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Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 
Bændahöllinni við Hagatorg 

 
  7. - 8. apríl 2011 
 
Aðalfundur var settur í fundarsalnum Harvard á Hótel Sögu, kl. 13:00 þann  
7. apríl.   
 
Fimmtudagur 7. apríl 
 
1. Fundarsetning og kosning embættismanna. 
Sindri Sigurgeirsson formaður bauð landbúnaðarráðherra, aðalfundarfulltrúa og gesti 
velkomna. Í setningarræðunni fjallaði hann um utanaðkomandi áhrifaþætti á 
matvælaframleiðslu, s.s. umhverfislega og pólitíska. Hann fór yfir stöðu og tjón vegna 
díóxínmengunar í Skutulsfirði og ráðaleysi eftirlitsaðila og stjórnsýslunnar. Hann 
gagnrýndi velferðarríkisstjórnina, aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu og 
sagði frá heimsóknum sendinefnda ESB. Hann talaði um Samkeppniseftirlitið og 
aðgerðir þess á árinu sem snerta landbúnaðinn, s.s. vegna forverðmerkinga á 
kjötvörum. Hann sagði talsverða aukningu hafa verið undanfarið í sölu á lambakjöti 
og hækkandi verð á útfluttu sem gæti leitt til skorts á framboði hérlendis í sumar. 
Hann ræddi um sauðfjársamning við ríkið og hvernig tryggja mætti afrakstur 
afurðastöðvanna. Hann sagði frá yfirstandandi stefnumótunarvinnu samtakanna og 
framtíðarsýn.  

Setningarræða Sindra er birt í heild sinni á vef LS – saudfe.is 
 
Sindri lagði fram tillögu um að fundarstjórar yrðu Aðalsteinn Jónsson og Halldóra 
Björnsdóttir og það var samþykkt samhljóða. Hann sagði því næst aðalfund settan. 
 
Aðalsteinn Jónsson fundarstjóri fór í pontu og lagði fram tillögu að fundarritarar yrðu 
Einar Guðmann Örnólfsson, María Dóra Þórarinsdóttir og Guðbjörg Helga 
Jóhannesdóttir. Var það samþykkt samhljóða. Þá lagði fundarstjóri til að fulltrúar í 
kjörbréfanefnd yrðu; Böðvar Sigvaldi Böðvarsson formaður, Anna Berglind 
Halldórsdóttir og Baldur Björnsson og var það samþykkt. Aðalsteinn minntist á að 
fundurinn væri í beinni útsendingu á saudfe.is.  
 
 
2. Ávörp gesta 
 
a) Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 
Jón þakkaði þann heiður að fá að ávarpa gesti í upphafi fundar og óskaði fundinum 
farsældar í starfi. Hann var bjartsýnn og talaði um sölumál og útflutningstækifæri. 
Hann hrósaði sláturleyfishöfum og kjötvinnslum sem hafa unnið mikið starf á síðusu 
misserum í nýtingu hliðarafurða sem falla til við slátrun og vinnslu. Hann sagði það 
mikilvægt að allir hygðu að nýbreytni til að standast kröfur markaðsins. Hann talaði 
um matartengda ferðaþjónustu, hraðan vöxt hennar og að vaxtarmöguleikar hennar 
væru ríkulegir en kindakjötið væri í mikilvægu hlutverki þar. Hann minntist líka á 
sóknarfærin  
 
í Beint frá býli og fjölgun verkefna hjá Loðskinnu. Hann talaði um hreinleika 
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íslenskra landbúnaðarafurða, stuðning við lífrænan landbúnað og aukinn áhuga fyrir 
lífrænni framleiðslu. Hann fjallaði um fæðuöryggi. Ennfremur um reglugerð 
erfðabreyttra matvæla en hann taldi tækifæri felast þar og fjallaði um sérstöðu fyrir 
lambakjötsgeirann sem ætti að nýta í markaðssetningunni. Hann fjallaði lítillega um 
Evrópusambandsaðild og mikilvægi nýliðunar í framtíðinni.  
 
b) Haraldur Benediktsson formaður Bændasamtaka Íslands. 
Haraldur fjallaði stuttlega um verðmat á bújörðum sem væri höndlað með eins og 
verðbréf. Hann minntist á nýliðun og endurnýjun í bændastéttinni. Þvínæst sagði frá 
varnarlínum Bændasamtakanna vegna aðildarviðræðna ESB. Han sagði þær enn í 
vinnslu hjá samtökunum, en búið væri að kynna ríkisstjórninni drög að þeim. 
 
 
3. Verðlaunaafhending sæðingarstöðvanna fyrir besta lambaföður og 
besta reynda kynbótahrút 2011. 
Jón Viðar Jónmundsson og Lárus Birgisson kynntu úrslit og veittu verðlaun.  
Besti lambafaðirinn hlaut Borði (f.2008) frá tilraunabúi Landbúnaðarháskólans á 
Hesti. Besti alhliða kynbótahrúturinn hlaut Raftur (f.2005 - d.2010) einnig frá Hesti.  
 
 
4. Skýrslur 
 
4.1 Skýrsla Ístex, Ari Teitsson stjórnarformaður.  
Ari fór yfir fjárhag fyrirtækisins og sagði frá tvöföldun sölu í íslenskum krónum á 
tveimur síðustu árum. Hagnaður af rekstri árið 2010 var 60 milljónir króna. Það veitti 
svigrúm til hækkunar á verði ullargreiðslna til bænda. Í fyrsta sinn í mörg ár var 
greiddur út arður til eigenda og með því vildi fyrirtækið launa þolinmótt fjármagn. 
Viðsnúningurinn hjá fyrirtækinu undanfarið opnaði á skuldaniðurfærslu, nauðsynlegt 
viðhald á húsnæði og fjárfesting í tækni væri búið að tryggja rekstur næstu ára. 
Áætlanir gera ráð fyrir rekstrarafgangi 2011 vegna eftirspurnar á erlendum 
mörkuðum. Hann sagði vaxtaverki samhliða söluaukningu, en það vantar góða ull til 
framleiðslu. Hann bað fundarmenn að íhuga hvernig væri hægt að ná meira magni inn 
af  
1. flokks ull og lagði til að bændur flokkuðu ullina strax eftir rúning. Hann bað 
bændur um að taka grófustu ullina frá. Toppull væri vonlaus ef læraull fylgdi með.  

Skýrslan lá prentuð fyrir fundinum og er auk þess birt á vef LS – saudfe.is 
 
 
4.1.1. Umræður um lið skýrslu Ístex 
Ármann Guðmundsson óskaði eftir áliti um árangur af hringferð Guðjóns og Emmu 
sl. haust, hvort hafi skilað sér. 
 
Bragi Vagnsson spurði hvort að magn ullar hefði minnkað, vegna fjár sem væri gefið 
úti á veturna og hvort hér væri um bændur sem starfa við annað utan búskapar og 
hygðu því ekki að rúningi. 
 
Ari Teitsson lýsti árangri af hringferðinni. Þátttaka var fín víða en niðurstöður liggja 
ekki fyrir fyrr en að þvotti liðnum í sumar. Hann fullyrti að árangurinn yrði betri ull.  
Ari sagði að hlutverk ullar væri að skýla sauðfénu og ef bóndi kysi að láta það ganga 
úti, mætti hann ekki rýja féð á haustin. Menn veldu sér 
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búskaparhætti. Hann sagði magn ullar hafa  
minnkað – haustull og rúningur að hausti hefði aukist.  
 
4.2. Skýrsla stjórnar LS. Sindri Sigurgeirsson formaður  
Sindri færði kveðjur frá Fanneyju Ólöfu Lárusdóttur stjórnarmanni sem væri frá vegna 
veikinda og  Oddnýju Steinu Valsdóttur varamanni hennar sem væri í fæðingarorlofi. 
Sindri afsakaði sein skil á skýrslu stjórnar til fundarmanna. Hann spurði fundinn um 
hvenær ætti að birta viðmiðunarverðskrá? Nefnd var sett á laggirnar til að fjalla um 
hver ræktunarmarkmið greinarinnar væru. 
Ákvörðun hefur verið tekin um að fundir verði ekki á sömu stöðum tvö ár í heldur 
róterað milli staða. Hann sagðist kjósa að fundir yrðu fimm til sjö talsins. Óskaði hann 
eftir að tilmælum. Hann minntist einnig á Bjargráðasjóð og stöðuna gagnvart 
félagsmönnum. Hann minntist einnig á styrk til Heimssýnar. 
Sindri hvatti aðildarfélögin til að vera duglegri að senda inn fréttir og sýna frumkvæði 
þar.  

Skýrslan lá prentuð fyrir fundinum og er auk þess birt á vef LS – saudfe.is 
 
4.3. Skýrsla um framvindu mála frá aðalfundi 2010. Sigurður Eyþórsson. 
Hann fjallaði stuttlega um nokkur atriði úr skýrslu.Verðkönnun um eldsneyti. Litaða 
olían hefði verið að hækka meira en önnur olía. Verðlagning dýralyfja.  Starfshópur 
sem skoðaði þau mál fyrir Búnaðarþing 2011, skýrsla væri á borðum til dreifingar.  

Skýrslan lá prentuð fyrir fundinum og er auk þess birt á vef LS – saudfe.is 
 
4.4. Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs. Sigurður Eyþórsson 

Skýrslan lá prentuð fyrir fundinum og er auk þess birt á vef LS – saudfe.is 
 
4.5. Reikningar LS. Sigurður Eyþórsson 
Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri LS, kynnti reikninga samtakanna. 
Tekjur af búnaðargjaldi lækkuðu verulega milli ára og erfitt að gera áætlanir um þær 
vegna persónuverndar hjá RSK. Rekstrarniðurstaðan 2010 var neikvæð um 948.872 
kr.  

Reikningar lágu fyrir fundinum áritaðir og endurskoðaðir. 
 
 
5. Stefnumótunarverkefni LS. Ágúst Þorbjörnsson rekstrarráðgjafi  
Ágúst fór yfir drög að framtíðarsýn LS sem lágu fyrir og yrði unnið áfram með í 
nefndum. Framtíðarsýn LS var greind í fimm meginflokka eftir að SVÓT greining 
hafði verið unnin. Þessum meginflokkum var svo skipt niður í stefnu, markmið og 
leiðir. Meginflokkarnir eru; 1) Sala og markaðssetning á Innanlandsmarkaði, 2) Sala 
og markaðssetning á erlendum mörkuðum. 3) Fyrirkomulag slátrunar og vinnslu, 4) 
Fyrirkomulag opinbers stuðnings og 5) Rekstur búa.  

Nánari gögn og upplýsingar lágu fyrir fundi og er auk þess birt á vef LS-sauðfe.is 
 
 
 
5.1. Umræður um stefnumótun LS: 
Engar spurningar komu um erindið. Sindri benti á að hver nefnd fengi einn flokk. 
 
 
6.  Skýrsla kjörbréfanefndar og kynning fulltrúa 
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Böðvar Sigvaldi Böðvarsson, formaður kjörbréfanefndar greindi frá því að nefndin 
hefði  
yfirfarið kjörbréfin og gerði ekki athugasemdir við þau. Böðvar las upp nöfn 
réttkjörinna fulltrúa á þinginu og bað viðkomandi um að standa upp um leið og nafn 
þeirra væri lesið.  
 
