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Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 
7.-8. apríl 2011 

Setningarræða Sindra Sigurgeirssonar formanns 
 
Árið 2010 verður í framtíðinni í minnum haft vegna eldsumbrota hér á Íslandi.  
Þegar sauðfjárbændur komu síðast hér saman til aðalfundar hafði eldvirkni á 
Fimmvörðuhálsi minnkað mikið og bændur gengu með þá von í brjósti að engar 
áhyggjur þyrfti að hafa af frekari afleiðingum þess. Það varð þó ekki raunin.  Um 
miðjan aprílmánuð hófst sprengigos í Eyjafjallajökli sem hafði mikil áhrif á 
landbúnað á gossvæðinu.  Svipaða hluti má segja um þær náttúruhamfarir sem 
gengið hafa yfir í heiminum á liðnum mánuðum eins og flóð í Ástralíu og 
jarðskjálfta í Japan með tilheyrandi flóðbylgjum.  Samfara miklu mannfalli hefur 
orðið mikið tjón á innviðum, ræktarlandi og búpeningi.  
Allt þetta minnir okkur á það hve matvælaframleiðsla er háð umhverfisþáttum 
sem við fáum engan veginn ráðið við og því veit enginn hvað morgundagurinn 
ber í skauti sér. 
 
Það er því nöturlegt til þess að hugsa að þeir umhverfisþættir sem við þó höfum 
vald á og fáum við ráðið, skuli nú valda skaða við matvælaframleiðslu á Íslandi.  
Hin hreina og tæra náttúra sem tölum um við markaðsetningu afurða okkar 
hefur nú laskaða ímynd. 
Í fimm heimsálfum voru sagðar afar óljósar fréttir af díoxínmenguðu lambakjöti 
frá Íslandi. Þær fréttir voru byggðar á tilkynningu frá Matvælastofnun sem gerði 
ekki grein fyrir umfangi málsins eða þeirri staðreynd af kjötið kom frá mjög 
afmörkuðu svæði í nágrenni Sorpbrennslunnar Funa í Skutulsfirði og að magn 
þess nam einungis um 0,025% af árlegri innanlandssölu.  Þetta olli eðlilega 
áhyggjum og ruglingi meðal kaupenda hérlendis og erlendis og ýmsir höfðu 
samband við sína birgja vegna þess, og LS fékk margar fyrirspurnir.  Gefin var út 
önnur tilkynning frá MAST sem skýrði málið nokkuð og afmarkaði. 
Ekki er ljóst hvort þetta hafi langtímaáhrif á útflutning íslensks lambakjöts. Mál 
sem þessi geta þó auðveldlega stórskaðað okkar erlendu markaði.   Mikilvægt 
er að eftirlitsaðilar eins og Matvælastofnun og Umhverfisstofnun dragi lærdóm 
af þessu máli og láti slíkt og annað eins aldrei henda aftur. 
 
Sláturleyfishafar hafa gefið það út að þeir munu ekki taka við gripum frá 
svæðinu og ljóst er að búskapur mun amk. leggjast af tímabundið. Átakanlegt er 
að fylgjast með úræðaleysi stjórnvalda í málinu, þar sem hver vísar á annan um  
hver eigi að bæta bændunum tjón sitt. Síðar mun koma í ljós hversu mikið það 
er í krónum og aurum, þó að tjón þess sem neyðist óviljugur til að gefa lífsstarf 
sitt upp á bátinn verði seint metið til fjár. Þegar að því kemur verður það 
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sjónarmið að gilda að sá  sem sleppir út mengun beri ábyrgð á því tjóni sem hún 
veldur. Svo einfalt er það.  
 
 
Það eru fleiri utanaðkomandi þættir en umhverfislegir sem hafa áhrif á 
framleiðslu matvæla á Íslandi.  Þar má td. nefna pólitíska þætti! 
 
Hún nefnir sig norræna velferðarstjórn og er laustengt bandalag þingmanna 
Samfylkingar og hluta þingmanna Vinstri grænna.  Þessir lýðsins leiðsögumenn 
hafa kosið að breiða yfir eigið úrræðaleysi með því að benda á betri tíð og blóm 
í haga í örmum Evrópusambandsins.   Vandamálið er hins vegar að þjóðin er 
ósammála  og er andsnúin aðild að ESB, slíkt hafa allar skoðanakannanir síðustu 
missera sýnt.  En allt kemur fyrir ekki! Utanríkisráðherra rekur málið áfram , 
enda að eigin sögn,  vanur að reka Rauðaneskýrnar á sínum yngri árum. 
Það er fróðlegt að sjá hæstvirtan utanríkisráðherra gera tilraunir til að neita því 
að aðlögun sé nauðsynlegur hluti af viðræðuferlinu.  Bændasamtökin hafa tekið 
á móti nokkrum sendinefndum frá framkvæmdastjórn ESB.  Í einni slíkri 
heimsókn komu m.a. forstöðumaður sænsku landbúnaðarstofnunarinnar og 
einn af yfirmönnum þeirrar þýsku.  Aðspurðir um hvað framundan væri komu 
skýr svör: 
 
