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Góðir aðalfundarfulltrúar 

Á þessu ári eru 25 ár liðin frá stofnun Landssamtaka sauðfjárbænda en dagana 17 -18. 

ágúst 1985 komu sauðfjárbændur af öllu landinu saman til stofnfundar að Hvanneyri.  

Á þeim tíma var staða sauðfjárbænda erfið með tilkomu framleiðslutakmarkana, 

efnahagsástandið í þjóðfélaginu slæmt, atvinnuleysi mikið, verðbólga sömuleiðis og vextir 

háir. Sala afurða gekk auk þess erfiðlega innanlands. Ofan á þetta allt var óvægin og 

gegndarlaus neikvæð umræða í þjóðfélaginu um ríkisstuðning til landbúnaðar sem meðal 

annars leiddi til þess að Alþýðusamband Íslands óskaði eftir því að niðurgreiðslur í 

landbúnaði yrðu felldar niður. Þeir aðilar sem stóðu að stofnun LS voru óánægðir með 

bændaforystuna í landinu og þau fyrirtæki sem sáu um afsetningu afurðanna. 

Á þessum aldarfjórðungi sem liðinn er frá stofnun samtakanna hefur margt breyst. 

Samdráttur hefur orðið í framleiðslu um 27% og birgðastaða er nú 40% lægri en hún var 

á sama tíma 1985.  Á þessum tíma hefur mikil neyslubreyting á sér stað í þjóðfélaginu og 

neysla á lambakjöti farið úr 41 kg á íbúa í 23 kg. Á sama tíma hefur heildarkjötneysla 

aukist úr 66 í 85 kg á mann. Niðurstaðan er því sú að lambakjöt hefur látið í minni 

pokann fyrir hvíta kjötinu, þar sem neysla á svínakjöti hefur aukist um 230% og neysla á 

alifuglakjöti um 300%.  Við hljótum að vera sammála um að við þetta verður ekki unað.  

Þessa þróun verður að stoppa með öllum tiltækum ráðum.   Þó vel hafi tekist til í 

útflutningi er okkar heimamarkaður gríðarlega mikilvægur og þurfum við því að gera allt 

sem í okkar valdi stendur til að stöðva undanhald kindakjöts á íslenskum kjötmarkaði.  

Erfið staða lambakjöts á innanlandsmarkaði í dag og samdráttur í neyslu er áhyggjuefni.  

Það er hinsvegar enn meira áhyggjuefni hvernig síendurtekin og gengdarlaus 

offramleiðsla sumra framleiðanda á svínakjöti er látin viðgangast. Það setur allan 

kjötmarkað í uppnám með tilheyrandi verðfalli hjá öllum öðrum framleiðendum.  

Framleiðendaverð á svínakjöti dugar í dag ekki fyrir breytilegum kostnaði, eigið fé þeirra 

er óðum að brenna upp eða er uppurið og rekstur sumra þeirra kominn í hendur 

fjármálastofnanna. Jafnvel í annað eða þriðja sinn á innan við áratug.   

Ekki hafa verið afskrifaðar háar fjárhæðir vegna sauðfjárbænda á undanförnum árum.  

Það tap hefur að mestu verið borið af sauðfjárbændum sjálfum.  En fjárhæðir er tapast 

hafa í kjúklinga og svínakjötsframleiðslu eru gríðarlegar. Vissulega hafa bændur þar 



tapað fjármunum.  En tap lánastofnanna er mælt í milljörðum.  Í niðursveiflu áranna 

2002-2004 var talið að tap á hverju framleiddu kílói af kjúklinga og svínakjöti hefði verið 

um 120 kr.  Vissulega hafa þeir ekki haft beingreiðslur, líkt og sauðfjárbændur, en þeir 

hafa haft fullkomið frelsi til stækkunar búa og ekki sætt útflutningsskyldu líkt og við. 

Greinilega haft ríkulegan aðgang að lánsfjármagni.  Ekki ætla ég síður að spyrja eftir 

framtíðarsýn og ábyrgð þeirra lánastofnanna sem nú þurfa að afskrifa enn og aftur mikla 

fjármuni.   

Það voru orð í tíma töluð í morgun þegar fjárbændur höfðu orð á því við 

morgunverðarhlaðborðið hér á Sögu að eggin og fleskið væru líklega „Beint frá Banka“. 