Félag Nafn Heimili 
Dsb. í Bsb. Austurlands Bragi Vagnsson Burstafelli 
Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu Sigurbjörn Karlsson Smyrlabjörgum 
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 
Dsb. í Bsb. Vestfjarða Jóhann Pétur Ágústsson Brjánslæk 
Dsb. í Bsb. Vestfjarða Guðmundur G. Guðmundsson Kirkjubóli 
Fsb. á Héraði og Fjörðum Sigvaldi H. Ragnarsson Hákonarstöðum 
Fsb. á Héraði og Fjörðum Aðalsteinn Jónsson Klausturseli 
Fsb. á Héraði og Fjörðum Sigbjörn Óli Sævarsson Rauðholti 
Fsb. á Héraði og Fjörðum Helgi Haukur Hauksson Straumi 
Fsb. á Snæfellsnesi Albert Guðmundsson Heggstöðum 
Fsb. á Snæfellsnesi Þóra Sif Kópsdóttir Ystu -Görðum 
Fsb. á Snæfellsnesi Júlíus Konráðsson Gaur 
Fsb. á Suðurfjörðum Guðmundur Valur Gunnarsson Lindarbrekku 
Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Jón Kristófer Sigmarsson Hæli 
Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Gísli Geirsson Mosfelli 
Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Birgir Ingþórsson Uppsölum 
Fsb. í Árnessýslu Trausti Hjálmarsson Austurhlíð 
Fsb. í Árnessýslu Þorsteinn Logi Einarsson Egilsstaðakoti 
Fsb. í Árnessýslu Bjarni Másson Háholti 
Fsb. í Borgarfirði Baldvin Björnsson Skorholti 
Fsb. í Borgarfirði Þórhildur Þorsteinsdóttir Brekku 
Fsb. í Borgarfirði Einar Guðmann Örnólfsson Sigmundarstöðum 
Fsb. í Dalasýslu Þórarinn B. Þórarinnson Hvítadal II 
Fsb. í Dalasýslu Anna Berglind Halldórsdóttir Magnússkógum III 
Fsb. í Dalasýslu Jón Egill Jóhannsson Skerðingsstöðum 
Fsb. í Eyjafirði Birgir Arason Gullbrekku 
Fsb. í Eyjafirði Ásta F. Flosadóttir Höfða 
Fsb. í Rangárvallasýslu Erlendur Ingvarsson Skarði 
Fsb. í Rangárvallasýslu Baldur Björnsson Fitjamýri 
Fsb. í Rangárvallasýslu Ragnar Lárusson Stóra - Dal 
Fsb. í Skagafirði Halldóra Björnsdóttir Ketu 
Fsb. í Skagafirði Atli Már Traustason Syðri-Hofdölum 
Fsb. í Skagafirði Jóhannes Ríkharðsson Brúnastöðum 
Fsb. í Strandasýslu Guðbrandur Sverrisson Bassastöðum 
Fsb. í Strandasýslu Jóhann Ragnarsson Laxárdal 
Fsb. í Strandasýslu Guðbrandur Björnsson Smáhömrum 
Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Snorri Kristjánsson Stafni 
Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Arnór Erlingsson Þverá II 
Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Böðvar Baldursson Heiðargarði 
Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Gunnar Þórarinsson Þóroddsstöðum 
Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Mýrum II 
Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Hallfríður Ósk Ólafsdóttir Víðidalstungu 
Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu Ólafur Þorsteinn Gunnarsson Giljum 

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu Páll Eggertsson Mýrum 
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Bragi Vagnsson Burstafelli deild Vopnafjarðar var samþykktur í hópinn og óskað eftir 
kjörbréfi hans sem hafði ekki skilað sér. Júlíus Konráðsson Gaur varamaður Jón 
Bjarna Þorvarðarsonar fyrir Snæfellsnes mætti ekki. 
 
Ennfremur sátu fundinn stjórnarmenn LS og framkvæmdastjóri. 
Sindri Sigurgeirsson  formaður LS, Bakkakoti 
Þórarinn Ingi Pétursson  gjaldkeri, Grýtubakka 
Þorvaldur H. Þórðarson  meðstjórnandi, Stað 
Sigurður Eyþórsson  framkvæmdastjóri LS 
 
Fundi var frestað vegna kaffihlés kl. 15:45 og var settur aftur kl. 16:15. 
 
 
7. Almenn umræða 
Anna Berglind Halldórsdóttir talaði um Ístex og ullina. Hún sagðist ekki rýja fyrr en 
hiti kominn í húsið og gott át af stað. Húsakosturinn væri stór og ef ætti að rýja fyrr 
þyrfti að leggja í kostnað við hitun. Hún sagði ávinninginn þurfa að vera töluverðan til 
að svo yrði.  
 
Jóhannes Ríkharðsson sagði álit sitt á núverandi lambsullarflokkun. Hann vildo að 
búinn yrði til nýr flokkur fyrir ofan lambull 1 flokkinn þannig að Lambull 1 varð 
lambull 2. Betra væri að vera með lambsflokk úrval sem fyrsta flokk. 
 
Sigvaldi H. Ragnarsson þakkaði fyrir framsögur og erindi og minntist á ræðu Sindra 
og hve náttúruöflin geta minnt á sig. Minntist líka á úrræðaleysið vegna díóxín 
mengunarinnar og mikilvægi LS og BÍ að standa við bakið á þeim aðilum sem lenda í 
þess háttar áföllum. Hann fjallaði um breytt fyrirkomulag verðmerkinga í verslunum 
sem hann taldi að fældi frá neytendur og lýsti áhyggjum sínum yfir þessari nýju stöðu 
sem upp væri komin. Hann sagði matartengda ferðaþjónustu  góða og gilda og beindi 
því til  Jóns aðstoða bændur sem þetta stunda. Varðandi ESB aðild þá hvatti hann Jón 
Bjarnason til að standa upp og hætta þessu. Hann minntist á sein skýrsluskil stjórnar. 
Hann sagði vanta meiri tengingu á milli stjórnar og félaganna. Vildi að fundarboð 
stjórnar yrðu kynnt aðildarfélögum sem og að fundargerðir stjórnar kæmu fyrr inn á 
vefsíðuna. Hann þakkaði stjórn og BÍ þá mótspyrnu sem sýnd hefur verið vegna 
breytinga á náttúruverndarlögum. Hann spurði út í styrk til Heimsýnar, hvort 
upplýsingar væru farnar að skila sér og hvernig félagið ætlaði að nota útkomuna. 
Hann sagði mikilvægt að skilgreina hvaðan peningarnir kæmu sem væru settir í þetta, 
því aðalfundur samþykkir fjárhagsáætlanir. Hann spurði hvort stjórn gæti upplýst um 
samningaviðræður við fjármálastofnanir.  
 
 
Varðandi sölu á litaðri olíu, þá væru aðilar að kaupa hana sem ekki hafa rétt til þess 
og  
hvernig ætti að ná þeim fjármunum til baka? 
 
Stefán Vilhjálmsson fagsviðsstjóri kjötdeildar hjá MAST var gestur á fundi. Hann 
óskaði eftir að eiga áframhaldandi gott samstarf við sauðfjárbændur. Hann flutti vísu 
eftir Jóhannes á Gunnarsstöðum; 

Stendur hér með strengdan kvið 
Stefán Vilhjálmssonur. 
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Á Borgarfirði bagsar við 
að barna gamlar konur. 

 
Gísli Geirsson orti vísu vegna orða Braga Vagnssonar um að ullin væri aðallega í 
kringum hús bænda sem og féð; 

Margir tala um ullarauð  
sem oft hlýjar fólki á tánum. 
Þó endaði með því Braga bauð 
við Bólstaðaránum. 

 
Arnór Erlingsson sagðist óviss um tímasetningu viðmiðunarverðskrár, hafa bæri mið 
af því hvað heyrðist frá sláturleyfishöfum og gæta þyrfi að vera alls ekki neðarlega 
með verðhugmyndir. Sláturleyfishafar hefðu verið að breyta verðum eftir útgáfu 
verðskrár svo greinilegt að samkeppnin væri einhver. Gæti því orðið á svipuðum tíma 
og í fyrra.  
Hann sagði bændur rýja seinna nú en fyrir nokkrum árum. Lömbin væru oft rúin á 
eftir þeim fullorðnu og ætti það að vera til að þyngd kæmi í ullina, en hann sagðist þó 
ekki vita það gjörla. Sumir bændur sæju um verkið sjálfir og þá tæki það langan tíma 
og ullin yrði misjöfn. Erfitt væri að flokka ullina strax þegar enginn gæti tekið við 
henni. 
 
Aðalsteinn Jónsson þakkaði fyrir skýrslur og gögn sem bárust. Hann fjallaði um 
stoðkerfið og eftirlitskerfið, s.s. úrræðaleysi Umhverfisstofnunar, MAST og þá stöðu 
að verið væri að flytja alla dýralækna undir stofnunina frá litlum héruðum. Hann 
minntist á Samkeppnisstofnun sem honum þykir stunda beina fjárkúgunarstarfsemi, 
skyldaðir til að greiða háar upphæðir til Ríkissjóðs. Hann minntist ennfremur á 
óvænta aukningu í útflutningi vegna mikilla sveifla og áhættusams gengis. Hann 
talaði um ullarmat og varnarleysi bænda ef ull væri verðfelld. Einnig mæltist hann til 
bændur gætu sótt um að hafa eina bifreið á gulu númeri, því myndi létta á rekstri. 
Eldsneytisskattar legðust harðast á þá sem búa fjær þjónustu. Hann fagnaði því sem 
væri að gerast í markaðsmálum. 
 
Ármann Guðmundsson tjáði sig um skýrslu stjórnar sein skil. Hann taldi að 
viðmiðunarverð þyrfti að liggja fyrir snemma eða í júní-júlí til að auka pressuna á 
sláturleyfishafa. 
 
Trausti Hjálmarsson spurði út í frumbýlingastyrki, umsóknarfresti og afgreiðslu 
umsókna sem væri öðruvísi háttað nú en 2009. 
 
Guðbrandur Sverrisson vonaði að endurnýjunin gengi fljótar fyrir sig, þakkaði fyrir 
skýrslur og erindi. Hann fjallaði um ræðu ráðherra sem talaði um matartengda  
 
ferðaþjónustu og að Íslendingar vildu kynnast matarvenjum þar þeir kæmu. Af 
Austfjörðum hafði engispretta laumað sér í kálhöfuð sem væri alls ekki slæmt, þær 
væru steiktar og étnar sem vegasnakk í Malaví. Hann sagðist ekki langa í slíkt snakk. 
Hann  
 
fjallaði um hin ýmsu rekstrarleyfi sauðfjárbænda og blómatíð eftirlitsiðnaðarins s.s. 
Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, Matvælstofnun og það vinnueftirlit er snýr að 
bændum. Af tryggingum þarf að greiða tekjuskatt þó bændur hafi keypt tryggingarnar 
sjálfir, finnst þetta ekki ganga og þyrfti að athuga. Honum fannst 
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ótækt að framleiðandi hefði ekki andmælarétt á ullarmati og rétt til að bera ullina 
augum ef færa ætti hana niður um flokk og ræddi um óháð yfirmat í kærumálum. 
Hann vildi skoða núverandi gæðaflokka í stað þess að búa til nýja flokka.  
  
Bragi Vagnsson þakkaði ágæta vísu og Sindra fyrir ágætis skýrslu stjórnar. Gat þess 
að ráðherra hefði skautað fram hjá díóxín mengun og MAST og hvað hann ætlaði að 
gera í þeim málum. Hann benti á að sameining ráðuneyta hefði ekki verið í ræðu hans. 
Sameiningin tengdist óbeint við umsókn að Evrópusambandinu til að komast hjá 
áhrifum bænda og sjávarútvegsmanna og minnka mikilvægi þeirra í aðildarviðræðum.  
Mikill vilji væri til að takmarka eignir manna að auðlindum. Hann vildi ekki að það 
myndi lenda í lögum að bændur mættu ekki fara á vélknúnum ökutækjum um sín 
eigin lönd t.d. við hlunnindanýtingu.  
  
Birgir Ingþórsson kvartaði yfir seinum skilum en lýsti þó ánægju með formið á að lesa 
skýrsluna ekki upp á fundi. Ef skil væru svona sein, taldi hann upplestur 
nauðsynlegan.  
Hann taldi menn þurfa að gæta sín í ullarmálum. Margir keyptu þjónustu og þá væri 
atgangur mikill. Hann fjallaði um urðunarmál sem geta í framtíðinni falið í sér 
gífurlegan kostnað, að fara með nautgrip í urðun kosti tugi þúsunda. Hann taldi það 
kosta um 4000 kr að urða kind sem ekki gengur inn. Nýr kostnaðarliður færi því 
væntanlega að tikka inn hjá bændum. Varðandi viðmiðunarverð þá fannst honum ekki 
auðvelt fyrir LS að gefa út það út. Hvort sem verðið væri hátt eða lágt þá gæti það 
alltaf virkað neikvætt. Nú væri það innanlandsverðið sem væri að halda niðri verði til 
bænda og bændur þyrfu að standa fast á því við sláturleyfishafa til að ná verðinu upp. 
Lægra verð væri í dag innanlands en í útflutningi. Sláturleyfishafar þyrftu að gæta sín 
í samningum í haust. Hann fjallaði um fákeppni í smásöluverslun og mikilvægi þess 
að gæta að verðþróun á Íslandi. 
  
