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AÐLFUNDUR LANDSSAMTAKA SAUÐFJÁRBÆNDA 2018 

Bændahöllinni við Hagatorg 

5-6. apríl 2018 

 

Fundurinn var settur í fundarsalnum Kötlu II á 2. hæð Radisson BLU Hótels Sögu þann 5. 
apríl 2018 kl. 12:34. 

 

Auglýst dagskrá: 
Fimmtudagur 5. apríl 
12:30  Setning fundarins Oddný Steina Valdsdóttir, formaður LS 

Kosning fundarstjóra 
Kosning skrifara 
Kosning kjörbréfanefndar 

12:50 Ávörp gesta 
Kristján Þór Júlíusson, landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra 
Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands 
Ágúst Torfi Hauksson, formaður Landssamtaka sláturleyfishafa 

13:30  Skýrslur og reikningar 
14:00  Erindi 
15:00  Kaffihlé 
15:30  Almennar umræður 
16:30  Málum vísað til nefnda 
16:40  Nefndarstörf 
18:10  Afgreiðsla mála - Fundi frestað 
19:00  Fundarhlé - Kvöldmatur í Súlnasal 
20:00  Nefndastörf eftir þörfum 
Föstudagur 6. apríl 
08:00  Nefndarstörf 
10:00  Afgreiðsla mála 
12:00  Hádegismatur - Afhending viðurkenninga Icelandic lamb í Súlnasal 
13:00  Afhending verðlauna fyrir sæðingastöðvahrúta 
13:15  Kosningar til stjórnarsetu 
13:25  Afgreiðsla mála 
14:15  Kosningar til varastjórnar, Skoðunarmaður reikninga, Búnaðarþingsfulltrúar 
14:35  Afgreiðsla mála 
15:45  Kaffi 
16:15  Önnur mál - Fundi slitið 
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1. Fundarsetning, kosning embættismanna  
Oddný Steina Valsdóttir formaður LS setti fundinn. Hún sagði stöðu greinarinnar erfiða en 
bændur væru lausnamiðaðir og þrautseigir, ekki hefði þó enn tekist að fá ríkisvaldið til að taka 
þátt í þeim aðgerðum sem bændur hefðu sjálfir lagt til í þeirri stöðu sem uppi væri. Þeir vildu 
neytendum aðeins það besta og þeir skoruðust ekki undan ábyrgð á störfum sínum en þátttaka 
ríkisvaldsins í því að draga úr þeirri niðursveiflu sem nú væri hefði enn lítil orðið, 
sauðfjárbændur væru valdalausir í verðmyndun afurða sinna, allri skerðingu í 
verðmyndunarferlinu hefði verið velt á þá. Fákeppni ríkti í smásölunni, en samkeppni á 
kjötmarkaðnum væri að aukast vegna aukins innflutnings á kjöti. Sagði tap samfélagsins 
mikið ef rekstrargrundvöllurinn brysti alveg undan sauðfjárbændum. Við núverandi aðstæður 
væru sauðfjárbú ekki rekstrarhæf og hvergi í Evrópu nema í Rúmeníu fengju sauðfjárbændur 
lægra verð fyrir afurðir sínar. Sveiflujöfnun væri hægt að beita í stöðunni til að draga úr 
hættunni á því að áfallið sem þegar væri orðið, yrði enn meira. Stofna mætti 
sveiflujöfnunarsjóð, sem hefði ekki áhrif á samkeppni og ynni ekki á móti hagræðingu, 
bændur væru tilbúnir að taka þátt í að koma honum á laggirnar. Ráðherra landbúnaðarmála 
hefði kallað eftir tillögum frá sauðfjárbændum, á tillögum úr þeirri átt hefði aldrei staðið. 
Sagði bráða nauðsyn að botni verðsveiflunnar væri nú náð og það væri möguleiki, ef vilji væri 
fyrir hendi. Sækja mætti fram og færa sauðfjárbændum aukin verkefni, t.d. við landbætur og 
einnig mætti sækja fram í vöruþróun afurðanna. 
 

 
Oddný Steina Valsdóttir lagði fram þá tillögu að fundarstjórar yrðu Ragnar Lárusson 

Stóra-Dal og Anna Berglind Halldórsdóttir Magnússkógum. 
Tillagan var samþykkt athugasemdalaust og tóku fundarstjórar við stjórn fundarins. 

 
Fundarstjóri lagði fram þá tillögu að skrifarar yrðu Sæunn Káradóttir Norðurhjáleigu 

og Vagn Haukur Sigtryggsson Hriflu.  
Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 
Sigurður Kristjánsson var ráðinn fundarritari. 
 
Fram kom tillaga um eftirfarandi fulltrúa í kjörbréfanefnd: Rúnar Björn Guðmundsson, 

sem formann, Jóhann Ragnarsson og Merete Rabølle. 
Tillagan samþykkt og tók kjörbréfanefnd þegar til starfa. 
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2. Ávörp gesta 

 
Ávarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar.  
Kristján gerði Sveiflujöfnunarsjóð að umtalsefni, lýsti sig tilbúinn að taka þátt í stofnun slíks 
sjóðs. Sagði afurðastöðvarnar þurfa að taka þátt í þeirri fjármögnun, yrði sjóðurinn stofnaður, 
afurðastöðvarnar þyrftu einnig að sækja fram í vöruþróun. Spurði hvort gjaldtaka til stofnunar 
slíks sjóðs væri ef til vill of þung í skauti sauðfjárbænda sem nú þegar væru í þröngri stöðu, 
kallaði eftir víðtækri samstöðu meðal bænda um málið. Ræddi um stöðu þá sem uppi hefði 
verið þegar núverandi ríkisstjórn hefði tekið við. Fullyrti að mörg vandasöm viðfangsefni 
hefðu þá legið fyrir, lýsti velvilja ríkisstjórnarinnar í garð landbúnaðarins og þá ekki síst 
sauðfjárbænda. Sagði frá viðræðum við Evrópusambandið í framhaldi af dómi EFTA-
dómstólsins um innflutning á hráu kjöti, t.d. um aðgerðir til varnar smiti af völdum 
salmonellu. Sagði aðgerðir í tengslum við dóminn geta tekið talsvert langan tíma. Núverandi 
búvörusamningur vera nú þegar orðinn lítt eða ekki brúklegur. Taldi jafnvel koma til greina 
að breyta áherslum samningsins og ræddi um vinnu starfshóps um endurskoðun hans. Flytja 
mætti 20% fjármuna þeirra sem samningnum tengdust milli liða innan samningsins og fleira 
kæmi til greina, sem mætti endurskoða. Sagði ef til vill þurfa að endurskoða ákveðna hluti í 
tengslum við hinn svæðisbundna stuðning einnig. Vöruþróun og hagkvæmara umhverfi fyrir 
sláturhúsin væru atriði sem skoða þyrfti. Sagðist reikna með því að innan nokkurra vikna yrðu 
tilbúnar tillögur frá samráðshópnum um endurskoðun búvörusamninganna. Sagði 
endurskoðunarfyrirtækið KPMG skila fljótlega úttekt á afurðastöðvum þeim sem kæmu að 
kindakjötsframleiðslunni. Sagðist vona að sauðfjárræktin yrði áfram samkeppnishæf 
framleiðslugrein, tækifæri íslenskra sauðfjárbænda væru ýmis, staða þeirra væri þrátt fyrir allt 
á ýmsan hátt góð. Styrkja þyrfti samband sauðfjárbænda og neytenda, sagðist búast við að 
samstaða næðist um þær aðgerðir sem þyrfti að grípa til í þeirri þröngu stöðu sem uppi væri. 
 
 
Formaður Bændasamtaka Íslands, Sindri Sigurgeirsson ávarpaði þingið. Hann færði 
samtökunum kveðju Bændasamtakanna og starfsfólks þeirra. Ræddi um niðurfellingu 
búnaðargjaldsins, sagði að um það bil 2/3 þeirra sem áður hefðu greitt búnaðargjald, hefðu 
valið að vera félagsmenn í samtökunum. Þörf væri fyrir sem flesta þátttakendur, nú þyrfti hver 
að ákveða þátttöku sína á hverju ári, í tengslum við greiðslu árgjaldsins. Sagði aðeins 
félagsmenn félaganna sjálfra ráða örlögum félagssamtaka bænda. Vinna þyrfti betur og þéttar 
saman innan stéttarinnar, ýmsar blikur væru á lofti. Sagði LS og BÍ hafa unnið þétt saman 
undanfarið. Núverandi ríkisstjórn hefði lagt fram fjármuni til að leysa vanda sauðfjárbænda til 
skamms tíma, en annarra lausna þyrfti að leita. Ráðherra hefði þó sýnt skýrari sýn í þeim 
efnum í ræðu sinni við setningu þessa fundar, en áður hefði heyrst um frá honum. Tvö mál 
væru nú ofarlega á baugi, „hráakjötsmálið“ og tollasamningurinn við ESB. Sagði bæði þessi 
mál geta haft mikil neikvæð áhrif á landbúnaðinn hér á landi, auðvelt gæti reynst að tapa 
sérstöðu íslensks landbúnaðar ef óvarlega væri farið. Margir byggðu afkomu sína á 
landbúnaði, heilar byggðir út um landið gerðu það. Nefndi að lagt hefði verið til að reikna 
tollkvótana í fyrrnefndum tollasamningum yfir í kjöt á beini en afleiðing tollasamningsins 
gæti orðið 16% tekjusamdráttur í greininni. Sagði tollvernd vera mikilvægan hluta af 
landbúnaðarstefnunni, mikilvægt væri að skilgreina tollverndina og hvernig henni ætti að 
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beita. Ræddi síðan um „hráakjötsmálið“, þar sem EFTA-dómstóllinn dæmdi ólögmætt að 
banna innflutning hrás kjöts, eggja og ógerilsneyddrar mjólkur hingað til lands. Velti því fyrir 
sér hvort EES-ríkin stæðu jafnfætis ESB-ríkjunum í þessu samhengi. Lýsti ánægju sinni að 
ríkisstjórnin hefði hafið viðræður við ESB um hvernig bregðast ætti við þessum dómi. Samið 
hefði verið við endurskoðunarfyrirtækið Deloitte um að meta áhrif dómsins á landbúnaðinn 
hérlendis. Ræddi tillögu um umhverfisstefnu landbúnaðarins sem samþykkt hefði verið á 
nýliðnu Búnaðarþingi, en enn skorti talsvert á að til væru nægileg gögn um ýmsa hluti sem 
tengdust þeim málum, m.a. endurheimt votlendis. Sagði viðræður um endurskoðun 
búvörusamningsins fyrirliggjandi, bændur þyrftu að standa saman. Sagði nýliðið ár ekki hafa 
mátt teljast venjulegt, nýkjörinn formaður LS hefði unnið gott starf, ekki hefði verið auðvelt 
að taka við á þessum tímum. Óskaði fulltrúum velgengni í störfum á þinginu. 
 
 
Formaður Landssamtaka sláturleyfishafa, Ágúst Torfi Hauksson ávarpaði þingið. Hóf 
mál sitt á því að þakka fyrir að vera boðið að ávarpa þingið. Sagði afkomu sláturleyfishafa 
sem einbeittu sér að sauðfjárafurðum ekki hafa verið góða undanfarið ár, afurðastöðvar þeirra 
hefðu verið reknar með tapi um árabil. Sagði framleiðsluferilinn langan í slátrun sauðfjár og 
vinnslu sauðfjárafurða, þarna væru líkindi milli afurðastöðvanna og sauðfjárbúanna. Sagði 
tollasamninginn við ESB auka samkeppni á kjötmarkaðnum og jafnvel geta valdið 
verðlækkun á kjöti. Ræddi um vöruþróun í lambakjöti og gæðamál. Alltaf mætti gera betur, 
þó sláturleyfishafar teldu sig standa sig þokkalega. Sagði hvergi borðað meira lambakjöt í 
Heiminum en hér á landi. Þó hefði dregið minna úr neyslunni hér en í þeim löndum sem 
sláturleyfishafar hefðu borið sig saman við. Gera mætti betur og læra af framsetningu á öðrum 
kjöttegundum og fæðuflokkum. Sagði gríðarmikið hafa verið hagrætt í afurðageiranum á 
síðustu árum og áratugum. Samgöngur og markaðsaðstæður leyfðu nú enn meiri hagræðingu,  
sláturhúsin væru of mörg, nóg væri að hafa 3 sauðfjársláturhús á landinu. Til þess að það 
gerðist yrði að verða samstaða um þessi mál. Hrepparígur og þess háttar mætti ekki trufla þær 
aðgerðir. Vegir og flutningatæki væru orðin mikið betri en áður, bændur þyrftu að vera 
tilbúnir í þessa hagræðingarvegferð. Til þess að þetta gæti gengið þyrfti að hliðra 
samkeppnislögum á einhvern hátt til að t.d. væri hægt að fara í meiri verkaskiptingu 
sláturhúsanna. Fjárbindingin væri mjög mikil núna í afurðastöðvum fyrir sauðfé, 30-35.000 
fermetrar sláturhúsa stæðu tómir hluta úr árinu og því fylgdi of mikil fjárbinding. Framleiðsla 
lambakjöts væri of mikil í augnablikinu og slíkt ylli alltaf spennu á kjötmarkaðnum. 
Hugmyndin um sveiflujöfnunarsjóð væri áhugaverð, ekki hefði tekist að selja alla 
framleiðsluna á viðunandi verði undanfarin ár. Ef selja ætti 20 kg. af lambakjöti á hvern mann 
á ári hér á landi, þýddi það að lambakjöt væri þriðjudagsmatur og þá væri verið að keppa við 
kjúkling. Sagði næstum bannað að nefna samstarf afurðastöðvanna, bændur yrðu að koma 
með þær tillögur sjálfir, forsvarsmenn afurðastöðvanna yrðu komnir á grátt svæði með því að 
ákveða sjálfir slíkt samstarf. Spurði hvernig bændum fyndist það ef afurðastöðvar veldu að 
greiða bændum, sem samþykktu að draga úr framleiðslu sinni, hærra verð fyrir kjötið. Sagðist 
ekki búast við að fá svar við þeirri spurningu strax. Óskaði fulltrúum velgengni í störfum á 
fundinum. 
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3. Skýrslur og reikningar. 

Oddný Steina Valsdóttir formaður LS gerði grein fyrir því að skýrsla stjórnar og skýrsla um 
afdrif mála frá síðasta aðalfundi lægju fyrir fundinum. 

Unnsteinn Snorri Snorrason framkvæmdastjóri LS gerði grein fyrir reikningum sambandsins 
fyrir árið 2017 en þeir lágu fyrir fundinum áritaðir og endurskoðaðir. Einnig hafði þeim verið 
dreift til fulltrúa fyrir fundinn. Unnsteinn lýsti því að 1452 aðilar hefðu greitt félagsgjöld til 
samtakanna á síðastliðnu ári, sem væru um það bil 76% af þeim félagsmönnum sem fengið 
hefðu senda greiðsluseðla. Gjöld umfram tekjur voru 7,9 milljónir á sl. ári. Unnsteinn sagði að 
skýrslan um kolefnisjöfnunina teldi talsvert í niðurstöðunni, nokkur kostnaður hefði fylgt gerð 
hennar, svipað gilti um ráðgjöf um málefni Ístex og ráðgjöf og fleira í tengslum við afkomu 
greinarinnar. Heildarafkoma ársins var neikvæð um ríflega 20 milljónir skv. reikningum 
sambandsins. 

