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Fagráð í sauðfjárrækt 

Fundargerð frá 11. Janúar 2017  kl. 10:00 í Bændahöllinni 

Mætt: Oddný Steina Valsdóttir (OSV) formaður fagráðs, Atli Már Traustason (AT), Eyþór Einarsson (EE), 

Böðvar Baldursson (BB) og Einar Ófeigur Björnsson (EÓB).  Auk þess Emma Eyþórsdóttir (EEy) 

stuðningsfulltrúi fagráðs sem ritaði fundargerð. 

Formaður setti fund og kynnti áður útsenda dagskrá sem var samþykkt.  

1. Verkefni um lungnasjúkdóma 

Á fundinn mættu fulltrúar frá Keldum (Þorbjörg Einarsdóttir, Sigríður Hjartardóttir, Ólöf G. 

Sigurðardóttir, Vilhjálmur Svansson, Vala Friðriksdóttir og Eggert Gunnarsson), 

Matvælastofnun (Sigurborg Daðadóttir og Sigrún Bjarnadóttir) og LbhÍ (Charlotta Oddsdóttir) 

sem unnið hafa að verkefnum varðandi varnir og aðgerðir gegn kregðu í sauðfé.  

Þorbjörg og Ólöf kynntu helstu niðurstöður rannsókna sem unnið hefur verið að á 

undanförnum árum.  Annars vegar eru rannsóknir á kregðubakteríunni og stofnabreytileika 

hennar í sýnum úr sýktum kindum en þar kemur fram að breytileikinn er mikill og erfitt að 

einangra og rækta „hreina“ stofna.  Þetta leiðir af sér að þróun bóluefnis með almenna virkni 

er afar erfið.  Hins vegar eru niðurstöður tilraunabólusetninga á Höfnum á Skaga með bóluefni 

sem búið var til í Þýskalandi út frá sýnum frá sama bæ.  Helstu niðurstöður þar voru að tíðni 

kregðu árið 2016 var mjög lág yfirleitt en tíðni lungnaorma var hins vegar veruleg. Ekki kom 

fram marktækur munur á tíðni kregðueinkenna í lungum milli bólusettra og óbólusettra lamba.  

Því er ekki tilefni til að fullyrða neitt um virkni bóluefnisins að svo stöddu.  Von er á skýrslum 

um þessar rannsóknir og fagráð lagði áherslu á að þær verði kynntar t.d. í Bændablaðinu 

þannig að allir hafi aðgang að upplýsingum um niðurstöður. 

Miklar umræður urðu um þessar niðurstöður og hvernig réttast væri að halda þessari vinnu 

áfram.  Fram kom að Björn Steinbjörnsson hefur sent 70 kregðusýni sem hann safnaði s.l. 

haust til Hannover til nánari greininga.  Ekki er vitað nánar um þetta verkefni en vonast er til 

að niðurstöður verði birtar að rannsókn lokinni. 

Niðurstaða: 

Ekki vannst tími til að ljúka umræðunni en ákveðið var að skipa vinnuhóp sem ætlað er að 

móta tillögur að næstu verkefnum.  Í hópnum verða fulltrúar frá MAST, Keldum, LbhÍ og 

fagráði sauðfjárræktar.  Einnig var lagt til að fá starfandi dýralækni í hópinn. Lagt er til að 

fulltrúar fagráðs verði OSV og EE. 

 

2. Fagráðstefna LS 

Rætt um dagskrá fagráðstefnu í tengslum við aðalfund LS 31. mars 2017.  Áformað er að 

kynna fyrstu niðurstöður úr búrekstrarverkefni sem RML vinnur að í samvinnu við 40 bændur. 

Verkefnisstjóri er Eyjólfur Ingvi Bjarnason. Einnig verða kynntar fyrstu niðurstöður 

rannsókna gæðum lambakjöts en þar liggja fyrir mælingar frá haustinu (sýrustig og litur)  og 

reiknað er með að mælingar á meyrni (áferð) og innanvöðvafitu verði einnig tiltækar í lok 

mars.  Mælingar eru gerðar hjá Matís og verkefnisstjóri er Guðjón Þorkelsson. 

Niðurstaða: 

Fagráð styður þessar tillögur að efni ráðstefnunnar. 

 

Undir þessum lið var einnig rædd  hugmynd að fagfundi um áherslur og eiginleika í 

ræktunarstarfi sem haldið yrði undir hatti verkefnisins Hagrænt vægi eiginleika í sauðfjár- og 
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nautgriparækt sem styrkt er af þróunarfé og vistað hjá LbhÍ.  Fyrirmyndin er vel heppnuð 

ráðstefna í hrossarækt sem haldin var í desember 2016 þar sem fluttir voru fyrirlestrar og 

unnið í vinnuhópum um framtíðaráherslur í ræktunarstarfi. 

Niðurstaða:  

Fagráð styður þessa hugmynd og að fundurinn verði skipulagður af LbhÍ í samráði við fagráð 

beggja búgreina. Dagsetning liggur ekki fyrir en æskilegt að að það verði fyrir lok mars 2017. 

EEy fylgir málinu eftir.  