Fulltrúi þýsku stofnunarinnar lýsti því að margt þyrfti að vera klárt í stjórnsýslu 
íslensks landbúnaðar, og allri stjórnsýslu.   Við inngöngu austantjalds ríkjanna 
hefði stækkunarferli ESB verið endurskoðað.  Nú þurfa umsóknarríki að standa 
klár sem aðildarríki frá fyrsta degi.  Við undirritun aðildarsamnings verður því að 
liggja fyrir stjórnkerfi sem gerir Íslandi mögulegt að virka sem aðildarríki frá 
fyrsta degi aðildar. 
 
Fulltrúi sænsku stofnunarinnar, lýsti hvernig aðildarferillinn væri frábrugðin því 
sem var við inngöngu Svíþjóðar.  Svíar hefðu ekki hafið undirbúning fyrr en 
umsókn var samþykkt. Og það hefði ekki verið nægjanlega vel undirbúið er til 
aðildar kom og því skapað óánægju og vandamál í sænskum landbúnaði, við 
upphaf aðildar. Það sem hann hefði séð á Íslandi sýndist honum vera dæmigert 
um að hefjast þyrfti þegar handa.  Til dæmis væri upplýsingakerfi um land 
ófullkomið.  Öll skilgreining á hvað teldist landbúnaðarland væri óunnin.   
 
Þá tók þýski fulltrúinn  aftur til máls og sagði málið svo einfalt að ef kerfið væri 
ekki tilbúið við aðild, þá fengju bændur engar greiðslur.  Ekkert system, enginn 
peningur. 
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Þetta er aðeins dæmi um það hve fulltrúar ESB sem hingað hafa komið hafa 
verið hreinskilnir í sínum málflutningi. Enda er ekki óeðlilegt af hálfu ESB að 
gera kröfur um aðlögun ríkja sem hafa sótt um aðild, enda gera þeir ráð fyrir því 
að slíkri aðildarumsókn fylgi þjóðarvilji um að ganga inni í ESB eins og það er 
hverju sinni.  Slíkt á ekki við um Íslendinga sem vilja kíkja í pakkann og sjá svo 
til. Þjóðinni er svo talin trú um að hægt sé að fá varanlegar undanþágur alveg 
hægri vinstri.   Það er óheiðarlegt af okkur íslendingum gagnvart aðildarríkjum 
ESB að fórna tíma og peningum okkar og þeirra í könnunarviðræður um 
samning sem þjóðin kærir sig ekki um. 
 
Til að standa vörð um hagsmuni íslenskra bænda hefur Búnaðarþing  lagt fram 
varnarlínur sem einskonar samningsmarkmið í landbúnaðarmálum.  
Stjórnvöldum er því ekkert að vanbúnaði að láta reyna á samninga um 
landbúnaðarmál ef þeim er einhver alvara um að standa vörð um hagsmuni 
landbúnaðar.   Ég verð því miður að viðurkenna að ég er ekki bjartsýnn á að þar 
fylgi hugur máli.  Skýrasta vísbendingin um það er skipun samningahóps um 
landbúnaðarmál.  Sá hópur er að mínu mati ekki líklegur til að standa allur og 
samstíga vörð um íslenskan landbúnað.  Af hátt í þrjátíu fulltrúum eru aðeins 
þrír frá Bændasamtökum Íslands en aðrir eru ýmist fulltrúar ríkisstofnanna, 
ráðuneyta, sveitarfélaga eða hagsmunasamtaka eins og Neytendasamtakanna 
og Alþýðusambandsins.  
 
 

Samkeppniseftirlitið dró ekki af sér í tekjuöflun fyrir ríkissjóð á árinu.  Eftir að 
hafa sektað Haga vegna brota á samkeppnislögum vegna forverðmerkinga á 
kjötvörum snéri það sér að kjötvinnslum og afurðastöðvum í eigu bænda. SKE 
býr svo vel að hafa bæði eftirlitsvald og dómsvald, getur bæði rannsakað og 
refsað. Í þessu máli komst SKE að því að svokallaðar forverðmerkingar væru 
lóðrétt samráð um verð.  Í þessu máli játa Hagar á sig sök. Með því að gera það 
eru þeir um leið búnir að setja afurðastöðvar í landinu og kjötvinnslur í þá stöðu 
að þær eru einnig taldar hafa brotið lög.  

