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Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 

Bændahöllinni við Hagatorg 
29. – 30. mars 2012 

 

Aðalfundur var settur í fundarsalnum Harvard á Radisson BLU, Hótel Sögu þann 29. 

mars,  kl. 10:00.  

 

1. Fundarsetning,  kosning embættismanna  

Sindri Sigurgeirsson formaður LS bauð velkomna formann Bændasamtaka Íslands, 

ráðuneytisstjóra Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, aðalfundarfulltrúa og aðra 

gesti. 

 

Í setningarræðu fór Sindri yfir mikilvægi þess að hitta andstæðinga sína, hlusta á skoðanir 

þeirra og leita leiða til að koma málum áfram til farsælla lausna með því að auka skilning. 

Hann fór yfir fjölmiðlaumfjöllun frá síðasta aðalfundi sem yfirleitt var jákvæð en á 

tímabili einnig mjög neikvæð. Hann fjallaði um landbúnaðarstefnuna í landinu og 

mikilvægi reglulegrar endurskoðunar. Hann fjallaði um styrki til matvælaframleiðslu og 

fjölda starfa tengdum landbúnaði. Hann fór yfir tengsl landbúnaðar og samlegðaráhrif við 

aðrar atvinnugreinar, s.s. ferðaþjónustu og skógrækt. Sindri fjallaði um sölumál og 

mikilvægi  heimamarkaðar en einnig mikilvægi  erlendra markaða. Bændur væru nú að fá 

um helmingi hærri greiðslur. Sindri sagðist hafa verið ánægður sem formaður 

sauðfjárbænda. Hann sat sinn fyrsta fund fyrir 14 árum og hefði verið í stjórn helming 

þess tíma. Að lokum þakkaði hann samstarfsfólki sínu vel unnin störf og gott samstarf og 

setti fundinn. 

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

 

Sindri lagði fram þá tillögu að fundarstjórar yrðu Aðalsteinn Jónsson, Klausturseli og 

Sigríður Jónsdóttir, Arnarholti. 

 

Aðalsteinn tók við fundarstjórn og benti á að fundur yrði ekki sendur út í beinni 

netútsendingu. Ritarar voru Einar Guðmann, Örnólfsson og Guðbjörg Helga 

Jóhannesdóttir sem ritaði á tölvu. Í kjörbréfanefnd voru tilnefndir; Böðvar Sigvaldi 

Böðvarsson, Anna Berglind Halldórsdóttir og Baldur Björnsson. 

 

2. Ávörp gesta  

 
2.1. Sigurgeir Þorgeirsson - ráðuneytisstjóri Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytisins 

Sigurgeir mætti fyrir hönd Steingríms Sigfússonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

og bar fundinum góðar kveðjur. Hann fór yfir samskipti ráðuneytisins og  bænda sem og 

hagsmuni stéttarinnar, s.s. samninga sem á milli þeirra gilda.  Hann sagði að umsjón með 

hagtölum yrði flutt til Landbúnaðarháskóla Íslands. Stefnt yrði að því að styrkja 

búreikningahald og búreikningauppgjör með því að flytja hliðstætt búreikningahald til  
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Hagstofu Íslands með stöðlum og samanburðarhæfum tölum.   

Sigurgeir vakti máls á riðu og NOR 98. Nú væri það síðarnefnda álitið 

hrörnunarsjúkdómur en ekki smitsjúkdómur. Hann velti upp hvort skera ætti niður heilar 

hjarðir þegar þessi tilfelli kæmu upp eða beita vægari aðgerðum og það væri nú til 

reynslu. Hann sagði það skoðun ráðuneytisins að breyta ætti um stefnu og milda aðgerðir. 

Ef mikil aukning yrði á tilfellum gæti þurft að endurskoða málið og líta á þetta aftur sem 

smitsjúkdóm. 

Hann talaði um gæðastefnu og mikilvægi góðrar umgengni. Tímabært væri að athuga 

hvort skerpa þyrfti reglur vegna gæðastýringar. Það veikti kerfið og tiltrú á 

gæðastýringunni ef menn sæju slæma umgengni hjá bændum með gæðastýringarstyrki.  

Sigurgeir fjallaði um sölumál lambakjöts og útflutning. Hann sagði umræður í gangi við 

ESB um stækkun kvóta en það væri tafsamur ferill.  

 

 

2.2. Haraldur Benediktsson – formaður Bændasamtaka Íslands. 

Haraldur sagði að Búnaðarþing 2012 hefði starfað undir hvatningarorðunum - Áfram 

íslenskur landbúnaður. Hann sagðist sannfærður um að landbúnaður væri í sókn og gæti 

vaxið meira á næstu árum. Sagði að BÍ og allir sem að landbúnaðarstörfum kæmu þyrftu 

að sameina krafta sína og samstarf. Þörf væri á að víkka starfsemina en ekki þrengja 

hana. Ekki mætti vanmeta samtakamáttinn. 