Svavar Halldórsson framkvæmdastjóri Icelandic lamb og Markaðsráðs kindakjöts gerði grein 
fyrir skýrslum Icelandic lamb og Markaðsráðsins, sem lágu fyrir fundinum. Hann sagði að 
umsókn um undanþágu til Samkeppniseftirlitsins hefði orðið tímafrek á árinu. Ræddi síðan 
um sérstakt átaksverkefni í útflutningi. Lagðar hefðu verið 401 milljón í það verkefni. 
Rekstrarafgangur Markaðsráðsins 2017 var 31 milljón. Rekstrarafgangur Icelandic lamb árið 
2017 var 27 milljónir. Sagði að samstarfsaðilar Icelandic lamb væru um 150. Sagði frá 
samstarfsverkefnum erlendis, m.a. í Japan og Þýskalandi. Einnig væri unnið í Kanada og 
Bandaríkjunum. Lýsti fleiri verkefnum sem unnið væri að, m.a. að fá upprunavottun, vottun 
um dýravelferð og fleira. Sagði frá könnun sem gerð hefði verið meðal erlendra ferðamanna 
þar sem spurt var hversu stór hluti þeirra þekkti merki Icelandic lamb, en um það bil 27% 
þeirra gerðu það. Ferðamennirnir voru spurðir hvort þeir hefðu smakkað lambakjöt í ferð sinni 
til landsins og 54% höfðu smakkað kjötið. Lýsti niðurstöðum könnunar sem sögðu 46% 
Íslendinga borða lambakjöt einu sinni í viku eða oftar, 87% Íslendinga hefðu skv. þeirri 
könnun verið mjög eða fremur ánægðir með íslenska lambakjötið.  

Tilkynnt að spurningum sem fram kynnu að koma yrði svarað í umræðutíma á eftir. 
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4. Afgreiðsla 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 nöfnin. 

 
Mættir fulltrúar voru eftirfarandi: 
 
Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu   Gunnar Sigurjónsson   Litla-Hofi 
Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu   Sigrún Harpa Eiðsdóttir   Ási 
Dsb. í Bsb. Kjalarnesþings    María Dóra Þórarinsdóttir   Morastöðum  
Dsb. í Bsb. Norður-Þingeyjarsýslu   Sigþór Þórarinsson   Sandfellshaga 1  
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    Magnús Sigurðsson  Víkingsstöðum 
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   Jón Árni Magnússon  Steinnesi  
Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Birgir Haraldsson    Kornsá 1  
Fsb. í Árnessýslu     Sigrún Jóna Jónsdóttir   Stóra-Hálsi 
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     Jón Eyjólfsson    Kópareykjum 
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     Jón Egill Jóhannsson   Skerðingsstöðum  
Fsb. við Eyjafjörð     Ásta F. Flosadóttir    Höfða  
Fsb. við Eyjafjörð     Þórarinn Ingi Pétursson   Grund  
Fsb. í Rangárvallasýslu    Erlendur Ingvarsson   Skarði 
Fsb. í Rangárvallasýslu    Stefán Þór Sigurðsson  Þjóðólfshaga II 
Fsb. í Rangárvallasýslu    Ragnar Lárusson    Stóra-Dal 
Fsb. í Skagafirði     Atli Már Traustason  Syðri-Hofdölum  
Fsb. í Skagafirði     Merete Rabølle    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   Hallfríður Ólafsdóttir   Víðidalstungu  
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    Sigurþóra Hauksdóttir  Einarsstöðum 
 

Álit kjörbréfanefndar samþykkt. 
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5. Erindi 
 
Daði Már Kristófersson ræddi um stöðugleika á markaði fyrir lambakjöt. Sagði óstöðugleika 
einkenna flesta markaði með matvæli í veröldinni. Sá óstöðugleiki hefði lengi verið til og 
verðteygni framboðs til skamms tíma væri takmörkuð. Ákvörðunin um framleiðslu væri tekin 
löngu áður en framleiðslan sem slík liti dagsins ljós. Þegar verðið loks kæmi í ljós væri 
framleiðslan löngu ákveðin. Sagði verðteygni lambakjöts einnig litla. Breytileikinn í 
eftirspurn eftir matvælum væri ekki mikill og af þessum fyrrgreindu ástæðum gæti verð fallið 
auðveldlega á skömmum tíma. Sveiflur sem þessar hefðu mjög neikvæð áhrif á afkomu 
bænda. Á Íslandi væri sveifla að auki í tengslum við það sem kallað væri raungengi. Íslenska 
krónan hefði tekið miklar sveiflur og magnað sveiflurnar á verði matvæla. Þær sveiflur hefðu 
áhrif á innanlandsmarkaðinn þó hann væri jafnvel í þokkalegu jafnvægi. Til að draga úr 
sveiflum væru m.a. til 3 leiðir, í fyrsta lagi opinber stýring framboðs sem nyti ekki pólitísks 
stuðnings og væri ekki vel séð af verslun og neytendum og í öðru lagi opinber 
útflutningsstuðningur sem væri mjög dýr erfitt að stýra. Þriðja leiðin væri 
markaðsstöðugleikasjóðir sem væru fjármagnaðir með gjaldi af allri framleiðslu sem þeir 
tengdust. Hlutverk þeirra væri að auka eftirspurn og skapa stöðugleika í afkomu milli 
markaða með stuðningi við markaðssetningu á veikustu mörkuðunum, þeim sem skiluðu 
lægstu verði. Þessi leið hefði verið farin í landbúnaði í Bandaríkjunum og víðar, t.d. í Noregi. 
Norðmenn og þá sérstaklega einn, hefðu komið því til leiðar að nú væri lax mjög algengt 
hráefni í sushi en fram til 1980 hefði sú samsetning ekki verið þekkt, sú markaðssetning hefði 
m.a. verið fjármögnuð af norskum markaðsstöðugleikasjóði. Ræddi um fjármögnun og 
umfang markaðsstöðugleikasjóða, en eins og fram hefði komið væru þeir fjármagnaðir með 
skylduframlögum frá framleiðendum, t.d. með hlutfalli af sölutekjum af kjöti, fjármögnunin 
væri ekki tekin af stuðningi við viðkomandi grein. Fjármögnun með frjálsum framlögum væri 
nærri óhugsandi fyrir svona starf. Umfangið þyrfti að vera nægilega mikið til þess að 
sjóðurinn gæti haft nægilega mikil áhrif. Úthlutun úr sjóði sem þessum þyrfti að vera 
hvetjandi til þess að framleiðendur fengju sem mest fyrir vöru sína á mörkuðum og hvetja til 
markaðssóknar til lengri tíma, semsagt að viðhalda hvata til hámörkunar virðis afurða. 
Heppilegast væri að bjóða markaðsstuðninginn út í formi kr. á kg. Skilyrða þyrfti stuðning 
svona sjóðs við sölu kjöts. Daði tók dæmi um tvo markaði, annan sem skilaði 450 kr./kg. á 
8.000 tonn og hinn 300 kr./kg. á 1.500 tonn. Styðja mætti veikari markaðinn þannig að verðið 
héldist 135 kr. hærra en 300 krónurnar, þannig að verðfallið yrði um 15 kr. í stað 150 króna 
sem hætta hefði verið á skv. forsendum dæmisins. Til þess að gera þetta þyrfti um 200 
milljónir. Venjan væri sú að verðfall á einum markaði felldi verðið á öðrum mörkuðum, en 
starf markaðsstöðugleikasjóðs gæti hindrað verðfall að talsverðum hluta ef viðkomandi sjóðir 
væru nægilega sterkir. Sagði bæði kosti og galla við sjóði sem þessa, þeir væru eingöngu 
nýttir þegar þörf væri á, væru fjármagnaðir af bændum en ekki ríkinu, þeir væru sveigjanlegir 
og gætu haldið við heilbrigðum hvötum til markaðssetningar. Áskoranirnar væru þær helstar 
að starfsemi sjóða sem þessara væri háð samstöðu þeirrar stéttar sem að honum stæði, koma 
þyrfti á innheimtukerfi í samstarfi við ríkið og reglur þyrftu að tryggja að ekki yrðu til 
óheilbrigðir hvatar eða glufur til að misnota slíka sjóði.  
Spurningar til Daða: 
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Sigvaldi H. Ragnarsson taldi erfitt að ná 100% samstöðu um að stofna sjóð sem þennan, 
spurði hvort hætta væri á því að innheimta gjalds fyrir slíkan sjóð yrði dæmd ólögmæt.  
Daði Már Kristófersson sagði að ef tilgangur gjaldtökunnar væri skýrt skilgreindur og einnig 
til hvers ætti að nota gjaldið, þá væri innheimta sem þessi ekki brot á stjórnarskrá, hefja mætti 
innheimtu á svona gjaldi sem væri valfrjálst, en þess konar innheimta hefði ekki gefist vel. 
Frekar þyrfti að setja lög um gjaldskyldu fyrir viðkomandi sjóð. Svo lengi sem skýrt kæmi 
fram í lögum um sjóðinn og gjaldið til hans hver tilgangurinn væri, þá væri gjaldtakan ekki 
brot á íslenskum lögum. 
Ástþór Árnason sagðist hafa orðið mjög hugsi yfir hugmyndinni um markaðsstöðugleikasjóð, 
hefði talið hugmyndina galna og væri enn á þeirri skoðun. Spurði hvað þyrfti margar krónur á 
kg. í umsýslu slíks sjóðs, færi ekki of stór hluti gjaldsins í þá umsýslu. Hugsunin væri falleg, 
spurði hvort bjóða ætti stuðning svona sjóðs út, fram hefði komið að seljandi kjöts þyrfti að 
sanna hversu mikið magn hann hefði selt og einnig verð til að geta fengið framlag og til þess 
þyrfti ákveðið utanumhald sem væri hluti af því að reka sjóð á við þennan. Sagði þurfa um 
600 kr. skilaverð á kg. til að sauðfjárbændur gætu rekið bú sín. Best borgandi markaðurinn 
gæti greitt það verð en til að viðhalda því mætti offramleiðsla ekki verða of mikil. Taldi 
fjármuni ekki vera til innan greinarinnar til að stofna markaðsstöðugleikasjóð núna. 
Daði Már Kristófersson sagði sjóðum sem þessum hafa verið beitt skynsamlega, og ekki 
þyrfti að vera ofboðslega mikið af fjármunum í þeim til að jafna allmiklar sveiflur á 
mörkuðum. Sagði að ef bændur hefðu ekki efni á því að stofna svona sjóð, þá hefðu þeir ekki 
heldur efni á því að taka á sig verðfellingu sem gæti orðið 20%, gjald í svona sjóð þyrfti að 
vera um 5% af afurðaverði. Ákvörðun um að stofna sjóð sem þennan tæki enginn nema á 
erfiðum tímum, þegar vel gengi hugsaði enginn um þess háttar.  
Erlendur Ingvarsson sagði fundinn þurfa að svara spurningunni um það hvort bændur hefðu 
efni á því að stofna sjóð sem þennan, sem rætt hefði verið um. Var hugsi yfir að lagasetningu 
þyrfti til þess að svona sjóður yrði stofnaður. Spurði hvort lagasetning sem þessi stæðist 
gagnvart fjárlögum ríkisins. 
Sigurður Þór Guðmundsson þakkaði erindið. Spurði hvort Daði ráðlegði sauðfjárbændum að 
koma sér upp svona sjóði. 
Anna Berglind Halldórsdóttir spurði hvort bændur treystu sláturleyfishöfum nægilega. Spurði 
hvort sláturhúsin réðu ekki öllu í markaðssetningu sauðfjárafurða, taldi sauðfjárbændur ekki 
tilbúna í að stofna svona sjóð.  
Sæþór Gunnsteinsson var hugsi yfir stofnun sjóðs sem þessa, spurði hvort hér væri ekki gamla 
verðskerðingargjaldið frá því fyrir nokkrum árum í nýjum búningi og hver reynslan hefði 
orðið af því og hvers vegna hefði það verið lagt niður. 
Jóhann Ragnarsson sagði 170 milljónir hafa verið notaðar til þess að verðbæta útflutning á 
síðasta ári og spurði hversu mikið gagn 200 milljónir gerðu nú. 
Daði Már Kristófersson sagði sjóð sem þennan ekki hafa áhrif á fjárlög, þarna yrði 
einvörðungu umsýsla á vegum ríkisins, engum fjármunum ríkisins yrði varið til sjóðsins. 
Sagði ekki margar leiðir færar til að bregðast við núverandi stöðu og í því pólitíska landslagi 
sem nú væri, væri sjóður sem þessi eiginlega eina leiðin sem gæti dregið úr mögulegri 
verðlækkun. Aðrar leiðir væru ólíklegar til árangurs eða pólitískt nærri ófærar. Skoða mætti 
rekstur sjóðanna í Noregi og Bretlandi til að sjá hversu mikið af fjármunum þeirra færu í 
rekstur. Sagðist skilja vantraust á sláturleyfishöfum, af þeirri ástæðu þyrftu bændur að ráða 
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skilmálunum og hafa þá vel skilgreinda. Sagði ekki skilyrði að sláturleyfishafar fengju 
fjármunina sem til skiptanna væru, hvatinn til þess að standa sig vel væri enn fyrir hendi, hægt 
yrði að hafa áhrif á meðalverð á mörkuðum með sjóði sem þessum. Sagðist ekki þekkja 
verðskerðingargjaldið. Sagðist ekki geta fullyrt að 200 milljónir væru nægilegt fé til þess að 
hafa áhrif á verð lambakjöts. Greina þyrfti stöðuna betur til að hægt yrði að svara því hvort ef 
til vill þyrfti meira fjármagn. Ræddi um vantraust bænda á sláturleyfishöfum. Sagði 
sauðfjárbændur birtast sameinaða gagnvart sláturleyfishöfum í gegnum sjóð sem þennan og 
það gæfi þeim völd sem stéttin hefði ekki nú um stundir. 
 
Unnsteinn Snorri Snorrason flutti erindi sem hann nefndi Greiningu á greiðslumarki. 
Sagðist hafa unnið upp úr gagnasafni frá Matvælastofnun. 2.249 aðilar hefðu fengið greiðslur 
tengdar sauðfjárrækt árið 2017, 1.721 aðili hefði þá verið skráður fyrir greiðslumarki, þar af 
192 lögaðilar, hinir sem eftir stóðu hefðu verið að meðaltali 61 árs. Erindi Unnsteins Snorra 
var síðan dreift til fulltrúa.  

Áður en opnað var fyrir umræður áréttaði fundarstjóri að framboð til stjórnarsetu þyrftu að 
vera komin fram áður en fundi væri frestað þennan dag. Kjósa átti um stjórnarsetu í 
Suðurhólfi og Norðausturhólfi. 

 

6. Almennar umræður 

Erlendur Ingvarsson ræddi um Icelandic lamb. Nefndi kynningu KS á lambakjöti í 
Frakklandi, spurði hvort einhverjir samstarfsörðugleikar væru milli Icelandic lamb og 
afurðastöðvanna, ekki hefði orðið vart við Icelandic lamb í sambandi við kynninguna í 
Frakklandi. Sagði Kaupfélag Skagfirðinga hafa flutt út um 70-80% þess lambakjöts sem flutt 
hefðu verið út á síðasta ári. Velti fyrir sér hvers vegna aðrar afurðastöðvar hefðu ekki tekið 
jafnmikinn þátt í útflutningnum. Fagnaði hagræðingunni sem fram ætti að fara í 
afurðastöðvageiranum. Ef aðeins væri ein afurðastöð í landinu, hefði umræðan um markaðs- 
og sölumálin orðið öll önnur. Spurði Unnstein framkvæmdastjóra LS hvers vegna hefði verið 
svo mikill munur á kostnaði við aðalfundi samtakanna milli ára, sem raun bæri vitni. 

