
 

Fagráð í sauðfjárrækt 

Fundargerð frá 25. apríl, 2016 kl. 11:30 í húsakynnum BÍ 

Mætt: Oddný Steina Valsdóttir (OV) formaður fagráðs, Atli Már Traustason (AT) og Böðvar 

Baldursson (BB). Eyþór Einarsson (EE) og Einar Ófeigur Björnsson (EÓB) voru í símasambandi. 

 

1. Afgreiðsla umsókna 

Fyrir fundinum lá Umsókn frá BÍ vegna snjalltækjaforritisins LAMB  (sótt um kr. 2.225 

þús) og umsókn frá Rusticity slf vegna snjallforritisins LAMB (sótt um kr. 7.600 þús). 

Afgreiðslu beggja umsókna hafði verið frestað í ljósi athugasemda fagráðs sjá  d og e lið 

undir 3. grein fundargerðar fagráðs frá 6. Apríl 2016.  

OV greindi frá fundi sem hún átti með Sigurði Eyþórssyni framkvæmdastjóra BÍ, Eyjólfi Ingva 

Bjarnasyni, starfsmanni rml og tengilið við tölvudeild, ásamt Þorberg Þorbergssyni og Hjálmari 

Ólafssyni starfsmönnum tölvudeildar. Þar kom fram að áætlunin sem fylgdi styrkumsókn nær 

einnig yfir örmerkjahlutann. Jafnframt kom fram að sú leið sem valin var að fá einkafyrirtæki til 

að annast þróun forritsins hafi flýtt mjög fyrir ferlinu. Þá var talsvert rætt um hvernig yrði staðið 

að prófunarferli en það er verkþáttur sem BÍ heldur utan um í samvinnu við rml. Fundarmenn 

voru sammála um að gæta að samvinnu milli tölvudeildar og rml en Eyjólfur mun áfram gegna 

hlutverki tengiliðs fagráðs við tölvudeild.  

Fagráð áréttar að heppilegra hefði verið að hafa meira samráð um þróunarferlið og 

æskilegt væri að eignarhald væri að fullu á hendi samtaka bænda . Fagráð fagnar engu 

að síður verkefninu sem slíku og  telur það mjög brýnt. Fagráð mælir með styrkveitingu 

beggja verkefna. 

 

2. Utanumhald og miðlun fagefnis sauðfjárræktar 

Rætt var um utanumhald fagefnis í sauðfjárrækt og landbúnaði almennt. Skort hefur á að 

efnið sé geymt á aðgengilegu formi síðan hætt var að halda úti greinasafni landbúnaðarins 

á bondi.is. Þá var búnaðarblaðið Freyr og ráðunautafundur einnig gott gagnasafn en útgáfa 

þessa efnis hefur verið hætt. Bændablaðið er sá vettvangur sem fagefni er miðlað í dag en 

er einungis vistað netlægt á pdf formi og fræðigreinar og annað fagefni sem þar birtist er 

því mjög óaðgengilegt. OV var falið að setja sig í samband við fagráð 

nautgriparæktarinnar og BÍ til að ræða leiðir til úrbóta. 

Einnig var rætt um miðlun fræðsluefnis til bænda sem snýr að hluta til að aðgengi 

fagefnis. Fagráðstefnur á vegum fagráðs sem hafa verið haldnar annað hvert ár í tengslum 

við aðalfund LS er einnig vetvangur miðlunar. Samþykkt var að stefna að ráðstefnu í 

tenglsum við aðalfund að ári. 

 

3. Stuðlar á álagsgreiðslur gæðastýrngar 

Á nýafstöðnum aðalfundi LS var samþykkt að greiða ætti jafnar álagsgreiðslur vegna 

gæðastýringar á alla flokka dilkakjöts. Samvkæmt nýsamþykktum búvörusamningum má 

greiða álagsgreiðslur á allt innlagt kjöt en það hefur verið bundið við ákveðna gæða-og 



fituflokka hingað til. Framkvæmdanefnd búvörusamninga mun skv samningnum geta sett 

stuðla á innlagt kjöt eftir flokkum eða sláturtíma. Fyrir aðalfundinum lá tillaga 

samningarnefndar um þrepaskipta álagsgreiðslur eftir gæðaflokkum þar sem á betri flokka 

var gert ráð fyrir hærra álagi. Fundurinn ályktaði hins vegar eins og áður sagði um jafnt 

álag á allt dilkakjöt.  

Talsverð umræða var um málið og bent á að etv væri eðlilegt að gerður væri greinamunur 

á flokkum sem stefnt er að skv ræktunarmarkmiðum og öðrum. Jafnvel þó mjög lítið falli í 

þessa flokka sem hafa staðið utan gæðastýringarálags þá kunni það að skapast af því 

tekjutapi sem menn hafa orðið fyrir þegar fellur í lakari flokkana. Fagráð virðir niðurstöðu 

aðalfundar en bendir jafnframt á mikilvægi þess að breytingar á greiðslum álagsgreiðslna 

stuðli ekki að því að slakað verði á þeim góða árangri sem náðst hefur í ræktunarstarfinu 

m.t.t. kjötgæða. 

 

4. Önnur mál 

Farið var yfir undirbúning á kjötgæðaverkefninu. EÓB greindi frá þvi að markaðsráð hafi 

tekið efnið til umfjöllunar að beiðni fagráðs og tekið jákvætt í erindið. Tilnefning 

markaðsráðs í undirbúningshóp liggur ekki fyrir en von er á henni. Ekki hefur verið 

skipaður verkefnisstjóri yfir verkefninu en á kveðið var að formaður fagráðs kalli hópinn 

saman til fundar í júní. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið 12:15 

OSV ritaði fundargerð. 


