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Fagráð í sauðfjárrækt 

Fundargerð frá 2. nóvember, 2017 kl. 10:30 í húsakynnum BÍ 

Mætt: Gunnar Þórarinsson (GÞ), formaður fagráðs, Trausti Hjálmarsson (TH), Eyþór 

Einarsson (EE), Einar Ófeigur Björnsson (EÓB) og  Böðvar Baldursson (BB). Auk þess 

Emma Eyþórsdóttir (EEy) stuðningsfulltrúi, sem ritaði fundargerð. 

1. Afgreiðsla umsókna í þróunarsjóð 

a. Rusticity slf.   

Snjallforritið Lamb. Sótt um kr. 3.250 þús.    

Hér er sótt um framhald þróunar forritsins en verkefnið hefur þegar verið styrkt 

verulega af þróunarsjóði.  Fram kom að skilyrði sem sett voru um samstarf við BÍ 

og RML hafa verið uppfyllt með formlegu samkomulagi. Fagráð styður 

áframhaldandi þróun en telur mjög mikilvægt að forritið nýtist þeim sem nota 

örmerki og að flýta beri samskiptum við örmerkjalesara. Baldur Örn Samúelsson 

er tengiliður við Rusticity núna f.h. RML. 

Bókun:  Fagráð telur verkefnið falla undir þróun samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrk að upphæð kr. 3.250 þús. Jafnframt leggur fagráð áherslu á að 

samskipti forritsins við örmerkjalesara verði tryggð.  Verkefnið hefur þegar fengið 

styrki úr þróunarsjóði að upphæð kr. 10.100 þús. og fagráð setur fyrirvara um 

áframhaldandi styrkveitingar. 

EÓB og EE tóku ekki þátt í afgreiðslu þessa máls. 

b. Hrafnkatla Eiríksdóttir. Skjöldólfsstöðum.   

Útbreiðsla lungnaorma og tegundagreining. Sótt um kr. 600 þús.  

Námsverkefni við Kaupmannahafnarháskóla. Efnið tengist verkefni um 

lungnasjúkdóma sem unnið er að undir stjórn Charlottu Oddsdóttur hjá LbhÍ. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera rannsókn samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrkveitingu að upphæð kr. 600 þús.  

c. Reykjavík Foods.   

Lambakjöt í dós.   Sótt um kr. 6.000 þús.  Fagráð telur verkefnið að mörgu leyti 

áhugavert og geti stuðlað að aukinni sölu lambakjöts en færa má rök fyrir því að 

verkefnið falli betur að markmiðum markaðsráðs kindakjöts en þróunarsjóðs.  

Fram kom að styrkumsókn liggur fyrir hjá markaðsráði og verður hún afgreidd þar 

næstu daga. Verkáætlun er ónákvæm og kostnaðaráætlun ekki rökstudd. Ekki 

liggur fyrir staðfest samstarf við Matís sem getið er um í umsókninni. 

Bókun:  Afgreiðslu frestað fram yfir fund markaðsráðs og beðið niðurstöðu 

umfjöllunar þar. 

d. RML og LS. 

Umsókn um ferðastyrki til að sækja „Sheep Breeders Round Table“ í Bretlandi.  

Sótt um kr. 243.126 (samtals).  Tvær umsóknir vegna þriggja fulltrúa.   

Bókun: Allir fagráðsmenn eru vanhæfir  og málinu vísað til  stjórnar FL til 

afgreiðslu. Almennt telur fagráð æskilegt að fagfólk fylgist með erlendri þekkingu í 

sauðfjárrækt. 

e. RML  

Leiðbeiningar í feldfjárrækt. Sótt um kr. 136.372.   
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Fagráð telur rétt að styðja við feldfjárræktendur og byggja upp þekkingu við 

ræktun þessa eiginleika. Verkefnið stuðlar að verndun erfðabreytileika í 

fjárstofninum og ræktendur eru áhugasamir. 

Bókun:  Fagráð telur verkefnið falla undir þróun samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrk að upphæð kr. 136.372. 

EÓB og EE tóku ekki þátt í afgreiðslu þessa máls. 

f. RML  

Öflun og hagnýting  rekstrargagna.  Sótt um kr. 3.915.500. 

Framhald af verkefni sem styrkt var á síðasta ári. Lokaskýrsla um fyrra verkefni 

hefur ekki borist fagráði. Fagráð telur verkefnið þarft og gagnlegt.  Sótt er um 

meira en helming heildarkostnaðar en vinnureglur Framleiðnisjóðs miðast við að 

hámarksstyrkur sé 50% af heild.  