Jökull Helgason á Ósabakka fékk að taka til máls. Sagði þær aðstæður sem uppi væru hefðu 
komið upp áður og við þeim hefði verið brugðist. Ekki ætti að setja alla greinina í uppnám þó 
sumir framleiddu utan greiðslumarks. 

Kom með eftirfarandi tillögu sem hann bað um að yrði tekin fyrir á fundinum: 

„Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Bændahöllinni við Hagatorg 5.-6. apríl 
2018 samþykkir að nýta endurskoðunarákvæði búvörusamninganna, og hafna því að 
greiðslumarkið verði lagt af. Sem mest af framleiðsluhvetjandi áherslum núverandi 
búvörusamninga verði teknar til baka.“ 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson tók undir orð Erlendar. Ræddi um fulltrúafund LS síðastliðið 
haust, en þar hefðu ýmsar tillögur verið ræddar. Nefndi tillögu þaðan sem hefði miðað að því 
að fækka fé í landinu. Framleiðsla lambakjöts yrði ekki minnkuð nema fé yrði fækkað. Spurði 
hvort stjórn samtakanna hefði fallið frá þeirri hugmynd sem í nefndri tillögu hefði falist. Á 
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fundinum hefði verið samþykkt að hætta niðurtröppun greiðslumarksins. Spurði hvers vegna 
stjórnin hefði sett tillögu í nefnd nú á fundinum, um það að draga úr framleiðslunni komandi 
haust með því að breyta stuðlum í gæðastýringunni. Þeir stuðlar sem unnið yrði eftir á 
komandi hausti, 2018 eftir hefðu þurft að vera ákveðnir í nóvember 2017 og sá tími væri 
liðinn. Ef ræða ætti stuðla í gæðastýringu nú, ætti að ræða stuðla þá sem nota ætti fyrir haustið 
2019. 

Jóhann Ragnarsson þakkaði framsögur og erindi og þá sérstaklega ræðu Oddnýjar Steinu í 
upphafi fundarins. Sagði ráðherra hafa bent á að allar forsendur búvörusamningsins sem nú 
væri unnið eftir, væru þegar brostnar, það væri alveg rétt en forsendur samningsins hefðu 
verið mjög hæpnar frá upphafi, samningurinn hefði verið „rugl“. Eitt af þrem aðalmálum 
fundarins nú væri hvernig ætti að endurskoða búvörusamninginn, hin tvö væru tillaga um 
framleiðslustýringu og málið um stöðugleikasjóðinn. Ræddi um orð Ágústar Torfa 
Haukssonar um að greiða bændum sem vildu draga úr framleiðslu, hærra verð fyrir kjöt. 
Spurði hvort sláturleyfishafar væru með einhverjar mótaðar hugmyndir um það efni. Sagði 
þurfa að ná utan um framleiðsluna, ekki væri nóg að stofna markaðsstöðugleikasjóð, ná þyrfti 
að draga úr framleiðslunni, opna þyrfti útgönguleið fyrir fólk sem vildi hætta og einnig fyrir 
þá sem vildu fækka fé.  

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði fram komnar skýrslur og erindi. Ræddi um mögulega 
stofnun markaðsstöðugleikasjóðs, leist ekki á hugmyndina. Sagði það sem sjóður sem þessi 
ætti að gera, hefði verið gert fyrir einu ári og spurði hverju hefði það skilað. Ræddi gildandi 
búvörusamning, þeir sem hefðu gert hann, hefðu haft trú á því verkefni, ef til vill hefðu þeir 
ekki verið á alveg réttri leið og þyrftu að geta viðurkennt það. Ná þyrfti að draga framleiðslu 
lambakjöts saman. Aðalverkefni þessa fundar þyrfti að vera að marka leiðina að jafnvægi í 
framleiðslunni. Framleidd væru 2.000 tonn umfram það sem tækist að selja á viðunandi verði. 
Sauðfjárbændur þyrftu að taka á þessu máli, aðrir gerðu það ekki fyrir þá. Sagðist ekki hrifinn 
af því að nýta fjármuni greinarinnar til að fá bændur til að hætta að framleiða kjjöt. Taldi 
kvótakerfi einföldustu leiðina til að ná að draga úr framleiðslunni og einnig til að hjálpa þeim 
sem vildu hætta, t.d. vegna aldurs. 

Ágúst Torfi Hauksson sagðist ekki geta svarað fyrir aðra sláturleyfishafa en Norðlenska en 
vissi ekki betur en þokkaleg samstaða væri um að nota vettvanginn Icelandic lamb við 
markaðssetningu lambakjöts erlendis. Sagðist ekki vita hvaða verði markaðir erlendis skiluðu 
núna, en rétt væri að KS og SS hefðu verið stærstu útflytjendur lambakjöts. Verið væri að búa 
til gagnagrunn um útflutning, sá grunnur yrði í vörslu LS. Hann ætti m.a. að þjóna þeim 
tilgangi að afurðastöðvar væru ekki að undirbjóða hver aðra við sölu lambakjöts. Sagði 
Norðlenska hafa verið sterkara á innlenda markaðnum en í útflutningi. Ef aðeins ein 
afurðastöð væri á landinu, þá yrði ekki verðfall á innanlandsmarkaðnum þó verð félli erlendis. 
Sagði hugmyndina um að greiða bændum sem vildu draga úr framleiðslu, hærra verð fyrir 
kjötið, aðeins komna frá sér, slíkar hugmyndir væru ekki ræddar hjá samtökum 
sláturleyfishafa og kæmu ekki þaðan. 

Kaffihlé kl. 15:06 
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Framhald umræðna 

Ástþór Árnason sagði aðalmál fundarins vera að draga úr framleiðslu lambakjöts. Hann lagði 
fram skjal með tillögu sem hann nefndi „Leiðina að markmiðum til að ná 
framleiðslujafnvægi“. Sagðist ekki hafa tekið býlisstuðninginn og niðurgreiðslur á ull inn í 
tillögu sína að því hvernig nálgast ætti jafnvægið. Sagði hugmynd sína og fleiri, þá sem í 
skjalinu fælist, vera þá að færa ríkisstuðninginn yfir í greiðslur á kg. dilkakjöts. Í tillögunni 
fælist að frjálst yrði að framleiða en hver þyrfti að taka ákvörðun og ábyrgð á sinni 
framleiðslu sem væri fram yfir framleiðslu fyrir innanlandsmarkaðinn. Ríkisstuðningnum er í 
hugmynd Ástþórs deilt niður á allt dilkakjöt sem framleitt var haustið 2017. Skv. tillögunni 
héldi hver sínum hlut í ríkisstuðningnum eins og hann væri núna, 2018, deila ætti upphæðinni 
niður á það kjöt sem teldist hægt að selja á vel borgandi mörkuðum. 

Sigvaldi H. Ragnarsson þakkaði fram komin erindi og stjórn fyrir störf hennar á síðasta ári, 
þakkaði Oddnýju Steinu sérstaklega. Hvatti stjórn samtakanna til að taka meiri þátt í 
umræðum á fundinum en stundum hefði verið. Sagði fullmikið sagt að núverandi 
búvörusamningur væri óbrúklegur eins og hann væri, vissulega væri hann gallaður en til stæði 
að endurskoða hann. Sagði þurfa að vinna talsvert í að sannfæra sig áður en hann færi að 
samþykkja nýtt kvótakerfi í greininni. Vonaði að sátt næðist um að hægja á niðurtröppun 
greiðslumarksins á gildistíma samningsins. Sagði þurfa að hagræða í sláturgeiranum, vissi þó 
ekki hvort þrjú sláturhús væru nóg fyrir allt landið. Ekki mætti ganga á gæði vörunnar með 
slíkri hagræðingu. Hagræðingin hefði verið sár á sínum tíma en hefði skilað betra kerfi þegar 
upp hefði verið staðið. Velti fyrir sér kostnaði við aðalfundahald samtakanna. Vildi að 
samtökin fengju að njóta góðra kjara í viðskiptum við Hótel Sögu. Spurði Unnstein um 
hvernig þau mál stæðu. 

Anna Berglind Halldórsdóttir þakkaði stjórn störf hennar á erfiðum tímum. Ræddi um 
reikninga LS, reksturinn hefði verið erfiður og tapið orðið 20 milljónir á síðasta ári. Spurði 
hvort samtökin yrðu lifandi eftir fjögur ár. Spurði hvort einhverjar líkur væru á því að 
fyrirliggjandi fjárhagsáætlun stæðist. 

Svavar Halldórsson ræddi samstarf Icelandic lamb og sláturleyfishafa, en fyrirtækið ynni 
mikið að markaðssetningu lambakjöts fyrir erlenda ferðamenn, en samstarf við 
sláturleyfishafa hefði verið svolítið þungt í vöfum, sumir þeirra hefðu verið meira tilbúnir en 
aðrir í það samstarf. Fyrirtækið hefði ekki haft tækifæri til að vinna með KS að fyrrnefndri 
markaðssetningu lambakjöts í Frakklandi. 

Eiður Gísli Guðmundsson spurði Ástþór hvort hann vildi fella niður kvótann í greininni og 
koma fram með nýjan kvóta. Spurði hvort bústærð skipti engu máli og hvort fyrir lægi hversu 
margir ætluðu að hætta fjárbúskap í haust og hvað ætti að gera ef síðan vantaði kjöt, þá yrði 
það að sjálfsögðu flutt inn. 

Trausti Hjálmarsson þakkaði fram komin erindi. Ræddi hugmyndina um 
markaðsstöðugleikasjóð, hvatti fundarmenn til að skoða það mál vandlega, kosti þess og galla. 
Neysla lambakjöts væri mikil hérlendis nú, en fyrirsjáanleg væru ruðningsáhrif innflutnings af 
innfluttu kjöti. Sagði búast við að sláturleyfishafar yrðu þeir sem tækju hvað mestan þátt í 
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innflutningnum. Sagði ólíklegt að neysla á lambakjöti innanlands myndi aukast. 
Markaðsstöðugleikasjóður yrði tæki sem bændur til að jafna afkomu greinarinnar. 

Jón Kristófer Sigmarsson þakkaði fram komin erindi. Sagði bændur ekki eiga kjötið þegar 
sláturleyfishafarnir væru búnir að fá það afhent. Sagði verð á lambakjöti til bænda ekki vera 
rætt nóg og velti fyrir sér hvort fulltrúar vissu hvernig verðið hefði orðið til eða yrði til. 
Síðustu tvö árin hefðu sláturleyfishafar ekki tekist neitt á um viðskiptin við bændur, nú væru 
bændur bundnir við afurðasölufélögin sem þeir hefðu selt kjötið sitt undanfarin ár, ekki væri 
lengur hægt að skipta um afurðasölufélag. Sagði tillögu Ástþórs á ágætri leið. Taldi þörf fyrir 
að fá lágmarksverð á lambakjöti ákveðið fyrir fram eins og nú væri á mjólk. Sagði 
sauðfjárbændur ekki ná lágmarkslaunum. 

Gunnar Þórarinsson þakkaði framsögur og erindi. Þakkaði einnig umræður og ábendingar. 
Ræddi framleiðslustýringu og tillögu Ástþórs, taldi þó framleiðslustýringu ekki gott tæki, hún 
væri alltaf erfið í framkvæmd. Spurði hvort hann skildi tillögu Ástþórs rétt í því að tvö 
jafnstór bú, sem fengju nú annars vegar 3 milljónir í stuðning og hins vegar 7 milljónir, þau  
þyrftu annars vegar að framleiða 6-7 tonn ef farið væri eftir tillögunni en hitt gæti aukið 
framleiðslu sína upp í 14-15 tonn. Spurði hvort það væri þetta sem sauðfjárbændur vildu taka 
upp. 

Jóhann Pétur Ágústsson þakkaði fyrir fram komin fróðleg erindi. Sagði sauðfjárbændur á 
Vestfjörðum hafa haldið kynningar á lambakjöti í verslunum í samstarfi við Markaðsráð 
kindakjöts um það leyti sem aðalfundur LS hefði verið haldinn ári áður. Ekkert framhald hefði 
orðið á því starfi. Fagnaði því að ráðherra væri tilbúinn að flýta endurskoðun 
búvörusamningsins. Fagnaði einnig hugmynd Ágústs Torfa Haukssonar, að greiða þeim sem 
vildu draga saman, hærra verð fyrir kjötið. Sagði stöðuna vera orðna þannig að 
gjaldþrotaleiðin virtist ætla að verða niðurstaðan í greininni, sjálfkrafa myndi kvarnast úr 
hópnum þegar hinir lakar settu myndu gefast upp. Sagði fráleitt að breyta ekki 
ásetningshlutfallinu. Til væri eldra fólk sem væri til í að fækka fé, ef ásetningshlutfallið væri 
lækkað í 0,5.  

Ástþór Árnason sagðist vera búinn að senda öllum fulltrúum á fundinum tillögu sína í 
tölvupósti. Sumt af því sem hann hefði verið spurður um kæmi fram í því skjali. Sagði verða 
að gera sauðfjárræktina rekstrarhæfa. Stilla þyrfti framleiðsluna við það magn sem fengist 
viðunandi verð fyrir. Taldi stéttina ekki hafa efni á því að grípa til úrræða sem skiluðu litlu. 
Taka þyrfti stórar ákvarðanir. Veltan í greininni væri lítil. Sagði meðalframleiðslukostnað 
vera um 1.000 kr. á kg. af lambakjöti. Ef fengist stuðningur frá ríkinu upp á 500 kr. á kg., þá 
þyrfti að fá um 1.000 kr. á kg. frá afurðastöðinni ef greiða ætti mannsæmandi laun í greininni. 

Erlendur Ingvarsson spurði Ástþór hvert svarið við spurningu Gunnars Þórarinssonar hefði 
verið. (Ástþór sagði „já“ utan úr sal.) Erlendur sagði búvörusamninginn hafa verið frystan á 
síðasta ári og það myndi líklega hljóma best í pólitíkinni að gera það áfram til 2023 og sjá 
hvernig greinin þróaðist. Spurði hvort fundurinn gæti orðið fær um það eftir sólarhring að taka 
ákvörðun um framtíð greinarinnar. 

Þórhildur Þorsteinsdóttir þakkaði fram komin erindi og einnig Oddnýju Steinu vel unnin 
störf. Stjórnin hefði stutt hana eftir getu. Þakkaði Unnsteini Snorra einnig fyrir störf hans. 
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Sagði þurfa að draga úr framleiðslunni, tók undir vangaveltur Erlendar um hvort fundurinn 
yrði fær um að ákveða framtíð stéttarinnar. Sagði framtíð samtakanna vera undir 
sauðfjárbændum komna. Ekki væri auðvelt að skrifa undir reikninga samtakanna með tapi ár 
eftir ár. Bað fundarmenn að blása ekki hugmyndina um markaðsstöðugleikasjóð af strax. 

Ólafur Benediktsson þakkaði stjórn vel unnin störf og þá formanni sérstaklega, þakkaði einnig 
framsögur. Vildi ekki blása hugmyndina um markaðsstöðugleikasjóð af. Selja þyrfti meira af 
kjöti, athuga mætti að frysta búvörusamninginn áfram. Hugnaðist ekki sérstaklega vel að taka 
upp framleiðslustýringu aftur. Sagði sláturhúsin ekki enn vera búin undir það að þeim yrði 
fækkað í þrjú, byggja þyrfti ný hús til þess. Sagði einu raunverulegu byggðastefnuna í landinu 
vera beingreiðslur þær sem væru greiddar til mjólkur- og kindakjötsframleiðenda. Vaxandi 
þrýstingur væri á að færa stuðninginn yfir í landgreiðslur. 

