
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 

Bændahöllinni við Hagatorg 

30. og 31. mars 2017 

 

Fundurinn var settur í fundarsalnum Kötlu II á 2. hæð Radisson BLU Hótels Sögu þann 30. 

mars 2017 kl. 13:10. 

 

1. Fundarsetning, kosning embættismanna  
Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS setti fundinn. Hann ræddi um krossgötur sem 

sauðfjárræktin stæði á, samdráttur hefði orðið um 18% á útflutningi kindakjöts undanfarið, 

bændur hefðu tekið á sig verðlækkun undanfarið haust. Markaður fyrir kjöt væri 

sveiflukenndur en leitað væri leiða til að vinna úr stöðunni sem uppi væri, talsverðar birgðir 

væru af kindakjöti í landinu. Ekki mætti bara horfa á markað erlendis, tveir þriðju kjötsins 

væru seldir innanlands. Markaðssetning innanlands hefði aukið sölu kjötsins undanfarið, 

ýmislegt væri á döfinni, t.d. samstarf við veitingastaði og ýmsa fleiri. Vestfirskir bændur yrðu 

með kynningu á lambakjöti í 4 Bónusverslunum daginn eftir. Bændur væru bestu sölumenn 

kjötsins, jákvæð ímynd stéttarinnar og heiðarleiki væru nauðsynleg. Jákvæðni og samstaða 

ykju sölu kjötsins. Hann sagði fjárhagsstöðu samtakanna ágæta. Leikreglur á 

innanlandsmarkaðnum þyrftu að vera skýrar og fyrir fundinum lægi tillaga að neytendastefnu 

fyrir þann markað. Stefna þyrfti á að selja ferðamönnum meira kjöt og sækja inn á markaði 

erlendis þar sem gerðar væru miklar kröfur til gæða. Sauðfjárræktin væri ein af stoðum 

dreifbýlisins og samfélagsins, bændur þyrftu að vera heiðarlegir og sannir í störfum sínum. 

Hann ræddi um nýjan búvörusamning og sagði fyrir fundinum liggja mál um framtíðarstefnu 

samtakanna. Framleiðslan þyrfti að vera í sátt við umhverfið, velferð dýra og samfélagslega 

ábyrgð. Tilgangurinn væri að efla sauðfjárræktina í sátt við land og náttúru. Meiri kraftur 

hefði verið settur í markaðsstarf fyrir kindakjöt. Hann lýsti því yfir að hann hefði ákveðið að 

gefa ekki kost á sér til formennsku samtakanna og lýsti yfir stuðningi við Oddnýju Steinu 

Valsdóttur í embættið. Hvatti fulltrúa til að samþykkja neytendastefnu og framtíðarsýn þá sem 

lægju fyrir fundinum. Sókn væri besta vörnin. 

 

Setningarræðan er birt í heild sinni á vef LS – saudfe.is 

 

Þórarinn lagði fram þá tillögu að fundarstjórar yrðu Ragnar Lárusson Stóra-Dal og 

Guðfinna Harpa Árnadóttir Straumi. 

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 

 

Þórarinn lagði einnig fram þá tillögu að skrifarar yrðu Sæunn Káradóttir 

Norðurhjáleigu og Einar Guðmann Örnólfsson Sigmundarstöðum.  

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 

Sigurður Kristjánsson var ráðinn fundarritari. 

 

Fundarstjórar tóku síðan við stjórn fundarins. 



 

2. Ávörp gesta 

 

Ávarp Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. 

 

Þorgerður þakkaði fyrir að hafa verið boðið til að ávarpa fundinn. Taldi eðlilegt að bændur 

væru einn stærsti hópur gesta sem heimsæktu ráðherrann. Hún ræddi þau mál sem hún taldi 

blasa við, ræddi um hinn nýja búvörusamning, taldi hann leiða til áframhaldandi þróunar og 

hann auðveldaði nýliðun. Mikilvægt væri að viðhalda byggð í landinu og þar hefði 

sauðfjárræktin verið sterk stoð. Sagðist hafa gagnrýnt búvörusamninginn þegar hann hefði 

verið í vinnslu en sagði hafa komið sér á óvart. Mikil offramleiðsla væri í sauðfjárræktinni nú 

og leysa þyrfti úr þeim málum í samstarfi ríkisins og bænda. Taldi undarlegt að þessi vandi 

hafi ekki verið nefndur að neinu ráði í búvörusamningnum. Hún hefði fengið minnisblað frá 

bændum nýlega þar sem rætt hefði verið um hvað gera skyldi í þeim málum. Hún ræddi um 

samkomulagið um kortlagningu gróðurauðlinda landsins, koma þyrfti á vöktun 

gróðurauðlindarinnar og ná þyrfti bættum árangri í umgengni við landið. Þetta bæri vott um 

ábyrgð og vilja til þess að starfa saman um þessi mál. Taldi þetta samkomulag styðja við 

markaðssetningu íslenskra búvara. Taldi hreinleikaímynd landsins skipta mjög miklu máli við 

markaðssetningu vara frá Íslandi. Ræddi að sauðfjárbændum væri hugleikið að stunda góða 

búskaparhætti, sem skiptu miklu máli við markaðssetninguna einnig. Ræddi um samræmdar 

reglur um lífræna framleiðslu í Evrópu, taldi sóknarfæri á markaði fyrir lífrænar vörur. Sagði 

stefnu ríkisstjórnarinnar vera þá að leyfa frumkvæði og nýsköpun. Varð tíðrætt um að segja 

þyrfti sögu íslenskrar matarmenningar í tengslum við hina tiltölulega hreinu náttúru hér á 

landi. Sauðfjárbændur væru hluti af menningarlandslagi landsins. Sú saga þyrfti að vera 

raunsönn. Markaðsmálin væru eilíft viðfangsefni, hlúa þyrfti að innanlandsmarkaðnum. 

Þakkaði Þórarni ræðu hans. Taldi mikil sóknarfæri í að ná enn betur til ungs fólks og t.d. með 

nýrri framsetningu, dæmi væru um slíkt. Vita þyrfti hvað hver kynslóð vildi. Útflutningur 

hefði verið mikill undanfarin ár, en hátt gengi krónunnar hefði reynst ýmsum erfitt sem stæðu 

í útflutningi. Setja þyrfti nýja peningamálastefnu og draga úr gengissveiflum. Hvatti bændur 

áfram í vöruþróun og sókn á „vel borgandi“ markaði erlendis. Umgjörð 

kindakjötsframleiðenda væri önnur en í sumum öðrum greinum landbúnaðarins, ekki væri föst 

verðlagning og greinin heyrði undir samkeppnislög. Ræddi um samráðshóp um endurskoðun 

búvörusamninga, taldi að andinn í þeim hópi hefði verið góður og taldi góðar líkur á að sátt 

yrði um þá niðurstöðu sem fengist. Fyrir næstu kosningar þyrfti landbúnaðurinn að verða 

eitthvað annað en bitbein stjórnmálaflokkanna, hagsmunir neytenda og framleiðenda ættu að 

geta farið saman.  

 

Formaður Bændasamtaka Íslands, Sindri Sigurgeirsson ávarpaði þingið. Hann sagði 

mikla umbreytingatíma hafa verið undanfarið, tafir hefðu orðið á afgreiðslu 

búvörusamninganna og vinnu í tengslum við þá, seinkað einnig. Ræddi um hóp þann sem 

skipaður hefði verið til endurskoðunar búvörusamninganna. Núverandi ráðherra hefði breytt 

hópnum áður en starf hans hófst og hefði forystu bændasamtakanna ekki líkað sú breyting alls 

kostar. Lýsti því að andinn í hópnum væri góður, BÍ hefðu lagt þar fram sjónarmið sín. Sagði 

starfshópinn ekki semja um búvörusamningana. Sagði hafa verið rætt í hópnum að gera úttekt 

á stöðu landbúnaðarins og skoða stöðu framleiðslu landbúnaðarins í tengslum við umhverfið 

og loftslagsmál. Þau mál hefðu ekki verið tekin sérstaklega fyrir í búvörusamningnum en 



verið væri að vinna að þeim málum í samvinnu við ráðuneyti. Leggja ætti fram 

umhverfisstefnu landbúnaðarins innan skamms. Rætt hefði verið við ráðuneyti umhverfis- og 

neytendamála. Í samráðshópnum hefði einnig verið rætt af hálfu BÍ um neytendavernd. Draga 

þyrfti fram sérstöðu landbúnaðarins hér á landi, byggja ætti á heilnæmi varanna sem hér væru 

framleiddar. Sagði að verð á erlendum mörkuðum hefði á stundum verið hærra erlendis en hér 

á landi, meðan krónan var mun lægri en gengi hennar væri nú. Framleiðslan hefði verið mun 

samkeppnishæfari á þeim tíma en nú væri við sterkt gengi krónunnar. Finna þyrfti lausnir fyrir 

útflutningsgreinarnar í landinu. Sagði langt síðan framleiðslustýringu hefði verið hætt í 

sauðfjárræktinni, styrking krónunnar, lokun Rússlandsmarkaðar og fleira hefði gert bændum 

erfiðara fyrir. Lýsti því að nú væri í gangi talsvert markaðsstarf til að ná til ferðamanna og á 

afmörkuðum erlendum mörkuðum. Ræddi að sauðfjárræktin væri meginstoð byggðar víða í 

dreifbýli. Ræddi um úrræði til að laga stöðu bænda, ekki væri enn ljóst hvaða leiðir mætti 

fara. Staða sláturleyfishafa væri einnig erfið. Lýsti því að hann ætlaði ekki að gefa kost á sér 

sem fulltrúi LS á búnaðarþingi, ekki væri eðlilegt að formaður Bændasamtakanna væri fulltrúi 

á búnaðarþingi fyrir eina ákveðna grein landbúnaðarins. Þakkaði Þórarni Inga Péturssyni 

samstarfið. Bar kveðjur frá stjórn og starfsfólki Bændasamtakanna. 

 

  

3. Erindi 

Kortlagning gróðurauðlindarinnar: Árni Bragason landgræðslustjóri. 

Sagði samkomulagið milli bænda, Landgræðslunnar og umhverfisráðuneytisins um vöktun 

gróðurauðlindarinnar vera mikilvægt verkefni sem þyrfti að fást tími til að vinna að. Mikið 

hefði áunnist í gróðurvernd undanfarna áratugi, upprekstur hrossa hefði mikið dregist saman 

og beitartími sauðfjár á viðkvæmum afréttarlöndum hefði styst. Bændur hefðu víða unnin 

mjög gott starf við uppgræðslu. Fyrrnefnt samkomulag snerist um reglubundið mat á stöðu 

gróðurs og að búa til sjálfbærnivísa ásamt fleiru, umræðan þyrfti að vera á skynsamlegum 

nótum. Ýmsar rannsóknir hefðu farið fram, sem nýttust í þessu starfi. Gervitunglamyndir, 

loftmyndir og drónamyndir mætti tengja saman og spara þannig talsverða vinnu. Ræddi 

aðeins um gæðastýringuna í sauðfjárræktinni, stór svæði hefðu t.d. verið friðuð en stór svæði 

þörfnuðust uppgræðslu. Gæðastýringin væri ekki gallalaus en hefði einnig nýst til góðra hluta. 

Ræddi um fæðuöryggi, stjórnkerfið í landinu fengi skv. sínu sjónarmiði ekki góða einkunn, 

engir hefðu rætt um fæðuöryggi aðrir en bændur og þeir hefðu verið gagnrýndir fyrir að vera 

að verja óhagkvæman landbúnað. Taldi mega gera betur í t.d. kornrækt og draga þannig úr því 

hversu mikið landbúnaðurinn byggði á innflutningi. Ræddi um erfðabreytingar, tæknin við þá 

hluti hefði fengið slæmt orð á sig því hún hefði tengst umræðunni um aukna notkun eiturefna 

í landbúnaði. Taldi þá bændur sem væru með beitilönd sín í lagi, ekki sátta við þá 

stéttarbræður sína sem nýttu illa farin lönd. Taldi samdrátt illhjákvæmilegan í framleiðslu 

sauðfjárafurða, vildi sjá stuðning við landgræðslubændur til að byggja upp beitilönd til 

framtíðar. Batt miklar vonir við fyrrnefnt samkomulag, landnýtingin þyrfti að verða sem mest 

sjálfbær. 

Lögð var fram tillaga um skipan kjörnefndar og var hún um Rúnar Björn 

Guðmundsson sem formann og að auki Maríu Dóru Þórarinsdóttur og Jóhann Pétur 

Ágústsson. 

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust.  



 

Ari Teitsson formaður stjórnar Ístex 

Sagði sauðfjárbændur vera á góðri leið með að eignast Ístex. Sagðist vilja að aðalfundur Ístex 

væri haldinn t.d. að kvöldi milli fundardaga Landssamtaka sauðfjárbænda. Sagði Ístex hafa 

tvíþætt hlutverk, það ynni góða vöru úr ull frá bændum. Hins vegar flytti fyrirtækið einnig út 

þá ull sem væri ekki eins góð vara. Aðalframlegðin fælist í framleiðslunni úr betri hluta 

ullarinnar. Rekstur félagsins hefði gengið ágætlega undanfarið, ferðamenn keyptu talsvert af 

ullarvörum og einnig hefði vöruþróun verið talsverð. Sala á unnu ullarbandi erlendis hefði 

einnig aukist. Komin væri upp tískubylgja í Hollandi þar sem fjölgað hefði mjög þeim sem 

stæðu í að hekla þar í landi og erfitt hefði reynst að uppfylla eftirspurn þaðan og víðar. Magn 

af góðri ull til vinnslu væri takmarkað og erfitt væri að fá gott fólk til starfa, á 

höfuðborgarsvæðinu væri erfitt að fá starfsfólk og vart væri hægt að útvega fólki erlendis frá 

húsnæði vegna stöðunnar í húsnæðismálum hér. Sagði flutta inn erlenda ull til að mýkja 

vörurnar sem framleiddar væru af Ístex. Undanfarið hefði verið rætt hvort snoðullin af t.d. 

lömbum og jafnvel öll snoðull væri mýkri en önnur íslensk ull og spurning hvort nota mætti 

hana til að mýkja t.d. garn. Spurði hvort snoðullin væri nothæf vinnsluvara og sérstaklega ef 

klippt væri í seinna lagi. Flokka þyrfti snoðið ef það reyndist nothæft, meta þyrfti á hverri 

kind hvort snoðið væri nothæft til vinnslu. Bjóst við að skort gæti ull til vinnslu innan ekki 

langs tíma. Innflutta ullin kostaði 700 kr. á kg. hingað komin. Nýta þyrfti alla möguleika, þeir 

væru ekki bara kjöt. Verið væri að breyta vinnslunni á Blönduósi, fara ætti að blanda þar ull, 

t.d. lakari flokkana til útflutnings. Breyta ætti móttökunni og verið gæti að breyta þyrfti 

hvernig ætti að ganga frá ullinni til flutnings frá bændum. Velti því upp hvort nota mætti 

áburðarpoka til þess, ekki mættu þeir vera trosnaðir eða innihalda áburð. Ræddi umhverfismál 

og það að sauðfjárbændur þyrftu að starfa með sem umhverfisvænstum hætti. Hugsa þyrfti 

meir og meir um umhverfið, hvað hægt væri að gera til að gera betur í þeim efnum. Sagði 

tískubylgju og vöruþróun hafa stutt við rekstur Ístex.  

 

Lambakjöt og neytendur: Oddný Anna Björnsdóttir, verkefnisstjóri í 

samfélagsábyrgð og neytendamálum hjá Krónunni. 

Lambakjöt í Krónunni og þróun á neytendamarkaði. Þakkaði fyrir að fá að ávarpa fundinn. 

Ræddi samfélagsábyrgðarstefnu Krónunnar. Í henni fælist að leggja áherslu á hollustu, 

lífrænar vörur og vörur frá búum þar sem lögð væri áhersla á dýravelferð, vörur sem lausastar 

við aukaefni, upplýst val neytenda, umhverfisvernd, eftirlit t.d. varðandi vistspor og sóun og 

velferð. Lýsti því að ferskvörur væru að verða stærri hluti af þeim vörum sem seldar væru í 

verslunum Krónunnar. Ræddi breytingar í kauphegðun neytenda, þeir væru sífellt upplýstari, 

keyptu minna í einu, gerðu meiri kröfur um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og vildu vita 

hvaðan varan kæmi, betri merkingar og innihaldslýsingar. Neytendur hefðu orðið mun 

breytilegri hópur Fleiri og fleiri vildu minna unna vöru og jafnvel lífræna. Ýmsar tegundir af 

mataræði væru til, t.d. hin vel þekkta „vegan“. Ræddi um að ákveðinn hópur vildi nota „guilt 

free consumption“, þ.e. kaupa vöru sem væri örugglega framleidd við aðstæður þar sem farið 

væri vel með dýr og vinnuafl og ekki hætta á að skaða umhverfið við notkun þeirra. Sagði allt 

hakk og hamborgara sem í boði væri í Krónunni, úr hreinu kjöti. Sagði lambakjötið hafa 

sterka stöðu gagnvart umhverfinu. Lýsti því hversu mikla áherslu þyrfti að leggja á mat sem 



auðvelt og fljótlegt væri að matbúa. Sagði skort á lífrænum vörum á markaði hérlendis. Sagði 

Krónuna hafa tryggt sér allt lífrænt lambakjöt sem í boði hefði verið. Sagði rætt hafa verið að 

fjárfesta í lífrænum búskap. Ræddi um stigvaxandi umhverfisvitund neytenda og þá stefnu 

Krónunnar að henda engum matvælum og hvernig unnið hefði verið að því að draga úr sóun 

og endurnýta sem allra mest.  

Ræddi um hvernig lambakjöt væri selt í Krónunni, sagði ófrosið kjöt mun seljanlegra en 

frosið. Sagði Krónuna pakka 57 tegundum af lamba- eða kindakjöti. Sagði þessa miklu 

áherslu á lambakjöt hafa valdið því að sala þess hefði ekki dregist saman í verslunum 

Krónunnar. 

 

Ágúst Andrésson: Landssamtök slátursleyfishafa. 

Þakkaði fyrir að fá tækifæri til að ávarpa fundinn. Sagðist ánægður með að hafa heyrt að 

þrengingarnar sem sauðfjárbændur stæðu frammi fyrir, væru tímabundnar. Ræddi um leiðir, 

að tryggja þyrfti að afurðastöðvarnar gætu og vildu taka við öllu fé sem þyrfti að koma í 

slátrun í haust. Breytingar myndu verða á uppgjöri við bændur í haust, frá því sem verið hefði. 

Vandinn væri tímabundinn, verið væri að vinna nýja markaði, en það tæki tíma að fá ávöxt af 

slíku starfi. Sagðist sjá að vinna að langtímamarkmiðum um sölu virtust í farvegi, verið væri 

að vinna að markaðssetningu í Bandaríkjunum, Rússlandi og Japan. Ræddi birgðastöðu fyrir 

haustið, ekki hefði tekist að selja 600 tonn til Noregs fyrri hluta þessa árs, eins og gert hefði 

verið undanfarin ár. Minna hefði selst til Rússlands og Spánar en undanfarið og fengist hefði 

fjármagn til að taka á þeim bráðavanda, en hækkandi gengi hefði gert enn erfiðara fyrir. Frá í 

nóvember hefði tekist að flytja út 1/3 af því sem stefnt hefði verið að nú yfirstandandi mánuði. 

Nást þyrfti sátt um hvernig vinna ætti næstu mánuði, sláturleyfishafar og bændur þyrftu að 

vinna saman að þessu, birgðir væru miklar og skýrðust að mestu vegna samdráttar í 

útflutningi. Gott væri ef tækist að auka söluna innanlands. Bæta þyrfti framsetningu á 

lambakjöti til að ná til fleiri neytenda og einnig til ferðamanna. Lýsti ánægju með starf 

verslanakeðjunnar Krónunnar við sölu innlendra búvara. Sagðist vera tilbúinn að mæta á 

nefndarfundi til að skýra betur stöðu sláturleyfishafa. Alla krafta þyrfti að nýta til að hámarka 

arð af kindakjöti. Lýsti vilja sláturleyfishafa til samstarfs við bændur. 

 

Íslensk sauðfjárrækt árið 2027: Svavar Halldórsson, framkvæmdastjóri 

Landssamtaka sauðfjárbænda. 

Lýsti því að skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts lægi fyrir fundinum og vísaði 

til hennar. Ræddi um markaðssetningu kindakjöts innanlands. Ræddi um stöðu á markaðnum, 

verkefni sem unnið væri að í samstarfi við veitingastaði innanlands. Nefndi að sala lambakjöts 

hefði aukist 20% á veitingastöðum Icelandair á síðasta ári. Lýsti söluaukningu á lambakjöti á 

síðasta ári. Ræddi um tillöguna um framtíðarsýn sem lá fyrir fundinum. Þar var fjallað um 

kolefnisjöfnun framleiðslu sauðfjárbænda. Einnig var þar fjallað um útilokun erfðabreytts 

fóðurs frá framleiðslu kindakjöts, vottaða dýravelferð en svo virtist sem sauðfjárbændur 

þyrftu lítið sem ekkert að gera til að eiga möguleika á að fá slíkan stimpil. Enn fremur væri 

þar fjallað um að rekja mætti feril vörunnar allt frá bónda til neytanda. Sagði að sjálfbærni 

væri eitt atriðið sem fjallað væri um í fyrrnefndri tillögu, sanngjörn viðskipti, 



umhverfisfótspor, vottaða umhverfisstefnu, stefnu um samfélagsábyrgð, sem snjallt væri fyrir 

samtökin að setja sér og fleira. 

  

Okkar afurð, okkar mál – Neytendastefna sauðfjárbænda: Svavar 

Halldórsson. 

Ræddi um aukið upplýsingaflæði til neytenda. Upprunamerkingar þyrftu að vera í lagi, 

upprunaland þyrfti að vera rétt, kolefnisfótspor þyrfti að koma fram, notkun sýklalyfja og svo 

framvegis. Ræddi einnig um dýravelferð en Norðurlöndin væru í fararbroddi í þeim málum, 

eftirlit með mat sem verið væri að flytja til landsins virtist hins vegar vera í molum. Ræddi um 

að hvetja þyrfti hið opinbera til þess að það viðhafa siðlega innkaupastefnu, t.d. að kaupa ekki 

matvöru sem flutt hefði verið um verulega langan veg eða framleidd við óviðunandi aðstæður. 

Kynna þyrfti það sem vel væri gert.  

  

4. Skýrslur frá stjórn og Markaðsráði og reikningar LS 

 

4.1 Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS lýsti því að skýrslu stjórnar hefði verið dreift til 

fulltrúa fyrirfram. Spurningum sem fram kynnu að koma myndu stjórnarmenn svara í 

umræðum á eftir. 

4.2 Svavar Halldórsson lýsti því að skýrsla Markaðsráðs kindakjöts lægi fyrir fundinum. 

 

4.3 Svavar Halldórsson skýrði reikninga LS árið 2016 en þeir lágu fyrir fundinum. 

Hagnaður varð af rekstri samtakanna upp á 56,9 milljónir og peningaeignir í lok sl. árs voru 

tæplega 75 milljónir. 

 

4.4 Fundarstjóri fór yfir kosningar morgundagsins. Úrslit þeirra koma fram síðar í fundargerðinni. 

 

 

5. Skýrsla kjörbréfanefndar og kynning fulltrúa 
Rúnar Björn Guðmundsson lýsti því að kjörbréfanefnd hefði farið yfir kjörbréf fulltrúa og að 

ekki hefði verið gerð athugasemd við þau. Hann las upp nöfn rétt kjörinna fulltrúa og bað þá 

að standa upp jafnótt og hann læsi upp nöfn þeirra. 
 

Mættir fulltrúar voru eftirfarandi: 

 
Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu  Gunnar Sigurjónsson   Litla-Hofi 

Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu  Sigrún Harpa Baldursdóttir  Ási 

Dsb. í Bsb. Kjalarnesþings   María Dóra Þórarinsdóttir  Morastöðum 

Dsb. í Bsb. Norður-Þingeyjarsýslu   Soffía Björgvinsdóttir   Garði 

Dsb. í Bsb. Norður-Þingeyjarsýslu   Sigurður Þór Guðmundsson  Holti 

Fsb. á Vestfjörðum    Jóhann Pétur Ágústsson   Brjánslæk 

Fsb. á Vestfjörðum    Guðrún Íris Hreinsdóttir  Ketilseyri 

Fsb. á Héraði og Fjörðum   Jón Björgvin Vernharðsson Teigaseli II 

Fsb. á Héraði og Fjörðum   Sigvaldi H. Ragnarsson   Hákonarstöðum 

Fsb. á Héraði og Fjörðum   Guðfinna Harpa Árnadóttir Straumi 

Fsb. á Héraði og Fjörðum   Sveinn Vilberg Stefánsson Haugum 



Fsb. á Snæfellsnesi    Albert Guðmundsson   Heggstöðum  

Fsb. á Snæfellsnesi    Þóra Sif Kópsdóttir  Ystu-Görðum  

Fsb. á Suðurfjörðum    Eiður Gísli Guðmundsson  Lindarbrekku 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Jón Kristófer Sigmarsson   Hæli 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Gísli Hólm Geirsson   Mosfelli 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Birgir Ingþórsson   Uppsölum 

Fsb. í Árnessýslu    Trausti Hjálmarsson   Austurhlíð 

Fsb. í Árnessýslu    Rúnar Björn Guðmundsson Vatnsleysu 1 

Fsb. í Árnessýslu    Geir Gíslason    Stóru-Reykjum 

Fsb. í Borgarfirði    Einar Guðmann Örnólfsson Sigmundarstöðum 

Fsb. í Borgarfirði    Snædís Anna Þórhallsdóttir  Hesti 

Fsb. í Borgarfirði    Davíð Sigurðsson   Miðgarði 

Fsb. í Dalasýslu     Þórarinn B. Þórarinsson   Hvítadal II 

Fsb. í Dalasýslu     Anna Berglind Halldórsdóttir Magnússkógum III 

Fsb. í Dalasýslu     Eyjólfur Ingvi Bjarnason   Ásgarði 

Fsb. við Eyjafjörð    Ásta F. Flosadóttir   Höfða 

Fsb. við Eyjafjörð    Hákon B. Harðarson   Svertingsstöðum 

Fsb. í Rangárvallasýslu    Erlendur Ingvarsson   Skarði 

Fsb. í Rangárvallasýslu    Stefán Þór Sigurðsson  Þjóðólfshaga II 

Fsb. í Rangárvallasýslu    Ragnar Lárusson    Stóra-Dal 

Fsb. í Skagafirði     Linda Jónsdóttir    Árgerði 

Fsb. í Skagafirði     Merete Rabölle    Hrauni II 

Fsb. í Skagafirði     Ástþór Örn Árnason   Miðdal 

Fsb. í Strandasýslu    Jón Stefánsson    Broddanesi 

Fsb. í Strandasýslu    Guðbrandur Björnsson   Smáhömrum 

Fsb. í Strandasýslu    Jóhann Ragnarsson   Laxárdal 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu   Vagn Sigtryggsson   Hriflu 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu   Sæþór Gunnsteinsson   Presthvammi 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu  Árni Þorbergsson   Brúnahlíð 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu   Gunnar Þórarinsson   Þóroddsstöðum 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu   Ólafur Benediktsson   Miðhópi 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu   Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Mýrum II 

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu   Einar Freyr Elínarson   Loðmundarstöðum  

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu  Sæunn Káradóttir  Norðurhjáleigu 

Fsb. í Vopnafirði    Skúli Þórðarson   Refsstað 

 

 

 

6. Umræður og afgreiðsla skýrslna, reikninga, neytendastefnu og 

framtíðarstefnu.  
Erlendur Ingvarsson lýsti ánægju sinni með ávarp landgræðslustjóra. Var hugsi um 

fréttaviðtal við hann en hann hefði lýst því að 90% sauðfjárbænda gerðu vel, en hinir 

líklega ekki. Ræddi um hreinleika snoðsins, var hrifinn af því að hafa aðalfund Ístex í 

tengslum við aðalfund LS. Sagði að nothæf ull væri á sláturlömbunum, skoða þyrfti 

dýravelferð í því samhengi. Velti fyrir sér hvernig geyma ætti áburðarpoka frá vori til 

hausts til að nota undir ull. Ræddi um markaðsmál, áhyggjuefni væri að sala stæði í 

stað í Krónunni þrátt fyrir allt, gleðilegt væri að árangur sæist í sölu innanlands. Hafði 

áhyggjur af stöðu á markaði með lambakjöt. 