Nokkru áður en þetta kom upp óskaði eitt fyrirtæki, kjötvinnsla og 
afurðastöð í landinu, eftir fundi með Samkeppniseftirlitinu, bauð forstjóra 
stofnunarinnar í heimsókn til sín ásamt nokkrum starfsmönnum. Forsvarsmenn 
afurðastöðvarinnar höfðu efasemdir um að þeir væru að gera rétt. Samkvæmt 
lögum væri óljóst hvort þeim heimilt að framkvæma þessar verðmerkingar en 
vegna samkeppni við önnur fyrirtæki var þeim ekki stætt á öðru en að gera 
þetta með sama hætti og aðrir. Óskað var eftir leiðbeiningum frá 
Samkeppniseftirlitinu um það hvernig best væri að standa að slíkum málum. 
Slíkar leiðbeiningar fengust aldrei. En í sumar fékk fyrirtækið svokallað 
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andmælaskjal, ígildi ákæru, vegna brota á samkeppnislögum. Í framhaldi af því 
var fyrirtækinu  gert það ljóst með óformlegum hætti, að yrði það dæmt, gæti 
það þurft að borga fleiri hundruð milljónir króna í sekt en látið í það skína að 
það væri hægt að lækka þær upphæðir verulega með því að semja og játa á sig 
sök. Þetta eru óásættanleg vinnubrögð og ekkert eiga skylt við heiðarlegar og 
eðlilegar samningaumleitanir. 

Að mínu mati ætti SKE að vera meira upplýsandi og fyrirbyggjandi, notast  við 
tilmæli frekar en stanslausar refsingar og sektanir, t.d. að vekja athygli 
fyrirtækja á fyrri stigum á því að eitthvað kunni að vera athugavert í framgöngu 
þeirra á markaði og hvetja þau til að skoða málin og gera nauðsynlegar 
úrbætur. 

 
Fyrirtækin, afurðastöðvar í landbúnaði og kjötvinnslur, gengu í það hvert á 

eftir öðru að semja við Samkeppniseftirlitið um misháa upphæð, þau borguðu 
minnst sem komu fyrst og mest borguðu þau sem komu síðast. Þetta vald 
Samkeppniseftirlitsins og sjálfdæmi þess um þessar sektargreiðslur hafa kostað 
afurðastöðvar og kjötvinnslur í landbúnaði um 200 millj. kr. og hver skildi á 
endanum þurfa að borga það? Það eru bændur og neytendur 
 

Hver er svo árangurinn?  Verðskyn neytanda skaðast.  Óljósar merkingar gefa 
verslun færi á að rugla verðskyn neytenda.  Forverðmerking var fyrst og fremst 
þjónusta við neytendur og verslun.  Af fjöldamörgum aðgerðum til styrkja 
aðhald neytenda á vöruverð hefur þessi breyting væntanlega í för með sér 
mikla afturför.  Hver er síðan árangur af eftirliti með samkeppni?  Hefur hún 
skilað lægri verðum.  Hefur hún ekki fyrst og fremst skilað ógagnsæjum 
viðskipaháttum.  Við bændur viljum gagnsæi og heiðarleg samskipti milli 
framleiðanda, vinnslu, verslunar og neytenda.  Neytendur eiga heimtingu á að 
verðmyndun vöru sé gagnsæ og skýr. 

 
 

 
 
En svo við snúum okkur að góðu fréttunum þá snúast þær einmitt um 
neytendur, sem eru bestu vinir bændanna. 
Sala á innanlandsmarkaði hefur gengið mun betur nú í ár heldur en í fyrra.  Á 
seinustu þremur mánuðum hefur sala á lambakjöti innanlands aukist um 11.3%. 
Það segir okkur það að neytendur halda enn tryggð við lambakjötið og eru að 
skila sér aftur eftir tímabundna erfiðleika og kaupmáttarrýrnun.  Sú niðursveifla 
sem var á innanlandmarkaði á árinu 2009 vakti menn til umhugsunar um að 
leita annarra leiða.  Á sama tíma eykst eftirspurn erlendis og verð fara 
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hækkandi.  Á seinustu 12 mánuðum hefur útflutningur aukist um 60% og sé litið 
til seinustu þriggja mánaða er aukningin 90%.  Allt þetta hefur leitt af sér að 
birgðir af kindakjöti eru nú 25% minni en á sama tíma og í fyrra.  Verð á 
erlendum mörkuðum hafa einnig hækkað og því er kominn alveg ný staða í 
íslenskum sauðfjárbúskap. Það er orðið jafn hagstætt að flytja út og í sumum 
tilfellum hagstæðara en innanlandmarkaður. 
 