Jón Eyjólfsson taldi fundargögnin sem fulltrúar fengju fátækleg. Spurði hvort hann hefði þurft 
að prenta gögnin út heima og var svarað játandi. 

Gunnar Þórarinsson sagði stóra málið vera að leita leiða til að hækka afurðaverðið. Hvaða 
leið ætti að fara þyrfti fundurinn að finna. Hvernig ætti að skipta framleiðslustuðningnum 
skipti stéttina mun minna máli en hækkun afurðaverðs gerði. 

Birgir Haraldsson tók undir með Jóni Kristófer að bændur væru múlbundnir hjá þeim 
sláturleyfishöfum sem þeir hefðu verið í skiptum við. Vakti athygli á þeim mikla verðmun 
sem væri í afurðaverði til bænda. Verðmunurinn á hans innleggi síðastliðið haust hjá SAH og 
SS var rétt rúm milljón utan við virðisaukaskatt. Tók það svo skýrt fram að það ætti að vera 
meira baráttumál að allir bændur fengju jafnt verð óháð hvar þeir leggðu inn. 

Unnsteinn Snorri Snorrason áréttaði að ætlast hefði verið til að fulltrúar prentuðu sjálfir 
fundargögnin út, það hefði ef til vill þurft að taka skýrar fram, en tillögur yrðu síðan prentaðar 
á fundinum. Ræddi um tap á rekstri samtakanna, benti á að hið raunverulega rekstrartap á 
síðasta ári hefði verið 7,9 milljónir. Taldi auðvelt að keyra framúr fyrirliggjandi 
fjárhagsáætlun, af nógum verkefnum væri að taka en samt þyrfti að gæta vel að sér í 
rekstrinum. Sagði kostnað við Markaðsráð vera inni í reikningum ársins 2016 en ekki 2017. 
Aukafundurinn á síðasta ári hefði kostað um 300.000,- kr. Tók undir það að vert væri að ræða 
um kjör þau sem samtökunum byðust á Hótel Sögu. 

Oddný Steina Valsdóttir ræddi rekstur samtakanna, rétt væri að 7,9 milljóna króna tap hefði 
verið á rekstri þeirra á síðasta ári. Afurðaverð þyrfti að standa undir rekstri búa, ekki væri nóg 
að fækka fé og gera ekki neitt annað. Útflutningsskylda hefði varið innanlandsmarkaðinn ef 
ráðherra hefði samþykkt hana. Verðið sem sláturleyfishafar fengju á innanlandsmarkaði hefði 
verið um 35% hærra en á erlendu mörkuðunum. Setja þyrfti botn undir markaðinn til þess að 
verðið til bænda félli ekki lengra niður, ef ekkert væri að gert félli það mjög líklega. Fækkun 
fjár ein og sér væri ekki góð leið, en tíminn til að draga úr niðursveiflunni væri að renna út. 
Stjórnlaust hrun væri enn skaðvænlegra en ef hægt væri að hafa draga úr sveiflum. 
Markaðsstöðugleikasjóður væri nothæfur kostur, ef fjármagn fengist til að koma honum á 
laggirnar. Sagði ekki eiga að útiloka neitt í stöðunni, jafnvel væri hægt að nota 
framleiðslustýringu ef hún væri ekki alltof harkaleg. Velti fyrir sér hvernig framleiðslustýring 
virkaði á greinina til frambúðar. Spurði hvort bændur vildu að sláturleyfishafar ákvæðu 
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hversu mikið magn bændur mættu framleiða. Sjá þyrfti fyrir sér hvernig slík stýring ætti að 
virka ef taka ætti hana upp. Taldi slíka framleiðslustýringu ekki æskilega leið. Sagði fækkun 
sauðfjár verða að hanga saman við hvernig tækist að ná jafnvægi á markaðnum, taldi varasamt 
að setja inn hvata til að fækka fé, slíkt gæti kallað fram skriðu fækkunar. Fé hefði fækkað um 
4% milli áranna 2016 og 2017. Breyting stuðla í gæðastýringu þyrfti að vera komin fram í 
tíma en dagsetning tillagna um slíka breytingu myndi ef til vill ekki stöðva framgang þess 
háttar tillögu fyrir komandi haust ef samningsaðilar, væru sammála um að breyta stuðlunum, 
þó dagsetningin, sem ætti að vera búið að ákveða þá, væri liðin. Sagði þá fjármuni sem lagðir 
hefðu verið í markaðsátak sumarið og haustið 2017 hafa skilað 800 tonna sölu sem hefði 
minnkað það umframmagn sem þurft hefði að selja eftir haustslátrun 2017. Benti á að ráðist 
hefði verið í nokkur kostnaðarsöm verkefni á síðasta ári og það væri skýringin á tapi á rekstri 
LS það ár. Sagði frá starfi Daða Más fyrir samtökin við að greina leiðir til að hafa áhrif á 
stöðu á markaði með lambakjöt, markaðsjöfnunarsjóður (markaðsstöðugleikasjóður) væri 
eiginlega eina tækið sem enn væri tiltækt til þess. Sagði ráðherra hafa svarað því í mars að 
útflutningsskylda kæmi ekki til greina þannig að pólitískt væri sú leið ekki fær. Sagði ekki 
hafa unnist tími til að fara í kynningu á lambakjöti í tengslum við aðalfundinn núna. Ræddi 
um frystingu búvörusamningsins til 2023, ræða þyrfti þá hugmynd inni í endurskoðunarnefnd. 
Sagði þá stöðu að bændur væru múlbundnir við ákveðna afurðastöð mjög slæma. Þakkaði 
stjórn fyrir samstarfið á árinu, mikilsvert væri að hafa gott fólk með sér. 

Svavar Halldórsson nefndi sem dæmi að fáir bændur hefðu verið tilbúnir til að mæta á 
Kjötsúpudaginn. Söluaukning hefði ekki mælst á lambakjöti í búðum þeim þar sem kynning á 
kjötinu hefði farið fram í tengslum við aðalfund samtakanna á síðasta ári. 
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7. Málum vísað til nefnda 
 

Fundarstjóri lagði fram mál þau sem lágu fyrir fundinum og vísaði þeim til nefnda. Tillögu 
Jökuls Helgasonar vísað til endurskoðunarnefndar. 

Nefndir fundarins voru skipaðar á eftirfarandi hátt: 

6. Fag-, búfjár og umhverfisnefnd  5. Framleiðslunefnd  
Sæunn Káradóttir  formaður Ástþór Örn Árnason  formaður 
Geir Gíslason     Eiður Gísli Guðmundsson  
Magnús Sigurðsson    Jóhann Pétur Ágústsson  
Gunnar Sigurjónsson    Jón Kristófer Sigmarsson  
Guðrún Íris Hreinsdóttir   Sigurþóra Hauksdóttir  
Birgir Haraldsson    Vagn Haukur Sigtryggsson 
Jón Egill Jóhannsson    Sigrún Jóna Jónsdóttir 
       
4. Markaðsnefnd    3. Allsherjarnefnd  
Þórarinn Ingi Pétursson formaður Hallfríður Ólafsdóttir  formaður 
Jón Eyjólfsson    Albert Guðmundsson  
Þóra Sif Kópsdóttir    Davíð Sigurðsson   
Jón Björgvin Vernharðsson   Sigvaldi H. Ragnarsson  
Jón Stefánsson    Þórarinn Birgir Þórarinsson  
Jón Árni Magnússon    Guðbrandur Björnsson 
Sæþór Gunnsteinsson    María Dóra Þórarinsdóttir 
Sigrún Harpa Eiðsdóttir    
 
2. Félags- og fjárhagsnefnd   1. Endurskoðunarnefnd  
Einar Freyr Elínarson  formaður Sigurður Þór Guðmundsson formaður 
Sigþór Þórarinsson    Guðfinna Harpa Árnadóttir  
Erlendur Ingvarsson    Einar Guðmann Örnólfsson  
Merete Rabølle    Böðvar Sigvaldi Böðvarsson  
Ólafur Benediktsson    Anna Berglind Halldórsdóttir 
Árni Þorbergsson    Stefán Þór Sigurðsson 
      Rúnar Björn Guðmundsson 
      Jóhann Ragnarsson 
      Atli Már Traustason 
      Ásta F. Flosadóttir 
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8. Afgreiðsla mála 
 
Fundarstjóri áréttaði að framboð þyrftu að vera komin fram fyrir kl. 7. 
 
Trausti Hjálmarsson lýsti því að hann gæfi kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn 
samtakanna.  
Böðvar Baldursson lýsti því yfir að hann gæfi kost á sér til setu í stjórn samtakanna fyrir 
Norðausturhólf næsta kjörtímabil. Sagði unnið vel í stjórninni og mörg mál undir. 
 
Tillögur frá nefndum: 
Frá Markaðsnefnd.  
Þórarinn Ingi Pétursson lýsti störfum nefndarinnar, sem hefði fengið til sín fimm tillögur, tvær 
þeirra kæmu ekki úr nefndinni en hinar þrjár legði nefndin fram.  
 

Númer tillögu: 04.01 
Nefnd:   Markaðsnefnd 
Flutningsmaður:  Þórarinn Ingi Pétursson 
 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu dagana 5.-6. apríl 2018 beinir 
því til Icelandic lamb að lambakjöt verði vottað sem hollustuafurð af viðurkenndum aðilum 
og merkt sem slíkt. 

Þórarinn Ingi Pétursson gerði grein fyrir tillögunni. 

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson spurði hvort öruggt væri að vottun sem þessi fengist og hvað þyrfti til. 

Hallfríður Ólafsdóttir sagðist ánægð með tillöguna, en benti á að reglur um 
hollustuyfirlýsingar væru strangar, ef til vill væri betra að byrja á því að leita eftir því hvað 
þyrfti til þess að fá vottun sem þessa. Sagðist hins vegar sammála tillögunni. 

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði ábendingarnar og sagði nefndina taka tillöguna til baka og 
vinna hana betur. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 

Númer tillögu: 04.02 
Nefnd:   Markaðsnefnd 
Flutningsmaður:  Þórarinn Ingi Pétursson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu dagana 5.-6. apríl 2018 skorar 
á alla aðila sem koma að sölu og markaðssetningu landbúnaðarafurða að hafa eftirfarandi 
atriði að leiðarljósi. 

1. Kolefnisfótspor  
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2. Umhverfisfótspor 
3. Upprunamerkingar 
4. Lyfjanotkun 

Þórarinn Ingi Pétursson hafði framsögu fyrir tillögunni.  

Umræður: 

Merete Rabølle sagðist þekkja til uppruna einnar tillögunnar sem að baki lægi, þar hefði verið 
hugsunin að gera svipað og grænmetisbændur hefðu gert, þannig að glögglega lægi fyrir hvað 
væri íslensk vara og hvað ekki, hér væri of vítt svið undir, tillagan sem hún hefði í huga hefði 
eiginlega misst marks ef þessi ætti að leysa hana af hólmi. 

Jóhann Ragnarsson ræddi um umhverfisfótspor, ef til vill væri erfitt að standa við það sem í 
tillögunni stæði, það gæti þýtt að upprekstur á afrétti á hálendinu væri í hættu. Taldi tillöguna 
þurfa endurskoðunar við. 

Jóhann Pétur Ágústsson spurði um hvað væri umhverfisfótspor og kolefnisfótspor, nóg væri 
að hafa liði nr. 3 og 4 í tillögunni, ef halda ætti liðum nr. 1 og 2 inni, þyrfti að skilgreina betur 
hver þessi fótspor væru. 

Einar Guðmann Örnólfsson sagði tillöguna ágæta en skoða mætti það sem fram hefði komið í 
máli þeirra nafnanna á undan. Lýsti því yfir að hann væri tilbúinn að sitja í varastjórn 
samtakanna. 

Birgir Haraldsson spurði hvort tillagan sem fundinum hefði borist frá Austur-Húnvetningum 
teldist felld inn í núverandi tillögu með liðnum um upprunamerkingar. 

Þórhildur Þorsteinsdóttir spurði hvað það þýddi að hafa eftirfarandi atriði að leiðarljósi og 
hvað tillagan þýddi yfirleitt. 

Sigurður Þór Guðmundsson sagði að ályktanirnar sem samþykktar yrðu á fundinum fjölluðu 
um verkefnin sem ætluð væru stjórn samtakanna í framhaldinu. Spurði hvort verið væri að 
ítreka áframhaldandi starf, hvatti til að tillögurnar sem lagðar yrðu fram væru vandlega unnar, 
lagði til að nefndin tæki tillöguna til baka og ynni hana betur. 

Þórarinn Ingi Pétursson taldi tillöguna nógu skýra, hún væri til að benda söluaðilum á og 
halda að þeim hvers konar gæðavöru þeir væru að sýsla með, svo að þeir væru meðvitaðir um 
það, vildi ekki taka tillöguna til baka.  

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

Fundi frestað kl. 19.00. 
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Fundinum fram haldið á sama stað kl. 10:05 þ. 6.4.2018. 

 

Afgreiðslu mála fram haldið 

 

Númer tillögu: 03.03 

Nefnd:   Allsherjarnefnd 

Flutningsmaður:  Hallfríður Ósk Ólafsdóttir 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 samþykkir að aðalfundur samtakanna skuli 
haldinn 4.-5. apríl árið 2019 í Reykjavík. Stjórn er þó heimilt að flýta þessari dagsetningu ef 
sérstakar aðstæður vegna endurskoðunar samninga kalla á slíkt. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Númer tillögu: 06.01 
Nefnd:    Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd   
Flutningsmaður:  Sæunn Káradóttir  
 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnar LS og MAST að sinna 
betur eftirlitsskyldu með líflambasölubæjum til að tryggja að sjúkdómastaða þar sé þekkt. 

Umræður: 

Guðbrandur Björnsson spurði hvaða atriðum ætti að fylgjast betur með varðandi 
sjúkdómastöðu á líflambasölubæjum. Sagði að tekin væru sýni úr fullorðnu fé frá sér í 
sláturhúsi nánast á hverju ári, en bú hans væri með líflambasöluleyfi, bú sem ekki væru með 
þess háttar leyfi væru undanþegin slíkri sýnatöku. 

Sæunn Káradóttir sagði ekki neina sérstaka sjúkdóma hafa verið tilgreinda, upprunalegu 
tillögunni hefði fylgt greinargerð þar sem getið hefði verið um að í sumum tilfellum hefðu 
nýir sjúkdómar, óþekktir á viðkomandi svæði, borist með líffé frá líflambasölusvæðum, það 
myndi vera ástæðan fyrir að tillagan hefði komið fram í upphafi. 

Samþykkt samhljóða. 
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Númer tillögu: 06.02 
Nefnd:    Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd   
Flutningsmaður:  Sæunn Káradóttir  
 

Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2018, skorar á stjórnvöld að beita öllum tiltækum 
ráðum til að vernda innlenda landbúnaðarframleiðslu og lýðheilsu neytenda. Snúið verði af 
braut tollaniðurfellingar hið snarasta og allra leiða leitað til að vernda neytendur og búfénað 
fyrir sjúkdómum og smiti sem borist getur með hráu kjöti til landsins.  