Jóhann Ragnarsson þakkaði fram komin erindi og vildi fá svör frá Þórarni hvað væri á 

minnisblaðinu sem sent hefði verið til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins. 

Sagði söluaukninguna mesta í sölu á ærkjöti sem ekki hefði mikið verið greitt fyrir sl. 

haust. Lambakjötssala hefði hins vegar aukist um 2% á árinu. Taldi formann LS eiga 



að vera í formennsku í Markaðsráði kindakjöts. Tók undir með Þorgerði Katrínu að 

vandinn í markaðssetningu hefði ekki verið nýtilkominn en ekki verið tekinn til 

umfjöllunar við gerð hins nýja búvörusamnings. Taldi hafa legið fyrir hversu slök 

afkoma sláturleyfishafa hefði verið og væri. Tók einnig undir að ná þyrfti til ungu 

kynslóðarinnar, neytenda framtíðarinnar, bæta þyrfti framsetningu og auka vöruþróun. 

Taldi gert of mikið úr því að hátt gengi krónunnar skaðaði sauðfjárbændur. Taldi svo 

stóran hluta afurðanna seldan innanlands, einnig væri gróði í sögulega lágu verði á 

áburði og hagstæðri þróun verðs á tækjum og fleira. Ræddi um markaðsstarf, ekki væri 

möguleiki fyrir íslenska sauðfjárrækt að sækja á aðra markaði en sértæka markaði. 

Taldi rétt að formaður Bændasamtakanna væri ekki fulltrúi einnar stakrar greinar á 

búnaðarþingi, þakkaði Sindra fyrir störf fyrir LS og óskaði honum velfarnaðar. Lýsti 

ánægju með erindi Landgræðslustjóra og þakkaði einnig Ara Teitssyni fyrir framlag 

hans. Sagði um þriðjung ullar á sínu búi vera af lömbum. Lýsti ánægju með stöðu 

Ístex en taldi sauðfjárbændur þurfa að verða virkari eigendur í því og beita áhrifum 

sínum þar inni. Ógn væri hinir nýju fjárfestar sem hefðu keypt sig inn í fyrirtækið. 

Ræddi breytingar á uppgjöri afurða við sauðfjárbændur, alvarlegt væri ef þeir misstu 

staðgreiðslu fyrir afurðirnar. 

Birgir Ingþórsson þakkaði ágætar fram komnar skýrslur og erindi. Saknaði þess að 

ekki hefði komið fram hvernig halda ætti á spilunum næstu tvö árin. Þakkaði stjórn 

störf sín. Sagði félagsskapurinn sem heild eiga í ákveðnum vanda, ákveðið vantraust 

ríkti, formaðurinn hefði gert rétt með að stíga til hliðar. Skipta ætti um fleiri fulltrúa í 

stjórninni, það myndi gefa samtökunum sterkari stöðu, gefa ætti fleirum tækifæri til að 

hafa áhrif. Birgir lýsti því yfir að hann gæti vel sætt sig við að fá Oddnýju Steinu sem 

formann. Sölumálin væru stærstu málin núna og hann vildi fá að vita hvað 

forsvarsmenn samtakanna hefðu verið að leggja til í þeim efnum. Það versta sem fyrir 

gæti komið væri ef staðgreiðslan dytti upp fyrir. Verið væri að vinna ágætt starf í 

markaðssetningu, hún hefði lengi verið erfið, aðeins hefði fengist viðunandi verð 

erlendis, fyrst eftir hrun. Framleiðslan væri of mikil og draga yrði úr henni, annars yrði 

verðlækkunin allmikil. Ræddi um Ístex, gera þyrfti sér fulla grein fyrir því að þeir sem 

væru að kaupa sig inn í Ístex, þeir væru ekki að hugsa um hag þess, heldur 

staðsetningu. Selja ætti eigur þess í Mosfellsbænum og flytja ætti alla starfsemina til 

Blönduóss. Þar væri auðveldara að komast yfir húsnæði en hér syðra. 

Jón Kristófer Sigmarsson lýsti ánægju sinni með ávörp gesta. Taldi umræðuna sem 

fram hefði farið, í raun hafa snúist um verð lambakjöts til bænda. Velti fyrir sér 

hvernig verð á lambakjöti hefði orðið til, einhvern greiðslugrunn þyrfti að hafa til að 

geta bent á, ef þörf væri á hækkun. Sauðfjárbændur þyrftu að hafa eitthvað í 

höndunum í alvöru, þegar þeir ætluðu að óska eftir hækkunum á verði til sín, ekki nota 

„af því bara“-röksemdir. Lýsti ánægju með starfið sem fulltrúi Krónunnar hefði lýst í 

erindi sínu. Lýsti ánægju með erindi Ara Teitssonar og hugleiðingar hans um nýtingu 

á t.d. snoði. 

Sigvaldi Ragnarsson þakkaði fram komin erindi. Taldi félagskerfi landbúnaðarins 

standa á tímamótum, tillaga lægi fyrir fundinum um hvert stefna skyldi með samtökin. 

Taldi landbúnaðarráðherra hafa flutt ágætt erindi í upphafi fundarins. Stundum væri 

líka ágætt að hafa ekki eintóma jábræður eða –systur með sér, hinir gætu jafnvel 

komið með nýja sýn. Taldi landgræðslustjóra hafa slegið nýjan og betri tón en 

stundum hefði áður heyrst frá Landgræðslunni. Lýsti ánægju með erindi Ara 

Teitssonar, bæta mætti enn meðferð ullarinnar. Benti á að nýta mætti t.d. þá aðila sem 



seldu sig út til rúnings til að efla vitundarvakningu meðal bænda, til að fara betur með 

ullina. Ræddi um nýtingu snoðsins af lömbum og yngra fénu. Enn meira snoð fengist 

ef lömbin væru ekki rúin alveg. Velti fyrir sér að flytja starfsemi Ístex út á land. Taldi 

það að nota áburðarpoka undir ull, ekki góða hugmynd, þeir væru oft ekki í góðu 

ástandi. Lýsti ánægju með erindið frá fulltrúa Krónunnar. Taldi til bóta að fá nýja sýn 

inn í markaðsmálin og tillöguna um framtíðarsýnina vildi hann styðja. Þakkaði 

Svavari Halldórssyni störfin fyrir samtökin og Markaðsráðið. Óskaði Sindra 

velfarnaðar í störfum fyrir Bændasamtökin en taldi rétt að sá sem gegndi því starfi ætti 

ekki að vera búnaðarþingsfulltrúi fyrir eina búgrein. Leist vel á að fá Oddnýju Steinu 

fyrir formann og lýsti yfir stuðningi við hana.  

Jóhann Pétur Ágústsson vildi koma því á framfæri að fleiri en Vestfirðingar stæðu að 

kynningu lambakjöts, þeirri sem fara ætti fram daginn eftir. Ræddi um 14% eignarhlut 

Tanníns í Ístex, vildi að bændur mættu betur á aðalfund félagsins, eða fulltrúar færu 

með hluta fleiri. Sagðist hafa gagnrýnt að ekki hefði verið valinn fulltrúi LS í stjórn 

félagsins til að flytja skýrslu frá Ístex á fundi LS. Taldi stundum villandi merkingar á 

vörum í verslunum, t.d. Krónunni, bæta þyrfti þar úr. Ræddi um markaðssetninguna, 

spurði hvort öll þessi 640 tonn ættu að fara í útflutning. Sagði skýrslu stjórnar hafa 

verið góða en ekkert hefði hins vegar verið rætt í henni um markaðsvandann sem 

sauðfjárbændur stæðu frammi fyrir. 

Ari Teitsson lýsti ánægju með hversu margir hefðu verið áhugasamir um málefni 

ullarinnar. Ræddi síðan um eignarhald á Ístex. Nú væru bændur að kaupa um það bil 

35% af hlutafé félagsins, þeir hefðu síðan átt fyrir um 30%, þannig að bændur sjálfir 

myndu eiga 50-60% eftir þá breytingu sem stæði yfir. Landssamtök sauðfjárbænda 

ættu síðan 15-16% af hlutafénu þannig að sauðfjárbændur hefðu öll tök á að ráða öllu í 

félaginu. Fulltrúi frá Tanníni sæti í stjórn Ístex, hann væri nú framkvæmdastjóri 

Hvalasafnsins á Húsavík. Ef til vill væri hollt að hafa utanaðkomandi aðila í stjórninni. 

Taldi bændur geta ráðið því sem þeir vildu ráða þar. Lagði áherslu á að ekki næðist 

árangur hjá Ístex ef bændur vönduðu sig ekki við bæði meðferð fjárins fyrir rúning og 

meðferð ullarinnar. Taldi þurfa að ræða um hvort vit væri í að nýta áburðarpoka til 

ullarflutnings. Bænda væri ábyrgðin og þeirra að hlúa að fyrirtækinu. Ræddi um hvort 

hreinleikastuðullinn við ullarmatið væri réttur, aðeins hefði vantað upp á að jafnmörg 

kg. af ull kæmu út og þau sem talin hefðu verið koma inn. Rétt væri að muna eftir því 

að rakastig ullarinnar skipti máli. Ræddi um hvort flytja ætti verksmiðjuna norður á 

Blönduós. Sagði það hafa virst ólíklegur möguleiki hingað til. Ef umfangið minnkaði 

væri svona flutningur auðveldari, reyndar stæði til að auka umfangið nyrðra. Sagði 

ullarnýtingu af sláturlömbum byggjast á því að rýja þyrfti rétt fyrir slátrun eða alveg 

strax eftir slátrunin, ýmsar spurningar væru þar sem þyrfti að svara. 

Þórarinn Ingi Pétursson ræddi um minnisblaðið sem farið hefði verið með til ráðherra, 

því yrði dreift til fulltrúa. Ræddi um framtíðarsýn og hvernig unnið yrði að 

markaðsmálunum næstu tvö árin. Taldi sterkara að rætt yrði um þau mál á fundinum, 

heldur en stjórnin stýrði því of mikið hvað kæmi frá fundinum. Sagðist telja að Ari 

Teitsson mætti flokkast sem fulltrúi bænda í stjórn Ístex 

 

 

7. Afgreiðsla ársreikninga samtakanna 
Reikningarnir samþykktir samhljóða. 



 

8. Stefna samtakanna til 2027 tekin fyrir 
Stefnan samþykkt samhljóða. 

 

9. Neytendastefna samtakanna tekin fyrir 
Stefnan samþykkt samhljóða.  

 

Kaffihlé 

 

10. Málum vísað til nefnda 

 

Fundarstjóri lagði fram mál þau sem lágu fyrir fundinum og vísaði þeim til nefnda. 

Málin eins og þau voru lögð fyrir nefndirnar, eru birt í heild sinni sem viðauki við 

fundargerðina. 

Nefndir fundarins voru skipaðar á eftirfarandi hátt: 

1. Fagnefnd     4. Framleiðslunefnd  
Sigurður Þór Guðmundsson formaður Einar Freyr Elínarson  formaður 

Jón Stefánsson    Trausti Hjálmarsson  

Ástþór Örn Árnason    Guðfinna Harpa Árnadóttir  

Guðrún Íris Hreinsdóttir   Ólafur Benediktsson  

Stefán Þór Sigurðsson   Snædís Anna Þórhallsdóttir  

Sveinn Vilberg Stefánsson   Sæþór Gunnsteinsson 

Vagn Sigtryggsson    Jóhann Ragnarsson 

      Gísli Hólm Geirsson 

        

2. Markaðsnefnd    5. Allsherjarnefnd  
Þóra Sif Kópsdóttir  formaður Gunnar Þórarinsson  formaður 

Skúli Þórðarson    Birgir Ingþórsson  

Jóhann Pétur Ágústsson   Sigrún Harpa Baldursdóttir  

Jón Kristófer Sigmarsson   Anna Berglind Halldórsdóttir  

Eyjólfur Ingvi Bjarnason   Rúnar Björn Guðmundsson  

Gunnar Sigurjónsson    Hákon B. Harðarson 

Eiður Gísli Guðmundsson   Sæunn Káradóttir 

      Davíð Sigurðsson 

 

3. Félags- og fjárhagsnefnd   6. Búfjár- og umhverfisnefnd  
Ásta F. Flosadóttir   formaður Einar Guðmann Örnólfsson formaður 

Erlendur Ingvarsson    Soffía Björgvinsdóttir  

Sigvaldi Ragnarsson    Geir Gíslason  

María Dóra Þórarinsdóttir   Jón Björgvin Vernharðsson  

Þórarinn B. Þórarinsson   Merete Rabölle  

Linda Jónsdóttir    Böðvar Sigvaldi Böðvarsson 

Árni Þorbergsson    Albert Guðmundsson 

      Guðbrandur Björnsson 

 



 

 
Fundarstjóri minnti á að fyrir kvöldið yrðu þeir sem vildu að hafa gefið kost á sér 

vegna kjörs í stjórn daginn eftir, að gefa sig fram. Koma mætti framboðunum beint til 

fundarstjóra eða gefa kost á sér úr púlti. 

 

 

11. Almennar umræður. Hófust kl. 16:38 
Sigurður Þór Guðmundsson óskaði formanni og stjórn til hamingju með það 

markaðsátak sem farið væri af stað og af krafti. Hafa þyrfti trú á verkefninu. 

Ánægjulegt hefði verið að frétta af framtaki Vestlendinga til þess að kynna lambakjöt í 

verslunum að morgni. Ræddi markaðsmálin, staðan væri visst áhyggjuefni, flott væri 

að sjá að markaðsstarfið væri komið í gang, afurðasemi sauðfjárins hefði aukist, sem 

væri jákvætt. Það þýddi að sífellt væri hægt að framleiða fleiri kg. af kjöti með sama 

fjölda sauðfjár. Því gæti þurft að fækka fé ef ekki tækist að selja meira af því. Vildi 

ekki framleiðslutakmarkanir í greininni, þó gæti svo farið ef ekki tækist innan 

greinarinnar að ná samstöðu um hlutina. Lýsti því yfir að enn væru til bændur sem 

ekki stæðu nógu vel að málum. Það yrði að vera hægt að taka á þeim sem ekki stæðu 

sig í t.d. meðferð sauðfjár. Hætta ætti að nota tilbúna áburðinn og beitin væri 

grundvallaratriði í því að halda kolefnisfótspori í lágmarki. Efla þyrfti nýsköpun, nýta 

ætti allt af skepnunni, klaufir, horn og hvað eina. 

Anna Berglind Halldórsdóttir ræddi um þátttöku í félagssamtökum bænda. Velti fyrir 

sér hvað sauðfjárbændur græddu á því að vera í Landssamtökum sauðfjárbænda, velti 

einnig fyrir sér hvaða hagsmuni þyrfti að verja í raun og veru og nefndi þar 

afurðaverðið, hún spurði hvort LS hefðu einhver tæki og tól til þess að verja það. 

Sláturleyfishafar vissu vel hversu sterk staða þeirra væri gagnvart sauðfjárbændum 

þegar á reyndi. Spurði hvers vegna bændur væru alltaf að koma með spurningar um 

aðferðir við sölu lambakjöts og velti fyrir sér hvort afurðastöðvarnar ynnu af 

heilindum að markaðssetningu þess. Ræddi um mögulegt afnám staðgreiðslu 

afurðanna og hver réttur sauðfjárbænda væri til að verja hana. Spurði til hvers R3- 

hefði verið búinn til í verðflokkun kjöts, hvort það væri ein leiðin til að verðfella 

kjötið til bænda. Spurði við hvern væri verið að keppa á kjötmarkaðnum.  

Jóhann Ragnarsson ræddi um að enn stæðu sauðfjárbændur frammi fyrir verðlækkun 

á lambakjöti og samdrætti í sölu. Minntist þess að hafa fengið greitt fyrir kjöt í 

umboðssölu ári eftir innlegg. Eitt væri að fá á sig verðlækkun, annað væri að fá 

lækkun og frest þar ofan í kaupið. Spurði stjórnina hvað hún hefði rætt við 

sláturleyfishafa um þessi efni, búið væri að boða um 15% verðlækkun til 

sauðfjárbænda í haust og niðurfellingu staðgreiðslu fyrir afurðirnar. Það versta sem 

kæmi fyrir væri ef haldið væri áfram á þessari braut, væri „gjaldþrotaleiðin“ og hún 

bitnaði eðlilega mest á yngstu bændunum, sem þyldu svona lagað verst. Sagði að 

nánast ekkert hefði verið farið yfir það í kynningu á LS, hvaða verkefnum samtökin 

sinntu og hvað bændur ynnu á því að vera í samtökunum yfirleitt. Ræddi verkefnið 

„Vöktun á landi“, það væri vafalaust mjög gott verkefni en ef til vill væru bændur 

búnir að koma sér í erfiða stöðu, þar sem þeir réðu lítið um hvernig málin þróuðust. 

Erlendur Ingvarsson ræddi stöðu greinarinnar. Rifjaði upp fund frá því skömmu eftir 

hrun, þá hefði meðalaldur fulltrúanna verið talsvert hærri en núna. Sagði ljóst að ef 



staðgreiðsla afurðanna legðist af á komandi hausti, þá gæti það farið illa með margan 

bóndann. Greiðsla 65% í haust og 35%, kannski í mars, gæti farið mjög illa með yngri 

og skuldsettari bændur. Ræddi um tilfærslu stuðla í gæðastýringunni, ef það mál væri 

aðalmálið, þá væru engin vandamál. Benti á að sláturhúsin gætu ekki tekið við öllu fé í 

september. Taldi að bjóða þyrfti þeim sem ætluðu að fara að hætta, að hætta ef til vill 

fyrr en ella, með einhverjum hætti, til að draga úr líkum á því að yngri bændurnir féllu 

út úr greininni. Tilfærsla stuðla í gæðastýringunni leysti ekki málið. Taka þyrfti á 

stöðunni eins og hún væri nú, þeir yngri og skuldsettari þyrftu tekjur annars staðar frá 

ef þeir ætluðu að halda áfram að búa. 

Jón Björgvin Vernharðsson þakkaði ræður og framsögur. Ræddi kolefnisfótspor 

greinarinnar, bændur þyrftu að vera á undan stóriðjunni í þeim efnum, vildi að þeir 

yrðu á undan stóriðjunni í því að kaupa kolefnisjöfnun af skógarbændum, ekki yrði 

auðvelt að keppa við hana. Vildi fá að vita hversu mikið þyrfti að gróðursetja á móti 

losun einnar kindar svo bændur gætu áttað sig á stærðargráðunni á búum sínum. Taldi 

áburðarpokarnir ekki nothæfir til ullarflutnings. Taldi Ístex og rúningsmenn þurfa að 

setja sér markmið í því að fá betri nýtingu ullarinnar. Sagði snoð mjög misgott eftir 

bæjum en væri flokkað í sama flokkinn, það væri mjög miður. Ekki þyrfti að láta 

heyrast að ekki væri til nóg ull í landinu. Það væri ekki rétt. Gott væri að geta notað 

ullarpressur til að pakka ull. Ræddi stöðuna í markaðsmálunum, ákveða þyrfti á 

fundinum hvernig sauðfjárbændur vildu leiða sláturleyfihafa áfram í þeim málum. 

Geir Gíslason þakkaði fram komnar skýrslur og erindi. Benti á að svo virtist sem 

flestar lykilforsendur sauðfjársamningsins hefðu brostið strax á fyrstu gildisdögum 

hans. Afkoma sauðfjárbænda mætti ekki versna. Þó jákvæðar fréttir hefðu borist um 

mögulega sölu kjöts til Japans, en ekki væri víst að það gengi fyrr en eftir nokkur ár. 

Endurskoða þyrfti sauðfjársamninginn algerlega eftir nokkur ár, t.d. mætti frysta 

niðurfærslu á greiðslumarki. Staðan gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir yngstu 

sauðfjárbændurna. Ef farið yrði í að draga úr framleiðslu, yrði að hlífa yngstu 

bændunum, t.d. þeim sem hefðu byrjað að búa sl. 10 ár. Aukningu í neyslu þyrfti 

innanlands. Vildi fá fjársterku kaupendurna að borðinu strax. Samstaða væri sjaldan 

nauðsynlegri. Ekki mætti tala niður til sauðfjárbænda á ákveðnum landsvæðum. 

Atli Már Traustason þakkaði fróðleg erindi í upphafi fundar. Benti á erindi sem flutt 

yrði daginn eftir, um rekstur sauðfjárbúa. Vantað hefði úttekt á þeim málum. Ekki ætti 

að hreyfa við stuðlunum í gæðastýringunni að svo stöddu, stýra ætti því með 

verðskrám afurðastöðva hvenær þær vildu fá lömb til slátrunar. Hlakkaði til að sjá 

hvað kæmi út úr störfum nefnda á fundinum. Ræddi starf stjórnarinnar, hún hefði þurft 

að ræða sig til niðurstöðu, því ekki hefðu alltaf allir verið sammála í byrjun. Bauð sig 

fram til setu í stjórn LS áfram og lýsti yfir stuðningi sínum við Oddnýju Steinu sem 

nýjan formann samtakanna. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði stöðuna í greininni mál málanna, vissi ekki hvort 

vandinn væri tímabundinn, ræktunarframfarirnar hefðu valdið því að framleiða mætti 

sama magn með færra fé en áður. Fækka ætti fé frekar en draga úr afurðum. Ræddi 

hver væri réttur bænda og hvort leyfilegt væri að verðfella öll lömb t.d. yfir 16 kg., úr 

því yrði tvöfalt verðkerfi. Stuðlar í gæðastýringunni fyrir komandi haust hefðu verið 

ákveðnir nú þegar en koma mætti með tillögur um stuðlana fyrir haustið 2018. Vildi 

fækka fénu sínu ef allir aðrir gerðu hið sama. Velti fyrir sér hvað ætti að gera til þess 

að fá þá sem vildu hætta, til þess að hætta jafnvel fyrr en ella. Ekki mætti fletja 



tekjurnar út, færa tekjur frá þeim öflugri til hinna sem stæðu verr að vígi, það væri 

ekki lausn til frambúðar. 

Birgir Ingþórsson var ánægður með umræðurnar á fundinum og að talað hefði verið 

um afkomuna og hvernig menn ætluðu að lifa af greininni áfram. Hvernig ætti að láta 

greinina lifa og hvernig hún gæti áfram verið helsta grein landsbyggðarinnar. Taka 

yrði ákvörðun á fundinum um þessi mál. Gladdist yfir því að afurðasemi sauðfjár hefði 

batnað og búskapur hefði breyst til batnaðar á allra síðustu árum. Þeim hefði fjölgað í 

stéttinni sem stæðu virkilega vel að búrekstri sínum. Spáði enn meiri aukningu í 

afurðum á næstu fimm árum. Ákveða þyrfti í síðasta lagi í júní hvernig ætti að 

bregðast við vandanum. Ekki mætti missa unga fólkið út úr greininni, ekki væri hann 

gamall en væri að líkindum á leið út úr greininni. Ungu bændurnir yrðu ekki áfram í 

greininni nema þeir hefðu afkomu. Taldi ýmislegt gott í minnisblaðinu sem stjórn LS 

hefði sent ráðherra, en ekki væri gengið nógu langt. Styðja þyrfti þá sem vildu hætta til 

þess, til að gera það t.d. með 5-10 þúsund króna greiðslu, jafnvel setja svo takmörk á 

fjölgun fjár. Spurði Svavar hvað Japanir vildu kaupa, hluta af skrokkum eða heila 

skrokka og hversu mikið magn. Ræddi hinn nýja búvörusamning, fátt væri í honum 

sem hægt væri að endurskoða. 

Sigvaldi Ragnarsson sagði stundum hafa árað verr í sauðfjárbúskapnum stundum áður 

og minnti á að upp úr 2000 hefðu 40% framleiðslunnar verið flutt út af þeim sem voru 

undir  útflutningsskyldu. Afnám staðgreiðslunnar væri algjörlega óásættanleg. Taldi 

ekki mega taka upp útflutningsskyldu á sama hátt og var. Ef svo yrði gert ætti að vinna 

að þeim hlutum á annan hátt. Sagði sláturleyfishafa ekki eiga að leyfa sér að fara að 

undirbjóða lambakjöt á innanlandsmarkaði, einungis verslunin græddi á slíku. Varaði 

við að verið væri að hnjóða í frístundabændur, þeir væru sauðfjárbændum og 

byggðalögum nauðsynlegir og hluti af samfélaginu. Ræddi búvörusamninginn og 

tillögu um útdeilingu svæðisbundins stuðnings sem fyrir fundinum lægi. Sú útdeiling 

kæmi mjög misjafnlega niður og nefndi félagssvæði þess félags sem hann væri fulltrúi 

fyrir þar sem stór hluti bænda kemur ekki til með að njóta þessa stuðnings. Ekki ætti 

að etja bændum saman í tengslum við svæðisbundna stuðninginn, hugsa mætti sér að 

greiða út á raunverulega búsetu og þá ekki í tengslum við greiðslur vegna 

búvöruframleiðslu. Sagði margs konar þjónustu við fólk í dreifbýli ráða því hvort fólk 

veldi að búa í dreifbýli. Myndi sjálfur jafnvel fórna svæðisbundna stuðningnum ef 

tryggt væri að innviðir samfélaganna og þjónusta opinbera aðila væru í lagi og 

treystandi. 

Jón Kristófer Arnarson sagði að ekki ætti að tala niður bændur á einstökum 

landsvæðum. Sagði þurfa að eiga eitthvað sem væri ígildi „kjarasamnings“ eða 

einhvers slíks, þegar rökstyðja þyrfti hækkanir á afurðaverði. Sagði íslenska bændur 

vera að keppa við bændur sem væru með 350 kr. kaup á klukkustundina. Ekki mætti 

flytja inn vinnuafl nema greiða lágmarkslaun, hins vegar næðu bændur ekki 

lágmarkslaunum sjálfir. Þeir þyrftu að geta sagt að þeir gætu ekki framleitt á því verði 

sem væri í boði. Sagði bændur og afurðastöðvar ekki hafa fjárhagslegt bolmagn til að 

ráða við sveiflur. Markaðurinn með lambakjöt væri kaupendamarkaður en ekki 

seljendamarkaður. Minnka þyrfti að öllum líkindum framleiðsluna innanlands. Ekki 

væri víst að gengið myndi lækka á næstunni. Lýsti ánægju sinni með starf Svavars en 

taldi 35-40% framleiðslu umfram innanlandssölu vera erfiða stöðu. Ræddi um hvers 

vegna sauðfjárbændur ættu að vera í LS. Brýnt væri að halda félagsskapnum lifandi. 



Bændur væru enn margir í talsverðum vafa um í hvaða félögum þeir ættu að vera. 

Sagðist bjóða sig fram til setu í stjórn LS í Norðvesturhólfinu. 

