
 

Símafundur 11. ágúst 2016. 

Fagráð í sauðfjárrækt 

Mætt: Oddný Steina Valsdóttir (OV) formaður fagráðs, Atli Már Traustason (AT), 
Eyþór Einarsson (EE), Einar Ófeigur Björnsson og Böðvar Baldursson (BB). 

Dagskrá: 

1. Kröfur til skýrsluhalds: Vinna við reglugerð vegna nýrra búvörusamninga hefur 

staðið yfir á vegum BÍ og ráðuneytis.  Skv nýjum samningi á þátttaka í 

skýrsluhaldi að vera forsenda fyrir greiðslum. Eitt af því sem þarf að fara yfir í 

þeirri reglugerðarvinnu er hvaða kröfur á að gera til að skýrsluhald teljist 

fullnægjandi. 

RML hefur verið að skoða lágmarkskröfur fyrir skýrsluhald og hefur Eyjólfur 

Ingvi Bjarnason tekið saman drög þess efnis. Drög þessi lágu fyrir fundinum. 

Nokkrar umræður voru um málið og gerði fagráð eftirfarandi athugasemdir við 

tillögurnar: 

Ekki verði skylt að skrá faðerni á afkvæmi síðbæra (nr. 2.2 í skjalinu) 
Fella þennan lið út þar sem vonlaust verður að hafa eftirlit (nr. 2.7) 
Skilt verði að skrá lífþunga á ásett lömb (nr. 2.9) 
Fagráð telur eðlilegt að einstaka framleiðendur geti valið að þeirra upplýsingar séu ekki 
birtar líkt og kveðið er um í lið 6.1 en það eigi þá einnig við um birtingu niðurstaðna innan 
fjárræktarfélags skv lið 6.2 

2. Frá fjárræktarfélaginu Tindi á Ströndum: Erindi lá fyrir fundinum frá aðalfundi 

fjárræktarfélagsins Tinds á Ströndum. Þar er lagt til að veturgömlum hrútum í 

afkvæmarannsóknum verði fækkað úr 5 í 3.   

Fagráð hefur þegar á fundi sínum 6. apríl 2016 ákveðið að fækka fjölda 

veturgamalla hrúta í 4 fyrir þetta ár. Fagráð var einhuga um að halda sig við 

fyrri ákvörðun þar sem markmiðið er að hvetja til notkunnar veturgamalla hrúta 

o.þ.a.l. að stuðla að styttra ættliðabili í gegnum hrútanotkun. Fagráð þakkar 

fyrir erindið, enda er mikilvægt að grasrótin láti sig skipulag ræktunarstarfsins 

varða. 

3. Önnur mál:  

a) OV greindi frá stöðu mála varðandi utanumhald og miðlun fagefnis sem rætt 

var á fundi fagráðs 25. apríl sl. Ekki hefur verið sent út erindi vegna málsins en 

áætlað að gera það eftir almenn sumarfrí. Fundarmenn voru sammála um að 

málið ætti einnig erindi við Rml og Lbhí, ásamt BÍ. 

Fundargerð ritað 

Oddný Steina Valsdóttir 