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson taldi nefndina vera að rugla saman tollasamningum og „hráakjötsmálinu“, 
taka þyrfti málið til baka og fara betur yfir það. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 
 

Númer tillögu: 06.04 
Nefnd:    Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd   
Flutningsmaður:  Sæunn Káradóttir  
 
Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnar LS að gæta í hvívetna 
hagsmuna sauðfjárbænda vegna fyrirhugaðrar stofnunar miðhálendisþjóðgarðs.  

Greinargerð:  

Í nýjum stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er samþykkt að stofna miðhálendisþjóðgarð 
og er afar mikilvægt að stjórn LS komi að borðinu í þeirri vinnu til að tryggja að rödd 
sauðfjárbænda heyrist og að hagsmuna þeirra sé tryggilega gætt.  

Umræður: 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson lagði til smávægilega breytingu á orðalagi. 

Tillagan samþykkt þannig samhljóða og er birt þannig í fundargerðinni. 

 

Númer tillögu: 01.01 

Nefnd:   Endurskoðunarnefnd 

Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 ályktar.  

Vegna hruns í afurðaverði og þ.a.l. brostins rekstrargrundvallar sauðfjárbúa þá fara samtökin fram á að 
stuðningsgreiðslur við sauðfjárrækt samkvæmt liðunum, gæðastýring og býlisstuðningur samkvæmt 
sauðfjársamningi verði frystar á hverri jörð, frá og með árslokum 2018 til ársins 2023 eins og þær líta 
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út í ársáætlun 2018 sem miðar við  framleiðslu ársins 2017. Og greiðslur verði skilyrtar við búsetu og 
atvinnurekstur á viðkomandi jörð. Greiðslumark verði áfram framseljanlegt og geta greiðslur þess 
vegna flust búa á milli í samræmi við viðskipti bænda þar um. Framlög samkvæmt samningnum árin 
2019, 2020, 2021 og 2022 verði þau sömu og árið 2018 að teknu tilliti til verðlagsbreytinga og 
vatnshalla.  

Ásetningshlutfall fari þó ekki undir 0,5.  

Þó verði einstökum bændum heimilt að draga meira úr eða hætta sauðfjárframleiðslu, og halda sínum 
greiðslum gegn skilyrðum sem m.a. geta verið eftirfarandi; 

- Aldurstengdar ástæður 
- Fjárfesting og önnur uppbygging á jörðunum.  

Árið 2023 taki taktur samningsins við eins og honum er lýst árið 2019 og framvegis.   

 

Sigurður Þór ræddi um þær tillögur sem hefðu komið til umfjöllunar í nefndinni og lýsti starfi 
nefndarinnar.  

Umræður: 

Þórarinn Ingi Pétursson sagði vanta í tillöguna markmið um hvernig ná ætti 
framleiðslujafnvægi og þar að auki gengi taflan sem fest væri við tillöguna gegn texta 
tillögunnar. Laga þyrfti töfluna. Óskaði eftir tillögu um hvernig framleiðslujafnvægi næðist. 

Ástþór Árnason sagði tillöguna ekki ganga nógu langt og það sem hún fjallaði um kostaði of 
mikið. Nýir bændur væru ef til vill ekki alltaf „ungir“. Sagði einu leiðina fyrir fólk til að efla 
bú sín vera að kaupa greiðslumark, spurði hvert verðið á greiðslumarkinu færi ef tillagan yrði 
samþykkt. Fyrir þá sem ætluðu að kaupa greiðslumark yrði þetta slæm niðurstaða, ef 
ásetningshlutfallið væri 0,5, eina sem hægt yrði að færa á milli búa í þessari stöðu yrði 
greiðslumarkið. Kallaði eftir mikið meiri umræðu um málið. 

Sigurður Þór Guðmundsson sagði töfluna ekki vera hluta af tillögunni, heldur hafa verið setta 
með til skýringar, rétt væri að gripagreiðslur kæmu ekki til sögunnar strax ef umtöluð frysting 
yrði að veruleika. Ljóst væri að einhverjir bændur yrðu að hætta framleiðslu eða draga úr 
henni, verið væri að bjóða freistandi útgönguleið með þessari tillögu, hægt yrði að hækka 
ásetningshlutfallið aftur, taka mætti samtalið upp að ári, ef það sem út úr fundinum kæmi 
leiddi ekki til ásættanlegrar niðurstöðu í þessum málum. 
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Birgir Haraldsson ræddi um frystingu gæðastýringarinnar, spurði hvers vegna ekki væri lagt 
til að miða við meðaltal fleiri ára í gæðastýringunni, árferði væri misjafnt og áföll gætu orðið í 
búrekstrinum. 

Ástþór Árnason spurði hvað væri átt við með fjárfestingum og annarri uppbyggingu á jörðum. 
Spurði hvaða útgönguleið þeir sem ættu ekki greiðslumark, ættu í stöðunni. Sumir bændur 
væru ákveðnir í því að halda sínum hlut í ríkisstuðningnum, hvað sem það kostaði, fólk sæi 
sér engan annan kost en fjölga fénu til að leitast við að ná meiri tekjum. Ná þyrfti jafnvægi á 
markaði með lambakjöt og einnig rekstrargrundvelli fyrir sauðfjárbúin. 

Erlendur Ingvarsson sagði að þeir sem hefðu ekkert greiðslumark, hefðu tekið þá ákvörðun að 
búa við þær aðstæður að eiga ekki hlutdeild í ríkisstuðningnum. Vildi frysta greiðslumarkið út 
gildistíma búvörusamningsins sem nú væri unnið eftir, allt til 2026. Sagði að ef margir hættu 
fljótlega, gæti það eflt kjark ýmsra sem eftir yrðu í sauðfjárræktinni. Sagði enga töfralausn til í 
tengslum við að ná framleiðslujafnvægi í greininni. 

Oddný Steina Valsdóttir sagði sér alltaf hafa þótt flókið að finna einfaldar og góðar leiðir til 
að deila ríkisstuðningnum út. Sagði tillöguna opna á flæði fjármagns milli greina í dreifbýlinu, 
og draga úr framleiðsluhvötum, vera þyrfti öllum ljóst að gripagreiðslur kæmu ekki til á 
frystingartímanum, líklega hækkaði verð á greiðslumarki og ef til vill yki þetta á samþjöppun 
í greininni. Sagði líkur á um 1.400 tonna umframframleiðslu næsta haust, sem væri kannski 
ekki svo mikið magn, en markaðurinn væri í uppnámi. Huga yrði að því hvernig botn yrði 
settur undir verðið fyrir kjötið. Með 12-14% fækkun fjár næsta haust næðist jafnvægi á 
markaðnum strax haustið 2019. Velti fyrir sér hve mikil fækkun yrði á ásettu fé á komandi 
hausti og hvort þyrfti að hvetja hana. 

Merete Rabølle lagði fram tvær spurningar, annars vegar spurði hún um sölu greiðslumarks, 
hvort hægt yrði að selja það milli bænda áfram þó frystingin yrði að veruleika. Spurði hvort 
samningurinn tæki aftur gildi eins og hann væri árið 2024 og hvort ekki yrði talsvert mikið 
stökk í stuðningnum á þeim tíma sem það gerðist. Rifjaði upp að í kynningu á núgildandi 
samningi hefði komið fram að ef hægt væri á niðurtröppun beingreiðslna yrði greiðslumarkið 
samt sem áður að vera úr sögunni við lok samningsins. Spurði hvort nefndin hefði velt fyrir 
sér að leggja til að frysta eingöngu beingreiðslurnar, en ekki gæðastýringuna. Ef frystingin 
væri eingöngu á beingreiðslunum yrði sveigjanleikinn meiri. 

Þóra Sif Kópsdóttir sagði að gott hefði verið að fá lengri tíma til að skoða tillöguna. Velti 
fyrir sér hvers konar bændur fulltrúarnir væru, ríkisstuðningsbændur eða sauðfjárbændur. 
Sagði að 15.000 fjár væru á Snæfellsnesi en þar væri eingöngu 1% af ríkisstuðningnum. Sagði 
að það besta í tillögunni væri ef til vill breytingin á ásetningshlutfallinu. Svo virtist sem sumir 
bændur gætu framleitt lambakjöt án ríkisstuðnings en aðrir ekki. Ekki væri gott fyrir unga 
bændur að þurfa að kaupa sér ríkisstuðning til að geta byrjað að búa. Hún sæi fátt gott í 
tillögunni. Hærra verð þyrfti að fá fyrir kjötið og selja þyrfti meira af því, það væri 
vandamálið en ekki hvort frysta ætti ríkisstuðning og selja hann fram og aftur milli bænda. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson taldi suma fulltrúa ekki hafa verið samkvæma sjálfum sér í 
málflutningi. Stéttin væri stödd á fordæmalausum stað, engin leið væri fær til að hækka 
kjötverðið, önnur en minnka framleiðsluna. Ef skortur yrði á kjöti, þá hækkaði verðið 
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örugglega. Ýmsir hefðu fjölgað fé sínu undanfarin ár, það væri ákveðin framleiðslustefna, þeir 
bændur fengju þó afurðastöðvaverð fyrir það sem þeir bættu við. Ekki væri endilega 
sanngjarnt að nota eitt ár til viðmiðunar í gæðastýringunni. Ef ekkert væri gert í stöðunni 
núna, þá yrði gjaldþrotaleiðin ofaná, en það væri stjórnlaus aðferð til fækkunar fjár.  

Ástþór Árnason tók undir orð Erlendar um að frysta tölurnar í samningnum fram til 2026. Tók 
undir orð Merete Rabølle um hvað gerðist þegar frystingunni yrði aflétt, kannski yrði þá stórt 
stökk. Sagði ríkisstuðninginn nú skila meiru til rekstrarins en afurðastöðvaverðið gerði, þess 
vegna væri verið að ræða um þau mál, þeir hlutir hefðu svo mikið vægi núna. Bjóst við að 
greiðslumarkið hækkaði í verði ef tillagan yrði samþykkt. Þeir sem ekki hefðu ríkisstuðning 
myndu þurfa að skuldsetja sig mikið til að kaupa sig inn í stuðninginn. Mikil skuldsetning til 
að kaupa sér ríkisstuðning væri óæskileg. Rekstrarvitund sauðfjárbænda hlyti að vera slök, 
enginn fjárfestir myndi festa fé sitt í rekstri sem stæði í sömu sporum og sauðfjárræktin.  

Þórarinn Ingi Pétursson sagði að frystingin þýddi enga færslu milli liða og enga aðra 
breytingu, utan vatnshallans sem væri á fjárframlögum til samningsins. Velti upp hvort fara 
ætti þá leið að miða tillöguna við allan samningstímann, til 2026. Spurði hvort greinin væri 
ekki komin á sama stað og 2015 þegar samþykkt hefði verið að færa greiðslumarkið niður um 
10% á samningstímanum. Taldi erfitt að reka sauðfjárbú án ríkisstuðnings, ítrekaði fyrri orð 
sín um að ná þyrfti framleiðslujafnvægi, ekki væri gefið að það næðist án aðgerða. Spurði 
hvað gerðist ef kæmi annað efnahagshrun, eftir hrunið 2008 hefðu komið ár þegar auðveldara 
hefði verið að búa en oft, bæði fyrr og síðar. Hugsa þyrfti til langs tíma, skoraði á nefndina að 
vinna málið betur. 

Einar Freyr Elínarson sagði að baki samningnum sem taflan sem væri tekin úr, lægi ótrúlega 
mikil vinna og umræða. Efaðist um að fundurinn hefði umboð til þess að samþykkja svona 
afdrifaríka tillögu eins og þá sem fyrir lægi, engin sviðsgreining hefði farið fram. Líklega væri 
vitlegra að stofna nefnd sem greindi möguleikana og kæmi með tillögu á næsta aðalfund, hér 
væri geysimikið í húfi. 

Sigvaldi H. Ragnarsson taldi tillöguna viðamikla. Ræddi um að hún opnaði fyrir flæði 
fjármagns milli greina, það gæti verið kostur, hjálpaði til við að halda fólki í sveitunum, sem 
væri nauðsynlegt. Ræddi um kaup og verð á ríkisstuðningi, ekki væri víst að verðið á 
greiðslumarkinu myndi hækka mikið og ekki lægi heldur fyrir í tillögunni hvað tæki við eftir 
2023. Sagði vissulega of mikla framleiðslu á lambakjöti núna, en offramleiðslan væri ekki 
óyfirstíganleg. Það að fólk héldi ríkisstuðningnum þrátt fyrir að draga úr framleiðslu væri 
hvati til fækkunar fjár. Taldi að markmiðunum yrði náð 2023 og ekki væri ástæða að miða við 
tímann allt til 2026. Tók undir þau orð Birgis Haraldssonar að betra væri að miða 
gæðastýringuna við meðaltal 2 ára til að draga úr áhrifum sveiflna.  

Mælendaskrá lokað, fundarstjóri tilkynnti að tillagan yrði aftur tekin til umræðu eftir hádegi. 

 

Umræðum um tillögu 01.01 fram haldið 

Jóhann Ragnarsson sagði umræðuna gagnlega, málið væri stórt. Ræddi um orð Einars Freys 
um vinnuna við gildandi búvörusamning, en í þeirri vinnu hefði ekki verið gerð nein 



Landssamtök sauðfjárbænda   
Aðalfundur 2018 
 
  
 

23 
 

sviðsmyndargreining, engir útreikningar hefðu verið gerðir í því augnamiði. Ræddi um 
sviðsmyndargreininguna sem RML hefði gert fyrir Strandamenn og Vestfirðinga, að 
frumkvæði félaganna á svæðinu. Þá útreikninga hefði formaður Bændasamtakanna dregið í 
efa. Ekki ætti að ýta undir offramleiðslu með ríkisstuðningi. Sú tenging ætti ekki að vera til 
staðar. Ná þyrfti eðlilegum gangi í markaðinn með lambakjöt. Sagði tillöguna ekki vera neitt 
sérstakt áhugamál sitt og kæmi reyndar illa við sinn búrekstur, en hann væri sammála 
tillögunni, eitthvað þyrfti að gera. Var sammála Sigvalda að miða ekki við lengri tíma en til 
2023. Kúabændur hefðu hætt framsali mjólkurkvóta en um leið lokað greininni fyrir nýjum 
aðilum, nær óframkvæmanlegt væri að kaupa sér greiðslumark til að hefja 
mjólkurframleiðslu. Sagði að nefndin hefði komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri rétt að 
loka á framsal ríkisstuðningsins milli aðila. Verð greiðslumarks yrði aldrei hærra en það sem 
einhver væri tilbúinn að borga.  

Erlendur Ingvarsson tók undir orð Jóhanns Ragnarssonar um að engin sviðsgreining hefði 
farið fram í undirbúningi núverandi búvörusamnings. Sagði fundinn geta samþykkt tillöguna. 
Þeir sem yrðu áfram í sauðfjárbúskap þyrftu að hafa kjark til að halda áfram. Sagði 
framleiðslujafnvægið verða til á komandi hausti og vinna þyrfti sig í gegnum það. Næstu tvö 
ár yrðu erfið, hvaða leið sem farin yrði. 