Trausti Hjálmarsson sagði stöðu sauðfjárbænda grafalvarlega, vandinn væri 

uppsafnaður, ekki nýtilkominn, fyrir fáum árum hefði verið hvatt til þess að fé yrði 

fjölgað, nú ætti að fækka því. Sagði sláturleyfishafa hafa lagt fram tillögur um að 

greiða um 65% út og 35% einhvern tíma og svo hefðu einhverjir þeirra ætlað að greiða 

minna fyrir þyngri skrokkana, en sagt hefði verið að sláturleyfishafar þyrftu að fá 

þyngri skrokkana því þeir væru hagstæðastir. Ekki mætti taka fé af greiðslum til 

starfandi bænda til að greiða einhverjum fyrir að hætta framleiðslunni, aukin slátrun í 

haust vegna fækkunar framlengdi tímann sem birgðir væru of miklar. Sagði ekki 

nýtilkomið að SS vildi borga meira fyrir fé slátrað snemma og fá fleira fé til slátrunar 

allra fyrst í sláturtíðinni. Sláturleyfishafa mætti ekki tala niður til, þeir væru lífæð 

bænda og tenging við markaðinn. 

Jóhann Ragnarsson spurði Svavar um gott gengi á Japansmarkaði en vildi vita hvort 

það stæðist að þangað yrðu flutt 1.000 tonn eftir 5 ár. Heyrst hefði að þessi sala væri 

ekki alveg í hendi, taldi ábyrgðarlaust að fara í fjölmiðla með svona frétt ef ekki væri 

alveg skýrt að þetta stæði. Vildi fá Svavar til að lýsa þessum málum betur. Sagðist 

telja gott fyrir samtökin að fá Oddnýju Steinu fyrir formann. Vildi sjá meiri 

endurnýjun í stjórninni en eingöngu að skipt yrði um formann. Vildi fá meira frá 

einstökum stjórnarmönnum en þeir hefðu sumir sýnt. 

Sigurður Þór Guðmundsson sagði galla á búvörusamningunum að ekki hefði verið 

gert ráð fyrir að bændur gerðu annað en framleiða lömb eða mjólk. Að líkindum yrði 

að fækka sauðfjárbúum um á annað hundrað, efla þyrfti nýsköpun og borga fólki 

peninga til annars en að búa til lömb, líklega væri auðvelt að fá peninga til að efla 

slíkt. Vildi fá Oddnýju Steinu sem formann samtakanna. Sagðist ekki hafa getað skilið 

á milli sín og sláturleyfishafa, hagsmunir bænda og sláturhúsanna færu saman. Ef farin 

yrði „gjaldþrotaleiðin“, þá myndi bændum fækka umtalsvert og áhrifin myndu vara 

lengi. Taldi ekki enn lokið að móta félagskerfið til framtíðar.  

Þórhildur Þorsteinsdóttir þakkaði erindin fyrr um daginn og umræðurnar sem fram 

hefðu farið. Taldi vilja meðal fundarmanna til að finna lausn á vandanum sem við væri 

að glíma, ekki væri rétt að gera grýlur úr sláturleyfishöfum, bændur þyrftu að vinna 

með þeim. Ræða þyrfti þá hugmynd að aðstoða þá sem vildu, til að hætta. Taldi 

félagskerfi landbúnaðarins eiga eftir að einfaldast á næstu árum. Benti nefndinni á að 

kalla stjórnina til skrafs og ráðagerða um þau efni. Benti á að sveitarstjórn í 

Borgarbyggð hefði stoppað það af að leitum yrði flýtt á þeim slóðum og ef til vill 

þyrfti að taka þann slag aftur fyrir haustið. Sláturleyfishafar, LS, bændur og 

markaðsráð þyrftu að leggjast á eitt við að koma því kjöti sem væri í frystigeymslum á 

markaðinn. Sagðist gefa kost á sér til setu í stjórninni til næstu tveggja ára, en skoraði 

jafnframt á alla sem til þess treystu sér, að bjóða sig fram til setu í stjórn, en líka ætti 

að yngja upp í fulltrúahópnum. Sagðist styðja Oddnýju Steinu til formennsku ef hún 

byði sig fram. 

Jóhann Pétur Ágústsson hvatti Oddnýju Steinu til að bjóða sig fram til formennsku. 

Þakkaði Önnu Berglind fyrir ræðu hennar. Ræddi um svæðisbundna stuðninginn og 

framkvæmd hans, en einungis 4 bæir í Ísafjarðarsýslum teldust vera á því svæði sem 

skilgreint væri sem jaðarbyggðir og nú þyrftu bændur að leita eftir því hversu marga 

daga hefði verið ófært heim til þeirra svo þeir gætu átt möguleika á þessum stuðningi. 

Sagðist vita að staðgreiðsla innleggs á haustin hefði orðið til þess að bændur borguðu 



marga stærri hluti til búrekstrarins á haustin því þá fengju þeir fjármagn til þess. 

Aflögn staðgreiðslunnar kæmi sér verulega illa fyrir yngri bændurna sem hefðu þurft 

að endurnýja mikið á búunum. Velti upp þrem leiðum, framleiðslutengja greinina 

aftur, reyna að fá bændur til að kolefnisjafna, t.d. fara út í skógrækt. Ekki mætti missa 

fólk úr sveitunum. Sumar sveitir væru svo fámennar að ef örfáir hættu í viðbót, þá yrði 

ekki lengur lífvænlegt samfélag. Ein leið væri síðan að setja á útflutningsskyldu. 

Erlendur Ingvarsson taldi að betra hefði verið að ljúka fundinum áður en minnisblað 

stjórnarinnar hefði verið sent til ráðherra. Spurði hvort halda ætti sauðfjárræktinni sem 

lífvænlegri búgrein. Fá mætti Búnaðarstofu til að finna t.d. út hvernig fé væri dreift á 

milli svæða. Hann taldi alveg ljóst að ef ekkert yrði gert, þá færu einhverjar jarðir í 

eyði og að líkindum færu einhverjar jarðir í eyði hvort sem væri, hins vegar mætti 

stýra því hvaða jarðir hyrfu úr byggð. Einhverjar leiðir væru færar. Taldi líklegt að 

Oddný Steina myndi bjóða sig fram til formennsku og studdi hana til þess. 

 

Fundarstjóri lagði til að ekki yrði framhald á fundinum, heldur yrði stefnt að því að 

nefndirnar ynnu sem mest af verkum sínum um kvöldið. Ekki voru gerðar 

athugasemdir við þá tillögu og því ákveðið að haga störfum fundarins á þann veg. 

 

Gunnar Þórarinsson bauð sig fram til setu í stjórn LS fyrir Norðvesturhólf. 

Einar Guðmann Örnólfsson taldi að jafnvel mætti leggja allt annað til hliðar en 

markaðsmálin og stöðu greinarinnar. Bauð sig fram sem varamann í stjórn 

samtakanna. 

Oddný Steina Valsdóttir þakkaði fram komin erindi. Ræddi verkefnið „Vöktun á 

landi“ og sagðist telja að vinna yrði faglega að mati á áhrifum beitar á land. Ef 

opinberar stofnanir gætu ekki unnið með landbúnaðinum að þeim málum, þá væru þær 

ekki til mikils. Sagði bændur ekki komast upp með annað en nýta gróðurauðlindina á 

góðan hátt. Sagði sig ekki undra að félagskerfið flæktist fyrir mörgum, að líkindum 

yrði að einfalda það enn frekar. Ekki liti endilega vel út að fleiri en eitt félag rukkaði 

félagsgjöld vegna hagsmunabaráttu landbúnaðarins. Ræddi um minnisblaðið sem sent 

hefði verið til ráðherra. Gefa ætti jafnvel möguleika á nýsköpun í tengslum við þau ráð 

sem beita þyrfti til þess að komast í gegnum vandann sem við blasti. Sagðist ætla að 

verða við þeim áskorunum sem til hennar hefði verið beint og hefði hún ákveðið að 

gefa kost á sér til formanns í samtökunum. 

Svavar Halldórsson ræddi um sölutölur, sem hefðu verið fengnar frá Matvælastofnun, 

tölurnar á glærunni hefðu verið sóttar til þeirrar stofnunar. Ræddi um vöruþróun og 

nýsköpun, á sínu borði væru um eða yfir 10 verkefni, misstór, sem flokka mætti undir 

nýsköpun. Hann sagði misjafnt hversu mikið matsölustaðir og aðrir söluaðilar seldu 

mikið af lambakjöti, þeir aðilar sem hann nefndi borguðu uppsett verð. Verkefnið um 

sölu kjöts til Japans væri þannig að gerður hefði verið samningur um notkun merkis og 

fleira milli Markaðsráðsins og japanskra aðila. Kjötsalan færi síðan í gegnum 

sláturleyfishafa. Sagði ekkert í hendi en ef allt gengi upp, gæti salan orðið allt að 

10.000 þúsund tonn á ári. Verið væri að skoða markaðsstarf í Bandaríkjunum, Kanada 

og Benelúxlandanna, þannig að margt væri í skoðun, vonandi mætti læra eitthvað af 

sögunni. Náðst hefði ákveðinn árangur í markaðsstarfi, samstarf væri komið á við 70 

veitingastaði, stefnt væri að því að ná 300 slíkum stöðum í samstarfið. Í lagi væri að 

tala á ýmsum nótum á fundum, en standa þyrfti saman sem einn maður út á við við 



það að mynda bylgju með lambakjöti í landinu. Sagði 675 tonn ekki stórt hlutfall af 

kjötsölu veraldarinnar.  

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði umræður dagsins. Fundurinn hefði farið eins og hann 

vonaðist til, bent hefði verið á lausnir og vandinn ræddur. Staðan væri nokkuð snúin, 

bað fulltrúa að kynna sér minnisblaðið sem sent hefði verið til ráðherra. Taldi Önnu 

Berglind hafa spurt spurninga sem vert væri að svara, t.d. hvað sauðfjárbændur 

græddu á því að vera í LS. Segja mætti að það væri t.d. að hittast á fundi eins og 

þessum. Sagði bændur ekki mega semja um verð, heldur hafi verið gefið út 

viðmiðunarverð. Sagði flesta hafa bent á að ekki mætti missa staðgreiðsluna fyrir 

innlegg haustsins og það væri nesti fyrir forystu samtakanna til að fara með fram á 

völlinn. Verðlagning afurðanna væri frjáls, þannig að ekki væri hægt að líta á þann 

gjörning sem ólöglegan. Sagði hafa verið rætt um að fækka í stéttinni, færa til 

fjármagn og styðja kolefnisjöfnun. Benti á tillögurnar í fyrrnefndu minnisblaði, sagði 

að beiðnin um aukafjárveitingu hefði verið byggð á því að nota féð til að afsetja kjöt 

það sem væri í birgðum. Ræddi um 35% útflutningsskyldu á sláturleyfishafa, taldi það 

ágæta tillögu. Sagði 110-130 milljónir vera til í ónýttum beingreiðslum, hvort nota 

mætti það fé til að afsetja birgðir þær sem til væru. Taka þyrfti á vandanum fyrir 

haustið og það væri ekki langt undan. Vakti athygli á ályktun fyrra árs um að nota 

ónýttar beingreiðslur til að leggja ofan á greiðslurnar til þeirra sem fullnýttu rétt sinn. 

Ræddi um svæðisbundna stuðninginn, skildi gremju manna vegna útdeilingar 

fjármagnsins sem til skipta var. Ekki væri auðvelt að standa í þeim sporum að stýra 

þeirri skiptingu, bændur hefðu ekki viljað ákveða hana. Ræddi um ullarmálin, bændur 

yrðu að verja eignarhlut sinn í Ístex. Skoraði á nefndina sem fjallaði um það mál að 

leita ráða við að ganga frá tillögu sem bera ætti fram daginn eftir. Sagði slæma stöðu í 

greininni gjarna koma niður á þeim sem síst skyldi, t.d. ungum bændum. Sagðist vona 

að tillögurnar á minnisblaðinu nýttust í því starfi sem framundan væri. 

 

Kl. 18:38 frestaði fundarstjóri fundi til kl. 8:00 þ. 31. mars. 

 

 

Fundur hófst að nýju kl. 8:10  þ. 31. mars. 

 

Fundarstjóri byrjaði á því að kynna hverjir hefðu gefið kost á sér til setu í stjórn 

samtakanna en kjósa átti formann, fulltrúa í Norðvesturhólfi, Vesturhólfi og 

Suðurhólfi. Einnig átti að kjósa til varastjórnar. 

Oddný Steina Valsdóttir hafði gefið kost á sér til formennsku. 

Í Vesturhólfi hafði Þórhildur Þorsteinsdóttir boðið sig fram til setu í stjórn. 

Í Norðvesturhólfi höfðu Atli Már Traustason, Jón Kristófer Sigmarsson og Gunnar 

Þórarinsson boðið sig fram til setu í stjórn. 

Í Suðurhólfi hafði Trausti Hjálmarsson boðið sig fram til setu í stjórn. 

Til setu í varastjórn hafði Einar Guðmann Örnólfsson boðið sig fram. 

 

 

 

12. Afgreiðsla mála 

Mál frá fagnefnd: 



1. Tillaga. Kregða, samsett úr tillögum nr. 5, 6 og 9.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017, beinir því til fagráðs í 

sauðfjárrækt að halda áfram verkefnum sem lúta að lungnaheilsu sauðfjár í 

samstarfi við þekkingarsamfélagið og leggur fundurinn áherslu á að byggt verði 

á þeim verkum sem hafa verið unnin og tryggt verði að þekkingu verði viðhaldið 

og byggt við hana.  

Framsögumaður Sigurður Þór Guðmundsson. 

Umræður: 

Merete Rabölle þakkaði framsögur dagsins á undan, vildi lýsa því hvernig málið blasti 

við henni heima fyrir, sagði lungnasjúkdóma hafa sótt í sig veðrið í nágrenni hennar 

undanfarið. Þar hefði farið fram tilraun með hið nýja bóluefni sem hefði verið búið til 

á síðasta ári. Taka þyrfti afgerandi afstöðu í málinu, það virtist komið í ákveðinn hnút. 

Starfsfólki Keldna hefði ekki tekist að rækta Kregðusýkilinn til þess að framleiða 

bóluefni við henni, ræktunin væri erfið og ekki væri auðvelt fyrir smátt samfélag eins 

og á Íslandi að reka rannsóknarstofur til að vinna verkefni á við það sem hér væri við 

að glíma. Ef til vill þyrfti að sækja sér aðstoð til annarra landa. Taldi persónulega stífni 

hafa komið í veg fyrir að unnið hefði verið að málinu af fullum þunga. Taldi 

Rannsóknarstofuna á Keldum ekki hafa staðið sig sem skyldi í málinu. Eðlilegt væri 

að kanna hvað væri að gerast í þessum málum erlendis. Taldi eðlilegt að fela fagráði 

að vinna að málinu, það þýddi ekki endilega stóradóm yfir Keldum þó leitað væri út 

fyrir landsteinana í þessu máli. Lýsti rannsókn sem fram hefði farið fram nýlega þar 

sem ekki hefði tekist að ná öllum kröftum saman og því hefðu skráningar á tilfellum 

veikinnar verið gerðar af tveim aðilum. Færri meðhöndluð lömb hefðu sýnt einkenni 

en þau sem hefðu ekki verið meðhöndluð. Fyrrnefndi hópurinn sýndi í 4,5% tilfella, 

einkenni en hjá þeim ómeðhöndluðu var hlutfallið kringum 10%. Taldi rétt að fá fram 

álit starfsfólks á Keldum á þessu máli en illa hefði gengið að fá fund með þeirri 

stofnun. Vonaði að fundur LS tæki skýra afstöðu í málinu. 

Gísli Hólm Geirsson lýsti fundi þeim á Blönduósi með Birni Steinbjörnssyni sem 

Merete hafði nefnt. Þar hefði komið fram að kregða hefði verið að breiðast nokkuð út 

að undanförnu. Bregðast þyrfti við þessu með einhverjum hætti. Rannsóknarstofnunin 

á Keldum hefði gert skýrslu um málið en hún hefði ekki fengist birt. Taldi að LS ættu 

að styðja Björn í tillögunni. Lagði til að „þekkingu yrði viðhaldið og aukið við hana.“ 

En lagði ekki fram formlega breytingartillögu. Lýsti skoðunum sínum á 

lungnasjúkdómum í sauðfé og Þorsteinn Ólafsson hefði sagt að þeir væru 8-9 samtals 

en Björn Steinbjörnsson teldi þá talsvert mikið fleiri. Þorsteinn hefði sagt að svo dýrt 

gæti reynst að framleiða bóluefni við kregðunni að enginn myndi treysta sér til að nota 

það. Mögulega væri það ekki rétt miðað við nýjar forsendur. Fyrirbyggjandi aðgerðir í 

þessum efnum væru að láta féð vera í ullinni og liggja við opið. Sjúkdómarnir væru 

undirliggjandi og inniloftið í húsunum væri oft ekki nógu gott og það væri ef til vill 

það sem byggi til aðstæður til að vekja upp sjúkdómana. Dýralæknar vildu lækna allt 

þetta með sprautum og miklum lyfjagjöfum en legðu minni áherslu á fyrirbyggjandi 

aðgerðir. Lungnasjúkdómarnir væru vissulega vandamál á ákveðnum svæðum og 

styðja ætti verkefnið og samþykkja tillöguna.  

Anna Berglind Halldórsdóttir sagðist hafa rætt málið við dýralækninn sinn áður en 

hún hefði komið á fundinn og teldi hún tillöguna góða. 



Oddný Steina Valsdóttir sagði fagráð í sauðfjárrækt hafa fjallað mikið um 

lungnasjúkdóma í sauðfé, ekki hefði gengið mikið að þróa bóluefni við þeim, 

kregðusmitvaldurinn stökkbreytti sér oft og erfitt væri að vinna að bóluefnisþróun í 

slíkum aðstæðum. Innlendar stofnanir hefðu ekki sýnt nægilegt frumkvæði í þessum 

málum. Matvælastofnun hefði sett af stað hóp til að fjalla um málið og fyrsta skrefið 

sem væri nauðsynlegt, væri það að kortleggja vandann. Kregða hefði verið að breiðast 

út en jafnvel væri fleira kallað kregða en væri kregða í raun. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða  

 

2. tillaga. Vöðvasullur. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017, leggur alla áherslu á það að 

vöðvasulli verði útrýmt og minnir sveitarfélög, hundaeigendur og bændur á 

mikilvægi þess að hundahreinsun fari fram og sé unnin með skipulögðum hætti. 

Þá vill fundurinn jafnframt minna á mikilvægi þess að reglulega séu bændur 

fræddir um allar þær smitvarnir sem mikilvægt er að stunda heima á búum.  

Framsögumaður Sigurður Þór Guðmundsson. 

Umræður: Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 

 

3. tillaga, sameinuð tillögu 7. Rafrænt skráningarkerfi gæðastýringar. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017, beinir því til stjórnar að fram 

fari heildarendurskoðun á skráningarþáttum gæðastýringar með það að marki að 

koma í veg fyrir skörun á skráningum á milli forrita og stofnana m.a. Þá leggur 

fundurinn áherslu á að skráningarskylda verði takmörkuð við þá þætti sem taldir 

eru máli skipta vegna gæðastýringar og gagn er að. Ljóst er að þessi mál eru 

ekki í réttum farvegi í dag.   

 

Framsögumaður Sigurður Þór Guðmundsson. 

Umræður: 

Merete Rabölle sagði tillöguna um að ekki væri skylda að skrá 

gæðastýringarskráningar rafrænt, hefði týnst í framkominni tillögu. Þar hefði verið 

meiningin að benda á að bændur hefðu ekki allir netsamband til slíks og þyrftu því að 

kaupa dýra vinnu hjá RML til skráninganna. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Tillaga nr. 4. Lyfjaskráningarkerfi í fjárvís. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn LS og tölvudeild BÍ 

að bæta tölvuskráningu lyfja og hún gerð notendavænni.   

Framsögumaður Sigurður Þór Guðmundsson lýsti því að nokkur óánægja væri með 

þessa skráningu eins og hún væri nú. 



Umræður: 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason sagði tillöguna góða, vinna við að breyta þessu kerfi stæði 

yfir og vonandi liti betra og einfaldara kerfi dagsins ljós. Bændur ættu ekki endilega að 

þurfa að skrá lyf sjálfir í lyfjaskápinn, kerfið hefði ekki virkað sem skyldi. Gott starf 

væri unnið í tölvudeild Bændasamtakanna en fjármagn væri takmarkað, einnig þyrfti 

að eiga við starfsfólk Matvælastofnunar í þessum efnum. Ekki hefði verið fjármagn til 

að hafa forritara stanslaust í vinnu við Fjárvískerfið. Forgangsverkefni væri nú að laga 

lyfjaskráningarnar, vinnan væri hafin. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Tillaga nr. 8. Dýralyf.  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 beinir því til MAST að leita 

leiða til að sjá til þess að nauðsynleg dýralyf séu til í landinu á hverjum tíma, 

þannig að þau séu tiltæk þegar á þarf að halda. Borið hefur á því undanfarin vor 

að vandræði séu með útvegun algengra lyfja, því lagerstaða lyfjabirgja sé of lítil.   

 

Framsögumaður Sigurður Þór Guðmundsson sagði bændur vera farna að kaupa lyf 

fyrir sauðburðinn, strax í janúar, til að vera vissir um að eiga það allra nauðsynlegasta 

til þegar grípa þyrfti til þess. 

Umræður: Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá Markaðsnefnd: 

 

1. Tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30. – 31. mars 

2017 skorar á landbúnaðarráðherra að setja á tímabundna 35% 

útflutningsskyldu til tveggja ára. 

Greinargerð 

Tímabundin útflutningsskylda er nauðsynleg aðgerð vegna framleiðsluaukningar 

á síðasta ári. Jafnframt er útflutningur til Noregs í uppnámi þar sem Norðmenn 

hafa ekki staðið við tvíhliða samning milli landanna. Einnig hafa 

markaðsaðstæður s.s. gengisþróun verið óhagsstæð. Þessar aðgerðir eru 

nauðsynlegar til að ná jafnvægi á markaði.  

Framsögumaður Þóra Sif Kópsdóttir sagði tillögur nr. 10 og 13 hafa verið settar saman 

í eina, þannig hafi þessi orðið til.  

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson var hugsi yfir tillögunni hugsuninni að kalla yfir sig 

útflutningsskyldu aftur, spurði hvort sauðfjárbændur ætluðu að keyra framleiðslu sína 



alveg niður í að miðast eingöngu við innanlandssöluna, hvort ekki væri nóg að miða 

við 30% útflutningsskyldu og treysta sláturleyfishöfum fyrir mismuninum. Sagði 

skoðun sína að ekki ætti að fara fram á útflutningsskyldu, það væri tvíbent, hann 

myndi þó að líkindum styðja tillöguna, taldi sláturleyfishafa standa sig misvel í 

þessum efnum. 

Birgir Ingþórsson sagði gott ef hægt væri að leysa vandamál eins og hér væri við að 

glíma, með einni stuttri tillögu, hélt að þessi tillaga færi aldrei gegnum 

landbúnaðarkerfið. Benti á að sauðfjárbændur byggju ekki við sömu aðstæður og fyrir 

20-30 árum, við byggjum við samkeppnislög og það að taka 35% út af markaðnum, 

leiddi það af sér að þá hyrfi samkeppnin af markaðnum. Líklega væri þetta ekki gott 

fyrir ímynd og stöðu lambakjötsframleiðenda, verið gæti að þessi leið væri góð fyrir 

sauðfjárbændur sem slíka, en fleiri kæmu að og umræðan gæti orðið erfið ef þessi leið 

yrði farin. Talaði um 20-25% útflutningsskyldu og ef tillagan yrði samþykkt, þá yrði 

ekki hlustað á sauðfjárbændur. 

Þórarinn Ingi Pétursson vildi fá tillögu þessa efnis samþykkta, ef til vill mætti sleppa 

prósentutölunni úr henni, en skýr skilaboð þyrftu að koma frá fundinum. Ekki væri 

endilega nauðsynlegt heldur að taka fram tímabil í tillögunni. Minnisblaðið sem rætt 

hefði verið daginn áður, þar væru ýmsar leiðir nefndar, þessi kostaði líklega hið 

opinbera einna minnst af þeim leiðum sem færar væru. Bað nefndina að taka 

prósentutölurnar úr tillögunni. 

Sigvaldi Ragnarsson sagðist ekki geta stutt tillöguna óbreytta, ekki ætti að tilgreina 

þarna prósentutölu, tillagan væri allt of bindandi eins og hún væri. Sagðist geta tekið 

undir orð Jóhanns og Birgis. 

Ásta F. Flosadóttir sagði flest af því sem nefnt hefði verið hefði ekki verið aðalatriðið 

í málinu, hún skyldi nefna það hér, afurðastöðvarnar væru slakar og stæðu sig ekki, of 

fáir keyptu kjötið og og margir væru að selja það. Koma þyrfti stjórn þessara mála sem 

mest á eina hendi til að bændur hefðu áhrif á afurðasölumálin. Áhrif bænda virtust sér 

vera of lítil. Engin tillagnanna sem hefði verið sent til ráðherra tæki á hinum 

raunverulega vanda. Sagðist ekki styðja tillöguna. 

Skúli Þórðarson lýsti því að hann væri framkvæmdastjóri eins hins minnsta sláturhúss 

á landinu. Sagði sauðfjárbændur hafa verið að framleiða um 20% of mikið miðað við 

það sem auðvelt hefði reynst að selja. Sagði sláturleyfishafa hafa mismunandi sýn á 

framleiðsluna, ef markaður Kína opnaðist ekki, þá yrði ekki möguleiki að selja meira 

en um 8.000 tonn á ári, en framleiðslan væri 10.000 tonn. Sagði neyslubreytingar hafa 

orðið miklar á undanförnum árum, líklega væri í besta falli hægt að halda í horfinu í 

neyslu innanlands. Sagði ólíklegt annað en minnka yrði framleiðsluna og líklega yrði 

staðan sú að flytja þyrfti út 30-35% af framleiðslunni í t.d. tvö ár. Sagðist styðja 

tillöguna, en staðan yrði enn verri ef ekkert yrði að gert. Ef ekkert yrði gert, þá myndi 

verðlækkun til bænda sennilega verða um 40% því það verð myndi á endanum verða 

hið sama og fyrir útflutninginn. Selja yrði vöruna, ef það tækist ekki, þá yrði að draga 

saman. 

Einar Ófeigur Björnsson sagði ræðu Skúla hafa verið góða, ef ekki tækist að selja 

lambakjötið, þá þýddi ekkert að framleiða það. Sterkara væri fyrir bændur að taka allt 

minnisblaðið sem sent hefði verið ráðherra og lýsa yfir stuðningi við það í heild. Taldi 

ekki óskynsamlegt að nefna ákveðna prósentu í útflutningsskyldu, ef ekki tækist að 

selja lambakjöt á viðunandi verði, þá væri fátt til bjargar. Sláturleyfishafar væru ekki 

óvinir bænda. 



Jóhann Pétur Ágústsson sagði ekki vera neina óskastöðu í málunum, ekki hefði verið 

uppbyggilegt að sitja á nefndarfundi með fulltrúum tveggja stærstu sláturleyfishafanna 

núna. Fyrir lægi að líkur væru á áframhaldi í birgðahaldi. Nefndin myndi fara yfir 

tillöguna. 

Erlendur Ingvarsson sagði bæði sláturleyfishafa of marga og lambakjötsframleiðendur 

einnig. Tillagan væri eingöngu til að taka á þeim vanda sem við blasti strax. Fara 

þyrfti í einhverjar aðgerðir. Taldi ekki rétt að tilgreina prósentuhlutfall í tillögunni. 

Einar Guðmann Örnólfsson sagði tillöguna ekki komna til af góðu, það vissu allir. Að 

líkindum væri rétt að tilgreina ekki endilega prósentuhlutfall í tillögunni, tvíbent væri 

að viðurkenna að ekkert fengist fyrir útflutninginn en samt ætti að flytja eitthvert magn 

af kjöti út. Vildi að nefndin skoðaði hvort fella ætti greinargerðina alfarið niður. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 

 

2. tillaga  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30. – 31. mars 

2017 skorar á landbúnaðarráðherra að berjast með öllum tiltækum ráðum gegn 

innflutningi á fersku kjöti. 

