
 

Símafundur 8. nóvember 2016. 

Fagráð í sauðfjárrækt 

Mætt: Atli Már Traustason (AT), Eyþór Einarsson (EE), Einar Ófeigur Björnsson, Böðvar 

Baldursson (BB) og Oddný Steina Valsdóttir (OV) formaður fagráðs. Auk þess Emma 
Eyþórsdóttir stuðningsfulltrúi. 

Dagskrá: 

1. Erindi frá Félagi sauðfjárbænda í Strandasýslu. Fyrir fundinum lá erindi frá Félagi 

sauðfjárbænda á Ströndum, vegna skráninga á dómum og ómmælingum. Fagráð leggur til 

að dómar sem framkvæmdir eru af öðrum en viðurkenndum dómurum á vegum RML á 

þessu hausti verði teknir gildir í saumeiginlegu uppgjöri sauðfjárræktarinnar, enda séu 

dómarar og mælingamenn með nauðsynlega reynslu á þessu sviði (sjá siðareglur RML 

vegna framkvæmdar búfjárdóma). Jafnframt mun Fagráð gera tilllögur að reglum sem 

gildi í slíkum tilfellum komi þau upp í framtíðinn þannig að ljóst sé fyrirfram hvernig fara 

skuli með slík mál. Þessi afgreiðsla byggir á því að RML telji að þessir dómar hafi gildi 

fyrir kynbótastarf í sauðfjárrækt. 

2. Afgreiðsla umsóknar:  

Lífsýnataka og þróun bóluefnis við kregðu í sauðfé, umsækjandi Björn Steinbjörnsson: 

Þessi umsókn barst eftir auglýstan umsóknarfrest en fagráð samþykkti eigi að síður að 

taka hana til umsagnar. Sótt er um styrk fyrir söfnun lífsýna og þróun bóluefnis. Ágallar 

eru á umsókninni m.a. ber verklýsingu og kostnaðaráætlun ekki saman og kostnaðaráætlun 

ekki nægilega nákvæm. Fagráð telur gagnlegt að fá yfirlit yfir þá kregðustofna sem til eru 

í landinu en ekki tímabært að taka ákvörðun um bóluefnisgerð og bólusetningu áður en 

niðurstaða liggur fyrir. Fagráð telur einnig nauðsynlegt að opinberar stofnanir sem hafa 

skyldur á þessu sviði komi að  framkvæmd slíkrar vinnu. Fagráð er jákvætt fyrir að styðja 

við söfnun sýna og kortlagningu kregðustofna í landinu og mun mæla með styrkveitingu 

vegna þeirrar vinnu að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: a) að heildarverkáætlun um 

kortlagningu kregðustofna í sauðfé á Íslandi liggi fyrir með aðkomu fagstofnanna 

s.s.tilraunastöðvarinnar á Keldum. b) vinna sú sem sótt er um styrk til skv umsókn falli að 

slíkri heildaráætlun. 

3. Önnur mál: OV greindi frá því að tilraunastjórinn á Stóra-Ármóti hafi sent fundarboð á 

fund tilraunanefndar Stóra-Ármóts. Eitt af efnum fundarins sé að ræða framtíð 

tilraunastarfsins hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. Þetta málefni hefur verið rætt nokkuð á 

vettvangi fagráðs og því var ákveðið var að OV muni reyna að sækja fundinn. Ákveðið 

var að stefna að næsta fagráðsfundi í lok janúar en fyrir liggur að skipuleggja 
fagráðstefnu, setja reglur varðandi sauðfjárdóma og endurskoða ræktunarmarkmið. 

Fundargerð ritaði 
Oddný Steina Valsdóttir 


