
skylt að fara vel með dýr, í stað þess að bannað sé að fara illa með dýr.  Gildissvið frumvarpsins nær 
m.a. til búfjár bæði í matvælaframleiðslu eða í annarri þjónustu við manninn, þ.e. nytja og sýningardýr 
og gæludýr, en einnig til þeirra dýra sem við köllum meindýr og tekið er fram að aflífun allra dýra, 
þ.m.t. meindýra, skuli framkvæmd á mannúðlegan hátt. Þá eru ákvæði um aðgerðir og meðhöndlun á 
dýrum skýrð mun betur en áður hefur verið í ljósi mikillar þróunar á þessu sviði á undanförnum árum. 
Því er  lagt er til að öll slík starfsemi skuli verða leyfisskyld, svo sem dýraspítalar, 
endurhæfingarstöðvar, þjálfunarstöðvar, sýninga- og keppnishúsnæði, dýragarðar og dýragæslur, 
hestaleigur og önnur sambærileg starfsemi. Sama gildi um dýrahald í atvinnuskyni. Þá er skylda til 
einstaklingsmerkinga aukin til muna og talið að það muni hafa hagræði í för með sér þegar kemur að 
handsömun dýra sem tapast hafa. Það er talið til góðrar dýravelferðar að hægt sé að koma slíkum 
dýrum til sinna umráðamanna fljótt og vel. Þá hafa þvingunarúrræði verið  gerð mun markvissari og 
þeim ætlað að auðvelda eftirlitsaðila að tryggja aukna dýravelferð og að geta brugðist hraðar við 
þegar um er að ræða brot á lögunum.  Í frumvarpinu er kveðið á um fjölbreyttari heimildir til að 
bregðast við ólíkum brotum að eðli og alvarleika og  m.a. koma  inn nýmæli um stjórnvaldssektir við 
ákveðnum brotum . 
 
Að lokum skal þess getið að til þess að einfalda stjórnsýslu og auka á skilvirkni í þessum málaflokki þá 
er gert ráð fyrir að fela hann einu ráðuneyti, um hann gildi ein lög og einni stofnun falið að hafa eftirlit 
með því að ákvæðum laganna sé framfylgt. Það verður  sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem 
mun fara með  yfirstjórn mála og Matvælastofnun verður falið allt eftirlit. 
 
4.4 Um söfnun unglambaskinna  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 hvetur alla sauðfjárbændur til  að hirða 
unglambaskinn af lömbum sem drepast hjá þeim á vorin. Fundurinn fagnar frumkvæði Sjávarleðurs á 
Sauðárkróki sem hefur gert góða hluti í markaðssetningu og úrvinnslu þessara skinna sem annars færu 
til ónýtis. 
 
Árið 2010 voru bárust tæplega 3.000 unglambaskinn til Loðskinns á Sauðárkróki sem fóru m.a. í 
vinnslu hjá Eggerti feldskera í Reykjavík.  Hann þróaði úr þeim fatalínu undir nafninu “Born Again” sem 
vakið hefur athygli.  Verkefnið var styrkt af þróunarfé sauðfjárræktar um 600 kr pr. skinn en bændur 
fengu greiddar kr. 1.200. Sama verð var í boði 2009 en þá var styrkurinn 1.000 kr. pr. skinn.  Ekki hefur 
verið kynnt hvort Loðskinn tekur á móti skinnum í vor en styrkur er ekki í boði nú, enda lagt upp með 
að verkefnið væri nú orðið sjálfbært.  
 
4.5. Um kynjahlutföll í trúnaðarstörfum LS  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 skorar á sauðfjárbændur af báðum kynjum til að taka 
virkari þátt í félagsmálum í félagskerfi bænda. 
 
Ekki hefur verið gripið til sérstakra aðgerða vegna þessa enda samþykktinni miðað beint að 
félagsmönnum LS sjálfum.  Til að auka hlutfall kvenna í trúnaðarstörfum mætti t.d. gera átak í að 
fjölga þeim meðal félagsmanna, eins og sum aðildarfélög LS hafa gert með góðum árangri.  Hlutfall 
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kvenna meðal formanna aðildarfélaganna, stjórnar og varastjórnar LS eða fulltrúa á aðalfundi hefur 
hinsvegar lítið breyst undanfarin ár og þörf er á að málinu sé áfram haldið vakandi. 
 
4.6. Um sameiningu ráðuneyta  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 tekur undir með ályktun Búnaðarþings 2010 að 
mótmæla harðlega fyrirhugaðri sameiningu sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytis við 
iðnaðarráðuneyti. 
 