Framsögumaður Þóra Sif Kópsdóttir.  

Umræður: 

Sigvaldi Ragnarsson sagðist sammála tillögunni en ekki þýddi að kasta fram svona 

tillögu án greinargerðar með rökstuðningi. Lagði til að nefndin tæki tillöguna til baka 

og gerði greinargerð. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 

 

3. tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30. – 31. mars 

2017 skorar á Markaðsráð kindakjöts að koma á fót farvegi fyrir bændur og aðra 

áhugamenn til að koma hugmyndum um markaðssetningu og vöruþróun 

sauðfjárafurða sem afurðastöðvar geta sótt í. 

Framsögumaður Þóra Sif Kópsdóttir sagði þessa tillögu setta saman úr tillögum nr. 11 

og 16 af þeim sem nefndinni hefðu borist. 

Umræður: 

Atli Már Traustason taldi vanta í tillöguna nánari útskýringar á því hvernig ætti að 

meðhöndla hugmyndirnar, hvort búa ætti til gagnagrunn eða hvaða önnur leið yrði 

farin. 

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá Fjárhags- og félagsmálanefnd: 
 

Um samþykktir Landssamtaka sauðfjárbænda 



Hér kemur tillagan eins og hún kom frá nefndinni í upphafi, rauðlitaðar eru þær 

greinar sem fram kemur á eftir að hafi verið fjallað um breytingar á. 

 

SAMÞYKKTIR LANDSSAMTAKA SAUÐFJÁRBÆNDA - DRÖG 

I. kafli. Almenn ákvæði 

1. gr. 

Samtökin heita Landssamtök sauðfjárbænda (hér eftir LS). Þau eru aðili að Bændasamtökum 

Íslands (hér eftir BÍ). Heimili þeirra og varnarþing er á skrifstofu samtakanna. 

2. gr. 

LS eru samtök sjálfstæðra svæðisfélaga sauðfjárbænda og deilda sauðfjárbænda innan 

búnaðarsambanda og gæta hagsmuna þeirra í hvívetna. 

Aðildarfélög LS eru eftirtalin: Félag sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði Félag 

sauðfjárbænda í Dalasýslu Félag sauðfjárbænda  á Snæfellsnesi Félag sauðfjárbænda í 

Strandasýslu Félag sauðfjárbænda í Vestur-Húnavatnssýslu Félag sauðfjárbænda í Austur-

Húnavatnssýslu Félag sauðfjárbænda í Skagafirði Félag sauðfjárbænda við Eyjafjörð Félag 

sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum Félag 

sauðfjárbænda á Suðurfjörðum Félag sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu Félag 

sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu Félag sauðfjárbænda í Árnessýslu Deild sauðfjárbænda í 

Búnaðarsambandi Austur-Skaftafellssýslu Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Norður-

Þingeyinga Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Kjalarnesþings Félag sauðfjárbænda á 

Vestfjörðum 

Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austurlands 

3. gr. 

Fulla aðild að LS geta haft þeir einstaklingar sem þess óska og reka sauðfjárbú á lögbýlum 

enda hafi þeir fulla aðild að einhverju aðildarfélaga samtakanna, sbr. 2. gr. Þegar bú er rekið 

sem lögaðili skal félagsaðild bundin við þá einstaklinga sem að búrekstrinum standa. Bændum 

sem lenda í tímabundnu fjárleysi skal heimil áframhaldandi þátttaka í félaginu með fullum 

réttindum, hafi þeir búsetu á viðkomandi lögbýli. Félagsgjald á hvert bú er ákveðið skv. 7. gr. 

og felur í sér fulla aðild fyrir tvo einstaklinga. 

Standi fleiri en tveir aðilar að búrekstri, skal full aðild heimil þeim sem þess óskar, enda 

fullnægi viðkomandi að öðru leyti skilyrðum fyrir fullri aðild, sbr. 1.mgr. Með því er átt við 

að makar rekstraraðila, eigendur félagsbúa eða lögaðilar sem standa fyrir búrekstri eða aðrir 

þeir einstaklingar sem standa sannanlega að búrekstrinum, geta haft fulla aðild gegn greiðslu 

aukagjalds sem ákveðið er skv. 7. gr. 

Aukaaðild að LS geta átt þeir einstaklingar, 18 ára og eldri, sem búsettir eru á Íslandi og 

styðja markmið samtakanna. Félagsgjöld vegna aukaaðildar eru ákveðin skv. 7. gr. 

Einungis félagsmenn með fulla aðild skv. 1. og 2. mgr., teljast fullgildir félagsmenn. 

4. gr. 

Aðalfundur LS skal staðfesta aðild og samþykktir nýrra aðildarfélaga með minnst 2/3 hlutum 

atkvæða aðalfundarfulltrúa, en stjórn LS staðfestir breytingar á samþykktum þeirra. Í héruðum 

þar sem sauðfjárbændafélög starfa ekki, geta búnaðarsambönd starfrækt innan sinna vébanda 



deildir sauðfjárbænda, sem eru aðilar að LS og hafa sömu skyldur og njóta sömu réttinda og 

félögin. Þær skulu hafa sérstaka stjórn, sem sér um að skrá félaga og halda árlega aðalfund. 

Heimilt er, ef aðalfundur búnaðarsambandsins og sauðfjárbændadeildarinnar samþykkir, að 

stjórn þess gegni jafnframt störfum stjórnar deildar sauðfjárbænda. Lágmarksfjöldi fullgildra 

félaga í aðildarfélagi skal vera 15. Fyrir aðalfundi hvers árs skal ávallt liggja fullnægjandi 

félagaskrá samkvæmt ákvæðum í 4. grein samþykkta BÍ. 

5. gr. 

Aðalfundur LS getur, með minnst 2/3 hlutum atkvæða aðalfundarfulltrúa, vikið aðildarfélagi 

úr LS ef samþykktir þess eða starfsemi er ekki í samræmi við lög LS eða ef það þykir 

óhjákvæmilegt af öðrum ástæðum. 

6. gr. 

Tilgangur LS er að gæta hagsmuna sauðfjárbænda á eftirfarandi hátt: 

A. Að beita sér fyrir bættum kjörum sauðfjárbænda á öllum sviðum. B. Að vera málsvari 

aðildarfélaga og einstakra félagsmanna og koma fram fyrir þeirra hönd. C. Að vinna að 

sölumálum sauðfjárafurða á innlendum sem erlendum markaði með það að markmiði að auka 

verðmæti afurðanna. D. Að vinna ötullega að mótun ræktunarstefnu í samvinnu við BÍ, þar 

með talin þátttaka í Fagráði. E. Að stuðla að umhverfisvernd og skynsamlegri landnýtingu. F. 

Að skapa tengsl og auka samstöðu framleiðenda til eflingar sauðfjárræktinni. G. Að koma til 

móts við óskir neytenda um vöruval og vörugæði. 

LS starfar í samráði við Bændasamtök Íslands í samræmi við verkaskiptasamning LS og BÍ. 

7. gr. 

Aðilar að LS, sbr. 3. gr., skulu greiða félagsgjald. Stjórn samtakanna skal gera tillögur um 

fjárhæðir félagsgjalda á aðalfundi (ár hvert). Gerðar skulu tillögur að fjárhæðum búsgjalds, 

sbr. 1. mgr. 3. gr, aukagjalds, sbr. 2. mgr. 3. gr. og gjalds vegna aukaaðildar, sbr. 3. mgr. 3. gr. 

Tillögur stjórnar um fjárhæðir félagsgjalda eru háðar samþykki einfalds meirihluta fulltrúa á 

aðalfundi samtakanna. 

Einungis þeir sem ekki skulda gjaldfallin félagsgjöld eða hafa samið um greiðslu þeirra njóta 

réttinda sem félagsmenn með fulla aðild eða aukaaðild að LS. 

8. gr. 

Samtökin skulu halda sem bestum tengslum við aðildarfélögin, m.a. með því að birta 

fundargerðir stjórnar á heimasíðu samtakanna. Einnig skal stjórn LS senda fulltrúa stjórnar á 

aðalfundi aðildarfélaganna ef þess er óskað. Eftir aðalfund hvers aðildarfélags skal stjórn þess 

senda LS skýrslu um störf félagsins á liðnu ári, upplýsingar um kosningar í stjórn og annað 

sem máli kann að skipta, eins fljótt og auðið er. Stjórn LS skal boða formenn aðildarfélaga til 

fundar að lágmarki einu sinni á ári. Fundurinn skal vera stjórn til samráðs og ráðgjafar og er 

ályktunarhæfur sé meirihluti formanna á fundinum, en stjórn er ekki bundin af ályktunum 

hans. 

 

 

II. kafli. Aðalfundur 

9. gr. 



Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum LS. Hann skal halda eigi síðar en í aprílmánuði ár 

hvert. Aðalfundur gerir tillögu að tíma- og staðsetningu aðalfundar næsta árs. 

Til aðalfundar skal boða með minnst 4 vikna fyrirvara á sannanlegan hátt. Í fundarboði skal 

aðildarfélögum tilkynntur frestur til að senda inn mál sem leggja á fyrir fundinn. Aðalfundur 

getur þó ákveðið að taka til afgreiðslu mál sem kunna að koma fram síðar. Aðalfundur er 

löglegur sé löglega til hans boðað og meirihluti kjörinna fulltrúa mættur. Fundargögn skulu 

berast formönnum aðildarfélaga í síðasta lagi viku fyrir aðalfund. 

Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir: 

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi samtakanna frá síðasta aðalfundi. 

2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til afgreiðslu. 

3. Gerð fjárhagsáætlunar. 

4. Ákveða laun stjórnar. 

5. Kosningar í stjórn og varastjórn. 

6. Kosning fulltrúa á Búnaðarþing/ársfund BÍ;  Formaður er sjálfkjörinn.  Fjöldi 

búnaðarþingsfulltrúa fer eftir samþykktum Bændasamtökum Íslands.  Þeir skulu kosnir á 

aðalfundi LS til eins árs í senn.  

Niðurstöður kosninga skal tilkynna stjórn BÍ a.m.k. 30 dögum fyrir Búnaðarþing.  

7. Kosning endurskoðanda, skoðunarmanns og varamanna þeirra. 

8. Önnur mál. 

Aðalfundur kýs sér tvo fundarstjóra, sem stjórna fundinum og taka ákvörðun um málsmeðferð 

og atkvæðagreiðslur. Fundarstjórar tilnefna tvo fundarritara. 

Í upphafi fundar skal kjósa kjörbréfanefnd, skipaða þrem mönnum. Hún fer yfir kjörbréf og 

leggur fram tillögur sínar áður en almennar umræður hefjast. Þá skal fundarstjóri gera grein 

fyrir úr hvaða hólfum kjósa skal um stjórnarmenn. 

Stjórn ákveður heiti starfsnefnda og fjölda þeirra á hverjum aðalfundi. Stjórn raðar fulltrúum í 

nefndir og skipar formenn þeirra. 

10. gr. 

Aukafundi skal halda þegar stjórn LS telur nauðsyn vera til svo og þegar 1/3 hluti 

aðildarfélaga krefst þess bréflega, enda hafi þau tilkynnt í hvaða tilgangi aukafundar er krafist. 

Skal fundur haldinn eigi síðar en 30 dögum eftir að krafan berst stjórninni í hendur og skal 

hann boðaður með minnst viku fyrirvara á sannanlegan hátt. Á aðal- og aukafundum gilda 

almenn fundarsköp í þeim atriðum sem meðfylgjandi reglur um starfshætti LS taka ekki til. 

11. gr. 

Hvert aðildarfélag kýs fulltrúa á aðal- og aukafundi LS úr hópi fullgildra félagsmanna. 

Aðildarfélag með 50 fullgilda félagsmenn kýs einn fulltrúa, tvo fyrir 51-100 fullgilda 

félagsmenn, þrjá fyrir 101-200 o.s.frv. Fjöldi fulltrúa skal miðast við fjölda í félagaskrá 1. 

janúar ár hvert og skal atkvæðisréttur og kjörgengi fulltrúa miðast við félagaskrá sem borist 

hefur LS tveimur vikum fyrir aðalfund. Aðal- og aukafundir skulu opnir til áheyrnar öllum 

félagsmönnum LS. Þó er heimilt að loka fundinum fyrir öðrum en stjórn og kjörnum 

fulltrúum, um einstök málefni. Heimilt er að senda aðalfund beint út fram að nefndarstörfum. 



12. gr. 

Kjörnir fulltrúar hafa einir atkvæðisrétt á fundum LS og ræður einfaldur meirihluti greiddra 

atkvæða úrslitum í afgreiðslu mála, nema þar sem samþykktir þessar mæla fyrir um aukinn 

meirihluta. Séu atkvæði jöfn í kosningu trúnaðarmanna skal hún endurtekin. Séu atkvæði enn 

jöfn skal hlutkesti ráða. 

III. Kafli. Stjórn og starfsemi LS 

13. gr. 

Stjórn LS skipa fimm menn og þrír til vara, kjörnir úr hópi fullgildra félagsmanna samtakanna 

og ganga þeir úr stjórn á víxl. Kosning fer þannig fram: 

a) Formaður. Tilkynna skal framboð til formanns til fundarstjóra aðalfundar á fyrri degi 

aðalfundar LS. 

Sé enginn eða einn sem tilkynnir framboð skal kjósa óbundinni kosningu milli allra 

félagsmanna LS. 

Séu tveir eða fleiri sem tilkynna framboð skal einungis kosið bundinni kosningu milli þeirra 

sem tilkynna framboð. Hljóti enginn meira en helming atkvæða í fyrstu umferð skal kosið 

aftur milli tveggja efstu manna. Séu fleiri en tveir efstir með jafnmörg atkvæði skal kosið 

milli þeirra allra. Sé enn jafnt  að lokinni annarri umferð skal draga um hver sé réttkjörinn 

formaður. 

b) Almennir stjórnarmenn. Landið skiptist í eftirfarandi hólf: 

Hólf 1 -  Vesturhólf: Félag sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði, Félag sauðfjárbænda í 

Dalasýslu, Félag sauðfjárbænda á Snæfellsnesi og Félag sauðfjárbænda á Vestfjörðum. 

Hólf 2 - Norðvesturhólf: Félag sauðfjárbænda í Strandasýslu, Félag sauðfjárbænda í Vestur-

Húnavatnssýslu, Félag sauðfjárbænda í Austur-Húnavatnssýslu og Félag sauðfjárbænda í 

Skagafirði. 

Hólf 3 - Norðausturhólf: Félag sauðfjárbænda við Eyjafjörð, Félag sauðfjárbænda í Suður-

Þingeyjarsýslu, Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Norður-Þingeyinga, Deild 

sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austurlands, Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum og 

Félag sauðfjárbænda á Suðurfjörðum. 

Hólf 4 - Suðurhólf: Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur-Skaftafellssýslu, Félag 

sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu, Félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu, Félag 

sauðfjárbænda í Árnessýslu og Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Kjalarnesþings. 

Hvert hólf á einn stjórnarmann. 

Kosning fer fram með sama hætti og á formanni. 

c) Varastjórn. Varastjórn er skipuð þremur mönnum. Varastjórn er kosin til eins árs í senn. 

Landið er eitt hólf í kjöri á varastjórn. Sá sem flest atkvæði hlýtur á aðalfundi, í varastjórn er 

1. varamaður og svo koll af kolli. Ekki er gert ráð fyrir að menn tilkynni sérstaklega framboð 

til varastjórnar en það er þó heimilt. Varastjórn er alltaf kosin úr hópi allra félagsmanna LS. 

Forfallist aðalmaður eða segi af sér áður en kjörtíma hans lýkur í stjórn tekur 1. varamaður 

sæti hans fram að næsta aðalfundi, en þá skal kosinn nýr fulltrúi í stjórn  sem situr út kjörtíma 

þess sem forfallaðist. 



Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár og mega þeir ekki sitja lengur í stjórn en þrjú kjörtímabil 

samfellt. Verði formaður kosinn úr hópi stjórnarmanna, skerða þau ár sem hann starfaði sem 

almennur stjórnarmaður ekki starfstíma hans sem formanns, sem er að hámarki þrjú 

kjörtímabil. Falli formaður frá eða verði að hætta störfum tekur varaformaður sæti hans fram 

að næsta aðalfundi, en þá skal kosinn formaður til loka kjörtíma fráfarandi formanns. Seta 

hans þann tíma bætist við seturétt í þrjú kjörtímabil. Taki varamaður sæti í stjórn, bætist sá 

tími við seturétt hans í þrjú kjörtímabil. Stjórn skal að loknum aðalfundi kjósa úr sínum hópi 

varaformann og ritara. 

 

14. gr. 

Stjórn LS fer með mál samtakanna milli aðalfunda og fylgir ályktunum þeirra eftir. Heimilt er 

stjórn að ráða framkvæmdastjóra er annist daglega stjórn samtakanna í samræmi við 

ákvarðanir stjórnar. Framkvæmdastjóri er prókúruhafi samtakanna. Sé ekki starfandi 

framkvæmdastjóri ber formaður ábyrgð á fjármálum samtakanna og er prókúruhafi þeirra. 

Stjórn getur skipað starfsnefndir í einstaka málaflokka, sem gera þá tillögur til aðalfundar sé 

það talið henta. 

15. gr. 

Formaður boðar stjórnarfundi. Stjórnarfundir skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir. Í fjarveru 

stjórnarmanns skal kalla til varamann. Formaður stýrir fundum stjórnar og er málsvari 

samtakanna út á við. Stjórnarfundi skal einnig boða ef tveir stjórnarmenn krefjast þess, enda 

hafi þeir tilkynnt formanni þá kröfu sína skriflega og getið þess í hvaða tilgangi beðið er um 

fundinn. Á stjórnarfundum skal einfaldur meirihluti ráða úrslitum mála og falli atkvæði jöfn 

ræður atkvæði formanns. Stjórnin ritar fundargerð. Stjórnarfundur er lögmætur sé meirihluti 

stjórnar á fundi. 

16. gr. 

Aðalfundur skal á ári hverju kjósa einn löggiltan endurskoðanda LS og annan til vara. Þá skal 

kjósa einn skoðunarmann reikninga og annan til vara. Reikningsár samtakanna er 

almanaksárið. 

17. gr. 

Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi LS og þarf til þess minnst 2/3 hluta 

atkvæða aðalfundarfulltrúa. Tillögur til lagabreytinga skulu sendar stjórn í tæka tíð og sendar 

til aðildarfélaga með fundarboði. 

18. gr. 

LS hættir störfum ef það er samþykkt í formi lagabreytinga. Eignir samtakanna skulu þá 

afhentar Bændasamtökum Íslands er ráðstafa þeim í þágu þeirra bænda er sauðfjárrækt stunda. 

 

Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir fór yfir þær greinar sem nefndin hafði lagt til 

breytingar á. 

Bað um leyfi fundarstjóra til að taka fyrir hverja og eina grein sem breytingartillögur 

hefðu verið gerðar við. 

Breytingar á 3. grein. 

Umræður: 



Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Greinin samþykkt samhljóða með áorðinni breytingu. 

 

Breytingar á 7. grein. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Greinin samþykkt samhljóða með áorðinni breytingu. 

 

Breytingar á 9. grein, um kosningar. 

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson spurði hvort væri rétt að kjósa þessa fulltrúa á búnaðarþing frekar 

til tveggja ára. Nú væri búnaðarþing aðeins annað hvert ár. 

Jóhann Pétur Ágústsson taldi óþarfa að kjósa búnaðarþingsfulltrúa nema annað hvert 

ár og lagði til að nefndin tæki tillöguna til baka og breytti henni. 

Erlendur Ingvarsson vildi kjósa búnaðarþingsfulltrúa til tveggja ára, hitt væri óþarfi. 

Endurskoðun þessarar greinar vísað aftur til nefndarinnar. 

 

Breytingar á 11. grein, um fulltrúafjölda á aðalfundi LS.  

Umræður: 

Hákon B. Harðarson spurði hvers vegna hefði verið breytt fulltrúafjölda bak við hvern 

fulltrúa sem bættist við frá hverju félagi.  

Jóhann Pétur Ágústsson lagði til að breyta þyrfti fjöldanum bak við fyrsta fulltrúa frá 

hverju félagi, svona myndi fulltrúum á fundinum fækka verulega. 

Jóhann Ragnarsson taldi sum aðildarfélög samtakanna ekki ná 50 félagsmönnum 

þannig að verið gæti að fulltrúum á fundinum fækkaði verulega ef þessi grein yrði 

samþykkt á þennan veg. Trúlega fengju fámennustu félögin engan fulltrúa á aðalfund 

LS ef þetta yrði framkvæmt svona. Taldi ekki til góðs að fækka fulltrúunum mjög, 

hafa þyrfti öflugan stóran fund til að ræða málefni sauðfjárbænda. Velta þyrfti þessari 

grein betur fyrir sér, fulltrúum á aðalfundi LS gæti fækkað niður í um 20 manns ef 

þessi breyting yrði samþykkt. 

Erlendur Ingvarsson lýsti því að einn fulltrúi hefði verið fyrir þau félög sem teldu 

innan við 50 félagsmenn. Sagði ekki vitað um fyrir hversu mörg bú yrði greitt 

félagsgjald til LS, því hefði verið spáð að þau gætu orðið um 1.000 en það væri 

algerlega óljóst nú. Ekki væri víst að félögum fækkaði ef báðir aðilar að búi yrðu taldir 

til félagsmanna. 

Eiður Gísli Guðmundsson sagði 24 félagsmenn í sínu félagi, spurði hvort það félag 

ætti ekki að senda neinn fulltrúa á aðalfundi LS, skv. tillögunni. 

Jóhann Ragnarsson velti fyrir sér hvort ekki ætti að vera lágmarksfjöldi félaga í hverju 

félagi sem gæti talist fullgildur aðili að LS. Lýsti því að í sínu félagi væri nærri 

undantekningarlaust þannig að fleiri en einn aðili frá hverju búi væri í félagi 

sauðfjárbænda á svæðinu. 

Þórarinn Ingi Pétursson lýsti því að lágmarksstærð félags væri tilgreind og miðuð við 

15 félaga. Lagði til að 11. greinin yrði óbreytt frá gildandi samþykktum. 

Vísað til nefndarinnar að endurskoða breytinguna sem lögð hafði verið til á þessari 

grein. 

 

Tillaga nr. 1 frá Fjárhags- og félagsmálanefnd 



Um laun stjórnarmanna.   

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir kjör stjórnar verði með eftirfarandi 

hætti til aðalfundar 2018.  Formaður fái 180.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir 

hvern stjórnarfund.  Varaformaður fái 25.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir 

hvern stjórnarfund.  Aðrir stjórnarmenn fái fulla dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund.   

Allir stjórnarmenn fái greiddan akstur sem nemur 100 kr. fyrir hvern ekinn kílómetra.   

Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir.  

Umræður: 

Þórarinn Ingi Pétursson lýsti því að hingað til hefði formaður verið á föstum launum 

og engir dagpeningar verið greiddir. Taldi greiðslurnar til varaformanns vera of lágar. 

Taldi ekki hægt að ætlast til þess að láta stjórnarfólk vinna fyrir nærri engin laun. 

Skynsamlegra væri að allir stjórnarmenn væru á einhverjum föstum launum, hækka 

ætti laun varaformanns talsvert, festa laun á hvern stjórnarmann og sleppa 

dagpeningunum. 

Jóhann Pétur Ágústsson tók undir orð Þórarins, en sakir óvissrar fjárhagsstöðu 

samtakanna væri erfitt að samþykkja miklar hækkanir á launum stjórnarmanna.  

Þórhildur í stjórn sagði hafa verið samþykkt á aðalfundi síðasta árs að greiða 

dagpeninga. 

Erlendur Ingvarsson taldi ekki verið að ræða um mikil laun, hins vegar hefði komið 

fram daginn áður að ráða þyrfti starfsmann í hálfa stöðu fyrir samtökin, til að vinna 

þau verkefni sem fyrir lægju. Fara þyrfti varlega með fjármuni samtakanna.  

Hákon B. Harðarson ræddi um dagpeninga, benti á að dagpeningar væru undanþegnir 

tekjuskatti en laun ekki, svo taka þyrfti það með í reikninginn. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 

 

18. Sameining félaga.   

Nefndin samþykkir að vísa þessari tillögu til stjórnar umræðulaust skv. 4 gr. starfshátta 

aðalfundar LS. Nefndin álítur að þessi tillaga sé ótímabær en gæti verið gott fyrir stjórn að 

vinna með hana ef þarf. 

 

Félag sauðfjárbænda í Skagafirði beinir því til stjórna búgreinafélaganna að skoða alvarlega 

kosti þess og galla að sameinast í einu félagi með samruna við BÍ.  

Greinargerð: Félagskerfi íslenskra bænda stendur nú á krossgötum þar sem félögin þurfa nú 

að keppast um félaga með allskonar gylliboðum. Ljóst er að ekki munu öll félögin lifa þetta 

af. Meiri styrkur gæti verið í því að koma fram saman undir einu merki heldur en að dreifa 

kröftunum og fjármunum með ómarkvissum hætti.  Sameiginlegir hagsmunir hafa aldrei verið 

meiri en nú en það er að vernda innlenda  framleiðslu gegn innflutningi á erlendum búvörum. 

Eitt er ljóst að bændum á bara eftir að fækka og oftar en ekki lendir það á sama fólkinu að 

standa vörð um félagsmálin. Búnaðarsamböndin gætu verið aðildarfélög frá BÍ út í héruðum, 

þar sem þau eru í mörgum tilfellum með rótgróna starfsemi.  

Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir 

Samþykkt að vísa tillögunni til stjórnar. 

 



 

Tillaga nr. 3.  

Aðalfundur 2018:  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að næsti aðalfundur Landssamtaka 

sauðfjárbænda skal haldinn 5. og 6. apríl 2018 á Hótel Sögu. 

Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 

 

 

Tillaga nr. 4.  

Formannafundur:  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn að boða til formannafundar 27. 

október 2017 í samræmi við 8. gr. samþykkta samtakanna. 

 Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir. 

Umræður: 

Birgir Ingþórsson taldi svo mörg stór og erfið mál sem stjórnin þyrfti að fást við á 

næstu vikum að verið gæti að boða þyrfti til formannafundar og ef til vill væri ekki rétt 

að festa tímasetningu hans með þessum hætti. Spurði hvort ætti að vísa því til 

stjórnarinnar að stýra því hvenær þessir fundir væru haldnir. 

Þóra Sif Kópsdóttir taldi tímasetninguna ekki góða, á þessum tíma væri verið að smala 

á hennar svæði. Taldi stjórn hafa heimild til að halda formannafund ef ástæða væri til. 

Jóhann Pétur Ágústsson taldi seinnipart ágústmánaðar hentugri tíma en í október, nóg 

yrði um að ræða strax í ágúst, fella ætti út dagsetninguna úr tillögunni eða flýta 

fundartímanum, hafa hann í ágúst. 

Jóhann Ragnarsson taldi erfiða tíma framundan og verið gæti að boða þyrfti 

formannafund á öðrum tíma en þessum, ekki ætti að festa dagsetninguna, láta tillöguna 

hljóða upp á að haldinn yrði formannafundur skv. samþykktum samtakanna, stefna 

mætti á þennan dag að öllu óbreyttu. 

Þórarinn Ingi Pétursson tók undir orð Jóhanns Ragnarssonar en benti á að dýrara væri 

að halda fundi sem þessa á sumri en á hausti, gisting t.d. væri mun dýrari í ágúst en 

október og það skipti máli fyrir samtökin. Var sammála því að fastnegla ekki 

dagsetninguna en stefna að fundi í október. Bregðast þyrfti við afurðaverði strax í júlí, 

en ekki draga það fram í ágúst.  