Hvað þessi mál varðar þá bind ég miklar vonir við starfshóp landbúnaðaráðherra um 

framtíðarskipulag á kjötmarkaði.  Vonandi koma skýr og sterk ákvæði til að skapa 

traustar forsendur fyrir afkomu og stöðugleika kjötframleiðslunnar.  Slíkar kollsteypur 

sem kjötmarkaður tekur koma alltaf sem reikningur til neytenda.  Sama hvernig er á það 

er litið   

 

Á vegum Bændasamtaka Íslands hefur farið fram mikil upplýsingasöfnun um áhrif 

inngöngu í Evrópusambandið á íslenskan landbúnað. Af þeim upplýsingum sem hefur 

þegar verið safnað má ráða að innganga í Evrópusambandið mun hafa afdrifaríkar 

afleiðingar fyrir íslenskan landbúnað.  Málflutningur Bændasamtakanna hefur verið einkar 

rökfastur í þessu máli og hefur ekki verið hrakinn.   Þessi öfluga hagsmunagæsla hefur 

kallað á öfgakennd viðbrögð þeirra sem hlynntir eru aðild að ESB.  Þetta hefur og mun 

leiða til þess að aðildarsinnar reyni með ráðum og dáð að höggva í þá samstöðu sem er 

meðal bænda í andstöðu sinni við aðild.   Ein birtingarmynd þess eru kynningarferðir sem 

farnar eru á vegum ESB til Brussel. Aðilar úr íslenskri bændastétt hafa þegar farið í slíka 

heilaþvottaferð, þar sem dregið hefur verið fram í dagsljósið allt hið góða og jákvæða við 

aðildina en erfiðum málefnum landbúnaðar og sjávarútveg haldið til hliðar. 

Önnur birtingarmynd þess að höggva í samstöðu bænda er að draga fram í dagsljósið 

mismunandi hagsmuni ýmissa búgreina.  Þessa dagana er því haldið að sauðfjárbændum 

að staða þeirra innan sambandsins yrði jafn góð ef ekki betri við inngöngu í ESB.  Þessu 

til staðfestingar er svo vísað í bakgrunnsskýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands þar 

sem fram kemur að sauðfjárrækt komi hvað best út úr aðild að ESB en aðrar búgreinar 

verr. 

Þessi fullyrðing um sauðfjárræktina gefur sér þó tvær lykilforsendur sem standa á veikum 

grunni. 

 



Í fyrsta lagi er gefin sú forsenda að engin verðlækkun verði á kindakjöti við ESB aðild. Og 

þess vegna rýrni ekki hagur sauðfjárbænda heldur batni. Þar kemur ekki fram að byggt 

er á þeirri forsendu að verð á kindakjöti innanlands verði fyrir ESB aðild komið niður í 

útflutningsverð, vegna brottfalls útflutningsskyldunnar sumarið 2009. Slíkt myndi þýða 

30-45%verðlækkun til bænda miðað við eðlilegt jafnvægisgengi á íslensku krónunni 

Í öðru lagi er áætlað í skýrslunni að innlendur kindakjötsmarkaður dragist saman um 

38% vegna verðlækkana á öðru kjöti, sérstaklega kjúklinga- og svínakjöti.  Ekki er gert 

ráð fyrir að það hafi nein áhrif á afkomu bænda þar sem þessar afurðir sem ekki verður 

hægt að afsetja hérlendis verði fluttar út. Það muni ekki valda verðlækkun hérlendis.  

Þetta þýðir samt sem áður að flytja verður út tvöfalt það sem flutt var út af kindakjöti á 

þessu ári. Gleymum því ekki að við eigum þegar heimildir til markaðssetningar á innri 

markaðnum.  Sem við höfum ekki enn fullnýtt.  Fyrst og fremst vegna slakrar afkomu á 

þeim mörkuðum.  Sem eru nákvæmlega þeir sömu og okkur er ætlað að sækja á með 

aðild.  Ekki er því hægt að segja að við vitum ekki hvað er þar í boði. 

Fyrir utan það fjallar skýrslan ekkert um áhrif á úrvinnsluiðnað, samfélagsleg áhrif eða 

byggðaleg áhrif, þó ljóst megi vera að þau muni verða veruleg, komi til mikils samdráttar 

í landbúnaði.  Að draga víðtækar ályktanir með því að horfa þröngt á eina grein og að 

halda því fram að 30-45% verðlækkun til bænda og 38% samdráttur á 

kindakjötsmarkaði hafi engin áhrif á afkomu bænda eru í besta falli slæleg vinnubrögð en 

í versta falli hrein heimska. 

Það er mjög mikilvægt að við bændur stöndum saman í þessu mikla hagsmunamáli.  

Ríkistjórn undir forustu Jóhönnu Sigurðardóttur hefur kosið að gera allt til þess að láta 

draum sinn um að verða peð í valdatafli evrópuþjóða rætast sama hvað það kostar. Engu 

virðist skipta þó að hver skoðanakönnunin á fætur annarri staðfesti að um 70% 

þjóðarinnar eru á móti aðild. Þeim málflutningi er haldið að fólki að nauðsynlegt sé að 

kanna hvað komi út úr aðildarviðræðum en lítið gert úr þeim gríðarlega kostnaði sem 

aðildarferlið hefur í för með sér, þá ekki síst sú aðlögun sem þarf að fara fram áður en 

þjóðin fær að taka afstöðu til málsins. Sá kostnaður fæst ekki til baka. 