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson velti fyrir sér hvort merkingar væru vitlausar á pokum 
við móttöku ullar frekar en vitlaust mat á ullinni? Matsmenn komast ekki í gegnum 
alla ullina svo grófsortera hana. Hann lýsti aðferðafræðinni við mat og sagði ull 
verðfellda ef fyrstu þrír pokarnir stæðust ekki mat. Ef einn af þremur pokum þá er 
skoðað í fleiri poka. Honum fannst jákvætt að hafa fundinn í beinni, en kvartaði yfir 
að stefnumótunarerindið hefði verið á netinu.  
 
Atli Már Traustason þakkaði skýrslur. Honum fannst viðmiðunarverð eiga að koma 
ekki síðar en í júlí. Nauðynlegt væri að gera sér grein fyrir hækkunarþörf á liðnu 
hausti. Verðhugmyndir væru komnar í plast og áburð og óvíst hvar eldsneyti endaði, 
gott ef hægt væri að gefa það út. Ullarmálið væri greinilega heitasta málið. Hann taldi 
rangt að setja ull í 2. flokk sem væri í lagi, því nafnið gæfi ranga tilfinningu. Hann 
fjallaði um  
 
urðunarmál en bannað væri að urða heima í Skagafirði. Núverandi urðunarstöð var 
lokað og nýja urðunarstöðin tæki ekki við þessu. Brennsla mengar og er 
kostnaðarsöm. Moltugerð jákvæð í ESB, má nýta jörð eftir 21 dag en á Íslandi eftir 10 
ár. Hann sagði það ábyrgð sveitarfélaga að þessi mál væru í lagi. 
 
Guðmundur Grétar Guðmundsson gerði díóxín mengunarmálið og kerfið að 
umræðuefni.  
Þegar stýrihópurinn komst að niðurstöðu og bóndinn tók ákvörðun um að farga tók 
við vandamál hvar ætti að urða. Nefndi að til væri 
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riðuniðurskurðarsjóður og vildi sjá sambærilega reglugerð vegna tjóna sem þessara. 
Sá sem mengar ætti bera kostnaðinn en ekki tjónþoli. Varðandi ull þá fékk hann 
skerðingu á ullarmati. Hann átti leið inn á Blöndós og ræddi við matsmennina að hluti 
skerðingar var tekin til baka að mestu leyti. Var þar fræddur um að ef finnst galli að 
ákveðnu marki í 1. flokki þá fer allur flokkurinn í fellingu. Aðilar hafa gefist upp á 
kerfinu og setja bara allt í 2. flokk með tjóni fyrir hann og Ístex. Er kannski ekki 
úrvalsull en góð ull. Undantekning ef 2. flokkur er metinn. Haraldur kom inn á 
jarðalögin og taldi það stórt mál. Jákvæðir punktar væru t.d um byggingaskyldu jarða 
og hámarksfjölda sem eru þrjár jarðir. Nokkrar afurðastöðvar eru farnar að funda og 
kynna afurðir sínar í haust. 14% hækkun fyrir haustið. Vill að LS standi þétt við bakið 
á þeim í þessu. Þrepaskipting væri ennþá sem ætti að taka út því bændur komast ekki 
allir á sama tíma og því mismunun í gangi. Varðandi afurðaverð taldi hann raunhæfa 
hækkunarþörf vera á milli 30 og 40%. 
 
Birgir Arason þakkaði stjórn og framkvæmdastjóra fyrir skýrslur í upphafi fundar. 
Hann talaði um stofnanirnar og afleita þjónustu þar. Hann talaði um urðun og 
vandamál henni tengdri. Nú þyrfti að brenna skepnuúrgang. Viðmið á Íslandi vegna 
moltugerðar væru 70°c en á Sauðárkróki er moltugerðin 67°c svo ónothæf molta. Tók 
hann undir með Guðmundi um mengunarmálin fyrir vestan. Lagði hann til að 
verðskrá yrði lögð fram í júní. Varðandi ullarmál lenti hann líka í niðurfellingu, þó 
hann hefði tekið lömb í hús og klippt þau samdægurs eða daginn eftir en vill að 
bændur vandi sig varðandi ullarmál. Varðandi búfjárhald lagði hann til að mótuð verði 
stefna með sveitarfélögum en ekki eftirlitsstofnunum. 
 
Guðmundur Valur Gunnarsson talaði um eftirlitsiðnaðinn og ráðaleysið hjá þeim. 
Sömu málin malli ár eftir ár. Leyfisskyldu í sauðfjárrækt tíð umræða og taldi hann að 
MAST liti á hana sem tekjulind. Hann talaði um díóxínmengunina og sammála því 
sem fram hefur komið á fundi um hana. Hann benti á að skoða þyrfti ferli varðandi 
blökklambsull og flokkun á henni. Hann gagnrýndi greiðslukerfið, því það passi ekki 
staðgreiðslukerfi annara aðfanga, sérstaklega ekki þegar arðgreiðslur hefðu átt sér 
stað. Fundur félags hans sendi sláturleyfishöfum áskorun um að birta betri 
upplýsingar, því birta eingöngu um kjötflokkana, en ekki gærurnar, innmat, akstur og 
raunverulegan sláturkostnað. Ef menn vildu fara með lömbin sem lengst þá ættu þeir 
að taka þátt í flutningskostnaði. Þrepaskipting í verðlagningu væri óþolandi því 
bændum með fé á fjalli mismunað. Hann talaði um dýralækna, uppsagnir þeirra og 
velti fyrir sér hvað kæmi í staðinn.  
 
Þóra Sif Kópsdóttir þakkaði stjórn fyrir skýrsluna og var sammála því sem áður hafði 
komið fram. Varðandi eftirlitskerfið þá væru bændur að verða fóðurframleiðendur og  
 
 
þyrftu að greiða fyrir enn eitt leyfið. Herdís Þorvaldsdóttir  skrifaði handrit og sendi til 
yfirlestrar. Staðreyndavitleysur hennar væru miklar og hafði hún áhyggjur af afurð  
 
hennar. Hún spurði hverjir væru í þessu með henni? Hún velti fyrir sér hvort þyrfti að 
fara að undirbúa efni í kjölfar frumsýningar? Hún sagðist svartsýn um að leiðréttingar 
hefðu komist til skila. Bændur græddu landið en hún virtist ekki sjá það. Hún lýsti yfir 
áhyggjum sínum vegna díóxínmengunarinnar. 
 
Guðbrandur Sverrisson taldi menn ekki geta skellt allri skuld á Ístex. Ef hvítur haus, 
þá ullin sett í 1.flokks pokann. Ef bændur vildu geta gagnrýnt mat, þá 
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ættu þeir að vanda sig. Er lausnin að taka tiltæka matsmenn sem bændur geta kallað 
heim? Hann sagðist ósáttur við að ekkert væri hægt að gera nema með 
leyfisveitingum. Ekkert leyfi þyrfti til að eiga börn, það væri hægt að taka barn af 
foreldrum sem ekki sinntu skyldustörfum. Sama hlyti að eiga við um bændur sem ekki 
sinntu skepnum og færu illa með þær. MAST er ekki  
feimið þegar vantar merki í lömb í sláturhúsum þó skýrt eyrnamark vísi til bús. 
Vinnubrögð þessi væru óviðunandi. 
 
Ólafur Þorsteinn Gunnarsson þakkaði skýrslur og erindi. Hann þakkaði aðstoð fyrir 
hönd bænda undir Eyjafjöllum Fréttaflutningur var ofurkeyrður og ágangur 
fréttamanna mikill. 
Honum fannst ullarnámskeiðin takast vel og hefðu verið upplýsandi. Hann gagnrýndi 
stjórnun MAST. Gott og gilt fólk með mikla fagmenntun þar sem gæti ekki unnið 
átölulaust. Viðbrögðin urðu fálmkennd og fé sprautað í Mýrdal eftir sýkingu á 
svæðinu. Bréf var sent út og bændur beðnir að sprauta ef þeir nenntu því. Hann 
minntist á borgarstjórann og dýraáhuga hans og hugmyndir um jólaköttinn.  
 
Erlendur Ingvarsson þakkaði skýrslurnar. Fjallaði um stöðu héraðsdýralækna og sagði 
samtökin gráta hana. Hann talaði um myndatöku Herdísar.  
 
Almennum umræðum lauk kl. 18:05 
 
7.1. Svör við spurningum í almennum umræðum: 
Sigurður Eyþórsson fór fyrstur í pontu og útskýrði að arðgreiðsla Ístex væri fágæt 
staðreynd, aðeins í annað sinn í sögunni og hefði verið til að þakka þolinmótt 
fjármagn.  
Hann sagði að þrátt fyrir að farið hefði verið út í ullarnámskeiðin, þá þyrfti að vinna 
með fyrirtækinu að skapa frið um yfirmatið til að sanngirni yrði gætt. Hráefnið þyrfti 
líka að vera ásættanlegt fyrir fyrirtækið. Hann útskýrði að  greiðslurnar og 
greiðslufyrirkomulag sem kæmi í gegnum sauðfjársamninginn og ullargreiðslurnar 
kæmu misjafnt á árinu og þyrfti að hafa það í huga. Ekki væri hér um að ræða 
sambærilegt fyrirkomulag og greiðslur frá afurðastöðvum. Hann sagði stjórn LS hafa 
lesið yfir handrit Herdísar, gerðar voru hátt á annað hundrað athugasemdir og hann 
vissi ekki viðbrögð hennar. Henni var svarað málefnalega sama hver lokaafurðin yrði. 
Hann sagði gæludýraáhuga borgarstjórans og áhuga á ísbjörnum kominn vegna 
misskilnings. Aðstoðarmaður hans sagði í bílnum einn daginn „Eigum við ekki að fá 
okkur ís Björn“?  
Til útskýringar á frumbýlingastyrkveitingum þá hófust þær 2008 en eftirspurn var 
minni en áætlanir gerðu ráð fyrir. Auglýst var því tvisvar sinnum árið 2008 og þrisvar 
sinnum árið 2009. Hægt var að sækja um oftar og fá greitt samkvæmt því. Í fyrra var 
þetta ekki  
 
gert, því í reglunum væri gert ráð fyrir einni auglýsingu á ári. Í mars bárust yfir 50 
umsóknir og ef allir fá styrk, þá klárast það sem áætlað er í þessa styrki á árinu og því 
ekki grundvöllur fyrir annarri auglýsingu. Fyrirkomulag veltur því á svigrúmi hverju 
sinni.  
 
Haraldur Benediktsson svaraði fyrirspurnum. Hann sagði engan einn málaflokk hjá BÍ 
hafa fengið jafnmikla fjármuni og tíma og skuldamál bænda enda stöðugt verið að 
bíða  
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eftir losun tappa til að málin fengju framgang. BÍ væri búið að gera smning við Artica 
Finance til að freista þess að þoka málum áfram og meta ráðgjöf sem bændur fengju 
hjá fjármálastofnunum. Nú væru deilur um endurútreikning lána, s.s. uppgerð lán sem 
var búið að greiða upp og ranga útreikninga. Haraldur sagði Jóhannes Sigfússon 
berjast fyrir því að fá einn bíl á gulu númeri á lögheimli og útlit væri jákvætt.  Hann 
sagði bændur hafa fengið aðstoð vegna díoxínmengunarinnar þó það færi hljótt. 
Bændur stæðu nú frammi fyrir nýjum tímum þar sem utanaðkomandi mengun er hafin 
að hafa áhrif.  Hann  
taldi það vel koma til greina að fara svipaða leið og riðuniðurskurður en fundurinn 
þyrfti að skera úr um það.  
 