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson skildi ekki hvers vegna verið væri að eyða tíma fundarins 

í þessa tillögu, nota ætti það sem í samþykktunum stæði og fella þessa tillögu út. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 

 

Mál frá framleiðslunefnd: 

 

1. Gæðastýring 



Aðalfundur félags sauðfjárbænda í V-Hún. haldinn 9. mars 2017 skorar á stjórn 

Landssamtaka sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að eftirfarandi klásúla í 3. 

málsgrein 7. greinar  reglugerðar nr. 1229/2016 verði felld út enda stenst hún 

ekki ákvæði 4. greinar samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 19. febrúar 

2016: 

 “Þá er einnig heimilt að setja þyngdartakmörk fyrir álagsgreiðslum þannig að 

greitt sé að hámarki út á ákveðinn kílóafjölda hvers skrokks eða að skrokkur 

þurfi að ná ákveðinni lágmarksþyngd til að álagsgreiðsla fáist greidd. Ennfremur 

er heimilt að greiða álagsgreiðslur með þeim hætti að þær skiptist jafnt á 

skrokka sem fullnægja skilgreindum gæðakröfum.” 

 Tillagan verði send eftirtöldum: 

o Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

o Framkvæmdanefnd búvörusamninga 

o Stjórn Bændasamtaka Íslands 

o Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda 

4. grein samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar 

 Gæðastýring 4.1 

Álagsgreiðslur greiðast á allt framleitt kindakjöt frá framleiðendum sem 

uppfylla kröfur um velferð búfjár, sjálfbæra landnýtingu, hollustu afurða og 

önnur skilyrði reglugerðar um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu eins og hún er á 

hverjum tíma. Heimilt verður að beita stuðlum til að greiða mishátt álag á 

einstaka flokka lambakjöts og  ærkjöts eða vegna mismunandi sláturtíma. 

Markaðsráð kindakjöts gerir árlega tillögu til framkvæmdanefndar 

búvörusamninga sem ákveður hvort nýta beri heimild til notkunar stuðla og með 

hvaða hætti. Verði heimildin nýtt skal ákvörðun um stuðla fyrir ár hvert liggja 

fyrir eigi síðar en 1. nóvember árið á undan. 
 

Framsögumaður Ólafur Benediktsson sagði nefndina hafa ákveðið að leggja tillöguna 

óbreytta fyrir fundinn. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs en fram kom að eftir væri t.d. að ganga frá innganginum í 

texta tillögunnar. 

Málinu vísað aftur til nefndarinnar.   

 

2. Gæðastýringargreiðslur 

Aðalfundur Landsambands sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 

2017 skorar á Framkvæmdanefnd búvara að endurskoða ákvörðun sína um 

gæðastýringargreiðslur til sauðfjárbænda. 



Greinargerð: Í ljósi aðstæðna á kjötmarkaði er nauðsynlegt að bregðast við og 

beita stuðlum til að greiða mishátt álag á einstaka flokka lambakjöts og ærkjöts 

eða vegna mismunandi sláturtíma. 

Framleiðslunefnd afgreiðir þetta mál ekki frá sér á grunni 4. greinar 

starfshátta aðalfunda LS.  

 

Framsögumaður Trausti Hjálmarsson gerði grein fyrir því að nefndin legði til að vísa 

tillögunni til stjórnar LS án umræðu. Lýsti því að Framkvæmdanefnd búvörusamninga 

þyrfti að vera virkari en hún hefði verið. 

Samþykkt með þorra atkvæða gegn einu að vísa málinu til stjórnar. 

 

3. Stuðlar á gæðastýringu: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 leggur til að stuðlar á 

gæðastýringarálag fyrir árið 2018 verði: 

Stuðull fyrir kjöt af lömbum 1,0. 

Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum ám 0,6. 

Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum sauðum 0,6. 

Stuðull fyrir annað kjöt 0,3. 
 

Framsögumaður Einar Freyr Elínarson lýsti því að erfitt hefði verið fyrir nefndina að 

gefa sér forsendur til þess að leggja fram tillögu um þessa stuðla fyrir haustið 2018, 

margt gæti breyst fram að þeim tíma. 

Umræður: 

Oddný Steina Valsdóttir vildi í ljósi aðstæðna að þetta yrði haft opnara í tillögunni. Ef 

tillagan yrði samþykkt svona byndi hún hendur stjórnar og Framkvæmdanefndarinnar 

allmikið. 

Anna Berglind Halldórsdóttir gerði athugasemd við að fundargögnin lægju ekki öll 

prentuð fyrir fulltrúum, ekki væru allir með tölvur til að geta skoðað gögnin sem lægju 

rafræn fyrir, þetta væri ekki boðlegt. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson studdi tillöguna heils hugar, annað hvort væru bændur í 

gæðastýringunni eða ekki, ekki væri til bóta að hafa þessa stuðla fljótandi ofan á allt 

annað sem óljóst væri. Hafa þyrfti stöðugleika í einhverju af þessum hlutum.  

Oddný Steina Valsdóttir sagðist skilja sjónarmið Böðvars Sigvalda, svo margt væri 

óljóst og órætt í stöðunni núna. Ef til vill væri möguleiki að halda þessum stuðlum 

föstum fyrir haustið 2018. Sláturleyfishafar ættu að geta verðlagt vöruna eftir því 

hvernig þeir vildu fá hana til sín. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá allsherjarnefnd 
 

Tillaga nr. 1 



Aðalfundur LS 2017 beinir því til stjórna Ístex og Landssamtaka sauðfjárbænda 

að skoða hagkvæmni þess að flytja alla starfsemi Ístex til Blönduóss.  

Framsögumaður Birgir Ingþórsson sagði málið hafa verið rætt talsvert í nefndinni. 

Svona lagað gerðist ekki í hasti en eðlilegt væri að skoða flutning starfa út á land. Að 

líkindum væri hagkvæmara að hafa rekstur fyrirtækisins á einum stað. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn einu. 

 

 

Tillaga nr. 2 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn samtakanna að leita 

eftir sérfræðiaðstoð við að kanna leiðir til að tryggja áframhaldandi 

meirihlutaeign bænda í ÍSTEX. 

 
Framsögumaður Birgir Ingþórsson taldi ákveðna hættu á að gert yrði áhlaup á 

fyrirtækið vegna staðsetningar þess og mikilla húseigna. Gæta þyrfti þess að mættir 

yrðu fulltrúar á aðalfundi félagsins, sem færu með nægilega stóran hluta atkvæða í 

félaginu til að bændur gætu haft þau áhrif á stjórn félagsins. sem þeir þyrftu. 

Umræður: 

Þóra Sif Kópsdóttir sagðist hafa haldið að hugsað hefði verið fyrir þessum hlutum 

strax og kaup sauðfjárbænda á hlutafé í félaginu hefðu verið ákveðin. 

Jóhann Ragnarsson taldi málið mikilvægt, að bændur hefðu áfram ráð í fyrirtækinu í 

samræmi við eignarhald þeirra. Ef ekki væri hugsað fyrir hlutunum, gætu aðilar með 

um 20% eignaraðild náð að taka félagið yfir á aðalfundi. Tillagan væri ekki vel orðuð, 

en mistök hefðu verið strax í upphafi að ganga frá því hvernig fara ætti með 

meirihlutavaldið á aðalfundum. Lagði til að nefndin tæki málið aftur til meðferðar. 

Þarna lægju inni miklir fjármunir, duldar eignir væru miklar og ársreikningar félagsins 

sýndu ekki rétt markaðsvirði. Þeir sem hefðu verið að kaupa sig inn í félagið hefðu 

ekki komið til annars en hafa eitthvað út úr fjárfestingu sinni. 

Sigurður Þór Guðmundsson sagði tillöguna góða, félög sauðfjárbænda ættu að kaupa 

hlutina af félagsmönnum sínum, selja ætti hlutina á fáar krónur og félögin færu síðan 

með eignaraðildina á fundum. 

Þórarinn Ingi Pétursson beindi því til allsherjarnefndar að orða tillöguna betur, koma 

þyrfti fram hvernig eignarhlutur bænda væri virkur á aðalfundum Ístex. 

Sigvaldi Ragnarsson sagði málið einfalt í sínum huga. Benti á að hægt væri að búa til 

sameignarfélag sem færi síðan með eignarhluti bændanna. Halda þyrfti vöku sinni í 

þessu efni. Lagði til að stofna félag á við Búsæld til að fara með eignarhlut bænda í 

Ístex. 

Birgir Ingþórsson taldi tímann til að bregðast við skamman, fasteignamat lóðar og 

eignar væri 700 milljónir en markaðsvirði þeirra eigna væri jafnvel þrefalt það mat. 

Málinu vísað aftur til nefndarinnar. 

 

Tillaga nr. 3 frá Allsherjarnefnd: 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 skorar á 

landbúnaðarráðherra, framkvæmdanefnd  búvörusamninga og Byggðastofnun að 



endurskoða fyrirkomulag svæðisbundins stuðnings, þannig að bændum á 

svæðum þar sem atvinnuframboð er takmarkað, sé ekki mismunað. 

Framsögumaður Hákon B. Harðarson. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá búfjár- og umhverfisnefnd 
 

Tillaga nr. 29. 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 beinir því til stjórnar að 

hún árétti við sveitarfélög landsins að farið sé eftir fjallskilareglugerðum svo 

lögbundnar smalamennskur fari fram. 

Framsögumaður Einar Guðmann Örnólfsson. 

Umræður: 

Sigurður Þór Guðmundsson sagðist aldrei samþykkja þessa tillögu óbreytta og kom 

með breytingartillögu um að „beinir því til aðildarfélaga sinna að að þau árétti við 

sveitarfélög í heimahéraði, ef þarf,“ kæmi í stað „beinir því til stjórnar að hún árétti 

við sveitarfélög landsins“. Þetta væri verkefni sem ætti að leysa heima fyrir. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson lýsti því að Bændasamtökin hefðu unnið talsvert að þessu 

máli, sagðist styðja breytingartillögu Sigurðar Þórs. 

 

Breytingartillaga Sigurðar Þórs borin undir atkvæði, hún samþykkt með þorra 

greiddra atkvæða gegn einu. 

 

Tillagan með áorðnum breytingum samþykkt og hljóðar því eftirfarandi: 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 beinir því til 

aðildarfélaga sinna að að þau árétti við sveitarfélög í heimahéraði, ef þarf, að 

farið sé eftir fjallskilareglugerðum svo lögbundnar smalamennskur fari fram.  

 

Tillaga nr. 30. 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 beinir því til stjórnar 

L.S að vinna að því með Vegagerðinni að gjald fyrir viðhald veggirðinga verði 

hækkað verulega. 

Greinargerð: Gjald fyrir viðhald veggirðinga hefur ekki hækkað svo árum skiptir 

og er svo komið að sú litla greiðsla sem frá Vegagerðinni kemur dugar engan 

veginn. 

 Framsögumaður Einar Guðmann Örnólfsson. 



 Umræður: 

Ólafur Benediktsson lýsti því að í Húnaþingi vestra væri í gildi samningur við 

Vegagerðina um að halda þessum veggirðingum við og þar hefðu þessi mál komist í 

betra lag. 

Merete Rabölle lýsti sig að miklu leyti sammála tillögunni, en hins vegar væri ef til 

vill of mikið að setja öll svæði á landinu undir einn hatt, leysa ætti málin á hverju 

svæði fyrir sig. 

Birgir Ingþórsson tók undir orð Ólafs, fyrirkomulagið sem tekið hefði verið upp í 

Vestur-Húnavatnssýslu hefði reynst vel. Sagðist ekki sjá veggirðingum vel við haldið, 

nema helst á fyrrnefndu svæði. Samningurinn þar væri óhagstæður fyrir Vegagerðina. 

Ef laust búfé fyndist á vegsvæðum og ylli tjóni, þá væri trygging fyrir þess háttar ekki 

dýr. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði samninginn sem um hefði verið rætt, eingöngu 

gilda fyrir girðinguna um veg nr. 1. Vegagerðin myndi aldrei hafa mannafla til þess að 

gera við allar veggirðingar. Studdi tillöguna og hvatti aðra fulltrúa til þess. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Tillaga nr. 31 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 beinir því til stjórnar LS 

að beita sér fyrir að reglugerð nr. 651 frá 2001 verði endurskoðuð í þá veru að 

heyflutningar af sýktum svæðum yfir á hreinni svæði, þ.e. yfir varnarlínur verði 

bannaðir nema í algjörum undantekningartilfellum t.d. vegna náttúruhamfara eða 

uppskerubrests. 

Flutningsmaður Einar Guðmann Örnólfsson sagði talsvert hafa verið rætt um málið í 

nefndinni. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Tillaga nr. 32. 
 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 beinir því til stjórnar LS 

að árétta við sláturleyfishafa að við söfnun sláturfjár fari þeir í hvívetna eftir 

sjúkdómastöðu þeirra svæða sem sótt er á. 

Framsögumaður Einar Guðmann Örnólfsson 

Umræður: 

Erlendur Ingvarsson sagði ástæðuna fyrir því að þessi tillaga væri komin fram, væri sú 

að ekki væri verið að fara á sama bílnum í einni ferð af svæðum sem væru sýktari, yfir 

á hreinni svæði . 

Birgir Ingþórsson lýsti sig sammála tillögunni. Héraðsdýralæknirinn á svæði hans 

væri duglegur að benda á þessa hluti, passa þyrfti að auka ekki hættu á smiti með 

svona löguðu. 



Sigvaldi Ragnarsson sagði fara í taugarnar á sér að kalla ákveðin svæði sýkt, það væri 

neikvætt, væri hins vegar sammála tillögunni, bera ætti einnig virðingu fyrir öllum 

svæðum. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Tillaga nr. 33 
 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Þinghamri 

þriðjudaginn 28. febrúar 2017, leggur áherslu á að bæirnir Melhóll og Efri Ey í 

Meðallandi og Þykkvabæjarklaustur í Álftaveri, fái heimild til sölu líflamba úr 

feldfjárræktun þessara hjarða yfir í önnur varnarhólf. 

Nefndin leggur til að þessi tillaga verði ekki rædd frekar á þeim forsendum að 

hún gæti orðið fordæmisgefandi og orðið til þess fallin að rýra stöðu 

greinarinnar varðandi sjúkdómavarnir. 

Samþykkt að ræða tillöguna ekki frekar. 

 

 

 

Tillaga nr. 34. 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 beinir því til fagráðs í 

sauðfjárrækt að athuga hvort örmerki sem seld eru til nota í sláturlömb séu 

einkvæm á landsvísu. Ennfremur beiti fagráð sér fyrir því að örmerkjalesarar og 

tölvukerfi sláturhúsa verði tengd skýrsluhaldskerfi bænda til að fækka 

villumöguleikum í sláturhúsum. 

Framsögumaður Einar Guðmann Örnólfsson.  

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

 

Mál frá Framleiðslunefnd 
 

4. Erfiðleikar í sauðfjárrækt 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 skorar á stjórnvöld að hefja 

samstarf við sauðfjárbændur á grundvelli tillagna sem settar eru fram í 

minnisblaði um Erfiðleika í sauðfjárrækt sem sent var til Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra, dags. 29. mars 2017. 

Framsögumaður Jóhann Ragnarsson sagði málið hafa mikið verið rætt í nefndinni og 

ákveðið hefði verið að taka undir það sem þar stæði, þó sumir fulltrúar þar hefðu 



viljað fá að hafa áhrif á það sem í minnisblaðinu væri, áður en það hefði verið sent 

ráðherra. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

5. Úttekt á kostnaði við slátrun, sölu og dreifingu: 
 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 beinir því til stjórnar að fenginn 

verði þar til bær aðili til að gera, í sem bestu samstarfi við afurðastöðvar og 

stjórnvöld, faglega og ítarlega úttekt á kostnaði við slátrun, sölu og dreifingu á 

sauðfjárafurðum á innanlandsmarkaði með það fyrir augum að finna nýjar leiðir 

til að draga úr heildarkostnaði greinarinnar við þessa þætti. Fundurinn hvetur 

stjórnvöld og ráðamenn til að liðka fyrir nauðsynlegum breytingum á grundvelli 

slíkrar úttektar til hagsbóta fyrir bændur, afurðastöðvar og neytendur. 

 
Framsögumaður Einar Freyr Elínarson lýsti starfi nefndarinnar og sagði fram hafa  

komið að verið gæti að hafa þyrfti samkeppnislög í huga við starf sem þetta. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

6. Hvatning til hagræðingar í slátrun og úrvinnslu: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 hvetur sláturleyfishafa og önnur 

fyrirtæki í úrvinnslu á sauðfjárafurðum til að leita allra leiða til enn frekari 

hagræðingar með það fyrir augum að auka skilvirkni til hagsbóta fyrir bændur, 

afurðastöðvar og neytendur. Fundurinn hvetur stjórnvöld og ráðamenn til að 

liðka með öllum tiltækum ráðum fyrir því að hægt sé að gera nauðsynlegar 

breytingar. 

 
Framsögumaður Snædís Anna Þórhallsdóttir. 

Umræður:  

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

 

Ný tillaga frá Framleiðslunefnd 
 

Skertar beingreiðslur  



Aðalfundur LS 2017 beinir því til framkvæmdanefndar búvörusamninga að 

þeim fjármunum sem til falla vegna skertra beingreiðslna eða óvirks 

greiðslumarks verði ráðstafað til markaðsstarfs fyrir sauðfjárafurðir. 

Framsögumaður Einar Freyr Elínarson. 

Umræður: 

Ásta F. Flosadóttir bað um að umræðum um þessa tillögu yrði frestað þar til tillaga frá 

Félags- og fjármálanefnd sem biði umræðu, hefði verið tekin fyrir. 

Orðið var við því. 

 

 

Hádegishlé var tekið um kl. 12:00. 

 

Fundur hófst aftur kl. 13:12. 

 

Afgreiðslu mála var frestað og gengið til kosninga. 

Kosningar 

 
1. Formannskjör. Oddný Steina Valsdóttir hafði ein gefið kost á sér til formennsku, 

því voru allir aðildarfélagar LS í kjöri og kosið leynilega. 

Niðurstaða formannskjörsins var: 

Oddný Steina Valsdóttir var rétt kjörin formaður Landssamtaka sauðfjárbænda til 

tveggja ára með nær öllum greiddum atkvæðum. 

  

Atli Már Traustason hafði beðið um orðið. Hann ræddi gagnrýni Jóhanns 

Ragnarssonar á stjórn og einstaka stjórnarmenn LS daginn áður, lýsti því að 

stjórnin hefði þurft að ræða saman til að komast að niðurstöðu, um það snerist 

starfið þar, það færi ekki eingöngu fram opinberlega en hins vegar hefði hann 

t.a.m. komið á fund á Ströndum til að lýsa starfsemi samtakanna. 

 

2. Kosning fulltrúa úr Vesturhólfi og Norðvesturhólfi í stjórn samtakanna til 

tveggja ára. Í Norðvesturhólfi höfðu Atli Már Traustason Syðri-Hofdölum, Jón 

Kristófer Sigmarsson Hæli og Gunnar Þórarinsson Þóroddsstöðum boðið sig fram 

til setu í stjórn og var kosið á milli þeirra þriggja. Í Vesturhólfi hafði Þórhildur 

Þorsteinsdóttir boðið sig fram til setu í stjórn og voru því allir félagar á því svæði í 

kjöri.  

Atkvæði féllu þannig í fyrri umferð fyrir Norðvesturhólf að Gunnar fékk 21 

atkvæði, Atli Már 13 atkvæði, Jón Kristófer 9 atkvæði og 3 seðlar voru auðir. 

Vegna þess að enginn fékk hreinan meirihluta varð að kjósa milli Atla Más 

Traustasonar og Gunnars Þórarinssonar. Atkvæði þeirrar umferðar féllu þannig að 

Gunnar Þórarinsson á Þóroddsstöðum var rétt kjörinn til setu í stjórninni fyrir 

Norðvesturhólf til næstu tveggja ára, með 31 atkvæði, Atli Már Traustason hlaut 

14 atkvæði, einn seðill var auður. 



Þórhildur Þorsteinsdóttir var rétt kjörin til setu í stjórn fyrir Vesturhólf með 

afgerandi meirihluta atkvæða. Aðrir fengu mun færri atkvæði. 

 

3. Kosning fulltrúa í stjórn úr Suðurhólfi, til eins árs, því Oddný Steina Valsdóttir 

hafði verið kjörin formaður samtakanna. Í því hólfi hafði Trausti Hjálmarsson 

boðið sig fram til setu í stjórn og þess vegna voru allir félagar samtakanna á því 

svæði, í kjöri. 

Kosningin fór þannig að  

Trausti Hjálmarsson var rétt kjörinn til setu í stjórn samtakanna fyrir Suðurhólf til 

eins árs með afgerandi meirihluta atkvæða. Aðrir fengu mun færri atkvæði. 

  

4. Til setu í varastjórn hafði Einar Guðmann Örnólfsson boðið sig fram. Allir 

félagar LS voru í kjöri, en kjósa átti 3 fulltrúa til setu í varastjórninni. 

Kosningin fór þannig:  

 

Einar Guðmann Örnólfsson með 33 atkvæði 

Erlendur Ingvarsson með 14 atkvæði 

Anna Berglind Halldórsdóttir með 10 atkvæði 

  

 

 

5. Kosning endurskoðenda og félagskjörinna endurskoðenda: 

Fram kom eftirfarandi tillaga: 

Löggiltur endurskoðandi: Eymundur Sveinn Einarsson, Endurskoðun og ráðgjöf 

ehf.  

Varamaður Henry Örn Magnússon, Endurskoðun og ráðgjöf ehf.  

 

Skoðunarmaður reikninga: Albert Guðmundsson Heggstöðum.  

Varamaður: Halldóra Björnsdóttir, Ketu. 

 

6. Kosning þriggja manna á búnaðarþing, eftirfarandi tillaga kom fram um hana: 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda  haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 

2017 samþykkir að kjör búnaðarþingsfulltrúa á fundinum gildi fram að næsta 

aðalfundi. 

 Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 

Umræður um kjör búnaðarþingsfulltrúa: 

Þórarinn Ingi Pétursson gaf kost á sér til setu á búnaðarþingi fyrir samtökin. 

Oddný Steina Valsdóttir gaf kost á sér til setu á búnaðarþingi fyrir samtökin. 

Jóhann Ragnarsson gaf kost á sér til setu á búnaðarþingi fyrir samtökin. 



Næst var sú tillaga borin upp að þeir sem yrðu í 4., 5. og 6. sæti í þessari kosningu 

yrðu varafulltrúar á búnaðarþing og komu ekki fram athugasemdir við hana og hún því 

samþykkt. 

Kosningin fór eftirfarandi: 

Búnaðarþingsfulltrúar: 

Oddný Steina Valsdóttir með 42 atkvæði 

Jóhann Ragnarsson með 36 atkvæði 

Þórarinn Pétursson með 31 atkvæði 

 

Varafulltrúar á búnaðarþingi: 

1. Varamaður Gunnar Þórarinsson með 8 atkvæði 

2. Varamaður Jóhann Pétur Ágústsson með 4 atkvæði 

og 3 fulltrúar fengu samtals 2 atkvæði: 

Anna Berglind Halldórsdóttir, Þórhildur Þorsteinsdóttir og Einar Freyr Elínarson. 

Borið var undir fundinn að dregið yrði á milli þeirra þriggja sem voru með tvö 

atkvæði, áður en til þess kæmi dró Einar Freyr Elínarson nafn sitt til baka, Þórhildur 

Þorsteinsdóttir dró nafn sitt til baka einnig þannig að  

Anna Berglind Halldórsdóttir var kjörin 3. varamaður. 

Atli Már Traustason hafði beðið um orðið, hann þakkaði samstarfið í stjórninni og 

óskaði nýkjörnum stjórnarfulltrúum velfarnaðar í störfum. 

 

 

13.  Afgreiðsla mála 

 

Mál frá Allsherjarnefnd 

 

Mál nr. 4. Aðalfundur LS 2017 skorar á Matvælastofnun að breyta tímabili því 

sem notað er sem viðmiðun vegna ullarinnleggs í áætlun stuðningsgreiðslna 

þannig að miðað  verði við næstliðið almanaksár. 

Greinargerð: Með því að nota nýjustu upplýsingar fá bændur réttari áætlun um 

greiðslur og MAST þarf minni leiðréttingar að gera í endanlegu uppgjöri. 

Framsögumaður Gunnar Þórarinsson byrjaði á að þakka það traust sem honum hefði 

verið sýnt með því að kjósa hann til setu í stjórn samtakanna. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 



 

Mál nr. 6. Aðalfundur LS 2017 krefst þess að stuðningsgreiðslur fyrir árið 

2017 komi tvöfaldar í apríl og maí, í stað greiðslna fyrir október og 

nóvember. 

Samanburður á stuðningsgreiðslum sauðfjárbænda 2016 og áætlun 2017.  
Greiðslur með 2016: Geymslugjald, greiðslumark, gæðastýring, ull og svæðisstuðningur. 

Greiðslur með 2017: Greiðslumark, gæðastýring, ull og svæðisstuðningur.   
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%  

26,570 

kr 

82,108 

kr 

82,000 

kr 

 

100.0

0%   

100.00

%   

100.0

0%         

 



Framsögumaður Gunnar Þórarinsson lýsti því að svo hafi virst að greiðsluflæði skv. 

nýja búvörusamningnum yrði talsvert annað en verið hefði skv. þeim eldri. 

Umræður: 

Einar Ófeigur Björnsson bað um orðið. Hann lýsti því að í byrjun apríl kæmi tvöföld 

greiðsla til sauðfjárbænda, reglugerðinni um efnið muni hafa verið breytt í þá veru. 

Var efins um að tæki því að samþykkja tillöguna, málið væri til skoðunar ef þyrfti að 

breyta reglugerðinni um efnið aftur. 

Tillagan samþykkt með þorra atkvæða. 

Mál nr. 7. Aðalfundur LS 2017 skorar á stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda að 

knýja á um að staðið verði við ákvæði í samningi um starfsskilyrði 

sauðfjárræktar, (grein 2.5) þannig að greiðsluflæði stuðningsgreiðslna verði með 

svipuðum hætti og var í fyrri samningi.  Einnig að sá hluti greiðslna sem haldið 

er eftir til greiðslu eftir áramót verði minnkaður.   

Eftirleiðis komi tvöfaldar greiðslur í febrúar, mars og apríl í stað greiðslna fyrir 

október og nóvember. Og að hámarki verði haldið eftir 4% heildargreiðslna til 

greiðslu eftir áramót. 

 

Samanburður á stuðningsgreiðslum sauðfjárbænda 2016 og áætlun 2018.  
Greiðslur með 2016: Geymslugjald, greiðslumark, gæðastýring, ull og 

svæðisstuðningur. 

Greiðslur með 2018: Greiðslumark, gæðastýring, ull og svæðisstuðningur.   
          