Bókun: Fagráð telur verkefnið falla undir þróun samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrk að upphæð kr. 3.515.500 sem er helmingur heildarkostnaðar. 

EÓB og EE tóku ekki þátt í afgreiðslu þessa máls. 

g. LbhÍ 

Afkvæmarannsóknir á Hesti. Sótt um kr. 600.000. 

GÞ sagði frá fundi sínum með starfsfólki LbhÍ sem vinnur við kennslu og 

rannsóknir í sauðfjárrækt. Rætt var um framtíð búsins á Hesti og fjármögnun 

rekstursins. EEy útskýrði stöðu mála hjá LbhÍ varðandi fjárbúið. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera rannsókn samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrkveitingu að upphæð kr. 600 þús. 

h. LbhÍ  

Átgeta áa um miðjan vetur (JS).   Sótt um kr. 2.845 þús. 

Verkefnið snýst um að afla upplýsinga til bæta fóðurmat gróffóðurs fyrir sauðfé og 

nýta fóðurmatskerfið NorFor. Fagráð telur verkefnið áhugavert og gagnlegt. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera rannsókn samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrkveitingu að upphæð kr. 2.845 þús. 

i. LbhÍ 

Fósturlát í gemlingum 3. hluti (CO).  Sótt um kr. 3200 þús. Framhaldsverkefni 

–fyrri áfangar hafa verið styrktir af þróunarfé. 

Fagráð telur nauðsynlegt að þessar rannsóknir haldi áfram í þeirri von að lausn 

finnist á vandamálinu. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera rannsókn samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrkveitingu að upphæð kr. 3.200 þús. 

j. LbhÍ   

Mælingar á mótefnastyrk í broddi áa (CO).  Sótt um kr. 400 þús. 

Verkefnið er lokaverkefni til BS prófs við LbhÍ og er fyrsta skrefið í rannsóknum 

sem miða að fyrirbyggjandi aðgerðum gegn slefsýki. Fagráð telur aðkallandi að 

unnið sé að forvörnum þannig að draga megi úr lyfjagjöf á sauðburði. 

Bókun: Fagráð telur verkefnið vera rannsókn samkv. 1. gr. verklagsreglna og 

mælir með styrkveitingu að upphæð kr. 400 þús. 
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Undir þessum lið var rætt um fyrirspurn frá Búnaðarstofu um fé úr þróunarsjóði sem hafi 

verið veitt til að greiða fyrir úttekt á gæðastýringu.  Forstöðumaður telur að greiddar hafi 

verið kr. 5.000 þús.  af af þróunarfé til þessa verks árlega á gildistíma fyrri 

búvörusamnings. Málið er til athugunar hjá ANR og verður kannað hjá BÍ. 

 

2. Ályktanir frá aðalfundi LS 

a. Kregða.  Fagráð telur verulega vinnu í gangi varðandi rannsóknir á 

lungnasjúkdómum og telur málið í eins góðum farvegi og hægt er.  

b. Örmerki.  Formanni falið að kanna hjá söluaðilum örmerkja og öðrum sem til 

þekkja hvort örmerki sem notuð eru í sláturlömb séu ekki einkvæm á 

landsvísu. Einnig að kanna tengingar örmerkjalesara í sláturhúsum við 

skýrsluhaldskerfi BÍ. 

 

3. Bóluefni gegn kregðu – Björn Steinbjörnsson 

Formaður og EE hafa setið tvo fundi með BS.  Hann vill vinna að því að greina 

kregðustofna sem eru til staðar og telur réttast að þróa bóluefni strax.  Sýnum úr 69 

lungum hefur verið safnað til ræktunar. Búið að greina stofna í þessu í 

dýralæknaháskólanum í Vín að sögn BS.  Stofnarnir eru misskaðlegir og þarf að 

flokka þá eftir virkni í samráði við bændur þar sem sýnin voru tekin. BS leggur til að 

fara beint í þróun bóluefnis sem vinnur gegn mörgum stofnum samtímis á grundvelli 

þessara sýnatöku. Hugmyndir eru um þriggja ára verkefni undir stjórn 

dýralæknaháskólans í Hannover.  Áætlaður kostnaður um 25.000 evrur á ári eða 

nálægt 10 milljónum á þremur árum.  Hópur bænda sem býr við vandamál vegna 

kregðu styður þetta eindregið. Háskólinn í Hannover vill fá viljayfirlýsingu frá 

einhverjum formlegum aðila (LS) um fjármögnun en endanleg fjárveiting hvílir á 

samþykktri áætlun. 