Þessum jákvæðu breytingum fylgja þó ýmsir vaxtaverkir.  Hér innanlands hefur 
borið á umræðu um að skortur verði á lambakjöti hér í sumar. Ennfremur hafa 
margir séð ofsjónum yfir þeim ríkisstuðningi sem fer til greinarinnar þegar tæp 
40% framleiðslunnar er flutt úr landi. 
 

Sem er afar athyglisvert þegar haft er í huga að, ekki fyrir löngu var lögskipað 
að hluti framleiðslu sauðfjárbænda var fluttur á erlendan markað.  Á þeim árum 
sem útflutningur skilaði lágum verðum voru ekki sömu áhyggjur þeirra aðila 
sem nú sjá ofsjónum yfir betri og hagfeldari aðstæðum.  Því miður virðist það 
vera að bændum megi alls ekki ganga vel og sérstaklega er slæmt þegar hagur 
þeirra vænkast. 
 
Í sauðfjársamningi milli bænda og ríkisins eru kveðið á um fasta upphæð á ári.  
Þó að framleiðslan aukist breytist sú upphæð ekki neitt og þar af leiðandi munu 
þær greiðslur sem greiddar eru á hvert kíló einfaldlega lækka eftir því sem 
framleiðslan eykst.  Samtals nema gjaldeyristekjur af útflutningi sauðfjárafurða 
nú tæpum 3 milljörðum.  Það er athyglisvert að setja þá upphæð í samhengi við 
rúma 4 milljarða sem greiddir eru í ríkisstuðning til sauðfjárræktar á hverju ári.  
Sauðfjárbændur eru að skapa gríðarlegar gjaldeyristekjur og taka því þátt í að 
skapa jákvæðan vöruskiptajöfnuð fyrir þjóðarbúið, um leið og þeir sjá 
innanlandsmarkaðnum fyrir úrvalsvöru á góðu verði 
 
Hvað varðar ótta fólks við að hér verði skortur á lambakjöti á komandi sumri 
teljum við að ekkert sé að óttast hvað það varðar.  Sauðfjárbændur leggja mikla 
áherslu á það að innanlandsmarkaði sé sinnt eins vel og kostur er.  Allt bendir til 
þess að nóg verði til af lambakjöti í allt sumar, það gæti þó mögulega orðið 
skortur á einstaka skrokkhlutum í skamman tíma. Það er einfaldlega þannig að 
sauðkindin hefur jú bara einn hrygg en tvö læri. 
Landsamtök sauðfjárbænda munu kappkosta að fjölbreytt og nægjanlegt 
framboð verði á lambakjöti á innanlandsmarkaði fram að næstu sláturtíð.  
Íslenskir neytendur hafa staðið með sauðfjárbændum í blíðu og stríðu. Þó að nú 
um stundir sé hagstætt að markaðssetja erlendis er innanlandsmarkaður okkar 
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mikilvægasti markaður.  Hollusta og tryggð íslenskra neytenda er einstök og 
fyrir það erum við sauðfjárbændur þakklátir. 

 
Á seinustu mánuðum höfum við unnið að Stefnumótun fyrir Landssamtök 
sauðfjárbænda til ársins 2015. Margir aðilar hafa verið kallaðir að þeirri vinnu 
og óhætt að segja að þetta starf hafi einkennst af mikilli bjartsýni.  
 
Sauðfjárbændur vilja leggja allan sinn metnað í að framleiða úrvalsvöru með 
áherslu á hollustu og hreinleika sem í auknum mæli verði markaðsett erlendis 
þannig að neytendum verði uppruni kjötsins ljós.  Ennfremur að hagræða eins 
og kostur er í greininni bæði heima á búunum sem og hjá afurðastöðvum til að 
auka tekjur bænda , tryggja betur rekstargrundvöll afurðastöðva og bjóða 
neytendum samkeppnishæft verð.  
 
Okkar framtíðarsýn er að greinin verði mikilvæg grunnstoð í atvinnulífi dreifðari 
byggða landsins, varðveiti og nýti gæði landsins með sjálfbærum hætti, tryggi 
innlendum neytendum gæðavöru á hagstæðu verði og skili verulegum 
gjaldeyristekjum  
 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 er settur.... 
 
 