 

Hlutf

all        

                 

Heildargreiðsla   

 

greið

slna  Alls Áætlun Alls 

Tillaga að 

2018 2016 

MAST 

2017 

Tillaga  

2018 

 2016 

kom

ið 

MAST 

2017 

kom

ið 

stuðningsgrei

ðslum 

1,000,0

00 kr 

1,000,0

00 kr 

1,000,00

0 kr 

01-Feb 

26.89

%  15.30%   

16.00

%  

268,940 

kr 

152,982 

kr 

160,000 

kr 

01-Mar 

17.71

% 

44.6

1% 7.65% 

22.9

5% 

16.00

% 

32.0

0% 

177,115 

kr 

76,491 

kr 

160,000 

kr 

01-Apr 

5.16

% 

49.7

6% 15.30% 

38.2

5% 

16.00

% 

48.0

0% 

51,556 

kr 

152,982 

kr 

160,000 

kr 

01-May 

5.16

% 

54.9

2% 7.65% 

45.8

9% 

8.00

% 

56.0

0% 

51,568 

kr 

76,491 

kr 

80,000 

kr 

01-Jun 

8.68

% 

63.6

0% 7.65% 

53.5

4% 

8.00

% 

64.0

0% 

86,824 

kr 

76,491 

kr 

80,000 

kr 

01-Jul 

5.16

%  7.65%   

8.00

%  

51,556 

kr 

76,491 

kr 

80,000 

kr 



01-Aug 

5.16

%  7.65%   

8.00

%  

51,568 

kr 

76,491 

kr 

80,000 

kr 

01-Sep 

5.16

% 

79.0

7% 7.65% 

76.4

9% 

8.00

% 

88.0

0% 

51,556 

kr 

76,491 

kr 

80,000 

kr 

01-Oct 

0.00

%  0.00%   

0.00

%  0 kr 0 kr 0 kr 

01-Nov 

18.27

%  7.65%   

0.00

%  

182,749 

kr 

76,491 

kr 0 kr 

01-Dec 

0.00

% 

97.3

4% 7.65% 

91.7

9% 

8.00

% 

96.0

0% 0 kr 

76,491 

kr 

80,000 

kr 

feb  

2.66

%  8.21%   

4.00

%  

26,570 

kr 

82,108 

kr 

40,000 

kr 

 

100.0

0%   

100.00

%   

100.0

0%         
 

 Framsögumaður Gunnar Þórarinsson. 

Umræður: 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Tillaga nr. 2 komin aftur frá nefndinni. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn samtakanna að leita 

eftir sérfræðiaðstoð varðandi leiðir til að tryggja að bændur og LS haldi áfram 

meirihlutavöldum í Ístex. 

 
Framsögumaður Birgir Ingþórsson 

Enginn tók til máls 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá Félags- og fjármálanefnd: 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að kjör stjórnar verði með 

eftirfarandi hætti til aðalfundar 2018.  Formaður fái 180.000 kr. í laun á mánuði og fulla 

dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund.  Varaformaður fái 25.000 kr. í laun á mánuði og fulla 

dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund.  Aðrir stjórnarmenn fái fulla dagpeninga fyrir hvern 

stjórnarfund.   

Allir stjórnarmenn fái greiddan akstur sem nemur 100 kr. fyrir hvern ekinn kílómetra.   

Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir kom aftur með tillöguna óbreytta frá nefndinni. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 



 

Breytingar á samþykktum samtakanna komnar aftur frá nefndinni: 

 Breyting á 9. grein samtakanna, 6. lið. 

Hún hljóði eftirfarandi:  

Kosning fulltrúa á Búnaðarþing/ársfund BÍ;  Formaður er sjálfkjörinn.  Fjöldi 

búnaðarþingsfulltrúa fer eftir samþykktum Bændasamtaka Íslands.  Þeir skulu kosnir á 

aðalfundi LS til tveggja ára.  

Niðurstöður kosninga skal tilkynna stjórn BÍ a.m.k. 30 dögum fyrir Búnaðarþing. 

Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir  

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs 

Greinin samþykkt samhljóða. 

 

 

Breyting á 11. grein  

Hvert aðildarfélag kýs einn fulltrúa úr hópi fullgildra félagsmanna á aðal- og aukafundi LS 

fyrir fyrstu 50 fullgilda félagsmenn sína. Tvo fulltrúa séu fullgildir félagsmenn 51-100, þrjá 

séu fullgildir félgsmenn 101-200 o.s.frv. Fjöldi fulltrúa skal miðast við fjölda í félagaskrá 1. 

janúar ár hvert og skal atkvæðisréttur og kjörgengi fulltrúa miðast við félagaskrá sem borist 

hefur LS tveimur vikum fyrir aðalfund. Aðal- og aukafundir skulu opnir til áheyrnar öllum 

félagsmönnum LS. Þó er heimilt að loka fundinum fyrir öðrum en stjórn og kjörnum 

fulltrúum, um einstök málefni. Heimilt er að senda aðalfund beint út fram að nefndarstörfum. 

Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir  

Umræður: 

Rúnar Guðmundsson var hugsi yfir fulltrúafjöldanum og hélt að of lítill hvati væri til 

þess að vera félagi í LS. 

Jóhann Pétur Ágústsson spurði hvort þetta stangaðist á við 4. grein samtakanna. 

 

Greinin síðan borin undir atkvæði og samþykkt mótatkvæðalaust. 

 

Síðan voru breytingarnar á samþykktunum bornar undir atkvæði í heild sinni. 

Breytingarnar samþykktar með 40 atkvæðum gegn engu. 

 

Samþykktirnar hljóða þá eftirfarandi: 

 

SAMÞYKKTIR LANDSSAMTAKA SAUÐFJÁRBÆNDA  

I. kafli. Almenn ákvæði 

1. gr. 

Samtökin heita Landssamtök sauðfjárbænda (hér eftir LS). Þau eru aðili að Bændasamtökum 

Íslands (hér eftir BÍ). Heimili þeirra og varnarþing er á skrifstofu samtakanna. 



2. gr. 

LS eru samtök sjálfstæðra svæðisfélaga sauðfjárbænda og deilda sauðfjárbænda innan 

búnaðarsambanda og gæta hagsmuna þeirra í hvívetna. 

Aðildarfélög LS eru eftirtalin: Félag sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði Félag 

sauðfjárbænda í Dalasýslu Félag sauðfjárbænda  á Snæfellsnesi Félag sauðfjárbænda í 

Strandasýslu Félag sauðfjárbænda í Vestur-Húnavatnssýslu Félag sauðfjárbænda í Austur-

Húnavatnssýslu Félag sauðfjárbænda í Skagafirði Félag sauðfjárbænda við Eyjafjörð Félag 

sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum Félag 

sauðfjárbænda á Suðurfjörðum Félag sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu Félag 

sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu Félag sauðfjárbænda í Árnessýslu Deild sauðfjárbænda í 

Búnaðarsambandi Austur-Skaftafellssýslu Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Norður-

Þingeyinga Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Kjalarnesþings Félag sauðfjárbænda á 

Vestfjörðum 

Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austurlands 

3. gr. 

Fulla aðild að LS geta haft þeir einstaklingar sem þess óska og reka sauðfjárbú á lögbýlum 

enda hafi þeir fulla aðild að einhverju aðildarfélaga samtakanna, sbr. 2. gr. Þegar bú er rekið 

sem lögaðili skal félagsaðild bundin við þá einstaklinga sem að búrekstrinum standa. Bændum 

sem lenda í tímabundnu fjárleysi skal heimil áframhaldandi þátttaka í félaginu með fullum 

réttindum, hafi þeir búsetu á viðkomandi lögbýli. Félagsgjald á hvert bú er ákveðið skv. 7. gr. 

og felur í sér fulla aðild fyrir tvo einstaklinga. 

Standi fleiri en tveir aðilar að búrekstri, skal full aðild heimil þeim sem þess óskar, enda 

fullnægi viðkomandi að öðru leyti skilyrðum fyrir fullri aðild, sbr. 1.mgr. Með því er átt við 

að makar rekstraraðila, eigendur félagsbúa eða lögaðilar sem standa fyrir búrekstri eða aðrir 

þeir einstaklingar sem standa sannanlega að búrekstrinum, geta haft fulla aðild gegn greiðslu 

aukagjalds sem ákveðið er skv. 7. gr. 

Aukaaðild að LS geta átt þeir einstaklingar, 18 ára og eldri, sem búsettir eru á Íslandi og 

styðja markmið samtakanna. Félagsgjöld vegna aukaaðildar eru ákveðin skv. 7. gr. 

Einungis félagsmenn með fulla aðild skv. 1. og 2. mgr., teljast fullgildir félagsmenn. 

4. gr. 

Aðalfundur LS skal staðfesta aðild og samþykktir nýrra aðildarfélaga með minnst 2/3 hlutum 

atkvæða aðalfundarfulltrúa, en stjórn LS staðfestir breytingar á samþykktum þeirra. Í héruðum 

þar sem sauðfjárbændafélög starfa ekki, geta búnaðarsambönd starfrækt innan sinna vébanda 

deildir sauðfjárbænda, sem eru aðilar að LS og hafa sömu skyldur og njóta sömu réttinda og 

félögin. Þær skulu hafa sérstaka stjórn, sem sér um að skrá félaga og halda árlega aðalfund. 

Heimilt er, ef aðalfundur búnaðarsambandsins og sauðfjárbændadeildarinnar samþykkir, að 

stjórn þess gegni jafnframt störfum stjórnar deildar sauðfjárbænda. Lágmarksfjöldi fullgildra 

félaga í aðildarfélagi skal vera 15. Fyrir aðalfundi hvers árs skal ávallt liggja fullnægjandi 

félagaskrá samkvæmt ákvæðum í 4. grein samþykkta BÍ. 

5. gr. 

Aðalfundur LS getur, með minnst 2/3 hlutum atkvæða aðalfundarfulltrúa, vikið aðildarfélagi 

úr LS ef samþykktir þess eða starfsemi er ekki í samræmi við lög LS eða ef það þykir 

óhjákvæmilegt af öðrum ástæðum. 



6. gr. 

Tilgangur LS er að gæta hagsmuna sauðfjárbænda á eftirfarandi hátt: 

A. Að beita sér fyrir bættum kjörum sauðfjárbænda á öllum sviðum. B. Að vera málsvari 

aðildarfélaga og einstakra félagsmanna og koma fram fyrir þeirra hönd. C. Að vinna að 

sölumálum sauðfjárafurða á innlendum sem erlendum markaði með það að markmiði að auka 

verðmæti afurðanna. D. Að vinna ötullega að mótun ræktunarstefnu í samvinnu við BÍ, þar 

með talin þátttaka í Fagráði. E. Að stuðla að umhverfisvernd og skynsamlegri landnýtingu. F. 

Að skapa tengsl og auka samstöðu framleiðenda til eflingar sauðfjárræktinni. G. Að koma til 

móts við óskir neytenda um vöruval og vörugæði. 

LS starfar í samráði við Bændasamtök Íslands í samræmi við verkaskiptasamning LS og BÍ. 

7. gr. 

Aðilar að LS, sbr. 3. gr., skulu greiða félagsgjald. Stjórn samtakanna skal gera tillögur um 

fjárhæðir félagsgjalda á aðalfundi ár hvert. Gerðar skulu tillögur að fjárhæðum búsgjalds, sbr. 

1. mgr. 3. gr, aukagjalds, sbr. 2. mgr. 3. gr. og gjalds vegna aukaaðildar, sbr. 3. mgr. 3. gr. 

Tillögur stjórnar um fjárhæðir félagsgjalda eru háðar samþykki einfalds meirihluta fulltrúa á 

aðalfundi samtakanna. 

Einungis þeir sem ekki skulda gjaldfallin félagsgjöld eða hafa samið um greiðslu þeirra njóta 

réttinda sem félagsmenn með fulla aðild eða aukaaðild að LS. 

8. gr. 

Samtökin skulu halda sem bestum tengslum við aðildarfélögin, m.a. með því að birta 

fundargerðir stjórnar á heimasíðu samtakanna. Einnig skal stjórn LS senda fulltrúa stjórnar á 

aðalfundi aðildarfélaganna ef þess er óskað. Eftir aðalfund hvers aðildarfélags skal stjórn þess 

senda LS skýrslu um störf félagsins á liðnu ári, upplýsingar um kosningar í stjórn og annað 

sem máli kann að skipta, eins fljótt og auðið er. Stjórn LS skal boða formenn aðildarfélaga til 

fundar að lágmarki einu sinni á ári. Fundurinn skal vera stjórn til samráðs og ráðgjafar og er 

ályktunarhæfur sé meirihluti formanna á fundinum, en stjórn er ekki bundin af ályktunum 

hans. 

 

 

II. kafli. Aðalfundur 

9. gr. 

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum LS. Hann skal halda eigi síðar en í aprílmánuði ár 

hvert. Aðalfundur gerir tillögu að tíma- og staðsetningu aðalfundar næsta árs. 

Til aðalfundar skal boða með minnst 4 vikna fyrirvara á sannanlegan hátt. Í fundarboði skal 

aðildarfélögum tilkynntur frestur til að senda inn mál sem leggja á fyrir fundinn. Aðalfundur 

getur þó ákveðið að taka til afgreiðslu mál sem kunna að koma fram síðar. Aðalfundur er 

löglegur sé löglega til hans boðað og meirihluti kjörinna fulltrúa mættur. Fundargögn skulu 

berast formönnum aðildarfélaga í síðasta lagi viku fyrir aðalfund. 

Á aðalfundi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir: 

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi samtakanna frá síðasta aðalfundi. 

2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til afgreiðslu. 



3. Gerð fjárhagsáætlunar. 

4. Ákveða laun stjórnar. 

5. Kosningar í stjórn og varastjórn. 

6. Kosning fulltrúa á Búnaðarþing/ársfund BÍ;  Formaður er sjálfkjörinn.  Fjöldi 

búnaðarþingsfulltrúa fer eftir samþykktum Bændasamtaka Íslands.  Þeir skulu kosnir á 

aðalfundi LS til tveggja ára.  

Niðurstöður kosninga skal tilkynna stjórn BÍ a.m.k. 30 dögum fyrir Búnaðarþing.  

7. Kosning endurskoðanda, skoðunarmanns og varamanna þeirra. 

8. Önnur mál. 

Aðalfundur kýs sér tvo fundarstjóra, sem stjórna fundinum og taka ákvörðun um málsmeðferð 

og atkvæðagreiðslur. Fundarstjórar tilnefna tvo fundarritara. 

Í upphafi fundar skal kjósa kjörbréfanefnd, skipaða þrem mönnum. Hún fer yfir kjörbréf og 

leggur fram tillögur sínar áður en almennar umræður hefjast. Þá skal fundarstjóri gera grein 

fyrir úr hvaða hólfum kjósa skal um stjórnarmenn. 

Stjórn ákveður heiti starfsnefnda og fjölda þeirra á hverjum aðalfundi. Stjórn raðar fulltrúum í 

nefndir og skipar formenn þeirra. 

10. gr. 

Aukafundi skal halda þegar stjórn LS telur nauðsyn vera til svo og þegar 1/3 hluti 

aðildarfélaga krefst þess bréflega, enda hafi þau tilkynnt í hvaða tilgangi aukafundar er krafist. 

Skal fundur haldinn eigi síðar en 30 dögum eftir að krafan berst stjórninni í hendur og skal 

hann boðaður með minnst viku fyrirvara á sannanlegan hátt. Á aðal- og aukafundum gilda 

almenn fundarsköp í þeim atriðum sem meðfylgjandi reglur um starfshætti LS taka ekki til. 

11. gr. 

Hvert aðildarfélag kýs einn fulltrúa úr hópi fullgildra félagsmanna á aðal- og aukafundi LS 

fyrir fyrstu 50 fullgilda félagsmenn sína. Tvo fulltrúa séu fullgildir félagsmenn 51-100, þrjá 

séu fullgildir félagsmenn 101-200 o.s.frv. Fjöldi fulltrúa skal miðast við fjölda í félagaskrá 1. 

janúar ár hvert og skal atkvæðisréttur og kjörgengi fulltrúa miðast við félagaskrá sem borist 

hefur LS tveimur vikum fyrir aðalfund. Aðal- og aukafundir skulu opnir til áheyrnar öllum 

félagsmönnum LS. Þó er heimilt að loka fundinum fyrir öðrum en stjórn og kjörnum 

fulltrúum, um einstök málefni. Heimilt er að senda aðalfund beint út fram að nefndarstörfum. 

12. gr. 

Kjörnir fulltrúar hafa einir atkvæðisrétt á fundum LS og ræður einfaldur meirihluti greiddra 

atkvæða úrslitum í afgreiðslu mála, nema þar sem samþykktir þessar mæla fyrir um aukinn 

meirihluta. Séu atkvæði jöfn í kosningu trúnaðarmanna skal hún endurtekin. Séu atkvæði enn 

jöfn skal hlutkesti ráða. 

III. Kafli. Stjórn og starfsemi LS 

13. gr. 

Stjórn LS skipa fimm menn og þrír til vara, kjörnir úr hópi fullgildra félagsmanna samtakanna 

og ganga þeir úr stjórn á víxl. Kosning fer þannig fram: 



a) Formaður. Tilkynna skal framboð til formanns til fundarstjóra aðalfundar á fyrri degi 

aðalfundar LS. 

Sé enginn eða einn sem tilkynnir framboð skal kjósa óbundinni kosningu milli allra 

félagsmanna LS. 

Séu tveir eða fleiri sem tilkynna framboð skal einungis kosið bundinni kosningu milli þeirra 

sem tilkynna framboð. Hljóti enginn meira en helming atkvæða í fyrstu umferð skal kosið 

aftur milli tveggja efstu manna. Séu fleiri en tveir efstir með jafnmörg atkvæði skal kosið 

milli þeirra allra. Sé enn jafnt  að lokinni annarri umferð skal draga um hver sé réttkjörinn 

formaður. 

b) Almennir stjórnarmenn. Landið skiptist í eftirfarandi hólf: 

Hólf 1 -  Vesturhólf: Félag sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði, Félag sauðfjárbænda í 

Dalasýslu, Félag sauðfjárbænda á Snæfellsnesi og Félag sauðfjárbænda á Vestfjörðum. 

Hólf 2 - Norðvesturhólf: Félag sauðfjárbænda í Strandasýslu, Félag sauðfjárbænda í Vestur-

Húnavatnssýslu, Félag sauðfjárbænda í Austur-Húnavatnssýslu og Félag sauðfjárbænda í 

Skagafirði. 

Hólf 3 - Norðausturhólf: Félag sauðfjárbænda við Eyjafjörð, Félag sauðfjárbænda í Suður-

Þingeyjarsýslu, Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Norður-Þingeyinga, Deild 

sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austurlands, Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum og 

Félag sauðfjárbænda á Suðurfjörðum. 

Hólf 4 - Suðurhólf: Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur-Skaftafellssýslu, Félag 

sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu, Félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu, Félag 

sauðfjárbænda í Árnessýslu og Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Kjalarnesþings. 

Hvert hólf á einn stjórnarmann. 

Kosning fer fram með sama hætti og á formanni. 

c) Varastjórn. Varastjórn er skipuð þremur mönnum. Varastjórn er kosin til eins árs í senn. 

Landið er eitt hólf í kjöri á varastjórn. Sá sem flest atkvæði hlýtur á aðalfundi, í varastjórn er 

1. varamaður og svo koll af kolli. Ekki er gert ráð fyrir að menn tilkynni sérstaklega framboð 

til varastjórnar en það er þó heimilt. Varastjórn er alltaf kosin úr hópi allra félagsmanna LS. 

Forfallist aðalmaður eða segi af sér áður en kjörtíma hans lýkur í stjórn tekur 1. varamaður 

sæti hans fram að næsta aðalfundi, en þá skal kosinn nýr fulltrúi í stjórn  sem situr út kjörtíma 

þess sem forfallaðist. 

Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár og mega þeir ekki sitja lengur í stjórn en þrjú kjörtímabil 

samfellt. Verði formaður kosinn úr hópi stjórnarmanna, skerða þau ár sem hann starfaði sem 

almennur stjórnarmaður ekki starfstíma hans sem formanns, sem er að hámarki þrjú 

kjörtímabil. Falli formaður frá eða verði að hætta störfum tekur varaformaður sæti hans fram 

að næsta aðalfundi, en þá skal kosinn formaður til loka kjörtíma fráfarandi formanns. Seta 

hans þann tíma bætist við seturétt í þrjú kjörtímabil. Taki varamaður sæti í stjórn, bætist sá 

tími við seturétt hans í þrjú kjörtímabil. Stjórn skal að loknum aðalfundi kjósa úr sínum hópi 

varaformann og ritara. 

 

14. gr. 



Stjórn LS fer með mál samtakanna milli aðalfunda og fylgir ályktunum þeirra eftir. Heimilt er 

stjórn að ráða framkvæmdastjóra er annist daglega stjórn samtakanna í samræmi við 

ákvarðanir stjórnar. Framkvæmdastjóri er prókúruhafi samtakanna. Sé ekki starfandi 

framkvæmdastjóri ber formaður ábyrgð á fjármálum samtakanna og er prókúruhafi þeirra. 

Stjórn getur skipað starfsnefndir í einstaka málaflokka, sem gera þá tillögur til aðalfundar sé 

það talið henta. 

15. gr. 

Formaður boðar stjórnarfundi. Stjórnarfundir skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir. Í fjarveru 

stjórnarmanns skal kalla til varamann. Formaður stýrir fundum stjórnar og er málsvari 

samtakanna út á við. Stjórnarfundi skal einnig boða ef tveir stjórnarmenn krefjast þess, enda 

hafi þeir tilkynnt formanni þá kröfu sína skriflega og getið þess í hvaða tilgangi beðið er um 

fundinn. Á stjórnarfundum skal einfaldur meirihluti ráða úrslitum mála og falli atkvæði jöfn 

ræður atkvæði formanns. Stjórnin ritar fundargerð. Stjórnarfundur er lögmætur sé meirihluti 

stjórnar á fundi. 

16. gr. 

Aðalfundur skal á ári hverju kjósa einn löggiltan endurskoðanda LS og annan til vara. Þá skal 

kjósa einn skoðunarmann reikninga og annan til vara. Reikningsár samtakanna er 

almanaksárið. 

17. gr. 

Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi LS og þarf til þess minnst 2/3 hluta 

atkvæða aðalfundarfulltrúa. Tillögur til lagabreytinga skulu sendar stjórn í tæka tíð og sendar 

til aðildarfélaga með fundarboði. 

18. gr. 

LS hættir störfum ef það er samþykkt í formi lagabreytinga. Eignir samtakanna skulu þá 

afhentar Bændasamtökum Íslands er ráðstafa þeim í þágu þeirra bænda er sauðfjárrækt stunda. 

 

Framhald af málum frá Félags- og fjármálanefnd: 
 

Tillaga nr. 2. Félagsgjald: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að félagsgjald fyrir árið 2017 skuli 

vera 17.000 kr. á hvert bú. Gjaldið innifelur aðild að samtökunum fyrir tvo einstaklinga sem 

uppfylla að öðru leyti skilyrði fyrir aðild samkvæmt samþykktum samtakanna. Gjald fyrir 

aukaaðild skal vera 5.000 kr.  Er þetta í samræmi við ákvæði 7. gr. samþykkta LS. 

Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn einu. 

 

Formannafundur:  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn að boða til formannafundar í 

samræmi við 8. gr. samþykkta samtakanna. 



Framsögumaður Ásta F. Flosadóttir. 

Umræður: 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Sigvaldi Ragnarsson hafði beðið um orðið og kom í ræðustól til að ræða skipulag og stjórn 

fundarins. Sagði að komið væri framyfir boðuð fundarlok og spurði hvort fyrir lægi hvenær 

fundinum lyki. Fundartíminn sem gefinn hefði verið, hefði verið reynst of skammur, 

greinilega væri vonlaust að standast þær knöppu tímaáætlanir sem lagt hefði verið upp með. 

 

 Mál frá búfjár- og umhverfisnefnd 

Mál nr. 35. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og fjörðum haldinn í Hjaltalundi 6. 

mars 2017 beinir því til aðalfundar Landssamtaka Sauðfjárbænda 2017 að láta 

gera mat á því  hvort  sauðfjárbændur  geta  farið  svipaða  leið  og  kúabændur  í  

skilgreiningu  á fyrirmyndarbúi 

Nefndin leggur til að þessi tillaga verði ekki rædd frekar en hvetur 

sauðfjárbændur til að standa saman að því að bæta og viðhalda þeirri ímynd sem 

þeir eiga í dag. 

Framsögumaður Einar Guðmann Örnólfsson byrjaði á því að þakka fyrir traust sér sýnt 

með því að kjósa sig til setu í varastjórn LS. Hann lýsti síðan afstöðu nefndarinnar. 

 

Mál nr. 36. Varðandi viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu 

Upprunalega var tillagan eftirfarandi: 

Aðalfundur  Landssamtaka  sauðfjárbænda  2017  veitir  stjórn  félagsins  umboð  til  að skrifa 

fyrir hönd þess undir viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu og taka  virkan  

þátt  í  störfum  undirbúningshóps  um  verkefnið.  Stjórn  samtakanna  og fulltrúar  þeirra  í  

undirbúningshópnum  skulu  halda  á  lofti  sjónarmiðum  bænda  um hefðbundna nýtingu á 

þeim svæðum sem undir þjóðgarðinn munu heyra. 

 Nefndin breytti tillögunni og lagði hana fram eftirfarandi: 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. Mars 2017 telur ekki rétt að skrifa undir 

yfirlýsingu af þessu tagi og brýnir stjórn til að beita sér fyrir hagsmunum bænda í þessu máli. 

Ennfremur leggur fundurinn til að stjórn hafi með sér reynslubolta í hagsmunum landeigenda 

t.d. Óðinn Sigþórsson og Sigurð Jónsson lögfræðing eða menn með sambærilega reynslu. 

 Framsögumaður Einar Guðmann Örnólfsson lýsti vinnu nefndarinnar. 

Umræður:  

Einar Freyr Elínarson lagði til að bæta inn „Miðhálendisþjóðgarði“ svo tillagan 

skildist. 



Erlendur Ingvarsson lýsti ánægju sinni með tillöguna og breytingu Einars á henni, 

taldi skynsamlegt að leita aðstoðar samtaka landeigenda. 

Þórhildur Þorsteinsdóttir benti á að þetta væri gjarna nefnt „þjóðgarður á 

miðhálendinu“. 

Breytingartillaga Einars Freys var lögð fram þannig að tillagan hljóðaði eftirfarandi: 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30-31. mars 2017 telur ekki rétt að skrifa 

undir viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu og brýnir stjórn til 

að beita sér fyrir hagsmunum bænda í þessu máli. 

 

Tillagan leit því eftirfarandi út með breytingartillögu Einars Freys: 

Aðalfundur LS haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 telur ekki rétt að skrifa 

undir viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu og brýnir stjórn til 

að beita sér fyrir hagsmunum bænda í þessu máli. 

Ennfremur leggur fundurinn til að stjórn hafi með sér reynslubolta í hagsmunum 

landeigenda t.d. Óðinn Sigþórsson og Sigurð Jónsson lögfræðing eða menn með 

sambærilega reynslu. 

Sigurður Þór Guðmundsson lagði til að málinu yrði vísað frá því málið væri í raun 

ekki tilbúið til afgreiðslu á fundinum. Samþykkt þessarar tillögu byndi hendur 

stjórnarinnar og samtakanna mjög í málinu. 

Frávísunartillaga Sigurðar Þórs borin undir atkvæði: 

Samþykkir henni 18, á móti 13. 

 

Samþykkt að vísa tillögunni frá án frekari umræðu. 

 

 

Mál frá Markaðsnefnd 
 

1. Tillaga 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30.–31. mars 

2017 skorar á landbúnaðarráðherra að setja tímabundna útflutningsskyldu á 

sláturleyfishafa í samræmi við minnisblað BÍ og LS um erfiðleika í 

sauðfjárrækt dagsett 29. mars 2017.  

Framsögumaður Þóra Sif Kópsdóttir 

Umræður: 

Anna Berglind Halldórsdóttir taldi sig vart geta samþykkt þessa tillögu, hún væri 

einsleit, sér litist ágætlega á fleiri tillögur úr minnisblaðinu sem sent hefði verið til 

ráðherra, að samþykkja tillöguna væri ákveðin yfirlýsing um það að allir á fundinum 

vildu fara þessa leið og helst enga aðra af þeim sem nefndar hefðu verið. 

Jóhann Ragnarsson taldi líklega óþarfa að samþykkja þessa tillögu því þetta væri eitt 

af þeim atriðum sem væru í minnisblaði því sem sent hefði verið ráðherra, sagðist ekki 

hlynntur útflutningsskyldu. Velti afstöðu formanns og stjórnar til þessarar tillögu fyrir 

sér. 