Við sauðfjárbændur sem nýlega vorum á ferð í Færeyjum vorum rækilega minnt á 

sjálfstæðisbaráttu okkar og mikilvægi þess að hafa yfirráð yfir sínum málum. Færeyingar 

hafa lengi litið á Íslendinga sem stóra bróður og bera mikla virðingu fyrir baráttu okkar 

fyrir sjálfstæði á sínum tíma.  Það er sérstök tilfinning að finna vonbrigði þeirra frænda 

okkar og heyra þá segja „Þið voruð hetjur og ykkur tókst að öðlast sjálfstæði en hvað 

eruð þið eiginlega að hugsa í dag. Ætlið þið bara að gefast upp“ 



Nei við ætlum ekki að gefast upp. Við bændur munum áfram halda okkar hagsmunum á 

lofti og berjast með kjafti og klóm gegn inngöngu í Evrópusambandið.    

Mikið vatn á samt eftir að renna til sjávar áður en aðildarsamningur lítur dagsins ljós. Við 

skulum því ekki útiloka það að slíkur samningur yrði samþykktur þegar loks kemur að 

þjóðaratkvæðagreiðslu, þó slíkt sé óhugsandi í dag.  Því er nauðsynlegt að við gerum ráð 

fyrir að þessi staða geti komið upp. Hvað getum við þá gert til að búa okkur undir það? 

 

Eitt af því sem er brýnt að skoða er starfsemi afurðastöðva í landinu. Í landinu eru sjö 

afurðastöðvar sem sinna sauðfjárslátrun. Öll eru í eigu bænda á einhvern hátt eða a.m.k. 

að hluta.  Miklir möguleikar felast í samvinnu og verkaskiptingu þessara fyrirtækja. Hægt 

væri með sameinigu að ná fram gríðarlegu hagræði fyrir framleiðendur og neytendur. 

Víða í heiminum eru stór samvinnufélög í eigu bænda. Slík félög hafa mörg hver mikla 

markaðshlutdeild í sínu heimalandi og starfsemi þeirra er í góðri sátt við neytendur.  Á 

íslandi er mikil samþjöppun á smásölumarkaði og staða smásalanna gagnvart 

afurðastöðvum því mjög sterk. Ef kemur til aðildar að Evrópusambandinu munu margar 

afurðastöðvar á íslandi eiga erfitt uppdráttar á hinum opna evrópumarkaði.  Séu þessi 

fyrirtæki sameinuð eitt í stórt félag er von til þess að slíkt fyrirtæki gæti staðist þá 

samkeppni sem óhjákvæmilega fylgdi aðild að ESB. 

Það sem helst skyggir á þessa framtíðarsýn er viðvarandi skilningsleysi stjórnvalda á 

íslenskum landbúnaði. Til þess að þetta megi verða þarf að koma til styrking á ákvæðum 

sérlaga umfram samkeppnislöggjöf eða sambærileg heimild í búvörulögum eins og 

mjólkurafurðastöðvar hafa í dag.  Það er alveg ástæðulaust að vera bjartsýnn á framgang 

slíkra mála með Samfylkinguna í ríkisstjórn.  Þekkt er afstaða þingmanna 

ríkisstjórnarinnar gagnvart málum er varða landbúnað hvort sem um er að ræða 

breytingar á búvörulögum eða  endurskoðun búnaðarlagasamnings.  Ennfremur er 

ásetningur þeirra að sameina landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyti inn í eitt 

atvinnuvegaráðuneyti mjög einbeittur, skiptir þar engu að með því sé verið að veikja þá 

málaflokka sem sérstaklega þarf að gæta að í aðildarviðræðum. Er nokkuð skrýtið að 

maður velti fyrir sér hvort bændur séu farnir að súpa seyðið af því að vera óþægur ljár í 

Evrópusambandsþúfunni. 

 

Þó svo að staða sauðfjárbænda eins og annarra landsmanna sé erfið nú um stundir er full 

ástæða til þess að horfa björtum augum á framtíðina.  Ljóst er að kaupmáttur hefur verið 

að aukast í heiminum og mannfjöldaspár gefa vísbendingar um mikla fjölgun fólks um 

allan heim.  Slíkt kallar á aukna eftirspurn eftir mat.  Nýja-Sjáland og Ástralía hafa ráðið 



um 70% heimsviðskipta með sauðfjárafurðir.  Það mun þó breytast því samkeppni um 

land á Nýja-Sjálandi hefur haft í för með sér mikinn samdrátt í framleiðslu lambakjöts þar 

í landi og í Ástralíu hefur einnig orðið mikill samdráttur vegna þurrka.  Þetta mun 

auðvelda fleirum að koma inn á alþjóðamarkað með kindakjöt og allt bendir til þess að 

verð muni hækka. Íslenskt lambakjöt hefur þegar skipað sér sess á erlendum mörkuðum 

og mun halda því áfram. 