Sindri Sigurgeirsson þakkaði góðar umræður. Varðandi fundargögn lofaði hann að 
bæta skil. Hann sagði að ekki hefði verið gerð grein fyrir styrk til Heimssýnar fyrir 
ári, en það hefði nú verið gert. Fjármagnið var til. Hann sagði stjórnina á góðri leið 
með sjö fundi út frá undangengndum umræðum. Hann sagðist túlka sem fundarmenn 
teldu lok júní eða í júlí vera rétta tímapunktinn fyrir útgáfu viðmiðunarverðs. 
Varðandi litaða olíu þá væru komnar niðurstöður úr nefnd og mun verða meira unnið 
með þær upplýsingar. Hann sagði Ístex taka myndir til sönnunar ef ull væri niðurfærð. 
Málið væri hjá fagnefnd og kæmi fram á fundi. Varðandi takmörkun á vélknúin 
ökutæki og nýtingu á bújörðum þá voru gerðar athugasemdir um það og skilað inn. 
Hann sagði árlegt samráðsþing MAST á næstu dögum og allir væru velkomnir. 
Varðandi útflutningsmál þá væri gengi íslensku krónunnar ógn. Þó væri hún minni þar 
sem gefið hefði verið út að höftin yrðu ekki afnumin á næstunni. Hann sagði 
innanlandsmarkað verða að vera samkeppnishæfan við útflutning. Lítil álagning væri 
almennt á lambakjöti samanborið við aðrar matvörur.  Lambið væri notað til að 
trekkja viðskiptavini í verslanir því það nyti tryggðar viðskiptavina.  
Hann svaraði spurningum varðandi uppbótarverð frá sláturleyfishöfum. Varðandi 
uppbót á verð þá vantaði 13% upp á að þeir greiddu það viðmiðunarverð sem gefið 
var út í fyrra og óljóst hvernig þetta færi í ár. Hann sagði þrepakerfi í upphafi 
sláturtíðar en verðið lækkaði ekki eftir 39. viku í fyrra. Bændur vildu orðið fá að vita 
nánar um skiptingu verðmæta milli gæra og hliðarafurða. Búið væri að gefa út að 
hliðarafurðir gæfu af sér 750 -760 kr á dilk. Og flutningskostnaður á hvert lamb væri 
360 kr. Meðalverð væri 420 kr á flutningi á Hvammstanga. Meðalverð í útflutningi 
væri ekki á takteini en ætluðu sláturleyfishafar að veita meiri upplýsingar í 
væntanlegu fréttabréfi. 
Hann upplýsti að barnabörn Herdísar Þorvaldsdóttur væru með henni í verkefninu. 
Samskipti fóru fram í gegnum tölvupóst við barnabarn hennar fyrir hennar hönd. 
Sindri gerði ekki ráð fyrir að LS fengi frekari ritrýni á verkinu.Hann sagði 
Landgræðsluna ekki koma að málinu. Hann sagði LS undirbúið til að taka á 
staðreyndavillum því svörin væru til reiðu og hvað bæri útaf þeirra á milli.  
 
Sindri ræddi við Matvælastofnun um leyfisskyldu og menntunarkröfur jafnframt. 
Margir bændur kysu leyfisskyldu, en menn þyftu að vera einbeittir og samstíga. Til 
væri fordæmismál úr Kelduhverfi til að taka á slíkum málum með núverandi lögum. 
Varðandi rannsóknir á fósturláti, lungnasjúkdómum o.fl. þá væri markmið að fara út í 
rannsóknir. Hann flutti að lokum vísu um þyngingu ullarinnar. Guðmundur 
Böðvarsson orti vísu um miðja síðustu öld um Bárð á Skjóli í Borgarfirði; 

 
Oft beið hann öðrum lengur 
með ullina sína á vorin. 
Er sólskin og þrálátir þerrar  
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þurrkuðu tún og hlað. 
En loks þegar regn um rúður  
rann eins og lækjarstrengur 
Komið var kaupmannaveður,  
kapphlaup og forarsvað. 
Upp stóð þá ísarls meiður 
árla og lagði af stað. 

 
Aðalsteinn sagði almennum umræðum lokið. 
  
8. Mál lögð fram og vísað til nefnda 
Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar LS að skiptingu fulltrúa í nefndir ásamt tillögu að 
því hvaða mál skyldu ganga til hverrar nefndar samkvæmt númerum sem tillögurnar 
hafa í gögnum sem lágu fyrir fundinum. Nefndarskipan var ekki í samræmi við 
samþykktir félagsins. Undanþáguákvæði var notað, en taka þarf þetta til skoðunar í 
framhaldi. 
 

1. Markaðs og kjaranefnd 
 Gunnar Þórarinsson formaður 

Aðalsteinn Jónsson 
Anna Berglind Halldórsdóttir 
Atli Már Traustason 
Ármann Guðmundsson 
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson 
Einar Guðmann Örnólfsson 
Erlendur Ingvarsson 
Guðbrandur Sverrisson 
Jón Kristófer Sigmarsson 
� 19 mál til afgreiðslu. 

2. Allsherjarnefnd 
 Þórhildur Þorsteinsdóttir formaður 

Birgir Arason 
Bragi Vagnsson 
Guðmundur Valur Gunnarsson 
Jóhann Pétur Ágústsson 
María Dóra Þórarinsdóttir 
Páll Eggertsson 
Sigbjörn Óli Sævarsson 
Trausti Hjálmarsson 
Þórarinn B. Þórarinnson 
� 17 mál til afgreiðslu. 

 
Fagnefnd 

 Jóhannes Ríkharðsson 
Arnór Erlingsson 
Baldur Björnsson 
Guðbrandur Björnsson 
Hallfríður Ósk Ólafsdóttir 
Jón Bjarni Þorvarðarson 
Ólafur Þorsteinn Gunnarsson 
Sigurður Þór Guðmundsson 
Sigvaldi H. Ragnarsson 
Þorsteinn Logi Einarsson 
� 14 mál til afgreiðslu. 

 

Félagsmálanefnd 
 Einar Ófeigur Björnsson 

Birgir Ingþórsson 
Bjarni Másson 
Böðvar Baldursson 
Guðmundur G. Guðmundsson 
Halldóra Björnsdóttir 
Helgi Haukur Hauksson 
Jóhann Ragnarsson 
Sigurbjörn Karlsson 
Þóra Sif Kópsdóttir 
� 11 mál til afgreiðslu. 

 
Fjárhagsnefnd 
Ásta F. Flosadóttir formaður 
Albert Guðmundsson 
Baldvin Björnsson 
Gísli Geirsson 
Jón Egill Jóhannsson 
Ragnar Lárusson 
Snorri Kristjánsson 
� 9 mál til afgreiðslu. 

 

 

 
Fundi var frestað kl. 18.51 til kl. 11.00 á föstudag. Nefndarstörf voru á dagskrá að 
loknum kvöldverði kl. 20:00 og aftur í fyrramálið kl. 8.00-11:00. 
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Föstudagur 8.apríl 
Fundur hófst kl 11.00. 
 
 
9. Afgreiðsla mála  
 
Mál frá Allsherjarnefnd 
Framsögumaður allra tillagna var Þórhildur Þorsteinsdóttir 
 
2.1.  Stjórnsýsla Matvælastofnunar 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 krefst þess af Alþingi að starfshættir 
og stjórnsýsla Matvælastofnunar verði tekin til athugunar af til þess bærum aðilum.  
 
Greinargerð:  
Þar sem Matvælastofnun fer með almannafé, er handhafi stjórnvalds og fer með 
breiðan flokk málefna sem varða landbúnað, skiptir miklu máli fyrir alla sem starfa 
við landbúnað að stofnunin verði starfi sínu vaxin og njóti trausts og virðingar innan 
bændastéttar sem utan.  Mörg undanfarin ár hafa komið fram alvarlegir misbrestir á 
störfum og starfsháttum Matvælastofnunar. Stjórnvöld hafa í litlu sinnt umkvörtunum 
bænda þess efnis. Opinber úttekt á stofnuninni hefur ekki farið fram og enn sem fyrr 
verða bændur varir við mikla annmarka á starfsháttum stofnunarinnar. 

samþykkt samhljóða. 
 
2.2.  Meðferð sjúkdómasýna 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar LS að 
Matvælastofnun verði krafin um rekjanleika sjúkdómasýna frá sláturhúsum til 
einstakra gripa og endurskoði alla verkferla við töku og meðferð sýna, ásamt því að á 
hreinu sé hvernig niðurstöður eru tilkynntar bændum og dýralæknum. 
 
� Þórhildur gerði grein fyrir tilvist tillögunnar en hennar bú var sett á 

garnaveikislista vegna mistaka við meðferð sýna. 
� Erlendur Ingvarsson sagði reynslusögu 
� Jóhannes Ríkharðsson fagnaði tillögu og lýsti yfir stuðningi við hana. 

 
� Sindri Sigurgeirsson gerði tillögur að breyttu orðalagi um einstaklingsmerkingar  

samþykkt samhljóða  
  
2.3. Smitsjúkdómafræðsla 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 skorar á Matvælastofnun að sinna 
betur fræðslu varðandi smitsjúkdóma í sauðfé og í samvinnu við Tilraunastöð HÍ á 
Keldum ráðast  í  heilsufarsrannsóknir á sauðfé. Þar verði áhersla lögð á  
lungnasjúkdóma með það að markmiði að kortleggja útbreiðslu þeirra og þróa 
bóluefni.  Einnig verði reynt til þrautar að leita orsaka fósturdauða og tannloss sem 
enn eru að valda miklu tjóni víða um land. 
Greinargerð: 
Með niðurlagningu varnarlína og stækkandi smitvarnarhólfa er brýnt að kortleggja 
útbreiðslu smitsjúkdóma svo brugðist verði við í tíma. Þá er nauðsynlegt að fræða 
bændur um smitleiðir og sjúkdómavarnir.  
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� Jóhannes Ríkharðsson benti á háa verðlagningu á mati sýna. 
� Birgir Arason sagði að þyrfti að skerpa samstarfssamninginn. 

samþykkt samhljóða. 
 
2.4. Starfsleyfi í sauðfjárrækt 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011  hafnar alfarið hugmyndum um  
starfsleyfi til sauðfjárræktar. Fundurinn skorar á löggjafarvaldið að nú þegar verði efld 
lög um búfjárhald og fleira nr 103 frá 2002 svo unnt verði að taka á málum á 
skjótvirkan og markvissan hátt. 
Greinargerð: 
Svo virðist að þegar upp koma vandamál vegna búfjárhalds þá skorti opinbera aðila 
kjark til að taka á málum. Leyfisveitingar til sauðfjárræktar munu ekki leysa þau 
vandamál sem upp kunna að koma í greininni. 
 
� Sigurður Þór Guðmundsson tjáði sig um lögin og sagði menn ekki svipta leyfi án 

dóms og ekki fyrr en við ítrekað brot. 
� Sigvaldi Ragnarsson áleit menntunarkröfur geta orðið hamlandi fyrir 

kynslóðaskipti vegna mögulegs skorts á fagmenntun. 
samþykkt samhljóða. 

 
 
2.5. Dýralæknaþjónusta: 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011  krefst þess að Sjávarútvegs- og 
Landbúnaðarráðherra tryggi að farið verði eftir reglugerð Nr. 570 frá 5. júlí 2010 sem 
ætlað er að tryggja  dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum.  
 

REGLUGERÐ 
um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum. 

 
1. gr. 

Matvælastofnun skal tryggja eins og kostur er dýravelferð, dýralæknaþjónustu svo og 
bráðaþjónustu á eftirtöldum stöðum á landinu: Snæfellsnesi, í Dalasýslu, á 

Vestfjörðum, í  

Austur- og Vestur-Húnavatnssýslum, í Suður- og Norður-Þingeyjarsýslum, í Norður- 
og Suður-Múlasýslum og í Austur- og Vestur-Skaftafellssýslum. 

2. gr. 
Til að tryggja nauðsynlega dýralæknaþjónustu svo og dýravelferð og bráðaþjónustu 

við dýr er Matvælastofnun heimilt að greiða fyrir staðaruppbætur og/eða hluta 
ferðakostnaðar dýralæknis sem tekur að sér að veita þjónustu samkvæmt 1. gr. Við 
mat á því hvort nauðsynleg dýralæknaþjónusta er fyrir hendi á tilteknu svæði eða 
bráðaþjónusta skal hafa hliðsjón af staðsetningu opinberra eftirlitsdýralækna, 

annarra en héraðsdýralækna, á viðkomandi svæði. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett með stoð í 13. gr. a laga nr. 66/1998, um dýralækna og 

heilbrigðisþjónustu við dýr sbr. og bráðbirgðaákvæði sömu laga. 
 

4. gr. 
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Reglugerðin tekur gildi 1. nóvember 2011. 
samþykkt samhljóða. 

 
2.6. Lambavanhöld á sumri 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar Landssamtaka 
sauðfjárbænda að hlutast til um að gerð verði athugun á vanhöldum lamba að sumri. 
Greinargerð: 
Nú er svo komið að á sumum svæðum eru viðvarandi slæmar heimtur að hausti og er 
það því töluverður fjárhagslegur skaði fyrir bændur.  Það vakna upp spurningar hvað 
það er sem er að valda þessum vanhöldum og hvort að það sé eitthvað sem er hægt að 
fyrirbyggja eða ekki. 
 