Eyjólfur Ingvi Bjarnason sagði ef til vill ekki nauðsyn að samþykkja tillöguna, gat 

þess eins og fyrri ræðumenn að þetta efni væri í minnisblaði LS og BÍ til ráðherra. 

Sagði að sér fyndist fundarfulltrúar ekki nægilega tilbúnir að takast á eða horfast í 

augu við vanda greinarinnar, draga þyrfti úr framleiðslunni. Hann þakkaði stjórn störf 

hennar, sagðist vera trúaður á markaðssókn þá sem í gangi væri, eldri kynslóðir 

borðuðu meira af kindakjöti en yngri kynslóðir, líklega yrði neysla kindakjöts komin 

niður í 4.000 tonn eða jafnvel minna á ári eftir um 34 ár ef ekkert breyttist. Velti því 

fyrir sér af hverju væri verið að styrkja eingöngu mjólkurframleiðslu og 

kindakjötsframleiðslu í hinum dreifðu byggðum. Vildi beina því til 

endurskoðunarnefndar búvörusamninga að styrkja fleiri stoðir dreifbýlisins en þessar 

tvær. Drífa þyrfti í að ljóstengja landið allt. Virtist að niðurstaðan yrði sú að 

„gjaldþrotaleiðin“ yrði farin til að fækka sauðfjárbændum, sú leið sem menn vildu síst 

fara. 

Birgir Ingþórsson tók undir orð Eyjólfs, staðan væri alvarleg, verið væri að senda 

slæm skilaboð til ríkisvaldsins og fleiri ef senda ætti þessa tillögu frá samtökunum, 

framleiðslan yrði að minnka, afurðasemin væri enn að aukast, gjaldþrotaleiðin væri 

versta leiðin en skilaboðin frá fundinum virtust vera að aðhafast ekkert og leyfa þeim 

yngri og skuldsettu að fara „á hausinn“. 

Þóra Sif Kópsdóttir lýsti því að fé hefði fækkað undanfarin ár og tíminn fram til 2019 

væri tíminn sem væri til stefnu til að losna við umframframleiðsluna, senda þyrfti þau 

skilaboð frá þessum fundi að minnka þyrfti framleiðsluna, sýna þyrfti ábyrgð, fólk 

þyrfti að líta í eigin barm og vera samtaka í því sem ákveðið yrði að gera. Hennar 

skoðun væri samt sem áður sú að best væri að hafa þessi mál sem frjálsust. Þetta væri 

hins vegar á ábyrgð allra, finna þyrfti leiðir til að fjölga þeim þáttum sem væru hluti af 

byggðastefnu heldur en þær sem notaðar hefðu verið, þeir sem byggju í dreifbýlinu en 

gerðu eitthvað allt annað en búa með kýr eða sauðfé, væru jafnverðmætir í 

byggðarlögunum. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson velti fyrir sér hvers vegna fulltrúar virtust hræddir við að 

setja á útflutningsskyldu, hún leiddi til þess að allir sláturleyfishafar þyrftu að bera 

ákveðna ábyrgð á útflutningnum, ekki bara sumir. Ekki gæti gengið að sumir aðilar 

þar væru „stikkfrí“ og undirboðið á innanlandsmarkaðnum, studdi tillöguna. 

Einar Freyr Elínarson benti á fyrr samþykkta tillögu um að byggja á tillögum í 

margnefndu minnisblaði, kom síðan með formlega frávísunartillögu. 

Frávísunartillaga Einars Freys borin undir atkvæði. 

Samþykkt að vísa tillögunni frá með 18 atkvæðum gegn 7. 

 

4. tillaga  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30. – 31. mars 

2017 skorar á landbúnaðarráðherra að berjast með öllum tiltækum ráðum gegn 

innflutningi á fersku kjöti. 

Þóra Sif kópsdóttir lýsti þeirri afstöðu nefndarinnar að vísa tillögunni til stjórnarinnar 

án umræðu. 

Sú tilhögun borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. 

 

 



Mál frá Framleiðslunefnd 
 

 

Gæðastýring  

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 skorar á stjórn LS að beita sér 

fyrir því að eftirfarandi klásúla í 3. málsgrein 7. greinar  reglugerðar nr. 

1229/2016 verði felld út enda stenst hún ekki ákvæði 4. greinar samnings um 

starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 19. febrúar 2016: 

 “Þá er einnig heimilt að setja þyngdartakmörk fyrir álagsgreiðslum þannig að 

greitt sé að hámarki út á ákveðinn kílófjölda hvers skrokks eða að skrokkur þurfi 

að ná ákveðinni lágmarksþyngd til að álagsgreiðsla fáist greidd. Ennfremur er 

heimilt að greiða álagsgreiðslur með þeim hætti að þær skiptist jafnt á skrokka 

sem fullnægja skilgreindum gæðakröfum.” 

 Tillagan verði send eftirtöldum: 

o Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

o Framkvæmdanefnd búvörusamninga 

o Stjórn Bændasamtaka Íslands 

o Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda 

4. grein samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar 

 Gæðastýring 4.1 

Álagsgreiðslur greiðast á allt framleitt kindakjöt frá framleiðendum sem 

uppfylla kröfur um velferð búfjár, sjálfbæra landnýtingu, hollustu afurða 

og önnur skilyrði reglugerðar um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu eins og 

hún er á hverjum tíma. Heimilt verður að beita stuðlum til að greiða 

mishátt álag á einstaka flokka lambakjöts og ærkjöts eða vegna 

mismunandi sláturtíma. Markaðsráð kindakjöts gerir árlega tillögu til 

framkvæmdanefndar búvörusamninga sem ákveður hvort nýta beri 

heimild til notkunar stuðla og með hvaða hætti. Verði heimildin nýtt skal 

ákvörðun um stuðla fyrir ár hvert liggja fyrir eigi síðar en 1. nóvember 

árið á undan. 
 

Framsögumaður Ólafur Benediktsson 

Umræður: 

Erlendur Ingvarsson benti á að sumir bændur yrðu að bata lömb á káli, ekki væri alltaf 

hægt að koma þeim öllum snemma í slátrun. Ekki væri endilega samræmi í því að 

greiða stuðning út á að rækta kál en boða jafnvel annars staðar að slíka ræktun skyldi 

enginn nota. Lýsti ánægju sinni með tillöguna. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 



 

 

Skertar beingreiðslur 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 beinir því til Markaðsráðs 

kindakjöts að gera tillögu til framkvæmdanefndar búvörusamninga að þeim 

fjármunum sem til falla vegna skertra beingreiðslna eða óvirks greiðslumarks 

verði ráðstafað til markaðsstarfs fyrir sauðfjárafurðir. 
 

Framsögumaður: Einar Freyr Elínarson 

Umræður: 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson spurði hver tímarammi tillögunnar væri. 

Einar Freyr Elínarson svaraði því að tímarammi væri ótilgreindur, ekki hefði verið 

rætt um það atriði í nefndinni. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagðist geta stutt tillöguna ef í henni væri tímarammi, en 

hann gæti ekki stutt hana svona. Ekki sæist fyrir hver staðan yrði eftir eitt til tvö ár.  

Jóhann Ragnarsson sagðist hafa verið í nefndinni og hafa verið að hugsa til eins árs, 

gleymst hafi í nefndinni að hugsa fyrir því, koma ætti því inn í tillöguna að um væri að 

ræða óráðstafaða fjármuni vegna ársins 2017. 

Einar Freyr Elínarson kom með breytingartillögu um að bætt yrði í tillöguna „fyrir 

árið 2017“.  

 

Breytingartillagan borin undir atkvæði og hún samþykkt samhljóða. 

 

Tillagan borin upp með áorðinni breytingu, samþykkt samhljóða og er þá eftirfarandi: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 beinir því til Markaðsráðs 

kindakjöts að gera tillögu til framkvæmdanefndar búvörusamninga að þeim 

fjármunum sem til falla vegna skertra beingreiðslna eða óvirks greiðslumarks 

fyrir árið 2017 verði ráðstafað til markaðsstarfs fyrir sauðfjárafurðir. 
 

 

 

Ný tillaga frá Framleiðslunefnd 
 

Velferðarsjóður sauðfjárbænda 
 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að stofna Velferðarsjóð 

sauðfjárbænda. Tilgangur hans er að aðstoða þurfandi bæði heima og erlendis. Leitað verður 

samstarfs við Markaðsráð, sláturleyfishafa, verslunarfyrirtæki, stjórnvöld o.fl. við fjármögnun 

sjóðsins. Stjórn er falið að ganga frá stofnun og samþykktum sjóðsins og ganga frá samþykktum 

hans í samráði við lögmann.  

Greinargerð: 



Algengt er bæði í Bandaríkjunum og Evrópu að félög og fyrirtæki standi að svona sjóðum. 

Helsta verkefni Velferðarsjóðs sauðfjárbænda verður að kaupa upp íslenskt lambakjöt og koma 

því til þurfandi innan lands og utan, t.d. mæðrastyrksnefndar, þurfandi á stríðshrjáðum svæðum 

o.s.frv. Sett verði í samþykktir að sjóðurinn megi ekki hafa truflandi áhrif á markaði. 

Leitast verði við að fjármagna sjóðinn með ónýttum beingreiðslum af sauðfjársamningi, 

framlagi frá Markaðsráði, framlagi frá Sláturleyfishöfum, framlagi frá versluninni, framlagi frá 

hinu opinbera og öðrum framlögum.  

Reikna má með því að fyrstu framlög verði með eftirfarandi hætti: 

Ónýttar beingreiðslur af sauðfjársamningi 100 m.kr. 

Framlag frá Markaðsráði    100 m.kr. 

Framlag frá sláturleyfishöfum   100 m.kr. 

Framlag frá versluninni    100 m.kr. 

Framlagi frá hinu opinbera    100 m.kr. 

Önnur framlög     200 m.kr. 

 

Einar Freyr Elínarson framsögumaður fylgdi tillögunni úr hlaði og lagði til við 

fundinn að Svavar Halldórsson fengi að skýra hana nánar út. 

Svavar Halldórsson sagði gjafir sem þessar eða framkvæmd sem þessa ekki eiga að 

brjóta í bága við alþjóðlega samninga. Framlag sláturleyfishafa yrði í formi afsláttar af 

verði. Taldi að andinn gagnvart þessum gerningi væri jákvæður í stjórnkerfinu, þetta 

félli undir þróunaraðstoð. 

Oddný Steina Valsdóttir tók undir að þetta væri fær leið. Kom með breytingartillögu 

sem fól í sér að breyta „samþykkir að stofna“ í „samþykkir að fela stjórn LS að skoða 

stofnun Velferðarsjóðs.“.  

Merete Rabölle vildi fá annað nafn á sjóðinn því nýbúið væri að stofna Velferðarsjóð 

BÍ, hætta væri á ruglingi.  

Einar Freyr Elínarson sagði það sáraódýrt að stofna svona sjóð, litlu væri hætt með 

þeirri gerð. Kom með breytingartillögu um haus tillögunnar og fól hún í sér að nafnið 

yrði „Velgjörðarsjóður sauðfjárbænda“. 

Jóhann Ragnarsson taldi málið óunnið og ef til vill erfitt að samþykkja tillöguna, lagði 

til að málinu yrði vísað beint til stjórnar samtakanna. Vildi bjóða sláturleyfishöfum að 

farið yrði til þeirra með fjármagnið sem til félli vegna ónýttra beingreiðslna, þeim 

afhent það fé en sauðfjárbændur héldu staðgreiðslu á afurðirnar á komandi hausti í 

staðinn. Ótækt væri að samþykkja ekki neitt á þessum fundi um staðgreiðsluna. Ræddi 

um fundarstjórnina, ekki hefði verið boðlegt daginn áður að framtíðarsýn samtakanna 

til ársins 2027 hefði verið lesin upp og keyrð umræðulaust í gegn, þannig ætti ekki að 

vinna eftirleiðis, ræða hefði átt þau mál á fundinum. Tillagan sem hér lægi fyrir ætti að 

fara til stjórnarinnar, undirbúningurinn væri of lítill, fela þyrfti stjórninni að skoða 

stofnun velferðarsjóðs og vinna með öllum tiltækum ráðum að því að staðgreiðsla fyrir 

afurðirnar héldist. 

Hákon B. Harðarson var sammála Jóhanni að mörgu leyti en leist einnig að mörgu 

leyti vel á tillöguna sem til umræðu væri, umræðan í tengslum við svona gerning gæti 

þó snúist í höndum bænda og orðið neikvæðari en lagt hefði verið upp með. 

 

Atkvæði greidd um breytingartillögu Oddnýjar Steinu.  

Samþykkt samhljóða. 



Breytingartillaga Einars Freys borin undir atkvæði. 

Samþykkt samhljóða 

Tillagan borin upp með áorðnum breytingum. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Ný tillaga frá framleiðslunefnd 

Fundurinn samþykkti að taka tillöguna til meðferðar. 

Staðgreiðsla sauðfjárinnleggs haustið 2017 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 haldinn á Hótel Sögu 30.-31. mars 2017 leggst 

alfarið gegn því að sláturleyfishafar staðgreiði ekki innlegg sauðfjárbænda haustið 2017. 

Framsögumaður Einar Freyr Elínarson lýsti því að nefndin hefði talið ótækt að senda 

ekki skýr skilaboð um þetta efni frá fundinum. 

Umræður: 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson kom með breytingartillögu sem fól í sér að 

„sláturleyfishafar hætti staðgreiðslu á innleggi sauðfjárbænda.“ komi í stað 

„sláturleyfishafar staðgreiði ekki innlegg sauðfjárbænda haustið 2017.“ 

 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Breytingartillagan var samþykkt samhljóða. 

Upprunalega tillagan borin undir atkvæði með áorðinni breytingu og samþykkt þannig 

samhljóða. Hljóðar hún því eftirfarandi: 

Staðgreiðsla sauðfjárinnleggs 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 leggst alfarið gegn því að 

sláturleyfishafar hætti staðgreiðslu á innleggi sauðfjárbænda. 
 

 

Fjárhagsáætlun samtakanna fyrir árið 2017 tekin til afgreiðslu. 

Ásta F. Flosadóttir bað um leyfi fundarstjóra til að fá Svavar Halldórsson til að skýra 

fjárhagsáætlunina en hún lá fyrir fundinum. 

Svavar Halldórsson fór síðan yfir áætlunina. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða. 

   

Önnur mál 



Guðbrandur Björnsson óskaði nýkjörnum fulltrúum velfarnaðar í störfum sínum en 

þakkaði einnig þeim sem stigið hefðu til hliðar fyrir það sem þeir hefðu lagt fram af 

kröftum sínum. 

Jóhann Ragnarsson þakkaði traust sér sýnt með því að vera kosinn til setu á 

búnaðarþingi. Óskaði Oddnýju Steinu til hamingju með kjörið, þakkaði einnig Þórarni 

Péturssyni og Atla Má Traustasyni fyrir störf þeirra í stjórn samtakanna. Þakkaði fyrir 

góðan fund. 

Erlendur Ingvarsson þakkaði Þórarni störf hans fyrir samtökin og óskaði nýkjörnum 

formanni velfarnaðar og óskaði öðrum nýkjörnum stjórnarmönnum velfarnaðar í 

störfum sínum. Sagði fundinn ekki hafa tekið á vandanum, ekkert kæmi frá honum til 

að leysa vanda þann sem sauðfjárbændur stæðu frammi fyrir. Skoraði á stjórn 

samtakanna að taka mark á þeim umræðum sem fram hefðu farið. Þakkaði fyrir sig.  

Sigurður Þór Guðmundsson tók undir orð Guðbrands. Endurskoða þyrfti skipulag 

fundarins, mál þyrftu að koma vandlega unnin frá nefndunum. Þakkaði góðan fund. 

Hákon B. Harðarson sagði Sigurð Þór hafa sagt flest sem hann hefði viljað segja, betra 

skipulag þyrfti að vera á því hvernig passað væri upp á fundargögn og birtingu 

tillagna, óskaði formanni og öðrum til hamingju, þakkaði fráfarandi stjórnarmönnum. 

Þakkaði góðan fund. 

Jóhann Pétur Ágústsson óskaði nýkjörnum fulltrúum og formanni til hamingju og 

þakkaði fráfarandi fulltrúum störf þeirra. Taldi ekki nógu margt afgerandi hafa komið 

frá fundinum. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson þakkaði fráfarandi stjórnarmönnum störf þeirra, óskaði 

einnig nýkjörnum formanni og fulltrúum í stjórn velfarnaðar. Sagði eitt af stærstu 

málunum sem fyrir fundinum hefði legið, málið um þjóðgarð á hálendinu, ekki hafa 

fengið umræðu á fundinum, forkastanlegt hefði verið að vísa tillögunni frá. Taldi ekki 

koma til greina að fulltrúar LS rituðu undir viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á 

miðhálendinu, flestar afréttir Vestur-Húnvetninga væru þjóðlendur og þær virtust allar 

eiga að falla undir slíkan þjóðgarð, þetta væri stórmál. 

Ólafur Benediktsson þakkaði Þórarni störf hans sem formanns samtakanna. Óskaði 

Oddnýju Steinu til hamingju og öðrum nýkjörnum fulltrúum einnig. Tímarammi 

fundarins hefði verið of þröngur. 

Sigvaldi Ragnarsson hvatti nýkjörna stjórn til þess að skipuleggja næsta aðalfund 

betur, fyrir hefði legið að skipulagið gengi ekki upp. Varðandi meðferð á tillögu um 

viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu, taldi hann það ekki klókt af Ls 

að hafna aðkomu að því starfi að svo stöddu og ekki til þess fallið að réttindi bænda 

yrðu virt við hugsanlega stofnun þjóðgarðsins. Á aðalfundi Ls 2016 hefði verið 

samþykkt afdráttarlaus og skýr tillaga sem stjórn bæri að vinna eftir sem tryggði 

lögvarin réttindi bænda, sú tillaga væri enn í fullu gildi. Óskaði Oddnýju til hamingju 

með kosninguna, þakkaði Þórarni störf hans fyrir samtökin. Taldi fundinn hafa verið 

góðan og þakkaði samkomuna í hádeginu, þar sem fulltrúar veitingahúsa voru 

heiðraðir fyrir framsetningu á lambakjöti. Þetta hefði verið góð kynning fyrir greinina. 



Trausti Hjálmarsson þakkaði Atla Má og Þórarni vel unnin störf og þakkaði fundinum 

fyrir að treysta sér til setu í stjórn samtakanna. Staðan væri tvísýn, umræðan á 

fundinum hefði verið að mörgu leyti góð. 

Þóra Sif Kópsdóttir þakkaði Atla Má og Þórarni Inga fyrir störf þeirra fyrir samtökin, 

sagðist vera stolt af því að þau hefðu kosið konu til formennsku. Ræddi um málefni 

Ístex, listnemar heimsæktu fyrirtækið og starfsmaður fyrirtækisins hefði talað 

sauðfjárbændur verulega niður í kynningu fyrir þá nema nú nýverið. Beindi því til 

fólksins sem kæmi að rekstri fyrirtækisins að láta breyta þessu. Þakkaði fyrir að fyrir 

lægju einhverjar tillögur um til hvaða ráða ætti að grípa í þeirri stöðu sem uppi væri.  

Snædís Anna Þórhallsdóttir óskaði nýjum stjórnarmönnum til hamingju og þakkaði 

fráfarandi stjórnarmönnum störf þeirra. Sagðist ekki fara heim af þessum fundi með 

það nesti að grípa ætti til öflugra aðgerða til að leysa aðsteðjandi vanda. Taldi það að 

taka aftur upp útflutningsskyldu væri ekki álitlegt og hún færi ekki mjög bjartsýn af 

fundinum. 

Gísli Hólm Geirsson tók undir fram komnar þakkir og hamingjuóskir til nýkjörinna 

fulltrúa og fráfarandi. Sagði ekki hafa verið hægt að leysa allan vanda 

sauðfjárræktarinnar á fundi sem þessum, ekki væri hægt að reikna með því. Sem betur 

fer hefðu alltaf verið til ungir bændur og oft hefðu rekstrarskilyrði landbúnaðarins 

verið erfið bæði fyrr og síðar. 

Eiður Gísli Guðmundsson þakkaði Þórarni störf sín. Var sammála Erlendi Ingvarssyni 

og Jóhanni Ragnarssyni, taldi hlutina ekki hafa verið hugsaða til enda. 

Þórhildur Þorsteinsdóttir óskaði nýkjörnu formanni til hamingju með glæsta 

kosningu, þakkaði einnig stuðning fundarins við sig, þakkaði Atla Má Traustasyni 

samstarfið og Þórarni Péturssyni samstarfið og kynninguna. Óskaði nýkjörnum 

stjórnarfulltrúum til hamingju með kjörið. Sagði verkefnin framundan mörg og 

vandasöm og ný stjórn gengi til þeirra verka af dugnaði, en til þess þyrfti hún gott 

bakland einnig. Sagði ekki viðunandi að tímarammi fundarins spryngi aftur og aftur, 

skoða þyrfti skipulag fundarins gagngert. 

Þórarinn Ingi Pétursson sagðist hafa setið í stjórn LS í 10 ár og þakkaði kynni við allt 

það fólk sem hann hefði kynnst á þeim árum sem hann hefði starfað með samtökunum, 

sem væru enn fleiri. 

Fundarstjóri þakkaði síðan fyrir fundinn og gaf nýkjörnum formanni orðið. 

Oddný Steina Valsdóttir lýsti því að hún ætlaði að takast á við verkefni formanns LS 

af bjartsýni, kærleika og einbeitni, framundan væru krefjandi verkefni, þau krefðust 

samvinnu. Stór mál tengdust afurðaverði og eignarhaldi Ístex. Landssamtök 

sauðfjárbænda væru mikilvæg samtök fyrir bændur og dreifbýlið. Þakkaði Þórarni 

Inga og Atla Má fyrir samstarfið. Óskaði Gunnari, Trausta og Þórhildi til hamingju 

með kjörið. Sagðist hlakka til starfsins framundan. Þakkaði starfsmönnum fundarins 

störf þeirra og þakkaði fulltrúum fyrir framlag sitt. 

 

Fundi slitið kl. 16:51. 

 



 

  



 

Viðauki – Tillögur þær sem lagðar voru fyrir nefndir fundarins. 

 

FAGNEFND 

7. Kregða 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í V-Hún, haldinn í matsal Sláturhúss KVH ehf. 9. mars 

2017, samþykkir að beina því til Landssamtaka sauðfjárbænda að samtökin beiti sér af fullum 

þunga fyrir því að styðja það starf sem Björn Steinbjörnsson dýralæknir er að vinna við 

rannsóknir og þróun á bóluefni og greiningartæki vegna kregðu.     

Greinargerð:  Undanfarin ár hefur Björn sýnt fram á víðtæka útbreiðslu á  kregðu í landinu. 

Hann hefur tekið mikið af sýnum úr lungum víðsvegar af landinu, sem hafa verið send 

erlendis og sýkillinn einangraður og stofngreindur. Björn er búinn að koma á samstarfi milli 

háskólanna  University of Veterinary Medicine Hannover og University of Veterinary 

Medicine Wien. Samstarfið mun leiða af sér gerð bóluefnis og Elisuprófs. Elisupróf er 

nauðsynlegt til að sanna virkni bóluefnisins 

8. Vöðvasull 

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í V-Hún haldin á Hvammstanga 9 mars 2017 lýsir 

áhyggjum yfir að tilfellum af vöðvasulli skuli fara fjölgandi í sláturfé hér á landi.Hvetur 

fundurinn stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda að gera það sem hún getur til að þessari óværu 

verði útrýmt.  

Greinargerð: Fundurinn minnir á að vöðvasull er hægt að uppræta ef hundar eru 

ormahreinsaðir reglulega  og með skipulögðum hætti. Samkvæmt reglugerð er það á ábyrgð 

hundaeiganda að láta hreinsa hunda sína og ennfremur að Mast ber halda skrá yfir hunda 

landsins að sjá til þess að þeir séu hreinsaðir  

Virðist einsýnt að það er ekki verið að vinna eftir þeirri reglugerð allstaðar á landinu. 

9. Rafrænt Skráningarkerfi fyrir gæðastýringu 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Lamb-inn 14. mars 2017. Hvetur LS 

til að þrýsta á að gerð rafræns skráningakerfis fyrir gæðastýringu verði flýtt eins og kostur er.  

 

Greinagerð: Nú hafa ekki verið gefin út gæðastýringarblöð fyrir árin 2016 né 2017. En samt 

er farið fram á að menn haldi áfram að fylla út í gæðastýringamöppuna. Þannig að ef menn 

eiga að geta skráð gæðastýringarblöðin af einhverju viti þarf kerfið að vera til sem fyrst. 

10. Lyfjaskráningakerfi í Fjárvís 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Lamb-inn 14. mars 2017. Beinir því 

til MAST að farið verði í nauðsynlegar lagfæringar tengdar lyfjaskráningarkerfinu í fjárvís. 

Greinagerð: Mikið ber á að lyf sem keypt eru komi ekki inn í lyfjaskápinn.  

 



11. Kregða 

Aðalfundur Sauðfjárbænda í Strandasýslu beinir því til Landssamtaka sauðfjárbænda að beita 

sér af fullum þunga fyrir því að styðja Björn Steinbjörnsson dýralækni í rannsóknum við gerð 

bóluefnis gegn kregðu. 

Greinargerð:  Undanfarin ár hefur Björn sýnt fram á víðtæka útbreiðslu á kregðu í landinu. 

Hann hefur tekið mikið af sýnum úr lungum víðsvegar af landinu, sem hafa verið send 

erlendis og sýkillinn einangraður og stofngreindur. Björn er búinn að koma á samstarfi milli 

háskólanna  University of Veterinary Medicine Hannover og University of Veterinary 

Medicine Wien. Samstarfið mun leiða af sér gerð bóluefnis og Elisuprófs. Elisupróf er 

nauðsynlegt til að sanna virkni bóluefnisins. 

12. Kregða 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Skagafirði beinir því til Landssamtaka sauðfjárbænda að 

beita sér af fullum þunga fyrir því að styðja Björn Steinbjörnsson dýralækni í rannsóknum við 

gerð bóluefnis gegn kregðu. 

Greinargerð: Undanfarin ár hefur Björn sýnt fram á víðtæka útbreiðslu á kregðu í landinu. 

Hann hefur tekið mikið af sýnum úr lungum víðsvegar af landinu, sem hafa verið send 

erlendis og sýkillinn einangraður og stofngreindur. Björn er búinn að koma á samstarfi milli 

háskólanna  University of Veterinary Medicine Hannover og University of Veterinary 

Medicine Wien. Samstarfið mun leiða af sér gerð bóluefnis og Elisuprófs. Elisupróf er 

nauðsynlegt til að sanna virkni bóluefnisins. 

 

13. Gæðahandbók 
 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Skagafirði beinir því til aðalfundar LS að beita sér fyrir því 

að bændur verði ekki skyldaðir til að skrá gæðahandbók rafrænt. 

 

Greinargerð: Matvælastofnun er hætt að senda út gæðastýringareyðublöð og ætlar einungis 

að hafa rafræna handbók, eins og heimilt er nú sbr. breytingu sem gerð var á 3. gr. reglugerðar 

um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Mikilvægt er að veittur verði aðlögunartími að þessum 

breytingum þar sem ekki búa allir bændur við fullnægjandi netsamband.  Óski menn eftir að 

fá send eyðublöð og skrá á papppírsformi verði það fullgild gæðastýringarskráning eins og 

verið hefur. Sé einungis rafræn skráning leyfð kallar það á að sumir bændur verða að kaupa út 

vinnu vegna skráningar á gæðahandbók. Eðlilegt væri að núverandi kerfi fengi einnig að 

viðhaldast enn um sinn, bændum að kostnaðarlausu. 