Ályktunin var send forsætisráðuneytinu og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og rædd á fundi 
stjórnar LS með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.  Svo sem kunnugt er á hefur þessi sameining 
ekki gengið eftir.  Forsætisráðherra hefur þó alls ekki gefist upp  og hefur nú fengið samþykkt í 
ríkisstjórn frumvarp sem setur í hendur forsætisráðherra að ákveða fjölda ráðuneyta og skiptingu 
málaflokka milli þeirra. Sjá nánar: http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/6712 
 Málið var samþykkt í ríkisstjórn gegn vilja sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og er nú hjá 
þingflokkum stjórnarflokkanna, en er ekki komið á dagskrá Alþingis.   Búnaðarþing 2011 ályktaði aftur 
um málið og ítrekaði fyrri afstöðu – sjá hér: 
http://www.bondi.is/Pages/2122 
 
4.7 Landgræðslan a) 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 felur stjórn LS að ganga til samninga við 
Landgræðsluna um eftirlit á landnýtingarþætti gæðastýringar. 
 
Samningur hefur verið undirritaður á milli MAST, SLR, LGR  um verkefnið. Samningurinn var 
samþykktur af BÍ, LS og fagráði í sauðfjárrækt. Skv. honum er varið 4.6 milljónum króna árlega af 
þróunarfé sauðfjárræktar til að standa straum af eftirliti með gæðastýringu. Fjárhæðin er föst 
krónutala en gildistími samningsins er sá sami og sauðfjársamningsins.   
 
4.8 Landgræðslan b) 
Aðalfundur Landsamtaka sauðfjárbænda 2010 veitir stjórn LS heimild til að veita 5 milljónum króna á 
ári til næstu fimm ár í átaksverkefni um aukin gæði beitilanda í samstarfi við Landgræðsluna.  
 
Samningur hefur verið undirritaður á milli LS og LGR um verkefnið.  Samningurinn var samþykktur af BÍ 
og fagráði í sauðfjárrækt.  Skv. honum er varið ákveðinni fjárhæð árlega af þróunarfé sauðfjárræktar 
til að styrkja Landbótasjóð Landgræðslunnar, en Landgræðslan fjármagnar hann að öðru leyti. 
Fjárhæðin tekur sömu hækkunum og sauðfjársamningurinn og var 5.25 m.kr árið 2011 og kemur til 
úthlutunar skv. reglum Landbótasjóðs.  Úr honum var alls úthlutað rúmum 32 milljónum á þessu ári til 
56 verkefna.   2010 var úthlutað sléttum 32 milljónum til 61 verkefnis, 2009 21 milljón til 60 verkefna 
og 2008 26 miljónum til sama verkefnafjölda.  Árið 2008 var einnig veitt 5 m. kr. af þróunarfé 
sauðfjárræktar í sjóðinn. 
 
Samþykktir frá fjárhagsnefnd 

 
5.1 Um skuldavanda bænda 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 skorar á stjórnvöld að setja fram raunhæfar úrlausnir 
á skuldavanda bænda. Mikilvægt er að sem fæstar jarðir fari úr matvælaframleiðslu til að tryggja 
fæðuöryggi þjóðarinnar, vegna þess vanda sem hrun bankakerfisins hefur valdið. 
 
Fundurinn skorar á stjórnir LS og Bændasamtakanna að hafa vakandi auga með aðgerðum 
fjármálafyrirtækja varðandi úrlausnir þeirra fyrir sauðfjárbændur. 
 
Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, efnahags- og viðskiptaráðuneyti, 
forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og Bændasamtökunum.  Hún var rædd á fundi stjórnar LS með 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og á fundi LS með forystu BÍ.  Bændasamtökin hafa haldið á 
málinu og lagt í það mikla vinnu, enda snertir það stéttina í heild.  Á Búnaðarþingi 2011 var lögð fram 
ítarleg greinargerð um stöðuna og þróun hennar.  Hér að neðan er birtur samantektarkafli 
greinargerðarinnar, en hana má finna í heild í framvinduskýrslu Búnaðarþings 2011.  Vinna við málið 
heldur áfram af fullum krafti 
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Beitt verði almennri niðurfærslu höfuðstóls lána.  
Hefur ekki náðst í gegn umfram tilboð fjármálastofnana vegna lána í erlendri mynt.  
 