� Arnór Erlingsson bað um nánari skýringar á framkvæmd. 
� Þóra Kópsdóttir útskýrði að tilgangur þessa máls væri að hlutast til að fá 

nemendur í LBHÍ til að vinna rannsóknina, að finna fjármagn og starfsafl til þess. 
� Jóhann Pétur Ágústsson tók til máls.  
� Sindri Sigurgeirsson lagði fram smávægilega orðalagsbreytingu utan úr sal. 

samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum 
 
2.7. Díóxínmengun 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 telur brýnt að landbúnaðarframleiðslu 
á Íslandi stafi ekki hætta af utanaðkomandi mengun. Þá harmar fundurinn sérstaklega 
þá stöðu sem upp er komin eftir díoxínmengunarmálið í Skutulsfirði.  Ljóst er að það 
mun hefta landbúnað á svæðinu og búvörur þaðan  verða taldar óhæfar til manneldis, 
þó í sumum tilvikum sé það aðeins vegna grunsemda.  Í ljósi þess að samtök 
sláturleyfishafa hafa ályktað á þann veg að ekki verði tekið við gripum til slátrunar frá 
þeim búum sem talin eru hafa orðið fyrir mengunaráhrifum, er mikilvægt að 
stjórnvöld bregðist strax við til að bændur á svæðinu þurfi ekki lengur að búa við 
óvissuástand. Eðlilegast er að samið sé við þá um niðurskurð bústofnsins gegn 
greiðslu bústofns- og afurðatjónsbóta með svipuðu sniði og gert er þegar  skorið er 
niður vegna riðuveiki. 
 
� Jóhann Ragnarsson lagði fram orðalagsbreytingu. 

samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum 
 
2.8. Stjórnsýsla Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar vegna díóxínmálsins  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 fordæmir stjórnsýslu 
Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar vegna díoxínmálsins í Skutulsfirði. Eftirlit 
UST með sorpbrennslunni Funa var ófullnægjandi sem og upplýsingagjöf til 
almennings. Enn er óvíst hversu miklum skaða MAST olli á orðspori íslenskra 
landbúnaðarvara erlendis með ónákvæmri og illa tímasettri upplýsingagjöf til erlendra 
aðila.  Fara verður ofan í alla verkferla tengda tilvikum sem þessum hjá báðum 
stofnununum og sjá til þess að mál sem þetta endurtaki sig ekki. 

samþykkt samhljóða  
 
2.9. Atvinnustefna í dreifbýli 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 skorar á stjórnvöld að  að taka tillit til 
sauðfjárræktar sem atvinnugreinar þegar ríkisstjórnin mótar framtíðarstefnu í 
atvinnumálum á landsbyggðinni. 
Greinargerð:  
Mikilvægt er á hverjum tíma að merki atvinnugreinarinnar sé haldið 



 

Aðalfundur LS 2011    15 

á lofti ekki síst þegar þrengir að efnahagslífinu og atvinnu í dreifbýli. Skemmst er að 
minnast áætlunar ríkisstjórnarinnar um atvinnumál á landsbyggðinni, í Sóknaráætlun 
2020 virtist sem svo að sauðfjárrækt sem og annar landbúnaður ættu ekki uppá 
pallborðið við mótun slíkrar framtíðarstefnu. 
 
� Guðbrandur Sverrisson lagði fram orðalagsbreytingu. 
� Bragi Vagnsson vakti athygli á að allsherjarnefnd fékk 16 tillögur sem var fækkað 

niður í 9, þannig að kjarni þeirra kæmi fram í tillögunum. 
� Guðbrandur Björnsson lagði fram smávægilega orðalagsbreytingu. 
� Þorvaldur H. Þórðarson vildi að stjórn yrði falið að fylgja málinu eftir. 

Samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum 
 
 
 
 
 
Mál frá Markaðs- og kjaranefnd 
 
4.1. Lambakjötskynningar úti á landi 
Framsögumaður: Einar Guðmann Örnólfsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til Markaðsráðs og 
aðildarfélaga LS að vera með kynningar á lambakjöti sem víðast og eru bændur 
hvattir til að taka þátt í þeim.  Einnig gæti Markaðsráð kynnt starfsemi sína í leiðinni. 

samþykkt samhljóða. 
 
4.2. Starfsþjálfun í sveitum 
Framsögumaður: Gunnar Þórarinsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 felur stjórn LS að taka saman 
upplýsingar og kynna fyrir bændum möguleika þeirra til að ráða til sín fólk af 
atvinnuleysisskrá í  
 
tímabundna starfsþjálfun eða önnur  verkefni, í samræmi við reglur 
Vinnumálastofnunar.  

samþykkt samhljóða. 
 
4.3. Fyrirkomulag álagsgreiðslna gæðastýringar  
Framsögumaður: Böðvar Sigvaldi Böðvarsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011  beinir til stjórnar Landssamtaka 
sauðfjárbænda að beita sér fyrir nauðsynlegum reglugerðarbreytingum, til þess að allt 
lambakjöt, sem framleitt er innan gæðastýringar, njóti gæðastýringarálags. 
 
� Böðvar sagði tillöguna lagða fyrir fund sem minnihlutaálit. Fjórir nefndarmenn 

samþykktu á móti fimm sem andmæltu henni. Sláturleyfishafinn ætti að vera með 
verðstefnu sem er um leið ræktunarstefna. Ekkert í gæðastýringu semtengdist  
gæðum kjötsins heldur eingöngu framleiðsluaðferð.  

� Aðalsteinn Jónsson sagði meirihluta nefndar fyrir því að setja málið ekki fyrir 
fundinn. Hann taldi ekki markaðsleg rök fyrir breytingu sem myndu leiða til 
lækkunar á kjötverði. Markaðurinn vildi ekki kjöt með 30% fitu og því ætti ekki 
að hvetja til framleiðslu sem fælu ekki í sér verðmæti. 

� Jóhann Ríkharðsson var ósammála tillögunni. Hvatti til metnaðar sauðfjárbænda, 
því verið er að rækta dýr til kjötframleiðslu 
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� Erlendur Ingvarsson bað Jóhannes Sveinbjörnsson um að koma upp og útskýra 
fitumyndun og nýtingarmöguleika. 

� Jóhannes Sveinbjörnsson frá Heiðarbæ, gestur fundarins, útskýrði fitumyndun og 
nýtingarmöguleika í verkefni sem hann framkvæmdi eftir flokkum. Vöðvi, fita og 
bein, kerfið sem við notum skýrði það ekki mikið, heldur segði fallþunginn meira. 
Sagðist ekki vera fulltrúi á fundinum en vildi koma útskýringum á framfæri. 

� Birgir Inþórsson tók undir með Aðalsteini og Jóhannesi. Hluti af gæðastýringu 
væri leið til að koma peningum til bænda, sem væri ímyndarlega séð jákvæð leið. 
Það þyrfti að sýna fram á raunverulega gæðastýringu. Með því að taka flokkana þá 
væru ákveðin ræktunarmarkmið sett. Hvað vill markaðurinn? Fáir bæðu um flokk 
P, og fituflokk 4 og 5. Ekki stórar tölur í peningum. Vildi ekki að málið úr nefnd 
nema með meirihlutasamþykki. Málið hefði því átt að fara undir „Önnur mál“. 
Hann lagði til að menn sameini tillögur meira, tillögufjöldinn sé of mikill.  

 
Gert hlé á fundi fyrir hádegismat kl. 12:15. 
Fundur var settur aftur kl. 13:00 
 
� Anna Berglind Halldórsdóttir tjáði fundi að hún hefði setið hjá í atkvæðagreiðslu í 

nefnd. Hún sagðist hrædd um að sláturleyfishafar féllu frá þrepaskiptingu. 
� Jóhann Pétur Ágústsson sagðist hlynntur að borga ætti fyrir alla útselda flokka. 

Fitan hefði minnkað ár frá ári, 2% af heild félli utan þessara greiðslna og bændur 
fengju ekki greitt fyrir sína framleiðslu. Jaðarsvæðin væru þar sem fitan væri 
meiri. Jaðarsvæðin væru í mestri hættu með að leggjast í eyði og jaðarsvæðin 
þrengdu alltaf hringinn. Lömbin kæmu svona af fjalli og hvernig á að refsa 
mönnum fyrir það. Annaðhvort verði gæðastýringarkerfi eða ekki!. 

� Erlendur Ingvarsson sagði þetta ekki flókið, það þyrfti bara að standast skilyrðin. 
Við rafrænt kjötmat innan nokkurra ára þá falli þeir sjálfkrafa inn. 
 

� Guðbrandur Sverrisson sagði að bændur vildu beita og framleiða í sátt við 
náttúruna á góð beitilönd. Lömbin sem bjuggu við mesta sæld væru utan 
gæðastýringar og ómöguleg. Þetta væru heilbrigðustu lömbin og ekkert hefði 
þjakað þau og laus við lyfjagjöf flest hver. Heilbrigði er hluti af gæðastýringu. 
Lyfjagjöf væri einn þáttur gæðastýringar og lyfjagjafir væru skráningarskyldar. 
Eðlilegra væri að setja út í horn lömb sem fengu lyfjagjafir í stað þeirra heilbrigðu. 
Peningar ekki málið, 2% af heild sem um væri að ræða. Skilaði sér örlítið öðruvísi 
en kæmi þó. Skrokkar sem fóru í fituflokk 4 hafa nú talsvert kjöt.  

� Sigurður Þór Guðmundsson andmælti tillögunni og vildi að hún yrði felld. 
Niðurgreiðsla á framleiðslu. Af hverju ættu bændur sem njóta betri landgæða að fá 
hærri greiðslur. Að breyta í greiðslu pr. grip væri réttlátasta kerfið og taka ætti inn 
öll lömb. Kjötið sem er utan kerfis væri ekki kjötið sem við vildum sjá í 
kjötborðum verslana. Taldi sátt um kerfið núna nema að breyta mætti því í 
greiðslur pr. grip til að dreifa réttlátar til bænda 

� Sigvaldi Ragnarsson lýsti andstöðu sinni. Fannst ímyndarlega ekki sterkt að fara 
að greiða styrki á vissa flokka, því P lömbin kæmu þarna inn. Það er eitthvað að 
þeim lömbum og ekki sé vilji til að greitt sé út á ruslframleiðslu. Hélt því fram að 
almenn sátt væri um þetta. Varðandi ræktunarmarkmið þar sem landgæði eru 
mikil þá væru mörg bú með toppframleiðslu þó landsgæði séu góð. 

� Helgi Haukur Hauksson sagði gæðastýringarkerfið og ræktunarmarkmið tengjast 
og haldast í hendur.Ekki ætti að hverfa frá að hafa slíkt fyrirkomulag áfram og 
styður framkomin rök að öðru leyti. 

� Böðvar Sigvaldi Böðvarsson áréttaði skilning sinn að ef þeir 
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uppfylltu skilyrðin þá ættu þeir að vera inni sama hvaða flokk féð lenti í. Hann 
bað fundarmenn að skrifa hjá sér eftirfarandi til að skoða síðar á fundi. Hann 
svaraði Önnu Berglindi og bað fundarmenn að skrifa sér til skemmtunar; 

Meðalfallþungi á E3 =18,5 kg    með gæðarstýringarálagi verð; 12450 kr   
Meðalfallþungi á E3+ = 20,29 kg með gæðastýringarálagi verð; 12700 kr 
E4, 22,25 kg  með gæðastýringu 12371 kr.,  án gæðastýringarálags  verð; 9078 
kr 
E5 24,52 kg á 12160 kr., án gæðastýringarálags 8532 kr 

Fallið væri mikið á milli E3+ og E4. Hærra verð á U3+ en U3 kg fjöldi hækkar um 2 
kg. U4 og E4 lækkar þrátt fyrir ef gæðastýringarálag væri inni þrátt fyrir hærri 
fallþunga. Í  
 
hverju felast gæðin? Álagsgreiðslur eiga ekki að rugla gæðastýringarkerfið, heldur á 
punkturinn í gæðastýringunni að vera á því kjöti sem við viljum fá. O1 væri það mikið 
gæðakjöt að menn vilji greiða fyrir það en ekki U4 og E4. Að breyta í greiðslu pr. 
grip. Framleiðslutengdur skilningur og ef breytt þá þyrfti að taka samning upp því er 
þá orðið stuðningur á grip. 

fellt með 25 atkvæðum gegn 11 
 
Fundarstjóri tilkynnti að af sérstökum ástæðum var farið hér yfir í mál frá Fagnefnd, 
en Hallfríður þyrfti að víkja af fundi.  
 