Sú eftirspurnaraukning sem hefur orðið á Íslandi eftir upprunavottuðum vörum gefur 

einnig ástæðu til bjartsýni.  Margir hafa komið að máli við sauðfjárbændur og óskað erftir 

að fá að kaupa lambakjöt beint.  Stofnun samtakanna Beint frá Býli er gríðarlega jákvæð 

fyrir markaðssetningu okkar afurða.  Mikilvægt er að nýta þau tækifæri sem felast í 

aukinni eftirspurn eftir vörum beint frá framleiðendum. Slík markaðssetning styður mjög 

við heildarmarkaðsetningu dilkakjöts og styrkir ímynd greinarinnar. 

Skynsamlegt er fyrir bændur að huga að möguleikum til að hagræða í rekstri sinna búa. 

Þegar kostnaður hækkar mikið er eðlilegt að skoða alla möguleika til þess að draga úr 

honum. Það er hægt að gera með ýmsum ráðum eins og betri nýtingu búfjáráburðar, 

samvinnu í vélaútgerð, bæta alla aðstöðu við hirðingu og meðhöndlun búfjár og svo 

mætti lengi telja.  Um allt land eru starfandi ráðunautar og annað fagfólk sem er 

reiðubúið að leiðbeina bændum í þessum efnum. 

Landssamtök sauðfjárbænda fagna stofnun Samtaka ungra bænda og vænta góðs 

samstarfs við ungt fólk í landbúnaði.  Þegar horft er til framtíðar er sauðfjárbúskapur 

óhugsandi ef ekki verður nýliðun í greininni.  Atvinnugrein þar sem meðalaldur er 54 ár 

þarf að taka málefni ungs fólks í landbúnaði alvarlega og sýna í verki að nýliðun í 

landbúnað í alvörumál.  Þar vona ég að samtök ungra bænda munu veita okkur aðhald. 

Á stofnfundi Landssamtaka sauðfjárbænda fyrir 25 árum var mörkuð stefna til framtíðar. 

Tilgangur samtakanna var settur fram í nokkrum liðum. A) að efla samstöðu 

sauðfjárbænda., B) að vinna að bættum hag sauðfjárbænda varðandi verðlagningu 

afurðanna o.fl.. C) að stuðla að aukinni neyslu á sauðfjárafurðum, D) að koma á framfæri 

upplýsingum er varða sauðfjárbúskap, bæði til framleiðenda og neytenda.   

Ljóst er að samdráttur hefur orðið í neyslu á lambakjöti. En eðlilegt er að spyrja hvort 

ekki hafi samt unnist varnarsigur?  Enn hefur lambakjöt sérstöðu í neyslu hér á landi 

umfram flest önnur lönd í heiminum.  Þegar fólk vill gera vel við sig í mat eða bjóða til 

veislu verður lambakjöt iðulega fyrir valinu. Hefðin rík og sterk og henni ber að viðhalda. 

Hinsvegar má segja að náðst hafi mikill árangur í afsetningu á ull. Miklar vinsældir 

íslenska lopans hafa valdið því að ekki næst að sinna eftirspurn. 



Samstaða sauðfjárbænda er að mínu mati meiri en nokkru sinni fyrr,  Áfram munum við 

berjast fyrir bættum hag sauðfjárbænda héreftir sem hingað til.  Það er hins vegar ljóst 

að umræða um íslenskan landbúnað er gjörólík því sem hún var fyrir 25 árum.  

Góðir fundarmenn,  

Landbúnaður á Íslandi hefur á ný öðlast þann virðingarsess sem hann á skilið. Þá 

viðhorfsbreytingu má þakka mörgum aðilum en fyrst og fremst má þakka það bændum 

sjálfum.  Mikilvægt að er að vera stoltur af sinni atvinnugrein og sínum framleiðsluvörum. 

 Á 25 ára afmæli Landsamtaka sauðfjárbænda er verðugt að horfa til framtíðar og taka 

með skýrum hætti til við að koma að þeirri uppbyggingu sem nú þarf að verða á 

þjóðfélagi okkar.  Þar geta sauðfjárbændur sannarlega lagt fram mikilsvert framlag, því 

íslenskur landbúnaður skiptir máli.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 er settur. 

 