 

Bókun:  Fagráð telur verkefnið mjög áhugavert og nauðsynlegt að styðja við þróun 

bóluefnis gegn kregðu ef fram kemur raunhæf áætlun um það.  Fagráð er tilbúið að 

mæla með styrk sem byggður er á slíkri áætlun að því tilskyldu að verkefnið sé unnið í 

samvinnu við fagaðila hér á landi.  

 

4. Opinn fagráðsfundur.  

EE gerði grein fyrir hugmyndum um eins dags opinn fund um fagleg málefni 

sauðfjárræktarinnar.  Fundurinn væri haldinn á Hótel Sögu í febrúar 2018. 

Eftirfarandi hugmyndir að umfjöllunarefnum komu fram (feitletruð í forgangi). 

Kjötgæði lambakjöts - rannsókn. – Hér mætti bæta við umfjöllun frá 

markaðshliðinni. 

Kynbótamat fyrir þunga 

Yfirlit frá Sheep Breeders Round Table 2017  

Rannsóknir á heilsufari sauðfjár  

Erfðamengja úrval (Genomic selection)  

Efni frá heimsráðstefnu í kynbótafræði (WCGALP)   - 

Kjötmatið – 15 punkta kerfi – þróun kerfisins  

Rannsókn á orsök bógkreppu – kynning á verkefnishugmynd  
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Endurskoðað ræktunarmarmið í sauðfjárrækt  

Ræktunarmarkmið fyrir forystufé  

Kynbótamat fyrir frjósemi – mögulegar endurbætur  

Þróun skýrsluhaldsins – lagfæringar og viðbætur 

EEy spurði um mögulega tengingu við Landsýn sem er áætluð í eins dags ráðstefna 

LbhÍ og fleiri stofnana, sennilega 23. febrúar 2018.  Fagráð telur rétt að halda opinn 

fund ráðsins sérstaklega jafnvel þó einhver verkefni verði kynnt á báðum fundum en 

gæta þess að þeir verði ekki sama daginn. 

Bókun:  Málinu er vísað til stjórnar og framkvæmdastjóra LS um að gera 

kostnaðaráætlun og taka ábyrgð á að leggja út fyrir kostnaði.  Reiknað er með að 

sækja um styrk af þróunarfé næsta vor.  EE falið að vinna áfram að undirbúningi 

dagskrár ásamt samstarfsfólki. 

5. Ræktunarstarfið  

a. Nýir sæðingahrútar 

Biðstaða er uppi í augnablikinu varðandi notkun nýrra hrúta sem valdir hafa verið 

á sæðingastöð vegna þess að skimunarsýni frá tveimur búum sem leggja til hrúta 

voru jákvæð fyrir mæðiveiki. Verið er að endurtaka próf fyrir veikinni á nýjum 

sýnum og annarri rannsóknastofu og allir nýir hrútar eru kyrrsettir í Borgarnesi þar 

til niðurstöður hafa borist. Talið er víst að um sé að ræða falska svörun þar sem 

engin merki hafa fundist um mæðiveiki hvorki á þessum búum né annars staðar. 

EE gerði grein fyrir hrútavali og hrútakosti fyrir næsta vetur. Gengið hefur verið 

frá skiptingu milli stöðvanna en allt er fast núna þar til niðurstöður eru komnar um 

síðasta sýnið. 

b. Afkvæmarannsóknir 2017-18 

EE skýrði frá áætluðum afkvæmarannsóknum fyrir sæðingastöðvarnar sem verða á 

eftirtöldum stöðum: 

Leifstaðir í Öxarfirði 

Miðdalsgröf – kollóttir 

Stóra Vatnshorn í Dölum  

Hestur  

Skarð í Landssveit 

c. Starfið í haust  

EE gerði stutta grein fyrir lambaskoðun í haust og taldi umfangið svipað og 

undanfarin haust þrátt fyrir verðfall afurða.  Ekki liggur þó fyrir uppgjör á 

verkefninu. Gjaldskrá RML fyrir lambaskoðun var óbreytt utan almennrar 

verðlagshækkunar. 

d. Skýrsluhaldið  

Eyjólfur Ingvi hefur umsjón með skýrsluhaldinu eins og verið hefur.  Lagfæringar 

sem til stendur að gera í Fjárvís hafa dregist hjá tölvudeild BÍ 

Heilsuskráningin er þar efst á lista og virðist vera flöskuháls vegna áætlaðrar  

samtengingar við Heilsu hjá MAST. 
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6. Rannsóknir á bógkreppu.  