Mál frá Fagnefnd: 
 
Mál 3-10 Stuðningur við lífræna sauðfjárrækt af fagfé – Bókun fagráðs frá 26. 
Janúar 2011 
Framsögumaður: Hallfríður Ósk Ólafsdóttir 
 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 leggur til að heimilt verði að taka 
fjármagn af  þróunarfé til að styrkja bændur sem hyggjast taka upp lífræna 
sauðfjárframleiðslu til aðlögunar að þeirri framleiðslu, séu þeir metnir til þess hæfir 
m.t.t. til búskaparsögu og framleiðsluaðstæðna. 

samþykkt samhljóða. 
 
3-11. Uppfærslur á dkBúbót 
Framsögumaður: Hallfríður Ósk Ólafsdóttir 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 , beinir því til Bændasamtaka Íslands 
að þau beiti sér fyrir því að uppfærslur á DK-Búbót forritinu berist fyrr til bænda. 

samþykkt samhljóða. 
 
 
3.12- 3.13. Ullarmat 
Framsögumaður: Hallfríður Ósk Ólafsdóttir 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hvetur stjórn LS að beita sér fyrir að 
Ístex komi upp rafrænni og gagnvirkri skráningu á athugasemdum við ullarmat til 
bænda. Til þess að rekjanleiki á þeim sé klár og einfaldur í framkvæmd fyrir Ístex. 
Jafnframt hvetur fundurinn Ístex til að skerpa betur á þeim skilyrðum sem gilda fyrir 
lambsullarflokka. 
 
� Guðbrandur Sverrisson velti fyrir sér rafrænu skilakerfi. Sagði að bændur ættu að 
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fá gæðamat á ull áður en henni væri blandað saman við aðra ull. 
samþykkt samhljóða. 

 
3.1. Gæðastýring í sauðfjárrækt 
Framsögumaður: Jóhannes Ríkharðsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 ályktar að þegar lyfjaskráning verður 
orðin hluti af fjarvis.is þá séu sé mikilvægustu skráningarhlutar gæðastýringar komnir 
á tölvutækt form þegar horft er til þess að áburðar- og uppskeruskráning er möguleg á  
 
jörð.is. Þá beinir fundurinn því til stjórnar LS að hún beiti sér fyrir því að slík 
skráning  
verði talin fullnægjandi  gagnvart gæðastýringu.  
 
� Guðbrandur Sverrisson fagnaði þessari tillögu en var þó til í að fækka óþarfa 

skráningum.  
� Bragi Vagnsson lagði til orðalagsbreytingu úr sal. 

samþykkt samhljóða  
 
3.2. Rafrænt kindakjötsmat 
Framsögumaður: Jóhannes Ríkharðsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 telur að rafrænt kjötmat sé 
tvímælalaust til bóta fyrir sauðfjárækt í landinu og beinir því til stjórnar LS að hún 
beiti sér fyrir nauðsynlegum laga/reglugerðarbreytingum til að heimilt verði að nota 
það eingöngu. Sláturleyfishafar verði síðan að meta hvort kostnaðarlega hagkvæmt sé 
að taka kerfið í notkun. 
 
� Jóhann Pétur vildi að sláturleyfishafar væru skyldaðir til að nota þetta. 

 
� Arnór Erlingsson bætti við að mat yrði ekki sambærilegt ef vélmenni notað 

sumsstaðar og annars staðar ekki. Var tjáð að væri ekki hættulegt, niðurstöður 
væru þær sömu þrátt fyrir að mannshönd notað á sumum stöðum og vélrænt mat 
annars staðar. 

samþykkt samhljóða. 
 
3.3. Örmerki í sauðfé 
Framsögumaður: Jóhannes Ríkharðsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til tölvudeildar BÍ að 
tryggja að tölvumál gagnvart notkun örmerkja verði klár frá og með næsta vori. Eins 
verði þess gætt að skýrt verði af hálfu örmerkjasala og sláturleyfishafa hvernig 
endurnýtingu merkja verði háttað. Jafnframt beinir fundurinn því til tölvudeildar að 
kanna möguleika merkjasala á að kaupa sér aðgang að bufe.is til að taka við 
pöntunum á lambamerkjum. 

samþykkt samhljóða. 
 
 
3.5 og 3.6. Ræktun kollótts fjár og val á sæðingahrútum 
Framsögumaður: Sigurður Þór Guðmundsson 

Nefndin ákvað að taka draga málið til baka eftir miklar umræður. 
 

3.7.  Forsendur kynbótaeinkunna 
Framsögumaður: Sigurður Þór Guðmundsson 



 

Aðalfundur LS 2011    19 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hvetur ráðunautaþjónustuna í 
samstarfi við tölvudeild BÍ að  gera aðgengilegar einfaldar útskýringar á helstu 
forsendum reikniþátta skýrsluhaldsins sem birtast munu í fjarvis.is. Jafnframt verði 
aukin áhersla af hendi landsráðunauts og ráðunautaþjónustu á að kynna þessar 
forsendur á skýran hátt fyrir bændum.  
 
 
� Sigurbjörn vildi fá að vita nákvæmlega hvað hver einkunn stæði fyrir og gerði 

tillögu að orðalagsbreytingu. 
� Þórhildur Þorsteinsdóttir benti á misræmi t.d. varðandi fitu. Há tala þýddi mikla 

fitu og annars staðar litla fitu. Sagðist vita dæmi þar sem bóndi misskildi fitu 
skilgreiningu út frá hárri tölu og setti allt í slátrun. Þetta misræmi getur ruglað fólk 
og valdið tjóni. Einfalda hluti þurfi líka að útskýra fyrir fólki.  

samþykkt samhljóða. 
 
3.8. 3.9. Ásetningarlistar og skráning haustbötunar í fjarvis.is 
Framsögumaður: Sigurður Þór Guðmundsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hvetur tölvudeild BÍ til að leita leiða 
til að halda áfram þróun á skýrsluhaldsforritinu fjarvis.is með það að leiðarljósi að það 
geti þjónað sem best hlutverki sínu fyrir sauðfjárbændur. Má þar nefna að bændur geti 
útbúið ásetningslista sem þjóna ræktunarmarkmiðum hvers og eins og að skráning 
haustbötunar sem og önnur hópaskipting verði gerð möguleg og bóndi geti nýtt 
upplýsingar um hana í sínu ræktunarstarfi. 
 
� Ármann Guðmundsson minntist á tillögu 4.1 frá 2010 sem var samþykkt í þessi 

væri  
 
áþekk  henni. Tillaga 1.4. frá 2010 fól í sér að skipa ætti nefnd, sem enn væri ekki 
búið að gera.  

� Guðmundur Valur Gunnarsson gerði athugasemd við orðalag. 
samþykkt samhljóða. 

 

Mál frá Markaðs-og kjaranefnd frh. 
 
4.17. Greiðslufyrirkomulag ullar 
framsögumaður: Guðbrandur Sverrisson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011  beinir til stjórna LS og  ÍSTEX  að 
stytta þá greiðslufresti sem í gildi eru frá því að bóndi skráir ullina þar til lokagreiðsla 
berst. 

samþykkt samhljóða. 
 
4.4. til 4.7. Afurðaverð 
framsögumaður: Ármann Guðmundsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 skorar á alla  sláturleyfishafa  að 
hækka afurðaverð til bænda verulega á komandi hausti.  Aðföng og annar kostnaður 
við búreksturinn hefur hækkað um tugi prósenta á undanförnum misserum en verð til 
bænda lítið hækkað.  Verð á lambakjöti og öðrum afurðum sauðfjár hefur að 
undanförnu hækkað mjög á erlendum mörkuðum og eftirspurn aukist. Þá eru  
væntingar  um hækkanir innanlands og ætti það að skapa svigrúm til hækkana á verði  
til bænda. Fundurinn skorar einnig á stjórn LS og sauðfjárbændur alla að fylgja 
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þessari kröfu fast eftir.  
samþykkt samhljóða. 

 
4.8. Aukagreiðslur á afurðaverð 2010 
framsögumaður: Atli Már Traustason 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011   lýsir ánægju sinni með ákvörðun 
þeirra  
 
sláturleyfishafa sem nú hafa ákveðið að greiða innleggjendum sínum uppbót á hvert 
kíló af innlögðu dilkakjöti haustið 2010. Fundurinn hvetur jafnframt aðra 
sláturleyfishafa að gera slíkt hið sama 

samþykkt samhljóða. 
 
4.13 og 4.14. Verðlag á gærum, innmat og flutningi sauðfjár 
framsögumaður: Jón Kristófer Sigmarsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar LS að leita eftir 
upplýsingum um  tekjur og gjöld hjá sláturleyfishöfum vegna annarra afurða en kjöts 
svo sem gærur, innmat o.fl. Einnig að kanna kostnað við fjárflutninga að sláturhúsi. 
Stjórn LS kynni síðan bændum niðurstöður sínar. Jafnframt skorar fundurinn á 
sláturleyfishafa að upplýsa innleggjendur sína um skilaverð  á fyrrnefndum afurðum 
og kostnað við fjárflutninga. 

samþykkt samhljóða. 
 
 
4.15. Sláturkostnaður við heimtöku 
framsögumaður: Erlendur Ingvarsson 
 
 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 telur eðlilegt að bændur fái uppgefinn 
hjá sláturleyfishöfum raunverulegan kostnað við slátrun.  Einnig telur fundurinn 
eðlilegt að bændur borgi lágmarkskostnað vegna slátrunar á gripum sem ætlaðir eru til 
heimanota. . Eðlilegt er samt að greinamunur sé gerður á heimtökukostnaði 
innleggjenda og kostnaðar vegna verktakaslátrunar. 

samþykkt samhljóða. 
 
4.16. Útflutningur á sláturfé 
framsögumaður: Anna Berglind Halldórsdóttir 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar LS að hún athugi 
hvort mögulegt sé að flytja út sláturfé á fæti og hvaða kosti og galla það geti haft í för 
með sér. 
 
� Ármann tjáði fundi að hann við annan mann hefðu setið hjá við afgreiðslu málsins 

í nefnd en samþykkt að tillagan færi fyrir fund. 
� Braga Vagnssyni fannst ekki athugavert við að tillagan kæmi fyrir fund. Fannst 

kostirnir færri en gallarnir. Ef einhverjir vildu borga margfalt hærra verð fyrir 
ófrosið kjöt þá greiddu þeir flutninginn. Gallarnir væru að vinnan flyttist úr landi 
með tekjutjóni fyrir kjötvinnslur hér heima. Sagðist trúa á að stjórnin afgreiddi 
þetta mál hratt og vel. 

� Sindri Sigurgeirsson lagði til að tillagan yrði samþykkt því þá yrði málið skoðað 
en fæli ekki í sér endanlega niðurstöðu. 

� Þórarinn Birgir Þórarinssyni fannst þetta liggja í 
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stefnumótunartillögu Ágústar hvað varðar sölu og markaðssetningu á erlendum 
mörkuðum. Fannst í lagi að rugga bátnum og sjá hvort eitthvað kæmi á hann.  
 
 

� Aðalsteinn Jónsson vildi ekki fara af fundi sem ómerkingur og tók undir orð 
Sindra. Fannst eðlilegt  að staðan væri metin og niðurstaðan fæli í sér skynsemi. 
Sagðist samt persónulega á móti útflutningi á hráefni en ekki fullframleiddri vöru 
almennt og ætti það líka við útflutning á fé á fæti. Skoða þyrfti þetta líka í 
sambandi við verðlagningu hjá sláturleyfishöfum.  

samþykkt samhljóða. 
 
 
4.18. Forsendur viðmiðunarverðs 
framsögumaður: Gunnar Þórarinsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 samþykkir að   viðmiðunaverð LS taki 
mið af tillögum nefndar sem falið var að endurskoða uppbyggingu verðhlutfalla. 

samþykkt samhljóða. 
 