Jón Björgvin Vernharðsson sagði málið stórt, vanda þyrfti til verka, sjálfsagt væru margir á 
báðum áttum í afstöðu sinni til tillögunnar. Eitthvað þyrfti að gera til að bæta reksturinn í 
greininni. Sagði erfitt að reka sauðfjárbú án ríkisstuðnings, hann væri nauðsynlegur þeim sem 
byggju mjög fjarri höfuðborgarsvæðinu. Nærri Reykjavík væri auðveldara að sækja sér 
fjármagn í aðrar áttir. Fleiri ár en eitt yrðu að vera til viðmiðunar í gæðastýringunni, helst 3 ár, 
í stað eins. Til væru þeir bændur sem þyrftu að berjast við garnaveiki svo dæmi væri tekið, 
ekki mætti miða við eitt ár. Ásetningshlutfallið ætti að vera 0,6. Það mætti ekki fara svo 
neðarlega sem tillagan greindi, því þá væri hætta á að greiðslumarkið færi að safnast á fáar 
hendur. Sagðist hugsi yfir síðustu liðum tillögunnar, góðar útgönguleiðir úr greininni gætu 
tekið stóran hluta af greiðslunum, það gæti bitnað á þeim yngri sem ætluðu að vera áfram í 
greininni. 

Sigurður Þór Guðmundsson ræddi um aldurstengdar ástæður, fjárfestingu og aðra 
uppbyggingu, sem væri ákveðin útgönguleið fyrir þá bændur sem vildu hætta sauðfjárbúskap. 
Opnað væri á það með aldurstengdum ástæðum í tillögunni að þeir sem vildu gætu fengið 
greiðslur í 4 ár fyrir að hætta, skilyrða mætti þær greiðslur á ýmsan hátt. Grundvallaratriði 
væri að koma í veg fyrir að jarðir legðust í eyði. Var ósammála því að fundurinn gæti ekki 
tekið afdrifaríkar ákvarðanir, þessi tillaga væri í sama anda og rætt hefði verið um fyrir ári 
síðan. Ef fulltrúar væru ekki tilbúnir til að taka ákvörðun, þá væru þeir ekki verðugir fulltrúar 
síns félags. Sagði verða að hafa ákveðin atriði opin í tillögunni til að láta stjórn samtakanna 
vinna úr, stjórninni þyrfti að treysta. Í núverandi samningi væri ákvæði um að greiðslumark 
sem ekki hefði verið nýtt í 3 ár, fyrntist. Ef þessi tillaga yrði samþykkt, þá yrði það sem 
gerðist eftir 4 ár, að vera þannig að samningurinn eins og hann stæði núna við árið 2019, tæki 
við, ekki það sem væri í honum óbreyttum miðað við árið 2023. Himinn og jörð væru ekki að 
farast, sjá þyrfti 4 ár fram í tímann, það væri nóg. Nefndin myndi koma saman kl. 12:45 og ef 
aðrir en nefndarmenn vildu koma á fund hennar með tillögur sínar þá yrðu þeir að mæta á 
þeim tíma, síðan yrði fundi nefndarinnar lokað. 
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Málinu vísað aftur til nefndarinnar. 

 

Númer tillögu: 01.03 

Nefnd:   Endurskoðunarnefnd 

Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnvalda að fara rækilega yfir alla 
hagræðingarmöguleika afurðageirans á kindakjötsmarkaði. Skoðaður verði möguleiki á að setja 
lagaheimild sem heimilar sameiningu og/eða verkaskiptingu afurðarstöðva á kjötmarkaði. Aukinn 
innflutningur á kjöti gefur tilefni til að endurskilgreina stærð kjötmarkaðarins og í hvaða 
samkeppnisumhverfi afurðarstöðvarnar starfa.   

Þórarinn Ingi Pétursson tók undir tillöguna, ræða þyrfti málið, sem væri gríðarstórt. Tillagan 
snerist mögulega um undanþágu frá samkeppnislögum. Íslensk samkeppnislög giltu um 
starfsemi í kjötgeiranum. Hér væri verið að tala um að færa afurðastöðvar þær sem ynnu með 
sauðfjárafurðir, í líkara umhverfi og mjólkuriðnaðurinn væri nú í. Hvatti nefndina til að gera 
tillöguna enn beittari, áréttaði að málið væri gríðarstórt. 

Oddný Steina Valsdóttir tók undir tillöguna, taldi hana ganga nógu langt og vera nógu 
nákvæma. Hugsa mætti sér leiðir sem líktust því sem gert hefði verið á fjarskipta- eða 
raforkumarkaði og jafnvel víðar. Málið væri gríðarstórt, þegar hefði verið tekið upp við 
ráðherra landbúnaðarmála að fara þessa leið. 

Tillagan samþykkt samhljóða.  

 

Númer tillögu:  01.02 

Nefnd:   Endurskoðunarnefnd 

Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 

Stjórn LS hafi heimild á árinu 2018 til að ná í fjármuni inn í samninginn til að halda áfram 
sambærilegu átaki og markaðsráð hefur stundað á árinu 2017. 

Að því gefnu að það verði verulegur viðsnúningur á afurðaverði í haust hefur stjórn heimild til að 
vinna að framgangi þess að stofnaður verði markaðssjóður fyrir íslenskar sauðfjárafurðir. 

Sigurður Þór lýsti því að skoðanir hefðu verið skiptar um málið í nefndinni en sameinast hefði 
verið um þessa niðurstöðu. 

Umræður: 

Ástþór Árnason velti fyrir sér skilgreiningum og orðalagi tillögunnar, spurði hvort ætti að 
sleppa því að skilgreina hvaða fjármuni kynni að vera um að ræða, hversu miklir þeir ættu að 
vera og við hversu langan tíma ætti að miða þegar unnið yrði að því að fá meira fé inn í 
samninginn, til þessa tilgreinda verkefnis. 

Þórarinn Ingi Pétursson tók undir orð Ástþórs, efni tillögunnar væri gott, en það vantaði 
hvaða fjármuni væri verið að tala um, það þyrfti að afmarka. Ræddi um 
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markaðsstöðugleikasjóð, sagðist ekki hafa verið yfir sig hrifinn af þeirri hugmynd fyrir fram. 
Sá sem hefði komið með hugmyndina inn á fundinn hefði valdið því að ýmsir fulltrúar hefðu 
fengið ímugust á tillögunni frá upphafi. Skoraði á Oddnýju Steinu að fara betur yfir málið 
varðandi stofnun slíks sjóðs. 

Erlendur Ingvarsson benti á að nú þegar hefði verið skrifað um það í Morgunblaðið að búið 
væri að samþykkja það að stofna markaðsstöðugleikasjóð en það væri misskilningur. Rætt 
hefði verið um það daginn áður að fá fjármagn til að létta á offramboði lambakjöts strax, 
markaðsstöðugleikasjóður yrði til frambúðar og lengri tíma, en myndi ekki breyta því sem 
gerðist komandi haust. Ekki ynnist tími til að stofna sjóðinn þannig að hann yrði farinn að 
virka næsta haust. Sagði mega samþykkja tillöguna en svo yrði að henda henni strax á eftir. 

Oddný Steina Valsdóttir sagði 3 vikur liðnar frá því að byrjað hefði verið að vinna að þeirri 
leið sem tillagan miðaðist við. Hugmyndin væri að nota sjóðinn sem sveiflujöfnunartæki og 3-
400 milljónir þyrfti inn í þann sjóð strax ef hann ætti að geta unnið verk sitt í haust. Eðlilegt 
væri að nýta ónýttar beingreiðslur í þetta verk, að auki væru eftir 29 milljónir frá verkefninu 
frá síðasta ári. Sjóðurinn gæti síðan fjármagnað verkefnið „Aukið virði sauðfjárafurða“ í 
framtíðinni. Lagaleg útfærsla væri ekki komin og ekki lægi fyrir hvort þetta væri 
framkvæmanlegt. Ekki væri í boði að lækka skilaverð til bænda frá því sem það væri núna. 
Áhugavert væri að láta reyna á stofnun þessa sjóðs, ekki væri hægt annað en leita allra leiða 
til að grynnka dýfuna á markaðinum.Tollasamningar og innflutningur á hráu kjöti væru 
handan við hornið. 

Jóhann Ragnarsson sagði með ráðum gert að tilgreina ekki hvaða fjármuni ætti að nýta til 
þess sem tillagan greindi, treysta ætti stjórninni til að finna þá fjármuni. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Númer tillögu: 06.03 
Nefnd:    Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd   
Flutningsmaður:  Gunnar Sigurjónsson  
 
Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnar LS að vinna áfram að 
rannsóknum og markvissum undirbúningi kolefnisjöfnunar greinarinnar.  

Greinargerð:  

Landssamtök sauðfjárbænda hafa markað framtíðarstefnu fyrir greinina og þar er kolefnisjöfnun eitt af 
framtíðarmarkmiðum. Mikilvægt er vinna skipulega að rannsóknum á kolefnislosun greinarinnar og finna 
skýrar og hnitmiðaðar aðgerðir til kolefnisjöfnunar sem jafnframt eru byggðar á traustum og öruggum 
rannsóknum.  

Umræður: 

Erlendur Ingvarsson hafði áhyggjur af því hversu dýrt yrði að vinna að þessu máli. Samtökin 
hefðu ekki efni á að ráðstafa miklu fé í verkefnið. Kolefnisjöfnunin væri svo nýkomin inn í 
umræðuna að fólk virtist vart vita hvað í henni fælist. Gott mál væri ef bændur fengju greitt 
fyrir kolefnisjöfnun. Sérfræðivinna væri hins vegar dýr, fara yrði varlega í þessum efnum. 
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Böðvar Sigvaldi Böðvarsson spurði hvaða rannsóknir LS hefðu stundað hingað til í þessu efni. 
Benti á að samþykkt hefði verið á Búnaðarþingi að auka rannsóknir á þessu sviði, láta ætti 
Bændasamtökin um það starf, ekki væri þörf fyrir að vinna þetta á tvennum vettvangi. 

Sigurður Þór Guðmundsson lagði til eftirfarandi breytingu á tillögunni: 

„Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnar LS að hafa 
samstarf við BÍ  um kolefnisjöfnunar greinarinnar.“ 

Málinu vísað aftur til nefndarinnar. 

 

Hádegishlé kl. 12:00 

Oddný Steina Valsdóttir, formaður LS veitti 21 veitingastað viðurkenninguna „Icelandic 
Lamb Award of Excellence“. Viðurkenningin var veitt veitinga- og gististöðum fyrir 
framúrskarandi matreiðslu á íslensku lambakjöti og eftirtektarverð störf við kynningu á 
kjötinu fyrir ferðamenn. 

 

Fundi fram haldið kl. 13:05 

9. Afhending verðlauna sæðingahrúta 

Besti lambafaðir sæðingastöðvanna framleiðsluárið 2017 

Eyþór Einarsson, Árni B. Bragason og Lárus G. Birgisson afhentu verðlaun fyrir besta 
lambaföður sæðingastöðvanna framleiðsluárið 2017 og fékk hrúturinn Börkur 13-952 frá Efri-
Fitjum í Fitjárdal í V.-Hún. þau verðlaun sem byggðust á mati á afkvæmum haustið 2017. 

Mesti kynbótahrútur sæðingastöðvanna 2018 

Verðlaunin fyrir mesta kynbótahrút sæðingastöðvanna 2018 komu í hlut Vála 10-907 frá 
Gunnarsstöðum í Þistilfirði. Þau afhentu Eyþór, Árni og Lárus einnig. 

 

Framhald af afgreiðslu mála: 

Númer tillögu: 06.03 
Nefnd:    Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd   
Flutningsmaður:  Gunnar Sigurjónsson  

Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnar LS að hafa samstarf við 
BÍ að undirbúningi kolefnisjöfnunar greinarinnar.  

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 
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Sæunn Káradóttir gerði grein fyrir því að Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd hefði ákveðið að 
skila ekki frá sér tillögu nr. 06.02. Ályktanir frá Búnaðarþingi gengju í sömu átt og tillagan og 
því hefði nefndin ekki séð ástæðu til að senda tillöguna frá sér. 

 

Númer tillögu: 04.01 

Nefnd:   Markaðsnefnd 

Flutningsmaður:  Þórarinn Ingi Pétursson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu dagana 5.-6. apríl 2018 beinir 
því til Icelandic lamb að kanna hvort að forsendur séu til að fá lambakjöt vottað sem 
hollustuafurð.  

Þórarinn Ingi Pétursson gerði grein fyrir afgreiðslu nefndarinnar.  

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 
Númer tillögu: 04.02 
Nefnd:   Markaðsnefnd 
Flutningsmaður:  Þórarinn Ingi Pétursson 
 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu dagana 5.-6. apríl 2018 hvetur 
alla aðila sem koma að sölu og markaðssetningu landbúnaðarafurða að hafa eftirfarandi atriði 
að leiðarljósi. 

 Kolefnisfótspor  
 Umhverfisfótspor 
 Upprunamerkingar 
 Lyfjanotkun 
 Dýravelferð 

 

Umræður: 

Jóhann Pétur Ágústsson sagðist hafa spurt daginn áður og spyrði enn hvort ekki ætti að 
skilgreina kolefnisfótspor og umhverfisfótspor í tillögunni. 

Erlendur Ingvarsson sagði tillöguna eins loðna og hún gæti verið, lagði fram 
frávísunartillögu. 

Frávísunartillaga Erlendar borin upp. Atkvæði féllu þannig að samþykkir voru 15 og á móti 
15, þannig að frávísunartillagan féll að jöfnu og upprunalega tillagan því borin undir atkvæði í 
framhaldinu. 

Tillaga 04.02 samþykkt með meginþorra atkvæða. 
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Númer tillögu:  04.03 
Nefnd:   Markaðsnefnd 
Flutningsmaður:  Þórarinn Ingi Pétursson 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu dagana 5.-6. apríl 2018 beinir 
því til Icelandic lamb að markaðssetja lambakjöt fyrir ungt fólk með tilliti til nútíma 
markaðssetningar. 

Umræður: 

Jóhann Ragnarsson lýsti stuðningi sínum við tillöguna. 

Oddný Steina Valsdóttir sagði fjármagn til Icelandic lamb eingöngu vera eyrnamerkt til 
markaðssetningar fyrir erlenda ferðamenn hér á landi og markaðssetningar utan landsteinanna, 
mikilvægt væri að það kæmi fram og væri haft í huga. 

Þórarinn Ingi Pétursson ræddi tilurð tillögunnar, henni væri beint að markaðssetningu fyrir 
ungt fólk utan landsteinanna. 

Svavar Halldórsson lýsti því yfir að starfsfólk Icelandic lamb treysti sér til þess að vinna eftir 
tillögunni án þess að brjóta gegn samkomulagi fyrirtækisins við stjórnvöld. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

10. Kosningar til stjórnar 

 

Kosning stjórnarmanns úr Norðausturhólfi, einn hafði gefið kost á sér, Böðvar 
Baldursson í Ysta-Hvammi, þannig að allir félagsmenn í því hólfi voru í kjöri.  

Niðurstöður 

Böðvar Baldursson   27 atkvæði. 

Sigurður Þór Guðmundsson  14 atkvæði. 

Aðrir fengu færri atkvæði. 

Auðir eða ógildir seðlar   1. 

 

Kosning stjórnarmanns úr Suðurhólfi, einn hafði gefið kost á sér, Trausti Hjálmarsson í 
Austurhlíð, þannig að allir félagsmenn í því hólfi voru í kjöri. 

Niðurstöður: 

Trausti Hjálmarsson    37 atkvæði. 

Erlendur Ingvarsson    4 atkvæði. 
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Aðrir fengu færri atkvæði. 

Auðir og ógildir seðlar    3. 

 

Kosning þriggja manna til setu í varastjórn. Einn hafði gefið kost á sér, Einar Guðmann 
Örnólfsson og voru því allir félagar samtakanna í kjöri. 