 

3. Reglur um framkvæmd sauðfjárdóma og réttindi dómara. 

EE gerði grein fyrir tillögum að reglum um fyrirkomulag lambadóma og réttindi dómara sem 

að þeim standa. Samkvæmt tillögunum er gert ráð fyrir að dómar sem skráðir eru í 

skýrsluhaldskerfið verði undantekningalaust í umsjá RML og framkvæmd lúti reglum þar um. 

Markmið með tillögunum er að tryggja sem best samræmi ómmælinga og dóma sem skráðir 

eru í Fjárvís og nýtast við mat á afkvæmum sæðingahrúta og sölu líflamba.  Einnig er áformað 

að ómmælingar verði teknar inn í kynbótamat á skrokkgæðum innan tíðar.   

Niðurstaða: 

Fagráð samþykkir þessar tillögur (sjá viðauka með fundargerð). 

 

4. Ræktunarmarkmið 

EE gerði grein fyrir tillögum að breytingum á núgildandi ræktunarmarkmiðum sem sendar 

voru út fyrir fundinn.  Þar er m.a. lagt til að forystufé verði tekið út úr almennum 

ræktunarmarkmiðum og markmið skilgreind fyrir það sem sérstakt fjárkyn.  Einnig er lagt til 

að úrelt atriði verði endurnýjuð og skerpt á öðrum. Bent var á í umræðum að skráningu 

erfðagalla þarf að bæta í skýrsluhaldi en ástæða er til að vakta þá betur en verið hefur. 

Möguleikar skapast til að taka heilsufar/sjúkdóma inn í ræktunarmarkmið með skráningu á 

ástæðum förgunar sem er nýhafin í Fjárvís.  

Niðurstaða: 

Fagráð telur tillögurnar jákvæðar en frestar nánari umfjöllun fram yfir fagfund um 

ræktunaráherslur (sjá 2. lið) þar sem vænta má umræðna sem nýtast við endurskoðun 

ræktunarmarkmiða. 

 

5. Önnur mál 

a) EE vakti máls á þröngri rekstrarstöðu RML sem getur komið niður á sameiginlegu 

ræktunarstarfi í sauðfjárrækt þar sem ekki er hægt að fjármagna það að fullu með 

þjónustugjöldum.  Í rammasamningi BÍ og ríkisins er eyrnamerkt fé í skýrsluhald en ekki í 

aðra þætti ræktunarstarfsins sem geta þar með orðið útundan. 

Niðurstaða: 

Fagráð samþykkir að óska eftir yfirliti frá RML um starfsemi í sauðfjárrækt til að átta sig 

betur á stöðu mála.  Umræðan verður tekin upp aftur í framhaldi af því. 

b)  OSV gerði stutta grein fyrir póstum sem borist hafa  frá Þorberg Þorbergssyni um þróun 

LAMB smáforritsins og samskipta snjalltækja við örmerkjalesara.  Samkvæmt þeim er þróun 

mála í góðu gengi þó öll vandamál hafi ekki verið leyst að fullu. 

Niðurstaða: 

Fagráð fagnar jákvæðri þróun þessara mála og telur ekki ástæðu til nánari aðgerða að sinni. 
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Viðauki við fundargerð 11. 1. 2017 

Reglur um hæfni sauðfjárdómara  - 

samþykkt á fundi fagráðs í sauðfjárrækt 11. jan. 2017 

 

 Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (RML) skal hafa umsjón með framkvæmd 

sauðfjárdóma.  Sauðfjárdómar og tengdar mælingar sem skráðar eru í 

skýrsluhaldskerfið Fjárvís.is skulu framkvæmdar af viðurkenndum dómurum og 

mælingamönnum sem starfa á vegum RML.  Ábyrgðarmaður sauðfjárræktar hjá RML 

ber ábyrgð á því að velja hæfa dómara ár hvert. 

 Sauðfjárdómari skal hafa lokið háskólagráðu í búvísindum og þar að auki gengist í 

gegnum námskeið í sauðfjárdómum, viðurkenndu af Ráðgjafarmiðstöð 

landbúnaðarins.  

 Heimilt er að gera undantekningar á kröfum um háskólagráðu í búvísindum hjá 

búfjárdómurum sem hafa fyrir gildistöku þessara reglna öðlast starfsreynslu við 

búfjárdóma.  Jafnframt er heimilt að gera undantekningu um háskólagráðu hjá 

mælingamönnum.  

 Fagleg ábyrgð á endurmenntunar- og samræmingarnámskeiðum er hjá ábyrgðarmanni 

sauðfjárræktar hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins og viðkomandi fagstjóra. 

 Sauðfjárdómarar skulu árlega sækja endurmenntunar- og/eða samræmingarnámskeið. 

 Ábyrgðarmaður búgreinar getur veitt dómara undanþágu frá því að sækja 

samræmingarnámskeið ef gildar ástæður liggja að baki forföllum s.s. veikindi.  

Forsenda fyrir undanþágu er að ábyrgðarmaður meti það svo að viðkomandi dómari 

hafi nægjanlega reynslu til að bera að forföll komi ekki að sök.  Dómari getur ekki 

fengið undanþágu frá mætingu tvö ár í röð. 

 

 