� Gunnar Þórarinsson fjallaði síðan um þau mál sem voru ekki afgreidd úr nefnd. 19 
tillögur bárust í allt með stefnumótunarplaggi sem kynnt var í gær. Mikil 
tölvupóstasamskipti og hreinskiptar og góðar tillögur komu milli nefndarmanna. 
Ekki var gert ráð fyrir 3 tillögum úr nefnd. 4.9, 4.10 og 4.11.  

 
 
 
 

Mál frá Félagsmálanefnd 
 
1.1  og 1.2. Tilboðsmarkaður með greiðslumark 
Framsögumaður: Jóhann Ragnarsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 hafnar því að sinni að komið verði á 
markaði með greiðslumark í sauðfé. 
Greinargerð: 
Viðskipti með greiðslumark í sauðfé eru lítil. Á síðasta ári aðeins 0,99% af 
heildargreiðlumarki. Líklegt er að kvótamarkaður muni draga enn frekar úr þessum 
viðskiptum. 

 samþykkt samhljóða. 
 
1.3. Skattaleg meðferð greiðslumarkskaupa 
framsögumaður: Halldóra Björnsdóttir 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 skorar á stjórnvöld að hafa fullt 
samráð  
 
við forsvarsmenn bænda áður en teknar eru ákvarðanir sem hafa afgerandi áhrif á 
rekstarumhverfi í landbúnaði. 
Greinargerð: 
Dæmi eru um að skattareglum sé breytt fyrirvaralaust án nokkurs samráðs við 
greinina. Slíkt er óviðunandi og setur bændur í erfiða stöðu í allri áætlangerð varðandi 
rekstur á sínum búum. 
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� Sigvalda Ragnarssyni fannst tillagan hafa breyst í meiningu og orðalagi þó honum 

þætti hún ásættanleg. Talaði um mismunun í meðhöndlun samnings og samþykkti 
að það væri umdeilt hvort ætti að vera í skattalegu samhengi. Leit svo á að menn 
væru ekki að fylgja eftir þeirri beiðni sem kom með þessari tillögu.  

� Einar Ófeigur Björnsson lýsti því að nefndinni þætti jákvætt að breyta þessu því 
breytingin leiddi til lækkunar á kvóta. Valið var að gera tillögu í þessum dúr eða 
svæfa tillöguna í nefndinni.  

samþykkt samhljóða. 
 
1.8. Stjórnarkjör í LS 
framsögumaður: Birgir Ingþórsson  
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 felur stjórn að skipa nefnd til að fara 
yfir samþykktir samtakanna og koma með tillögur að breytingum á þeim fyrir næsta 
aðlafund ef hún telur ástæðu til. 
Sérstaklega verði hugað að 14. grein samþykktanna sem fjallar um stjórnarkjör. 
Greinargerð: 
Ljóst er að landshlutabinding stjórnarmanna hefur ýmsa ókosti í för með sér, og 
spurning hvort þörf er á þessu fyrirkomulagi með nútíma samgönguháttum.  
 
� Halldóra Björnsdóttir sagðist til í að endurskoða lögin. Vildi ekki breyta tímalengd 

á stjórnarsetu og nefndin væri sammála því. Vildi heldur ekki breyta 
landshlutabindingu en sagðist vera í minnihluta varðandi það. Sagðist hrædd um 
að hætta væri á að stjórn gæti verið mynduð af litlu svæði. 
 

� Erlendur Ingvarsson tók undir orð Halldóru.  
� Einar Ófeigur Björnsson sagði plott ávallt til staðar. Ótækt væri að hafa þetta 

óbreytt. Óvirkir stjórnarmenn á Suðurlandi í dag. Sagðist vilja ganga langt í þessu 
en sagðist í miklum minnihluta. 

� Einar Guðmann Örnólfsson sagðist sannfærður um að landshlutabinding í 
stjórnarkjöri væri barn síns tíma með nútímasamgöngum og tölvusamskiptum. Við 
værum ein heild og ætti að stíga upp úr hjólförunum og fagna áhugasömum. 

� Guðbrandur Sverrisson studdi Halldóru.  
� Ragnar Lárusson var ósammála Einari með að þeir sem bjóði sig fram séu bestu 

valkostirnir, sjá t.d. í pólitíkinni. Vildi ekki breyta landshlutabindingunni.  
� Sindri Sigurgeirsson taldi vel mögulegt að öll stjórnin væri kosin á hverju ári óháð 

landshlutum og svo varamenn í forgangsröð í stað þess að kjósa varamenn fyrir 
ákveðna fulltrúa. Ágætt aðhald fyrir stjórn ef kosningar á hverju ári, því þá þyrftu 
stjórnarmenn  að standa sig til að fá endurkjör. Það gæti ekki orðið plott nema 
amk. helmingurinn sé þá með í plottinu. Þessi breyting gengi ljómandi vel hjá 
Bændasamtökunum.  

� Ármann Guðmundsson mælti til að tillagan væri samþykkt.  
samþykkt með þorra atkvæða gegn 1 atkvæði. 

 
1.9. og 1.10. Staðsetning aðalfundar LS  
framsögumaður: Þóra Sif Kópsdóttir flutti meirihluta álit.  
Einar Ófeigur Björnsson flutti minnihluta álit (hans álit). 
 
 
Meirihlutaálit: 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 leggur til að 
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næsti aðalfundur samtakanna  verði haldin 29. – 30. Mmars 2012 í Reykjavík. 
Árshátíð verði 30. mars á Hótel Sögu. 

samþykkt með þorra atkvæða gegn 2. 
 

Minnihlutaálit: 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 leggur til að næsti aðalfundur 
samtakanna verði haldin 29. – 30. mars 2012 á Arkureyri. Árshátíð verði 30. mars á 
Akureyri. 

 fellt með 24 atkvæðum gegn 8. 
 
� Birgir Arason tjáði að árshátíðin væri sprungin, og hluti árshátíðargesta þyrfti að 

njóta hennar í hliðarsal af sjónvarpsskjá. Einnig væri ekki gisting til staðar nú hér í 
húsi og því væri engu að tapa að prufa að halda hana úti á landi. 

� Birgir Ingþórsson tjáði að það væri of seint að vera um miðjan apríl fyrir 
sauðfjárbændur því farið að bera hjá sumum. Ásóknin væri orðin mikil og velti 
því upp hvert aðilar vildu stefna með hana. Spurning hvort eigi að neita fólki og 
þá væri það bara stefnan eða horfa til stærra húsnæðis. Þá væru rútur notaðar til að 
flytja fólk á milli t.d. tveggja hótela. Mælti með að árshátíð yrði haldin í 
Reykjavík vegna samgönguæða þar. 

� Sigurður Eyþórsson upplýsti að þátttaka væri óljós fram á síðustu stundu. 
Endanlegur fjöldi væri þannig að enginn þyrfti að sitja í hliðarsal, Súlnasalurinn 
dekkaði endanlegan fjölda.  
 

� Jóhannes Ríkharðsson þakkaði samstarfið og vék af fundi.  
Jóhann Pétur Ágústsson vildi að árshátíð yrði áfram í Reykjavík um ókomna tíð, 
því verið væri að prjóna við hana s.s. með opnu húsi hjá fyrirtækjum. 

� Jóhann Ragnarsson studdi ekki minnihlutaálit Einars Ófeigs og vildi að væri 
haldið annars staðar en á Sögu, húsi bænda, en skoða mætti tímasetningu. 

samþykkt með þorra atkvæða gegn tveimur atkvæðum. 
 
1.4. Jarða og ábúðarlög 
framsögumaður: Helgi Haukur Hauksson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 felur stjórn LS að veita umsögn um 
frumvarp til jarða- og ábúðarlaga í samvinnu við Bændasamtök Íslands. 

samþykkt samhljóða. 
 
1.5.-1.7. Aðildarviðræður við ESB 
framsögumaður: Bjarni Másson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011  lýsir yfir fullum stuðningi við ESB 
tillögu sem samþykkt var á síðasta Búnaðarþingi, þar sem ítrekuð er andstaða við 
aðild að ESB. Fundurinn telur að upplýsingaöflun Bændasamtakanna og úrvinnsla 
þeirra upplýsinga hafi verið mjög vönduð og málefnaleg. Fundurinn telur að þrátt fyrir 
að hugsanlegt sé að sauðfjárbúskapur á Íslandi standi af sér að Ísland gangi í ESB sé 
ljóst að landbúnaðurinn í heild fari mjög illa út úr aðild að ESB. Það er því alger 
nauðsyn að  
 
 
koma fram sem ein heild í þessu máli, enda til lítils að sauðfjárbændur standi einir 
eftir ef búið er að stórskaða allan annan landbúnað og úrvinnslu. 

samþykkt samhljóða. 
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Mál frá Fjárhagsnefnd 
 
5.1. Refaveiðar  
framsögumaður: Ásta Flosadóttir 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 beinir því til stjórnar Landsamtaka 
sauðfjárbænda að þrýsta á stjórnvöld og sveitarfélög að leggja meiri fjármuni til 
refaveiða í því skyni að draga úr tjóni af völdum refs. 

 
� Sigvaldi Ragnarsson vildi að orðunum væri beint til ríkisvaldsins sem hefðu 

dregið lappirnar.  
� Sigurður Þór Guðmundsson sagðist sem ábyrgðarfulltrúi í sveitastjórn vilja að 

þrýst yrði á ríkið og landeigendur. Er  mál bænda, ekki hægt að varpa þessu yfir á 
sveitar-félög sem hafa ekki fjármagn til að standa straum af kostnaði. 

� Guðmundur Valur Gunnarsson tjáði að fuglalíf væri að hverfa s.s. rjúpnaveiði. 
Þetta ætti að vera gert í samstarfi ríkisvalds og sveitarfélaga. 

� Guðbrandur Sverrisson sagði að vantaði inn í þetta. Eitt vandamál væri að misjafnt 
væri hvort og hve mikinn pening sveitarfélög settu í þetta og það væri mjög slæmt. 
Setja þyrfti í tillöguna að bæta þyrfti skipulag veiðanna ásamt því að fá aukið 
fjármagn til þeirra. 

 
Nefnd lagaði orðalag og eftir breytingar las framsögumaður hana upp aftur. 
 
� Sigurður Þór Guðmundsson sagði að þessi málaflokkur væri í góðum málum í 

hans sveitarfélagi, að hans sveitarfélag bætti helming við framlag ríkisins. Menn 
vildu meiri fjármuni en ekki hefur verið lagt til hvernig best er að haga þessum 
málum. 

� Guðbrandur Sverrisson sagði að ríkið legði ekki til neitt fyrr en sveitafélög hefðu 
greitt. Síðan endurgreiði ríkið 30-50% þess sem sveitarfélagið greiddi í skotlaun 
þó aldrei af hærri upphæð en 7000 kr pr. skott og ekkert af öðrum greiðslum 
sveitarfélags vegna veiðanna svo sem tímakaupi eða akstri.  

samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum. 
 
5..2.  Raforkuverð  
Framsögumaður Snorri Kristjánsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011, mótmælir harðlega miklum 
hækkunum á rafmagnskostnaði  undanfarin ár.  Þessi hækkun hefur einkum komið illa 
við íbúa landsbyggðarinnar og er mjög óeðlileg í ljósi þess að á mörgum svæðum er 
einungis boðið upp á einfasa rafmagn sem er ekki sambærilegt að gæðum og þriggja 
fasa rafmagn.  Fundurinn tekur heilshugar undir ályktun búnaðarþings mál nr. 9 um 
sama efni.   
 