Niðurstöður: 

Einar Guðmann Örnólfsson  31 atkvæði. 

Sigurður Þór Guðmundsson  21 atkvæði. 

Erlendur Ingvarsson   11 atkvæði. 

Aðrir fengu færri atkvæði. 

 

 

Framhald af afgreiðslu mála: 

Númer tillögu: 01.04 

Nefnd:   Endurskoðunarnefnd 

Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 

Nefndin leggur til að erindi frá Félagi sauðfjárbænda við Eyjafjörð og Félagi sauðfjárbænda á 
Suðurfjörðum um upptöku framleiðslustýringar verði tekið út af dagskrá fundarins og vísað til 
stjórnar LS í samræmi við 4. grein starfshátta aðalfundar LS.  

Samþykkt samhljóða. 

 

Númer tillögu:  01.01 

Nefnd:   Endurskoðunarnefnd 

Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 ályktar.  

Vegna hruns í afurðaverði og þ.a.l. brostins rekstrargrundvallar sauðfjárbúa þá fara samtökin 
fram á að stuðningsgreiðslur við sauðfjárrækt samkvæmt liðunum, gæðastýringu og 
býlisstuðningi, samkvæmt sauðfjársamningi verði frystar á hverri jörð, frá og með árslokum 
2018 til ársins 2023 eins og þær líta út í ársáætlun 2018, samt með viðmið í framleiðslu betra 
ársins 2016 og 2017. Greiðslur verði skilyrtar við búsetu og atvinnurekstur á viðkomandi jörð. 
Greiðslumark verði áfram framseljanlegt og geta greiðslur þess vegna flust búa á milli í 
samræmi við viðskipti bænda þar um. Framlög samkvæmt samningnum árin 2019, 2020, 
2021 og 2022 verði þau sömu og árið 2018 að teknu tilliti til verðlagsbreytinga og vatnshalla 
samnings.  
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Ásetningshlutfall fari þó ekki undir 0,5.  

Þó verði einstökum bændum heimilt að draga meira úr eða hætta sauðfjárframleiðslu, og 
halda öllum eða hluta af sínum greiðslum gegn skilyrðum sem m.a. geta verið eftirfarandi; 

Aldurstengdar ástæður. 

Fjárfesting og önnur uppbygging á jörðunum.  

Árið 2023 taki taktur samningsins við eins og honum er lýst árið 2019 og framvegis.   

Þá geta greiðslur litið svona út m.v. sama verðlag og reiknað var með í gerð 
sauðfjársamnings.  

 2018 2019 2020 2021 2022 
Beingreiðslur 2267 2256 2142 2132 2114 
Gæðastýring 1679 1672 1603 1597 1582 
Gripagreiðslur 0 0 0 0 0 
Býlisstuðningur 194 193 185 185 183 
Ullarnýting 437 436 430 428 424 
Fjárfestingast. 48 48 95 95 94 
Svæðisb.stuðn. 145 145 143 143 141 
Aukið virði 145 145 95 95 94 
Alls 4915 4895 4693 4675 4632 

 

Sigurður Þór lýsti því að hér væri opnað fyrir það að leyfa bændum að leggja framleiðslu 
lambakjöts alveg af og þiggja samt einhverjar greiðslur að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 
Fagnaði allri umræðu um efnið, vildi fá stuðning við tillöguna, einhverri niðurstöðu yrðu 
fulltrúar að komast að á þessum fundi, ákveðin samstaða þyrfti að ríkja um þær tillögur sem 
samþykktar yrðu á fundinum, vonandi yrði staðan öll önnur að ári. Fólk yrði að segja skoðanir 
sínar hér og nú eða þegja ella. 

Umræður: 

Þóra Sif Kópsdóttir sagði að betra væri að hafa fleiri en eitt viðmiðunarár í gæðastýringunni, 
en með því að samþykkja tillöguna væri hún að samþykkja það að taka ríkisstuðninginn af 
eina unga bóndanum sem væri á Snæfellsnesi. Ásetningshlutfallið væri í lagi að hafa 0,5 en 
sín vegna mætti það fara niður í 0,0. Sagðist ekki geta samþykkt frystinguna, hún myndi geta 
þvælst fyrir sauðfjárbændum víða, hina hluta tillögunnar gæti hún hins vegar samþykkt. 

Þórarinn Ingi Pétursson sagðist koma til með að styðja tillöguna, en velti frystingunni fyrir 
sér, hún kæmi örugglega ýmsum illa og ekki síst nýliðum, benti á að ef til vill mætti skipta 
orðinu jörð út fyrir framleiðslueiningu í texta tillögunnar, þar sem talað væri um „… búsetu og 
atvinnurekstur á viðkomandi jörð“. Hefði viljað ganga lengra en tillagan gerði. 

Geir Gíslason sagði þetta eina af þeim tillögum sem fyrir fundinum lægju sem verulegu máli 
skipti, sagðist styðja hana, hér hefðu framleiðsluhvatar verið aftengdir. 
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Ástþór Árnason sagðist hefði viljað ganga lengra en tillagan gerði, samþykkt hennar gæti þó 
komið sér ákaflega vel fyrir sig. Sagt hefði verið að 30 ár tæki kúabónda að kaupa kvóta til að 
komast inn í mjólkurframleiðslu af krafti, það væri sennilega vegna þess að ekki vantaði 
mjólk, kvótinn væri örugglega aðgengilegur ef mjólk vantaði og það sama myndi að líkindum 
gilda fyrir lambakjötsframleiðsluna. Sagðist ekki myndi tala gegn því sem samþykkt yrði á 
fundinum.  

Jóhann Pétur Ágústsson sagði tillöguna sennilega það illskásta sem hægt væri að gera í 
núverandi stöðu. Benti á að breyta þyrfti texta tillögunnar í það að miða við það 
endurskoðunarákvæði sem væri í búvörusamningnum fyrir árið 2023. 

Ásta Flosadóttir sagði verða að taka ákvörðun á fundinum. Hefði viljað fá meiri umræðu um 
mál þau sem komið hefðu frá Eyfirðingum og Suðurfirðingum á Austurlandi um 
framleiðslustýringu í greininni. Ef ekki næðust tök á framleiðslunni gerðist ekkert, bændur 
þyrftu að komast undan því taki sem afurðastöðvarnar hefðu á þeim og þær síðan undan taki 
smásöluverslunarinnar. Sagðist hafa spurt á netinu hvort sauðfjárbændur ætluðu að fækka fé 
sínu í haust, enginn sem svaraði hefði sagst ætla að gera það en nokkrir hefðu sagst ætla að 
fjölga fé sínu. Hver og einn bóndi horfði á sitt bú og fjölgaði fé til þess að auka tekjurnar. 
Fyrirliggjandi tillaga tæki að líkindum framleiðsluhvatana úr sambandi og það væri jákvætt. 
Þó tillagan yrði samþykkt, yrði að semja við ríkið og ekki væri gefið að ríkisvaldið samþykkti 
það sem hér lægi fyrir. Frábað sér skoðanakúgun. Sagðist styðja tillöguna að óbreyttu. 

Sigvaldi H. Ragnarsson sagðist styðja tillöguna eins og hún væri núna. Vandaverk hefði verið 
að komast að þeirri niðurstöðu sem hér lægi fyrir. Að líkindum myndu ýmsir bændur vilja 
fækka fé sínu á komandi hausti, tillagan myndi hvetja bændur enn frekar til fækkunar. Senda 
yrði tillöguna til endurskoðunarnefndar búvörusamninga og þar gæti hún tekið breytingum. 

Oddný Steina Valsdóttir sagði stjórn hafa velt framleiðslustýringu rækilega fyrir sér, hún hefði 
hins vegar ekki séð neina útfærslu slíkrar stýringar sem ekki hamlaði greininni til lengri tíma í 
samkeppni við aðrar kjötgreinar. Sagðist ekki vita hversu mikið fé fækkaði á komandi hausti, 
bjóst við að það yrði meira en 4% sem hefði verið fækkunin á síðasta hausti. Sagði ráðgert að 
gera skoðanakönnun meðal bænda um hvort þeir vildu fækka fé í haust. Beindi því til 
formanns nefndarinnar hvort tengja ætti gæðastýringargreiðslurnar aftur 2020 eða 2021, hvort 
nefndin hefði reynt að átta sig á áhrifum þess. 

Jón Kristófer Sigmarsson sagði fyrstu hugsunina verða alltaf að vera þá að selja meira 
lambakjöt, en eins og staðan væri, yrði að draga úr framleiðslunni og hér lægi að líkindum 
fyrir illskásta leiðin til þess, hann styddi tillöguna eins og hún lægi fyrir. 

Davíð Sigurðsson gat ekki samþykkt tillöguna, liðið væri eitt ár af búvörusamningnum og þar 
hefði verið samþykkt að leggja af að hægt væri að framselja ríkisstuðninginn en hér væri verið 
að leggja til að taka það verklag upp aftur, sagðist ekki sjá hverju tillagan breytti varðandi 
framleiðslumagn lambakjöts. 

Einar Guðmann Örnólfsson sagðist hafa verið í nefndinni sem legði þessa tillögu fram. Eftir 
nokkra orrahríð og góðar umræður í nefndinni hefði tillagan orðið svona, var stoltur af því af 
hve mikilli yfirvegun hefði verið rætt um málið. Inngrip hefði alltaf áhrif á einhverja, jafnvel 
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misgóð áhrif. Rætt hefði verið í nefndinni hvort tengja ætti gæðastýringuna aftur fyrr en 
tillagan gerði ráð fyrir, en niðurstaðan væri þessi. Sagði tillöguna eiga að leiða til þess að 
bændur fengju aðeins fleiri krónur á framleitt kg. en ella hefði orðið. Tillagan miðaði að því 
að halda jörðum í byggð. 

Hallfríður Ólafsdóttir sagði tillöguna ekki endilega lýsa óskastöðunni sem hún vildi sjá fyrir 
greinina til framtíðar. Sagðist samþykkja tillöguna en væri ekki sérlega hrifin af 
áframhaldandi framsali ríkisstuðnings. Það að veita fjármagni í útgönguleiðir úr greininni 
hefði verið gert áður, fannst varasamt að nýta mjög mikið fjármagn til þeirra hluta. 

Sigurður Þór Guðmundsson sagði að það sem við væri átt í tillögunni, væri að greiðslurnar 
væru tengdar við framleiðslueiningar eða framleiðendur, þó þarna stæði „jörð“. Tengja mætti 
gæðastýringuna fyrr ef ástæða þætti til, taka mætti það mál til umræðu þegar vilji væri til 
þess. Bjóst við því að viðsemjandinn gæti hugsað sér að breyta framgangi málsins. 

 

Tillagan samþykkt með þorra greiddra atkvæða gegn 4. 

 

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. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Framhald á afgreiðslu mála: 

Númer tillögu:  05.01 

Nefnd:  Framleiðslunefnd 

Flutningsmaður:   Ástþór Örn Árnason 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda beinir því til sláturleyfishafa að láta í ljós óskir 
sínar um einstaka gæðaflokka dilkakjöts í verðskrám sínum með skýrari hætti en nú er, svo 
aukið vægi sé á betri flokka dilkakjöts. 

Umræður: 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson var mjög efins um tillöguna. Sagði gæðaflokkakerfið vera komið 
frá bændum, spurði hvað sláturleyfishafar vildu í þessu efni og hvort fulltrúar vissu það. 
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Sagðist búast við að sláturleyfishafar vildu einfalda flokkunina og minnka verðmuninn á 
þeim. Var mótfallinn tillögunni. 

Anna Berglind Halldórsdóttir óttaðist afleiðingar tillögunnar, yrði hún samþykkt, verið væri 
að gefa sláturhúsunum grænt ljós á að borga ekkert fyrir skrokka undir 12 kg. og yfir 20 kg. 
Var mótfallin tillögunni. 

Sigurður Þór Guðmundsson vísaði til þess að fundur sem þessi hefði samþykkt ákveðna 
verðtöflu til að ráða verðhlutföllum lambakjöts. Lagði fram frávísunartillögu á tillöguna. 

Frávísunartillagan samþykkt og tillögu 05.01 því vísað frá. 

 

Númer tillögu:  05.02 

Nefnd:  Framleiðslunefnd 

Flutningsmaður:   Ástþór Örn Árnason 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 skorar á alla sláturleyfishafa að grunnverðskrá 
dilkakjöts haustsins 2018 liggi fyrir eigi síðar en 1. maí næstkomandi. 

Greinargerð: Það er ótækt annað en að bændur viti fyrir sauðburð í vor hvaða verð þeir fái 
fyrir afurðir sínar í haust. Bændur geta þá brugðist við ef þeir sjá fram á að þurfa að bregða 
búi í haust sökum lélegrar afkomu. 

Umræður: 

Erlendur Ingvarsson sagði greinargerðina stinga í stúf við aðaltexta tillögunnar. Sagði 
sláturleyfishafa gjarna hafa sömu svörin við spurningu sem þessari, að þeir gætu ekki svarað 
neinu fyrr en komið væri fram á sumar. 

Jóhann Ragnarsson sagði fundinn nýbúinn að samþykkja tillögu um að opna á það að stofna 
markaðssjóð. Sagði geta komið röng skilaboð frá afurðastöðvunum ef þær yrðu pressaðar til 
að svara einhverju um kjötverð mjög snemma, jafnvel að þær gætu gefið upp lægra verð en 
þær treystu sér til að borga. Lagði fram frávísunartillögu. 

Frávísunartillagan samþykkt samhljóða þannig að tillögu 05.02 var vísað frá. 

 

 

Númer tillögu:  05.03 

Nefnd:  Framleiðslunefnd 

Flutningsmaður:   Ástþór Örn Árnason 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 leggur til að stuðlar á gæðastýringarálag fyrir 
árið 2019 verði: 

 Stuðull fyrir kjöt af lömbum 1,0 

 Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum ám 0,6 
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 Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum sauðum 0,6 

 Stuðull fyrir annað kjöt 0,3 
 
Ástþór sagði tillögu á fundinum sem gengi mikið lengra en þetta áður komna fram á 
fundinum, hann byggist við því að bæta þyrfti texta inn í þessa tillögu til nánari skýringar. Ef 
viðsemjandi sauðfjárbænda tæki ekki í mál það sem í fyrr samþykktri tillögu væri, þá þyrfti að 
vera búið að fjalla um þessa stuðla sem hér væri lögð fram afstaða til. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 

Næst var lögð fram ein tillaga í tveim hlutum, til breytinga á samþykktum samtakanna. 

Fyrri hluti:  Númer tillögu: 02.03 

Nefnd:   Félags- og fjárhagsnefnd 

Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

 

Breyting á samþykktum Landssamtaka sauðfjárbænda 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Bændahöllinni 5.-6. apríl samþykkir eftirfarandi breytingar á 

samþykktum samtakanna. 

Svona er greinin í dag (blálitaður texti fer út/breytist): 

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 og Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austurlands. 

Svona yrði hún eftir breytingar (gullitaður texti kemur inn): 

2. gr. 

LS eru samtök sjálfstæðra svæðisfélaga sauðfjárbænda og deilda sauðfjárbænda innan búnaðarsambanda 

og gæta hagsmuna þeirra í hvívetna. 
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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 og Félag sauðfjárbænda í Vopnafirði.  

Umræður: 

Einar Guðmann Örnólfsson ræddi um yfirstandandi breytingar á félögum sauðfjárbænda á 
Vesturlandi, en fram kom að Kjalnesingar ættu eftir að samþykkja þær breytingar, þannig að 
ekki væri tímabært að breyta samþykktum LS í samræmi við þær. 