Rekstrarhæfum einingum verði boðið upp á framtíðarlausnir á lánamálum, óháð bústærð.  
Ofskuldsettum, stærri rekstrareiningum er boðið upp á sértæka skuldaaðlögun með rekstrarláni og 
biðláni til þriggja ára. Öðrum býðst tilboð bankanna um niðurfærslu lána í erlendri mynt. Veltuminni 
bú hafa verið og eru í biðstöðu, en væntanlega mun reyna á þetta atriði fram á vorið, en þá á að vera 
búið að bjóða öllum minni og meðalstórum fyrirtækjum lausnir skv. samkomulagi fjármálafyrirtækja 
og stjórnvalda sem kynnt var í árslok. Landsbankinn hefur líka boðið bændum sömu lausnir og 
einstaklingum.  
 
Viðurkennd verði sú staðreynd að mismunandi rekstrareiningar þurfi mismunandi lausnir.  
Samræmd leið er í boði fyrir allan búrekstur.  
 
Skilmálar fjármálagjörninga verði skýrir, skerði ekki réttindi sem kunna að skapast við seinni tíma 
úrskurði og/eða dóma og hefti ekki eðlilega framþróun í rekstrinum.  
Skilmálar eru skýrir svo langt sem það nær. Fjármálastofnanir hafa tilkynnt opinberlega að menn afsali 
sér ekki „betri rétti“ með því að taka tilboðum bankanna, muni dómsmál leiða annan rétt í ljós, en 
fæstir eru tilbúnir til að hafa það skriflegt í lánasamningum. Eins er óvissa um afdrif biðlána, sem eru 
3ja ára kúlulán.  
 
Skuldaaðlögun byggi ávallt á raunhæfu mati á greiðslugetu, óháðu bústærð.  
Mat á greiðslugetu er oftast í samræmi við rekstraráætlanir búnaðarsambanda/BÍ, en minni 
rekstrareiningum hefur ekki verið boðin skuldaaðlögun, sé eignamat hærra en skuldir.  
Meta þarf veðhæfi jarðeigna útfrá eðlilegu verðmæti rekstrarins eins og það er í dag.  
Ekki hefur fengist hljómgrunnur fyrir þessu sjónarmiði þrátt fyrir breyttar forsendur í þjóðfélaginu og 
að eignarmat í öðrum rekstri taki mið af verðmæti í undirliggjandi rekstri. Þessu sjónarmiði hefur þó 
ítrekað verið komið á framfæri.  
 
Við mat á greiðslugetu verði tekið tillit til eðlilegrar launakröfu og nauðsynlegrar endurnýjunar 
rekstrarbúnaðar og fastafjármuna.  
Samkomulag er um að miða greiðslugetu bús við rekstraráætlanir sem taki tillit til launagreiðslukröfu í 
samræmi við fjölskyldustærð og umfang búrekstrar. Eins er gert ráð fyrir að 15% af rekstrarafgangi 
fari í endurnýjun tækja. Útfærsla á endurnýjunarkröfunni er þó mismunandi milli fjármálastofnana 
 
5.2. Um búnaðarlagasamninginn 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 skorar á sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og 
fjármálaráðherra  að endurnýja búnaðarlagasamninginn sem fyrst og verði hann ekki skertur frekar en 
orðið er.  Óeðlilegt er að hið opinbera geri auknar kröfur á BÍ á sama tíma og framlög eru skert..  Sú 
staða sem nú er uppi er óviðunandi. 
 

Ályktunin var send sjávarútvegs- og landbúnaðaráðuneytinu og Bændasamtökunum og rædd á 
fundum LS með báðum aðilum. Þann 20. október 2010 var gengið frá búnaðarlagasamningi til tveggja 
ára. Samningurinn fól í stuttu máli í sér eftirfarandi:  
 

• 45% lækkun frá 2005 á fjárhæð samningsins.  

• Ef samningurinn hefði verið verðtryggður frá 2005, hefði upphæð hans verið 922 m.kr.  

• Samningur var gerður til tveggja ára, 415 milljónir á ári.  

• Framlag til Framleiðnisjóðs var lækkaður úr 148 m.kr. í 15 m.kr.  

• Þróunarverkefni á lögbýlum voru sett til hliðar.  

• Jarðræktarsjóður verður óbreyttur 2011 og 2012.  

• Framlög til ráðgjafarþjónustu voru lækkuð.  

• Hærra hlutfall framlaga til ráðgjafarþjónustu fara eftirleiðs til greiðslu eftirlaunaskulda.  

• Kynbóta- og ræktunarstarf er sett í forgang, en þó er útilokað annað en að gjaldskrár hækki, 
t.d. fyrir kúasæðingar.  
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5.3. Um staðsetning aðalfundar 2011 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda samþykkir að aðalfundur og árshátíð sauðfjárbænda 2011 
verði haldin í Reykjavík 
 
Aðalfundur og árshátíð 2011 eru í Reykjavík 
 
 