 

14. Dýralyf 

Félag sauðfjárbænda í Skagafirði beinir því til Mast að tryggja að skortur á dýralyfjum verði 

ekki í landinu og sérstaklega ekki á sauðburði með tilliti til dýravelferðar. 

Greinargerð: Vorið 2016 lentu þó nokkrir bændur í því að fá ekki algengustu lyf með 

tilheyrandi tjóni á bústofni og afurðum. Ýmislegt bendir til þess að það endurtaki sig nú í vor. 

 

 

 

15. Kregða 



Aðalfundur FSAH haldinn á Blönduósi 8. mars 2017 beinir því til Landssamtaka 

sauðfjárbænda að beita sér af fullum þunga fyrir því að styðja Björn Steinbjörnsson 

dýralækni í rannsóknum við gerð bóluefnis gegn kregðu. 

Greinargerð: Undanfarin ár hefur Björn sýnt fram á víðtæka útbreiðslu kregðu í landinu. 

Hann hefur tekið mikið af sýnum úr lungum víðs vegar af landinu, sem hafa verið send 

erlendis, sýkillinn einangraður og stofngreindur. Björn er búinn að koma á samstarfi milli 

Dýralæknaháskólans í Hannover og Dýralæknaháskólans í Vín. Samstarfið mun leiða af sér 

gerð bóluefnis og ELISU-prófs. ELISU-próf er nauðsynlegt til að sanna virkni bóluefnis.  

 

MARKAÐSNEFND 

16. Afurðarsölumál lambakjöts 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Lamb-inn 14. mars 2017, skorar á 

stjórn LS að kanna allar tiltækar leiðir til að koma skikki á afurðasölumál lambakjöts. 

Greinagerð: Það er með öllu ólíðandi að samkeppni afurðastöðva leiði stöðugt til 

verðlækkana til bænda.  Leita þarf allra leiða til að bændur fái stærri hluta kjötverðsins í sinn 

hlut.  Rétt er að skoða stofnun einhverskonar sölusamtaka sauðfjárbænda til að stemma stigu 

við þessari óheillaþróun.  

 

17. Enskar merkingar á vörur 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Suður-Þing haldin að Ýdölum 2. mars 2017 hvetur stjórn 

LS að vinna að því með sláturleyfishöfum að merkingar á vörum úr lambakjöti verði líka á 

erlendum tungumálum 

Greinargerð: Með því að merkja lambakjötsvörur á erlendum tungumálum verður 

auðveldara fyrir útlendinga að versla lambakjöt. 

18. Innflutningur á fersku kjöti. 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Suður-Þing haldin að Ýdölum 2. mars 2017 skorar á 

Aðalfund L.S að berjast með öllum tiltækum ráðum gegn innflutningi á fersku kjöti. 

Greinargerð: Með innflutningi á fersku kjöti er verið stefna í hættu áratuga langri baráttu við 

hina ýmsu sjúkdóma sem bárust til landsins með kærulausum innflutningi og hefur kostað 

bændur og þjóðin mikla peninga í gegnum árin. 

19. Afurðarverð 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Borðeyri fimmtudaginn 9.mars 

2017 lýsir áhyggjum sínum yfir þróun afurðaverðs og skorar á Landsamtök sauðfjárbænda að 

leita allra leiða til að bæta afkomu bænda. 

20. Haustslátrun 



Aðalfundur félags sauðfjarbænda í Skagafirði beinir því til Landssamtaka sauðfjárbænda að 

setja sig í samband við sláturleyfishafa og kanna hvort ekki sé öruggt að allir bændur fái 

lömbum sínum slátrað haustið 2017. 

 

Greinargerð: Heyrst hefur að sláturleyfishafar ætli sér að draga saman seglin á komandi 

hausti, með því að slátra mun færri lömbum en undanfarin haust. Staðan er misjöfn milli 

sláturleyfishafa en miðað við umræðuna er ljóst að miklum fjölda lamba fæst ekki slátrað. 

Þessi staða er grafalvarleg og verða Landssamtök sauðfjárbænda sem eiga að vera í 

hagsmunagæslu fyrir okkur sauðfjárbændur, að beita sér af fullum þunga í þessum efnum og 

gera allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja bændum slátrun næstkomandi haust. Það er 

með engu móti líðandi, að bændur séu búnir að leggja í allan kostnað og fyrirhöfn vegna 

framleiðslu lambanna, þegar þeim er gert það ljóst að þeir fái ekki slátrun. 

 

21. Verðmæti gærur 

Aðalfundur félagssauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Breiðabliki í Eyja-og 

Miklaholtshreppi 23 febrúar 2017 Beinir því til stjórnar LS að kanna hvort að það ætti ekki að 

vera hærra skilaverð á þeim lömbum sem eru með verðmætari gærur. 

22. Samstarf við slátursleyfishafa 

Aðalfundur félagssauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Breiðabliki í Eyja-og 

Miklaholtshreppi 23. febrúar 2017  hvetur LS til að vinna enn frekar með sláturleyfishöfum að 

frekari vöruþróun og markaðssetningu á kindakjöti neytendum til heill. 

23. Frá stjórn - Framtíð Ístex: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn samtakanna að tryggja 

áframhaldandi meirihlutaeign sauðfjárbænda og landsamtakanna í Ístex með þeim leiðum sem 

best eru til þess fallnar að mati stjórnar. 

 

Greinargerð: Stærstur hluti hlutafjár í Ístex er í eigu einstakra sauðfjárbænda en 

Landssamtök sauðfjárbænda eru stærsti einstaki eigandinn. Saman fara bændur og samtök 

þeirra með ríflegan meirihluta í fyrirtækinu. Hins vegar er stór hluti þeirra atkvæða sem 

bændur ráða yfir í krafti hlutafjáreignar sinnar þó iðulega ekki nýttur á aðalfundum. Þetta 

þýðir að raunáhrif stærri eigenda eru meiri fyrir vikið. Nokkrar breytingar hafa orðið á 

hluthafahópi Ístex að undanförnu og nýir aðilar komið inn. Þótt það sé vissulega fagnaðarefni 

að áhugi sé hjá fjárfestum á rekstri stærsta ullarvinnslufyrirtækis landsins er mikilvægt að ekki 

dragi um of úr áhrifum bænda og samtaka þeirra á stjórn og stefnu fyrirtækisins svo tryggt sé 

að hagsmunir bænda sé ávallt í öndvegi. Mikilvægt er að skoða vandlega hvaða áhrif 

breytingar á samsetningu hluthafahópsins hafa haft eða eru líklegar til að hafa og grípa til 

viðhlítandi ráðstafanna ef þörf er á. M.a. þarf að skoða hvort hagsmunir bænda séu best 

tryggðir með víðtæku hlutahafasamkomulagi eða með því að bændur, og eftir atvikum 

Landssamtök sauðfjárbænda, leggi hluti sína inn í sameiginlegt félag sem síðan er skráð fyrir 

öllum hlutabréfum þessara aðila í Ístex.  

 

 

FÉLAGS- OG FJÁRMÁLANEFND 

 



24. Sameining félaga 

 

Félag sauðfjárbænda í Skagafirði beinir því til stjórna búgreinafélaganna að skoða alvarlega 

kosti þess og galla að sameinast í einu félagi með samruna við BÍ. 

 

Greinargerð: Félagskerfi íslenskra bænda stendur nú á krossgötum þar sem félögin þurfa nú 

að keppast um félaga með allskonar gylliboðum. Ljóst er að ekki munu öll félögin lifa þetta 

af. Meiri styrkur gæti verið í því að koma fram saman undir einu merki heldur en að dreifa 

kröftunum og fjármunum með ómarkvissum hætti. Sameiginlegir hagsmunir hafa aldrei verið 

meiri en nú en það er að vernda innlenda framleiðslu gegn innflutningi á erlendum búvörum. 

Eitt er ljóst að bændum á bara eftir að fækka og oftar en ekki lendir það á sama fólkinu að 

standa vörð um félagsmálin. Búnaðarsamböndin gætu verið aðildarfélög frá BÍ út í héruðum, 

þar sem þau eru í mörgum tilfellum með rótgróna starfsemi. 

Frá stjórn - Félagsgjald: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 samþykkir að félagsgjald fyrir árið 2017 skuli 

vera 17.000 kr. á hvert bú. Gjaldið innifelur aðild að samtökunum fyrir tvo einstaklinga sem 

uppfylla að öðru leyti skilyrði fyrir aðild samkvæmt samþykktum samtakanna. Gjald fyrir 

sérstaka aukaaðild fleiri á búinu skal vera 5.000 kr. fyrir hvern einstakling sem bætist við. 

Einnig skal innheimta 3.000 gjald á hvert bú sem rennur til viðkomandi aðildarfélags. 

Fundurinn veitir framkvæmdastjóra umboð til að semja við Bændasamtök Íslands eða aðra um 

framkvæmd innheimtunnar. 

Frá stjórn - Aðalfundur 2018: 

Næsti aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda skal haldinn 5. og 6. apríl 2018. 

 

Frá stjórn - Formannafundur: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur stjórn að boða til formannafundar 27. 

október 2017 í samræmi við 8. gr. samþykkta samtakanna. 

 

FRAMLEIÐSLUNEFND 
25. Gæðastýring 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í V-Hún. haldinn 9. mars 2017 skorar á stjórn Landssamtaka 

sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að eftirfarandi klásúla í 3. málsgrein 7. greinar  

reglugerðar nr. 1229/2016 verði felld út enda stenst hún ekki ákvæði 4. greinar  samnings um 

starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 19. febrúar 2016: 

 “Þá er einnig heimilt að setja þyngdartakmörk fyrir álagsgreiðslum þannig að greitt sé að 

hámarki út á ákveðinn kílófjölda hvers skrokks eða að skrokkur þurfi að ná ákveðinni 

lágmarksþyngd til að álagsgreiðsla fáist greidd. Ennfremur er heimilt að greiða álagsgreiðslur 

með þeim hætti að þær skiptist jafnt á skrokka sem fullnægja skilgreindum gæðakröfum.” 

 Tillagan verði send eftirtöldum: 

o Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

o Framkvæmdanefnd búvörusamninga 



o Stjórn Bændasamtaka Íslands 

o Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda 

4. grein samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar 

 Gæðastýring 4.1 

Álagsgreiðslur greiðast á allt framleitt kindakjöt frá framleiðendum sem uppfylla kröfur um 

velferð búfjár, sjálfbæra landnýtingu, hollustu afurða og önnur skilyrði reglugerðar um 

gæðastýrða sauðfjárframleiðslu eins og hún er á hverjum tíma. Heimilt verður að beita 

stuðlum til að greiða mishátt álag á einstaka flokka lambakjöts og  ærkjöts eða vegna 

mismunandi sláturtíma. Markaðsráð kindakjöts gerir árlega tillögu til framkvæmdanefndar 

búvörusamninga sem ákveður hvort nýta beri heimild til notkunar stuðla og með hvaða hætti. 

Verði heimildin nýtt skal ákvörðun um stuðla fyrir ár hvert liggja fyrir eigi síðar en 1. 

nóvember árið á undan. 

26. Gæðastýringargreiðslur 

Aðalfundur Landsambands sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu 30-31 mars  

2017 skorar á Framkvæmdanefnd búvara að endurskoða ákvörðun sína um 

gæðastýringargreiðslur til sauðfjárbænda. 

Greinargerð: Í ljósi aðstæðna á kjötmarkaði er nauðsynlegt að bregðast við og beita stuðlum 

til að greiða mishátt álag á einstaka flokka lambakjöts og ærkjöts eða vegna mismunandi 

sláturtíma. 

27. Frá stjórn - Stuðlar á gæðastýringu: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 felur Framleiðslunefnd á aðalfundi 2017 að 

koma með tillögur að stuðlum á gæðastýringaálag árið 2018 í samræmi 4. gr. sauðfjársamnings. 

28. Nefndarskipan 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu haldinn í Björkinni á Hvolsvelli 13. mars 

2017 skorar á stjórn LS að skipa nefnd sem starfar á aðalfundi LS 2017 sem hefur það að 

markmiði að greina vandann sem er í sauðfjárbúskapnum og koma með tillögur sem geta leit 

greinina út úr vandanum.  

29. Frá stjórn - Úttekt á kostnaði við slátrun, sölu og dreifingu: 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 beinir því til stjórnar að fengin verði þar til 

bær aðili til að gera faglega og ítarlega úttekt á kostnaði við slátrun, sölu og dreifingu á 

sauðfjárafurðum á innanlandsmarkaði með það fyrir augum að finna nýjar leiðir til að draga 

úr heildarkostnaði greinarinnar við þessa þætti. Fundurinn hvetur stjórnvöld og ráðamenn til 

að liðka fyrir nauðsynlegum breytingum á grundvelli slíkrar úttektar til hagsbóta fyrir bændur 

og neytendur. 

 

30. Frá stjórn - Hvatning til hagræðingar í slátrun og úrvinnslu: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 hvetur sláturleyfishafa og önnur fyrirtæki í 

úrvinnslu á lambakjöti til leita allra leiða til hagræðingar og sparnaðar með það fyrir augum 

að auka skilvirkni til hagsbóta fyrir bændur og neytendur. Fundurinn hvetur stjórnvöld og 

ráðamenn til að liðka með öllum tiltækum ráðum fyrri því að hægt sé að gera nauðsynlegar 

breytingar. 



 

 

 ALLSHERJARNEFND  

31. Stuðningsgreiðslur 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í V-Hún. haldinn 9. mars 2017 skorar á stjórn 

Landssamtaka sauðfjárbænda að knýja á um að staðið verði við ákvæði í samningi um 

starfsskilyrði sauðfjárræktar, (grein 2.5) þannig að greiðsluflæði stuðningsgreiðslna verði með 

svipuðum hætti og var í fyrri samningi.  Einnig að sá hluti greiðslna sem haldið er eftir til 

greiðslu eftir áramót verði minnkaður. 

Samanburður á stuðningsgreiðslum sauðfjárbænda 2016 og áætlun 2017.     

Greiðslur með 2016: Geymslugjald, greiðslumark, gæðastýring, ull, svæðisstuðningur og jarðrækt.     

Greiðslur með 2017: Greiðslumark, gæðastýring, ull, svæðisstuðningur, jarðrækt og landgreiðslur.     

            

   Áætlun  

                 

Heildargreiðsla                     Heildargreiðsla   

  2016 2017  2016 2017 Uppsafnaður  2016 2017 Uppsafnaður 

 

Alls 

komið Raun % af heild  

Alls 

komið 

1,000,000 

kr. 

1,000,000 

kr. Mismunur  5,000,000 kr. 

5,000,000 

kr. Mismunur 

feb  

26.38

% 14.89%  263,793 kr. 148,922 kr. -114,871 kr.  1,318,963 kr. 744,609 kr. -574,354 kr. 

mars 43.75% 

17.37

% 7.45% 22.34% 173,725 kr. 74,461 kr. -214,135 kr.  868,623 kr. 372,305 kr. 

-1,070,673 

kr. 

apríl  5.06% 7.45%  50,569 kr. 74,461 kr. -190,242 kr.  252,844 kr. 372,305 kr. -951,212 kr. 

maí  5.06% 7.45%  50,581 kr. 74,461 kr. -166,363 kr.  252,906 kr. 372,305 kr. -831,814 kr. 

júní 62.38% 8.52% 7.45% 44.68% 85,162 kr. 74,461 kr. -177,064 kr.  425,809 kr. 372,305 kr. -885,318 kr. 

júlí  5.06% 7.45%  50,569 kr. 74,461 kr. -153,172 kr.  252,844 kr. 372,305 kr. -765,858 kr. 

ágúst  5.06% 7.45%  50,581 kr. 74,461 kr. -129,292 kr.  252,906 kr. 372,305 kr. -646,460 kr. 

sept. 77.55% 5.06% 7.45% 67.01% 50,569 kr. 74,461 kr. -105,400 kr.  252,844 kr. 372,305 kr. -526,999 kr. 

okt.  0.00% 7.45%  0 kr. 74,461 kr. -30,939 kr.  0 kr. 372,305 kr. -154,694 kr. 

nóv.  

17.93

% 7.45%  179,251 kr. 74,461 kr. -135,729 kr.  896,257 kr. 372,305 kr. -678,647 kr. 

des. 97.39% 1.91% 10.10% 92.01% 19,139 kr. 101,001 kr. -53,868 kr.  95,696 kr. 505,005 kr. -269,338 kr. 

Jan.17 100.00% 2.61% 7.99% Feb.18 26,061 kr. 79,929 kr. 0 kr.  130,306 kr. 399,644 kr. 0 kr. 

            

 

32. ÍSTEX 

Aðalfundur FSAH haldinn á Blönduósi 8. mars 2017 beinir því til stjórnar Ístex og 

Landssamtaka sauðfjárbænda að vinna að því að flytja alla starfsemi Ístex til Blönduóss.  

33. Svæðisbundinn stuðningur skv. Samningi um starfsskilyrði sauðfjárbænda 



Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og fjörðum haldinn í Hjaltalundi 6. mars 2017 

mótmælir harðlega boðuðu fyrirkomulagi varðandi svæðisbundinn stuðning í nýjum 

sauðfjársamningi og kr.efst þess að það verði endurskoðað. 

Greinargerð: Markmið með svæðisbundnum stuðningi er samkvæmt samningi að "greiddur 

verður sérstakur svæðisbundinn stuðningur á samningstímanum til framleiðenda á ákveðnum 

landssvæðum sem háðust eru sauðfjárrækt". Sú aðferðafræði að skilgreina sauðfjárræktarsvæði 

út frá vegalengd að 1000 manna þéttbýli gengur engan veginn upp.  Til dæmis byggir byggð í 

flestum sveitum á félagssvæði FSHF að langmestu leyti á sauðfjárrækt, en aðeins örfáir bæir 

munu njóta stuðnings eins og sakir standa. Á starfssvæði FSHF er landbúnaður víðast tiltölulega 

einhæfur, kúabú eru fá og aðeins á litlu svæði, hrossarækt mjög lítil og svína- og alifuglarækt 

ekki til staðar. Nokkuð hefur verið um nytjaskógrækt en undanfarin ár hefur fjármagn til þeirrar 

greinar verið mun lægra en áður var. Byggðin í dreifbýli á félagssvæðinu er þannig mjög háð 

sauðfjárrækt.  

Ein byggð á starfssvæði félagsins (Mjóifjörður) fær ekki að njóta sinnar sérstöðu varðandi 

samgöngur og vetrareinangrun á sama hátt og íbúar Árneshrepps. 

Einnig er atvinnuástand og þjónustustig í 1000 manna þéttbýlisstöðum ákaflega misjafnt og því 

misjafnt hversu mikið dreifbýlið getur sótt til þessara staða. 

Þá er fráleitt að sönnunarbyrði vegna takmarkaðra vegsamgangna liggi hjá bændum, sé árleg 

og byggi á gloppóttum, ósamræmdum og óopinberum gögnum Vegagerðarinnar. 

  

34. Beingreiðslur vegna ullar skv. samningi um starfsskilyrði sauðfjárbænda 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og fjörðum haldinn í Hjaltalundi 6. mars 2017 beinir 

því til aðalfundar Landssamtaka Sauðfjárbænda 2017 að beingreiðslufyrirkomulag vegna ullar 

verði endurskoðað þannig að beingreiðslur vegna ullar verði greiddar í einni greiðslu og 

viðmiðunartímabil verði frá áramótum til áramóta. 

 

 

UMHVERFIS- OG BÚFJÁRNEFND 

35. Fjallskilasamþykktir 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Suðurfjörðum 7. mars 2017 að Karlsstöðum í Berufirði, 

beinir því til aðalfundar Landssamtaka Sauðfjárbænda að skerpa þarf á fjallskilasamþykktum 

svo að hreinsmölun fari fram því ekki er bara um dýravelferðarmál að ræða heldur einnig 

ímyndarmál sauðfjárbænda. 

36. Viðhald veggirðinga 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Suður-þing haldin að Ýdölum 2. mars 2017 beinir því til 

stjórnar L.S að vinna að því með Vegagerðinni að gjald fyrir viðhald veggirðinga verði 

hækkað verulega 

Greinargerð:Gjald fyrir viðhald veggirðinga hefur ekki hækkað svo árum skiptir og er svo 

komið að sú litla greiðsla sem frá Vegagerðinni kemur dugar engan vegin fyrir viðhaldi 

veggirðinga 

37. Heyflutningar 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu haldinn í Björkinni á Hvolsvelli 13. mars 

2017 beinir því til stjórnar LS að beita sér fyrir að reglugerð nr. 651 frá 2001 verði 



endurskoðuð í þá veru að heyflutningar af sýktum svæðum yfir á hreinni svæði þ.e. yfir 

varnarlínur verði bannaðir nema algjörum undantekningartilfellum t.d. vegna náttúruhamfara 

eða uppskerubrests. 

Greinagerð: MAST gaf leyfi til heyflutninga úr Árnessýslu yfir í Rangárvallasýslu s.l. haust. 

Í Árnessýslu hefur greinst riðuveiki en ekki í Rangárvallasýslu frá Þjórsá austur að 

Markarfljóti. Rangæingar gerðu athugasemdir við heyflutningana en MAST taldi sig vera í 

fullum rétti með leyfisveitinguna og vitnuðu í reglugerð nr. 651/2001.  

38. Sláturfé og sjúkdómar 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu haldinn í Björkinni á Hvolsvelli 13. mars 

2017 beinir því til stjórnar LS að vinnureglur varðandi söfnun á sláturfé verði skoðaðar. Þar 

sem sláturfé er sótt á stór svæði og sjúkdómaþekking bílstjóra á svæðum ekki alltaf 

nægjanleg. 

39. Feldfjárrækt. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Þinghamri þriðjudaginn 28. 

febrúar 2017, leggur áherslu á að bæirnir Melhóll og Efri- Ey í Meðallandi og 

Þykkvabæjarklaustur í Álftaveri, fái heimild til sölu líflamba úr feldfjárræktun þessara hjarða 

yfir í önnur varnarhólf. 

Greinargerð: Í u.þ.b. 35 ár hefur verið í ræktun sérstakur stofn feldfjár í Meðallandi og fé af 

þessum stofni er nú einnig komið í ræktun að Þykkvabæjarklaustri í Álftaveri. Til að flýta 

fyrir árangri í ræktun feldfjár í öðrum varnarhólfum væri æskilegt að bændur hefðu möguleika 

á að kaupa hreinræktaða einstaklinga úr þessum hjörðum. Tveir hrútar hafa verið á 

Sauðfjársæðingastöðinni í Þorleifskoti af þessu kyni síðustu ár og hefur það vissulega hjálpað 

eitthvað til við að dreifa feldeiginleikanum víðar um land. Til að ná skjótari árangri væri 

æskilegt ef leyft yrði að flytja líflömb frá þessum bæjum í önnur varnarhólf (að 

undanskyldum líflambasöluhólfum).  Nú er nokkur munur á sveitunum Meðallandi og 

Álftaveri m.t.t. mögulegs samgangs við fé úr öðrum sveitum í hólfinu eða jafnvel utan þess.  

Fé í Meðallandi gengur eingöngu heima í sveitinni að sumrinu enda á sveitin ekki afrétt en fé 

úr Álftaveri  fer bæði á afrétt Álftveringa og jafnframt er einhver möguleiki á samgangi við fé 

úr Mýrdal á Mýrdalssandi. Líflambasöluleyfi fyrir feldfjárræktendur í Meðallandi myndi því 

fyllilega duga til að flýta fyrir árangri í ræktun feldfjár í öðrum varnarhólfum.  

Ull og gærur af fé af feldfjárkyni hafa mikla sérstöðu og er orðin eftirsótt í handverk. Æskilegt 

væri að sauðfárbændur víðar um land hefðu hraðvirkari möguleika á að rækta fé með þessa 

einstöku eiginleika og gætu þannig hugsanlega aukið tekjur sínar í kjölfarið. Leyfi til 

líflambakaupa, jafnvel tímabundið, gæti flýtt mikið fyrir því að ná góðum árangri við ræktun 

feldfjár. 

40. Örmerki 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og fjörðum haldinn í Hjaltalundi 6. mars 2017 beinir 

því til aðalfundar Landssamtaka Sauðfjárbænda 2017 að álykta um að örmerki sem seld eru til 

nota í sláturlömb verði einkvæm á landsvísu til þess að fækka villumöguleikum í sláturhúsum. 

Þannig gætu tölvukerfi sláturhúsa og skýrsluhaldskerfi bænda unnið saman og uppruni lambs 

yrði ljós. 

Greinargerð: Með auknum vinnsluhraða sláturhúsa eykst hætta á því að lambanúmer séu 

vitlaust lesin innan og milli hjarða. 



41. Fyrirmyndarbú í sauðfjárrækt 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og fjörðum haldinn í Hjaltalundi 6. mars 2017 beinir 

því til aðalfundar Landssamtaka Sauðfjárbænda 2017 að láta gera mat á því hvort 

sauðfjárbændur geta farið svipaða leið og kúabændur í skilgreiningu á fyrirmyndarbúi. 

42. Frá stjórn - Hálendisþjóðgarður: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2017 veitir stjórn félagsins umboð til að skrifa fyrir 

hönd þess undir viljayfirlýsingu um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu og taka virkan þátt í 

störfum undirbúningshóps um verkefnið. Stjórn samtakanna og fulltrúar þeirra í 

undirbúningshópnum skulu halda á lofti sjónarmiðum bænda um hefðbundna nýtingu á þeim 

svæðum sem undir þjóðgarðinn munu heyra.  

 

Greinargerð: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2016 samþykkti hvatningu til stjórnar 

samtakanna og stjórnar Bændasamtaka Íslands um að fylgjast vel með framvindu hugmynda 

um að gera miðhálendi Íslands að þjóðgarði. Sérstaklega var bent á að gæta þurfi að 

aldagömlum rétti til skynsamlegrar nýtingar beitilanda á miðhálendinu og til afnota og umferðar 

um afréttarlönd. Undanfarið ár hafa stjórn og framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda 

átt nokkra fundi með forsvarsmönnum hálendisþjóðgarðsins þar sem skipst var á upplýsingum 

og sjónarmiðum bænda haldið á lofti. Þá hefur málið einnig verið rætt á fundum með 

embættismönnum. Stjórn telur aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda þurfa að svara þremur 

spurningum varðandi framhald málsins.  

1. Telur fundurinn líklegt að vinnu við undirbúning hálendisþjóðgarðs verði haldið 

áfram næstu mánuði og misseri? 

2. Telur fundurinn líklegt að hálendisþjóðgarður verði að veruleika?  

3. Telur fundurinn aðrar leiðir en beina þátttöku í undirbúningi og aðild að 

viljayfirlýsingu betri til að gæta að aldagömlum rétti til skynsamlegrar nýtingar 

beitilanda á miðhálendinu og réttinum til afnota og umferðar um afréttarlönd? 

Stjórn telur ljóst að svör við fyrstu tveimur spurningunum hljóti að vera jákvæðar. Ekki síst í 

ljósi þess að umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði nefnd 14. júlí 2016 til að kanna forsendur 

stofnunar hálendisþjóðgarðs. Nefndin skilaði skýrslu áfangaskýrslu í febrúar 2017. (Skýrsluna 

og viljayfirlýsingu er að finna í fundargögnum). Þar kemur fram sú túlkun á orðunum „sérstök 

áætlun um vernd miðhálendisins“ í samstarfsyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, 

Viðreisnar og Bjartrar framtíðar frá 10. janúar 2017 þýði að hlutverk nefndarinnar sé óbreytt. 

Eftir stendur sú spurning hvort aðalfundurinn telji aðrar leiðir en beina þátttöku í ferlinu líklegri 

til að árangurs við að gæta að aldagömlum réttindum bænda? 

 

Viljayfirlýsing í fylgigögn. 

https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Midhalendi---Fyrri-afangi-skyrslu-

08022017.pdf 
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