Greinin samþykkt samhljóða. 

 

 

Seinni hluti:  Númer tillögu: 02.04 

Nefnd:   Félags- og fjárhagsnefnd 

Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

Breyting á samþykktum Landssamtaka sauðfjárbænda 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Bændahöllinni 5.-6. apríl samþykkir eftirfarandi breytingar á 

samþykktum samtakanna. 

Svona er greinin í dag (blálitaður texti fer út/breytist): 

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. 

Svona yrði hún eftir breytingar (gullitaður texti kemur inn): 

11. gr. 
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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 hvers aðildarfélags skal miðast við fjölda félagsmanna í LS sem ekki 

skulda gjaldfallin félagsgjöld eða hafa samið um greiðslu í félagaskrá 1. febrúar ár hvert og skal 

atkvæðisréttur og kjörgengi fulltrúa miðast við þá félagsmenn LS sem ekki skulda gjaldfallin félagsgjöld 

eða hafa samið um greiðslu 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. 

Greinin samþykkt samhljóða. 

 

Samþykktabreytingin borin undir atkvæði í heild sinni en til þess þurfti aukinn 
meirihluta atkvæða. 

Samþykkt með nær öllum greiddum atkvæðum. 

 

Númer tillögu: 02.01 
Nefnd:   Félags- og fjárhagsnefnd 
Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði, haldinn á Löngumýri 28.febrúar 2018 beinir 
því til Landssamtaka sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að meiri sameining ríki meðal 
sauðfjárbænda. 

Greinargerð:  

Allir sauðfjárbændur eru samfélagslega mikilvægir fyrir greinina. Þeir bændur sem eiga færra fé gegna ekki 
síður hlutverki í að „líma“ sveitasamfélagið saman en þeir sem eiga fleira fé. Það er ekki eðlilegt að LS sé að 
mismuna sauðfjárbændum eftir sauðfjárfjölda. Þegar hugtakið sauðfjárbóndi er skilgreint er eðlilegast að notast 
við samþykktan sauðfjársamning á milli bænda og ríkis, þ.e. að sauðfjárbóndi sé sá aðili sem á fé á lögbýli og er 
með það mikinn rekstur að hann flokkist undir virðisaukaskylda starfsemi.  

Félags- og fjárhagsnefnd leggur til að tillögunni sé vísað til stjórnar LS eins og heimild er gefin 
fyrir í 4. grein starfshátta aðalfunda LS.  

Samþykkt samhljóða að vísa tillögunni til stjórnar. 

 

Númer tillögu: 02.02 
Nefnd:   Félags- og fjárhagsnefnd 
Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

Aðalfundur FSHF haldinn á Skjöldólfsstöðum 9. mars 2018 skorar á Landssamtök 
sauðfjárbænda að taka aukinn þátt í ferðakostnaði þeirra fulltrúa sem lengst eiga að fara á 
aðalfund þar sem hann er alltaf haldinn á sama stað og því alltaf fulltrúar sömu aðildarfélaga 
sem bera mestan kostnað. 
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Félags- og fjárhagsnefnd leggur til að tillögunni sé vísað til stjórnar LS eins og heimild er 
gefin fyrir í 4. grein starfshátta aðalfunda LS. 

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða.  

 

Númer tillögu: 02.05 
Nefnd:   Félags- og fjárhagsnefnd 
Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 
 

Félagsgjöld 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 samþykkir að félagsgjald fyrir árið 2018 skuli 
vera 19.900 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 5.600 kr.  Er þetta í samræmi við ákvæði 7.gr. samþykkta LS. 

Umræður: 

Sigvaldi H. Ragnarsson benti á að hugsa þyrfti fyrir næsta aðalfund hvernig ætti að standa að 
rekstrinum, framkvæmdastjórinn væri í hálfu starfi, líklega þyrfti hann að vera í stærra 
starfshlutfalli, verkefnin væru ærin. Vildi að samtökin virkuðu vel og þeim þyrfti að sinna. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Tillaga 2.6 Starfskjör stjórnarmanna 

Einar Freyr Elínarson hafði framsögu fyrir tillögunni. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 

Tillaga 2.7 Fjárhagsáætlun 2018 

Flutningsmaður Einar Freyr Elínarson. 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 
Númer tillögu: 03.01 

Nefnd:   Allsherjarnefnd 

Flutningsmaður:  Hallfríður Ósk Ólafsdóttir 

Aðalfundur landssamtaka sauðfjárbænda 2018 beinir því til framkvæmdanefndar 
búvörusamninga að reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt nr. 1183/2017 verði breytt á þann 
veg að fyrsta greiðsla ársins samkvæmt búvörusamningi berist ekki seinna en fyrsta virka dag 
febrúarmánaðar. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 
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Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Númer tillögu: 03.02 

Nefnd:   Allsherjarnefnd 

Flutningsmaður:  Hallfríður Ósk Ólafsdóttir 

Aðalfundur landssamtaka Sauðfjárbænda 2018 tekur undir ályktun Búnaðarþings þar sem 
lögð er áhersla á að Byggðastofnun verði falið að vinna nýja greiningu á því hvaða landsvæði 
ættu að njóta svæðisbundins stuðnings og á hvaða forsendum. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Tillagan samþykkt með þorra greiddra atkvæða gegn 4.  

 

Númer tillögu:  05.03 

Nefnd:  Framleiðslunefnd 

Flutningsmaður:   Ástþór Örn Árnason 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 leggur til að stuðlar á gæðastýringarálag fyrir 
árið 2019 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 
 

Umræður: 

Merete Rabølle sagðist ekki sammála því að hafa þetta þannig að stuðull fyrir lambakjöt í 
gerðar flokknum P og fituflokkum 4 og 5 yrði 1,0, hefði viljað hafa þann stuðul mikið lægri. 

Tillagan borin undir atkvæði. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Kosningar tveggja fulltrúa til Búnaðarþings til tveggja ára, hinn þriðji, formaður 
samtakanna er sjálfkjörinn fulltrúi þeirra á Búnaðarþingi.  

Fundarstjóri lagði til að þeir fulltrúar sem yrðu í 3. til 5. sæti í atkvæðagreiðslunni yrðu varafulltrúar til 
Búnaðarþings og var sú tillaga samþykkt athugasemdalaust. 

Niðurstöður: 
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Aðalmenn voru kjörnir: 

Þórarinn Ingi Pétursson    24 atkvæði 

Jóhann Ragnarsson     17 atkvæði 

Aðrir fengu færri atkvæði. 

 

Varamenn voru kjörnir: 

Sigurður Þór Guðmundsson    9 atkvæði 

Þórhildur Þorsteinsdóttir     6 atkvæði 

Anna Berglind Halldórsdóttir     5 atkvæði 

Aðrir fengu færri atkvæði. 

 

Afgreiðslu mála fram haldið: 

Númer tillögu: 02.06 

Nefnd:  Félags- og fjárhagsnefnd 

Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

Starfskjör stjórnarmanna 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 samþykkir að starfskjör stjórnar LS verði með 
eftirfarandi hætti til aðalfundar 2019. 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 og annan ferðakostnað. 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

Samþykkt samhljóða. 
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Númer tillögu: 02.07 

Nefnd:   Félags- og fjárhagsnefnd 

Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 
 

Fjárhagsáætlun 2018 
 

  
 

 
Rekstrartekjur 18.615.500 

Búnaðargjald   
Félagsgjöld 18.615.500 
Aðrar tekjur   

 
 

Laun og tengd gjöld 12.700.000 
Laun starfsmanns 5.000.000 
Laun stjórnar 2.500.000 
Akstur starfsmanna 1.000.000 
Akstur stjórnarmanna og fulltrúa í nefndum 2.000.000 
Dagpeningar 750.000 
Mótframlag í lífeyrissjóð 600.000 
Tryggingargjald 800.000 
Annar kostnaður vegna starfsmanna 50.000 

  
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður 8.090.000 

Aðkeypt ráðgjöf 2.500.000 
Skrifstofukostnaður 200.000 
Heimasíða og tölvubúnaður 50.000 
Gjaldfærð áhöld og tæki 50.000 
Bókhaldsþjónusta 900.000 
Endurskoðun 250.000 
Kostnaður vegna aðalfundar 2.500.000 
Funda og ráðstefnukostnaður 100.000 
Ferðakostnaður og fargjöld innanlands 1.000.000 
Ferðakostnaður erlendis 0 
Markaðsupplýsingar 240.000 
Styrkir 250.000 
Auglýsingar 50.000 
Annar kostnaður 0 

 
 

Gjöld umfram tekjur án fjármagnsliða -2.174.500 
 

 
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 800.000 

Vaxtatekjur 800.000 
 

 
Aðrar tekjur og gjöld 1.600.000 

Hlutdeild í afkomu félaga 1.600.000 
Iceland Original ehf   

  
Afkoma ársins 225.500 
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Umræður:  

Anna Berglind Halldórsdóttir spurði hvort fyrir lægi hvort greiddur yrði arður af eigninni í 
Ístex. 

Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða. 

 

11. Önnur mál 

Erlendur Ingvarsson sagðist ánægður með að út af þessum fundi gengju fulltrúar með skýr 
skilaboð, slíkt hefði ekki verið raunin fyrir ári. Áður hefðu verið gerðar samþykktir sem ekki 
hefði náðst að vinna mikið með. Benti formanni LS á að láta formann BÍ alls ekki ráða 
ferðinni í viðræðum þeim um búvörusamningana sem fram undan væru við ríkisvaldið. 

Þóra Sif Kópsdóttir sagðist hafa gleymt hinum unga sauðfjárbóndanum á Snæfellsnesinu í 
fyrri umræðum, þeir væru tveir. Sagðist hafa fengið á tilfinninguna að hún væri á aðalfundi 
greiðslumarkshafa, hún ætlaði að tjá skoðun sína óhikað í framtíðinni. Fólk yrði að segja það 
sem því fyndist, ekki þegja þó það teldi sig vera í minnihluta. Þakkaði stjórn samtakanna fyrir 
vel unnin störf. Stjórnin þyrfti að vera sýnileg í umræðu á opinberum vettvangi, 
sauðfjárbændur þyrftu að láta vita af sér, ekki eingöngu til þess að kvarta, einnig ætti að segja 
frá því sem vel færi. Benti á að huga þyrfti að fjölbreytileikanum í stéttinni, lífrænni ræktun 
og fleiru. 

Sigvaldi H. Ragnarsson sagði fundinn hafa verið góðan, svo virtist sem fulltrúar væru nokkuð 
samstiga þrátt fyrir allt, einn daginn myndi birta til í afkomu greinarinnar. Fagnaði 
samkomunni sem hafði verið í hádeginu. Benti á að muna þyrfti eftir því að hrósa þeim sem 
gerðu góða hluti með afurðir þær sem sauðfjárbændur framleiddu. Þakkaði fundinn og óskaði 
stjórn velfarnaðar í störfum sínum í framhaldinu. 

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði fyrir traustið sem honum hefði verið sýnt með að kjósa hann 
sem fulltrúa samtakanna á Búnaðarþingi. Þakkaði fundinn. Ræddi um tillögu þá sem 
samþykkt hefði verið í tengslum við endurskoðun búvörusamningsins, stjórnin yrði að fá 
svigrúm til að vinna málin áfram. Verulega krefjandi verkefni væru framundan í tengslum við 
það verk, líta mætti svo á að verið væri að fara að búa til nýjan samning, raunveruleikinn væri 
sá. Samningurinn eins og hann kæmi til með að verða, yrði að einhverjum hluta mótaður í 
endurskoðunarnefnd búvörusamninga. Hvatti stjórn LS til að nýta grasrótina í stéttinni meira, 
fá hinn almenna bónda til að vinna meira með sér, þá næði stéttin betur saman. Upp myndi 
birta um síðir.  

Merete Rabølle sagði margt gott hafa komið fram á fundinum, erfitt ár væri að baki hjá 
stjórninni og erfiður tími væri einnig framundan, búið væri þó að leggja ákveðnar línur til að 
fara eftir á næstu missirum. Þakkaði samstarfið með stjórn LS. Hvatti stjórnina til að vera í 
góðu sambandi og samstarfi við sem flesta í stéttinni. Þakkaði fundinn. 
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Jón Björgvin Vernharðsson þakkaði stjórninni vel unnin störf að undanförnu, en brýndi hana 
einnig til að fylgja málum þeim sem hún hefði fengið til að vinna að, vel eftir. Hvatti fagráðið 
til að funda fyrr á árinu en gert hefði verið. Þakkaði fundinn og fagnaði því að fundurinn hefði 
komist að niðurstöðu, til hefðu orðið skilaboð sem fulltrúar tækju með sér.  

Jóhann Ragnarsson þakkaði traust sér sýnt með kosningu sem fulltrúa samtakanna á 
Búnaðarþing. Þakkaði fundinn og fagnaði því hversu vel hefði til tekist að leggja línur fyrir 
stjórn og samtökin fyrir næstu misseri. Sagði líklegt að ekki yrði öllum samþykktum 
fundarins vel tekið heima í héruðum, hvatti til þess að fulltrúar stæðu að baki stjórninni og 
formanni samtakanna. Mikið álag væri á formanninum og stjórninni, það fólk ynni fórnfúst 
starf fyrir stéttina, ljóst væri að það ynni eftir bestu sannfæringu. Þakkaði formanni og 
stjórninni fyrir vinnuframlag síðasta árs, vonandi yrði næsta ár aðeins auðveldara. 

Einar Guðmann Örnólfsson tók undir orð Jóhanns Ragnarssonar, þakkaði traustið sem fælist í 
því að kjósa sig til setu í varastjórn samtakanna, fundurinn hefði verið góður, þó hann hefði 
ekki verið án átaka. Sagðist skynja það að fulltrúar ætluðu að standa saman um það sem 
samþykkt hefði verið á fundinum.  

Eiður Gísli Guðmundsson þakkaði góðan fund. Ekki væri endilega hægt að búast við því að 
allir yrðu ánægðir með niðurstöðu hans.  

Sigurður Þór Guðmundsson þakkaði stjórn fyrir vinnuframlag hennar. Sagði sauðfjárbændur 
eiga meirihluta landsins þegar allt kæmi til alls og stjórn samtakanna skyldi því bera höfuðið 
hátt. 

Trausti Hjálmarsson þakkaði fyrir endurkjör í stjórn samtakanna. Þakkaði fulltrúum fyrir gott 
framlag til þingsins, formönnum nefnda og öðrum. 

Guðbrandur Björnsson gerði þá athugasemd við veitingu viðurkenninganna í hádeginu 
þennan dag, að ekkert hefði þar verið sagt frá því hvers vegna þeir sem fengu 
viðurkenningarnar hefðu fengið þær. Þakkaði fundinn, ekki virtust sér margir mjög ósáttir við 
það sem samþykkt hefði verið. Óskaði stjórninni velfarnaðar í því að fylgja samþykktum 
fundarins eftir. 

Oddný Steina Valsdóttir þakkaði hvatningu þá sem stjórnin hefði fengið og myndi hún að 
sjálfsögðu gera sitt besta í að fylgja samþykktum fundarins eftir. Vonaði að botninum í þeim 
öldudal sem greinin væri í, væri nú náð og leiðin lægi nú upp á við. Þakkaði starfsmönnum 
fundarins, fagnaði hreinskiptnum umræðum á fundinum. Þakkaði fulltrúum fundinn og óskaði 
þeim velfarnaðar. 

 

Fundi slitið kl. 16:34. 