� Arnór Erlingsson sagði rafmagn alltof dýrt og sárgrætilegt að það væri dýrara í 

sveitum en í þéttbýli. Ekki samræmi í landinu eins og í mörgu öðru.  
   samþykkt  samhljóða 

 
5.3. Eldsneytisverð og aðrar aðfangahækkanir 
Framsögumaður Jón Egill Jóhannsson.( tjáði að felldar hefðu verið saman þrjár 
tillögur í eina) 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011, lýsir yfir verulegum áhyggjur af þeim 
miklu hækkunum aðfanga sem orðið hafa í landbúnaði undanfarin 
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ár, sérstaklega á áburði og olíu.  Skorar fundurinn á stjórnvöld að draga úr álögum á 
eldsneyti.    
Greinargerð: 
Hinar óhóflegu álögur sem nú eru á eldsneytisverði koma hvað harðast niður á fólki í 
dreifðum byggðum landsins sem þurfa oft á tíðum að sækja atvinnu og þjónustu um 
langan veg, einnig leiðir þessi óhóflega skattheimta til allt of mikils 
flutningskostnaðar.  Þá er vert að vekja athygli á að vegaþjónusta er nú skert frá því 
sem áður var. 

samþykkt samhljóða 
 
5.4. Framlög í Landbótasjóð  
Framsögumaður; Baldvin Björnsson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011, lýsir yfir vonbrigðum með að 
Landgræðslan hafi ekki staðið við fyrirheit sín um að efla Landbótasjóð, þrátt fyrir að 
L.S. greiði í hann núna 5 milljónir á ári, heldur hafi dregið úr eigin framlagi frá fyrra 
ári.   

samþykkt samhljóða 
 

Gísli Geirsson framsögumaður máls 5.5. skaut inn ljóði um tillögu um refina eftir 
Svein frá Eyrivogum og heitir Húnvetningur í 20 ár; 

Þó refurinn tíðum taki lömb, 
ég tel hann nú skárri valda mönnum. 
Því hann er að fylla á hungurvömb 
Og hlýtur að beita hvössum tönnum.  
 
En valdamenn fylla á fulla vömb, 
þó fái þeir hana tæpast borið. 
Uns einyrkinn lætur öll þau lömb, 
sem eftir refurinn skyldi um vorið. 

 
5.5. Reikningar LS 2010  
Framsögumaður: Gísli Geirsson 
Fjárhagsnefnd leggur til við aðalfund Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 að 
reikningar LS 2010 verði samþykktir eins og þeir liggja fyrir.   

samþykkt samhljóða 
Vísað er til reikninga eins og þeir voru birtir fundinum. 

 
5.6. Fjárhagsáætlun LS 2011 
Framsögumaður Ragnar Lárusson 
Fjárhagsnefnd leggur til við aðalfund Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 að 
fjárhagsáætlun LS fyrir árið 2011 verði samþykkt eins og hún liggur fyrir.   
 
 
 
� Sigvaldi Ragnarsson spurði spurningar í gær útfrá styrkveitingu og var svarað. 

Varðandi fjárhagsáætlanir óskaði hann eftir frekari sundurliðun í áætlunarvinnu. 
Hann ítrekaði að hann væri engan veginn að draga í efa að menn ynnu rétt. 

samþykkt samhljóða 
Vísað er til fjárhagsáætlunar eins og hún var birt fundinum. 
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Afgreiðslu mála lauk kl. 16:23 
 
Gunnar Þórarinsson bað um orðið og fór upp í pontu og lýsti að mál 4.12 að sú tillaga 
væri svæfð, en gleymdi að gera grein fyrir því áðan og gerði það hér með.  
 
 
10. Stefnumótun samtakanna. Sindri Sigurgeirsson formaður LS 
 
Sindri fór yfir framtíðarsýnina sem lá fyrir fundinum og hafði verið dreift.Hann lagði 
til við fundarmenn að unnið yrði eftir plagginu eins og það liggi fyrir fundinum. 
 
Bragi Vagnsson þakkaði stjórninni vinnuna við stefnumótunina. Hann taldi sjálfsagt 
að samtökin ynnu að athugun á möguleikum á hagræðingu í slátrun og vinnslu en taldi 
vera búið að gefa sér niðurstöðuna of mikið fyrirfram og taldi menn mikla fyrir sér 
stærðarhagkvæmnina sem kynni að liggja í greininni. Hann sagði 2 minnstu 
sláturhúsin hafa skilað betra afurðaverði en stærri húsin og taldi varlegt að ákveða 
fyrirfram að fækka skuli sláturleyfishöfum niður í 3 en taldi rétt að skoða möguleika 
til hagræðingar. 
 
Ólafur Gunnarsson þakkaði fyrir vinnuna við stefnumótunina og taldi þetta hið 
þarfasta mál. Hann taldi bændur brennda af sameiningum í sláturgeiranum og 
niðurlagningu  
sláturhúsa en rétt væri að horfa til framtíðar og taldi tillögurnar vera til bóta. Hann 
taldi  
 
sláturleyfishafa bíða eftir viðbrögðum bænda og jafnvel vilja meiri sameiningar en 
það yrði ekki nema með samþykki sauðfjárbænda. Með sameiningunni mætti hækka 
kjötverð til bænda, taldi græna ljósið á þetta komið ef stefnumótunin yrði samþykkt. 
 
Einar Ófeigur Björnsson taldi ekki hafa neitt gildi fyrir rekstraraðila Fjallalambs hvað 
yrði sagt eða samþykkt á fundi LS. Hann taldi aðstæður á dreifbýlustu svæðunum 
þannig að ekki væri vilji til þess að leggja af Fjallalamb, þá færi Kópasker í eyði. 
 
Birgir Ingþórsson þakkaði fyrir stefnumótunina. Setti spurningarmerki við það að 
setja fram  tölur um verðandi fjölda sláturleyfishafa, taldi LS ekki geta ákveðið slíkt 
og efaðist um gildi þess að birta ákveðna tölu í þessu sambandi. Hann sagði bændur 
vilja fá ákveðið verð fyrir kjötið og sagði hættu á fákeppni ef sláturleyfishafar yrðu of 
fáir. Nefndi Fjallalamb sem dæmi um aðila sem hefði greitt ágætt verð þrátt fyrir að 
vera lítið félag. Hann sagði þetta tengjast byggðaþróun og það að gefa út tölu gæti 
vakið úlfúð. 
 
Birgir Arason þakkaði stjórn LS fyrir að hafa lagt í vinnuna við stefnumótunina. Taldi 
samstarf nauðsynlegt milli bænda og afurðastöðva. Sagði talað um að lækka  
 
sláturkostnað í stefnumótuninni. Hann vildi benda á það hversu dýrt væri að flytja 
sláturféð og spurði hvort bændur vildu senda þau boð út til afurðastöðva hvort 
hagræða mætti í flutningunum. Þar væri um mikla fjármuni að ræða. Spurði hvort gera 
ætti skylt að senda fé til nálægasta sláturhúss til að spara fjármuni, taldi þó að vel færi 
um féð á sláturbílunum þó langt væri flutt. Sagði þurfa að ræða þessi mál við 
sláturleyfishafa. 
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Böðvar Sigvaldi Böðvarsson setti spurningarmerki við það að setja í stefnumótunar-
plaggið hversu margir sláturleyfishafar ættu að vera og hversu margir útflytjendur 
kindakjöts ættu að vera. Taldi fund LS ekki geta sagt sláturleyfishöfum fyrir verkum í 
sameiningar- og hagræðingarmálum. 
 
Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson sagðist gera sér grein fyrir að þessi tala sem sett hefði 
verið fram í stefnumótuninni væri umdeild en taldi um að gera að stefna LS lægi fyrir 
og sambandið mætti alveg hafa skoðanir á þessum málum þrátt fyrir að það réði engu 
um þau. Hann sagði þetta ekki beinast gegn Fjallalambi, það væri gott fyrirtæki en 
samt sem áður væri þess vert að ræða og fara fram á að hagrætt yrði meira í slátrun og 
vinnslu kindakjöts. Hann taldi mikilvægt að hafa hagræðingarmálin í stefnumótuninni 
og sagðist trúa að möguleiki væri að hagræða meira í þessari grein. 
 
Bragi Vagnsson bað um orðið og fékk þó mælendaskrá hefði verið lokað. Hann spurði 
hvort mönnum væri ljóst hvort ætti að bera framtíðarsýnina undir fundinn og ef svo 
væri sagðist hann leggja fram formlega tillögu um breytingu á stefnumótuninni. Hann 
sagðist koma formlega með þá tillögu að þessi tala 3, eða sá liður sem hún er í, í 
framtíðarsýnarplagginu yrði felldur burt og kosið yrði um það. 
 
Hann spurði hversu auðvelt væri fyrir 3 sláturleyfishafa að hafa samráð um allt 
afurðaverð til bænda og taldi bændur ekki vilja slíkt. 
 
 
 
Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson sagði að ef til vill væri óeðlilegt að afgreiða plaggið og 
senda það til allra aðildarfélaga LS og þá yrði hægt að koma fram með athugasemdir. 
Hann sagði ekki vera um endanlegt plagg að ræða og lagði til að stjórnin ynni 
framtíðarsýnina áfram og þeim yrði vísað út til félaganna í framhaldinu. 
 
 
11. Önnur mál    
 
Ásta Flosadóttir hvatti bændur til að lesa skýrslu Bændasamtakanna um dýralyfjamál 
og spurði Sindra hvað myndi gerast næst. 
 
Sindri Sigurgeirsson sagði þetta mál hafa verið lagt fyrir búnaðarþing og tími þess 
væri naumur. LS myndu fylgja málinu eftir við stjórn Bændasamtakanna og Sindri 
bauðst til þess að fylgja málinu eftir við stjórn BÍ. 
 
 
 
Trausti Hjálmarsson þakkaði góðan fund og sagði að gott hefði verið að vera hér. 
Þakkaði auglýsinguna sem Framsóknarflokkurinn hefði fengið hjá Aðalsteini 
fundarstjóra. Þetta væri í opinni dagskrá.  
 
12. Kosningar: 
 
12.1. Kosning endurskoðanda og skoðunarmanna 
Tillaga var lögð fram um endurskoðanda LS til eins árs. 
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Eymundur Sveinn Einarsson, Endurskoðun og ráðgjöf  hf. 
Samþykkt samhljóða. 

 
Tillaga um varaendurskoðanda LS til eins árs. 
Jóhann M. Ólafsson, Endurskoðun og ráðgjöf  hf. 
 

Samþykkt samhljóða. 
 
Tillaga að félagskjörnum skoðunarmanni til eins árs. 
Albert Guðmundsson Heggsstöðum. 

Samþykkt samhljóða. 
 
Tillaga um varaendurskoðanda til eins árs. 
Halldóra Björnsdóttir, Ketu 

Samþykkt samhljóða. 
 
 
12.2. Stjórnarkjör: 
Kjósa skyldi um fulltrúa Vesturlands og Vestfjarða; Ákveðið var að kjósa á milli 
fjögurra aðila:  
 
Þorvaldur Þórðarson        15 atkv. 
Þórhildur Þorsteinsdóttir   8 atkv. 
 
Þóra Sif Kópsdóttir           2 atkv. 
Jóhann Ragnarsson         15 atkv. 
 
Böðvar Sigvaldi taldi eðlilegt að kjósa fyrst einn aðalmann og síðan yrði önnur 
umferð og þá kosinn varamaðurinn sérstaklega. 
 
Vegna þess að atkvæði féllu jöfn var ákveðið að kjósa á milli Þorvaldar og Jóhanns. 
 
Niðurstaða: 
Þorvaldur Þórðarson    20 atkv. 
Jóhann Ragnarsson      20 atkv. 
 
Fundarstjóri ákvað að láta draga á milli þessara tveggja og niðurstaðan varð að  
Jóhann Ragnarsson hlaut sætið í stjórn LS. 
 
Kosning varamanns í stjórn: 
Þórhildur Þorsteinsdóttir 29 atkv. 
Þorvaldur Þórðarson      8 atkv. 
Þóra Sif Kópsdóttir          2 atkv. 
 
Og var Þórhildur Þorsteinsdóttir rétt kjörin. 
 
Þorvaldur Þórðarson óskaði nýkjörnum aðal- og varastjórnarmönnum til hamingju 
með kjörið. Hann þakkaði samstarf við stjórn og framkvæmdastjóra og það tækifæri 
sem hann hefði fengið til að vinna á þessum vettvangi. Hann þakkaði einnig fyrir 
góðan fund. 
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Jóhann Ragnarsson þakkaði fyrir það að vera treyst fyrir að setjast í stjórn LS, þakkaði 
Þorvaldi fyrir störf sín og þakkaði fyrir fundinn. 
 
Aðalsteinn Jónsson fundarstjóri gaf Sindra Sigurgeirssyni orðið til að ljúka fundinum.  
 
Sindri sagði ljóst að dagskrá fundarins hefði orðið lengri en búist var við og rétt væri 
að skoða hvernig hægt væri að koma í veg fyrir slíkt. Hann þakkaði Þorvaldi fyrir setu 
sína í stjórn LS og þakkaði öllum, fulltrúum, stjórnarmönnum, starfsmönnum 
fundarins og fundarstjórum fyrir góðan fund og sleit fundi kl. 17:25. 
 
 

 
 

Fundarritari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