EE gerði grein fyrir hugmyndum um erfðafræðirannsókn með það að markmiði að 

finna genið sem veldur bógkreppu í lömbum. Gallinn hefur komið fram í lömbum 

undan Læk frá Skógum. Ákveðið var að taka ekki hrút frá Skógum á stöð í haust 

vegna þessa.  Bógkreppa hefur ekki komið fram á Skógum í 20 ár þrátt fyrir það. 

Vitað er um nokkur bú þar sem gallinn er staðfestur í hjörðinni þó tíðni vansköpunar 

sé mjög lág.  Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum við LbhÍ eru nú komnar fram 

tiltölulega einfaldar aðferðir til að greina víkjandi erfðagalla með aðferðum 

sameindaerfðafræði.  EE hefur leitað eftir samstarfi við Jón Hallstein Hallsson 

erfðafræðing hjá LbhÍ um verkefnið. Forsenda greininga er að ná sýnum úr lömbum 

með bógkreppu og bera saman við foreldra sem og aðra gripi sem eru ekki arfberar. 

Hugmynd um að nota Læk á búum þar sem vitað er um bógkreppu og einnig mætti 

sæða dætur hans og auka þannig líkur á að framkalla gallann. 

Bókun: Fagráð styður hugmyndir um að hefja undirbúning að verkefninu. 

 

7. Bréf til fagráðs frá Jóni Viðari Jónmundssyni. 

Efni bréfsins varðar leyfi til að skrá dóma sem JVJ hefur unnið, sbr. fyrri ályktun 

fagráðs um fyrirkomulag dóma sem skráðir eru í Fjárvís og ábyrgð RML á 

dómsstörfum. Þar er skýrt að dómar skulu því aðeins skráðir inn í sameiginlegt 

uppgjör ef dómarar eru á vegum RML sem ber ábyrgð á kynbótastarfinu. Dómar JVJ 

hafa verið skráðir inn undir NN en koma ekki til uppgjörs í ár vegna gildandi reglna.   

Bókun: Í búnaðarlögum stendur m.a. í 4. grein: „Fagráð móta stefnu í kynbótum og 

þróunarstarfi viðkomandi búgreinar, skilgreina ræktunarmarkmið og setja reglur um 

framkvæmd meginþátta ræktunarstarfsins.“  Og í 10. grein sömu laga segir:  

„Bændasamtök Íslands skulu sjá um kynbótaskýrsluhald fyrir hverja búgrein og móta 

um það reglur ásamt fagráðum og bera ábyrgð á kynbótamati á grundvelli þess.“  

Lagaheimildir fagráðs til að móta  reglur um framkvæmd sauðfjárdóma og réttindi 

dómara eins og samþykkt var af fagráðinu 11/1 2017 eru því skýrar. 

8. Önnur mál 

a. Lokaskýrslur vegna þriggja verkefna hafa borist fagráði.   

Verkefnin eru: 

Arfgeng hreyfiglöp hjá lömbum undan hrútnum Breka. Verkefnisstjóri 

Charlotta Oddsdóttir 

Fóðrun aukalamba á gervimjólk. BS ritgerð maí 2017. Verkefnisstjóri 

Jóhannes Sveinbjörnsson 

Landbótasjóður Landgræðslunnar 2017. 

Bókun: Fagráð samþykkir lokaskýrslurnar og heimilar greiðslur samkvæmt 

reglum á grundvelli þeirra.  

 

b. TH nefndi tvö atriði til umhugsunar varðandi framleiðslu og markaðssetningu 

lambakjöts.  Annars vegar eru auglýsingar um „Gimbrakjöt“ sem borið hefur á 

í haust frá tiltekinni verslun.  Getur leitt til þess að kjöt af lambhrútum verði 

talin lakari vara ef þetta verður áberandi. 
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Hins vegar er framleiðsla á mjög þungum skrokkum hjá bændum sem 

kappkosta að ná metafurðum eftir ána.  Vera má að skrokkar um og yfir 25 kg 

séu ekki besta kjötið.  Þetta hefur ekki verið rannsakað. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:30. 

 