Haraldur kynnti stöðuna á væntanlegum breytingum ráðgjafarþjónustu Bændasamtakanna 

sem og þá baráttu sem LBHÍ væri í en fjárframlög hefðu ekki haldið í við aukna aðsókn 

nemenda. Hann ítrekaði að LS þyrfti að kalla eftir samstarfi við Menntamálaráðherra um 

eflingu stofnunarinnar og rannsóknarþjónustu þess í landbúnaði. 

Haraldur sagði búið að fjármagna ferðir ESB fulltrúa um landið til að bera út boðskapinn. 

Það væri sauðfjárbænda að spyrna á móti og láta í sér heyra. 

 
3. Skýrslur 
3.1. Skýrsla stjórnar LS – Sindri Sigurgeirsson 

Sindri sagðist lítið ætla að segja um skýrsluna að sinni því fundarmenn fengu hana fyrir 

tveimur vikum. Hann tjáði að hann hefði verið duglegur að fara á fundi hjá ýmsum félögum 

t.d. hjá Lions hreyfingunni og Rótarý klúbbum í kynningarskyni. Hann sagði það hafa vakið 

áhuga og hann fékk góða hlustun. Hann hvatti til opinnar umræðu um sauðfjárrækt og 

landbúnað. Hann kom þeim tilmælum til sauðfjárbænda að undirbúa sig vel fyrir 

frumsýningu kvikmyndar Herdísar Þorvaldsdóttur,“ Fjallkonan tötrum klædd“ (vinnuheiti 

myndar). Hvað varðar viðmiðunarverðið eru margir hugsandi hvort eigi að gefa það út eða 

ekki og þá hvernig á að standa að því. Marka þyrfti stefnuna. Að lokum gaf Sindri kost á sér 

sem fulltrúa til Búnaðarþings. 

                       Skýrslan lá prentuð fyrir fundinum og er auk þess birt á vef LS - saudfe.is 

 

3.2. Skýrsla um framvindu mála frá aðalfundi 2011 – Sindri Sigurgeirsson 

Skýrslan lá fyrir fundi og sýndi framvindu mála frá síðasta aðalfundi. Sindri sagði eitt mál í 

skýrslunni þarfnast frekari útskýringa, en það var ályktun um að fram færi stjórnsýsluúttekt á 

starfsemi Matvælastofnunar. MAST bað um tækifæri til að sanna sig og því var  ályktunin  
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ekki send út fyrir ári síðan. Í ljósi þess sem gerðist síðan með kadmíum málið,  iðnaðarsalt 

o.fl. á síðastliðnu starfsári þá kom einfaldlega ekki til greina að mæta hér á aðalfund Ls og 

skrifa í framvinduskýrslu að ályktun hefði ekki verið kláruð og send út. Óskuðum því eftir 

stjórnsýsluúttekt á MAST hjá Ríkisendurskoðun. Endurskoðun mun fara fram á þessu ári. 

Skýrslan lá prentuð fyrir fundinum og er auk þess birt á vef LS - saudfe.is 

 

 

3.3. Skýrsla fulltrúa LS í stjórn Ístex – Sigurður Eyþórsson 

Sigurður fjallaði um stöðuna undanfarið starfsár sem var nokkuð góð. Hann sagði að það yrði 

greiddur út arður fyrir 2011 og yrðu það 11 milljónir sem kæmu til útgreiðslu. 

Innanlandsmarkaður gaf eftir meðan erlendir markaðir styrktust. 

Skýrslan lá prentuð fyrir fundinum og er auk þess birt á vef LS - saudfe.is 

 

3.4. Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts – Sigurður Eyþórsson 

Sigurður fór yfir helstu sölutölur og notkun á grillvagninum.  

Skýrslan lá prentuð fyrir fundinum og er auk þess birt á vef LS - saudfe.is 

 

3.5. Reikningar LS – Sigurður Eyþórsson 

Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri LS, kynnti reikninga félagsins. Afgangur af rekstri 

var 2,2 milljónir árið 2011. Hann ítrekaði að rekstrarkostnaður ylti á hvað ákveðið yrði að 

gera og lægi ekki alltaf fyrir í upphafi árs vegna óvæntra uppákoma og atburða. Afgangur og 

arðgreiðslur höfðu borist frá Ístex upp á 1,4 milljónir og yrði sambærileg greiðsla í ár. 

Sigurður benti á tvö atriði í sundurliðun aftast. Í fyrsta lagi beitartilraun í Skutulsfirði vegna 

díoxíðmengunar. Eitthvað sem gerist aðeins í eitt skipti og atriði sem þótti mikilvægt að yrði 

skorið úr um.. Þarna var einnig kostnaður við að ljúka stefnumótunarvinnu LS. Óvæntur 

kostnaður varð vegna fjölmiðlaumræðu síðasta sumar, um 2 milljónir af þessum 2,7. Þetta 

vareinnig kostnaður sem félli ekki til aftur. 

Reikningar lágu fyrir fundinum áritaðir og endurskoðaðir 

 

4. Skýrsla kjörbréfanefndar og kynning fulltrúa –Böðvar Sigvaldi 

Böðvarsson 
Böðvar greindi frá því að nefndin hefði yfirfarið kjörbréfin og gerði ekki athugasemdir 

við þau. Hann las upp nöfn réttkjörinna fulltrúa. Allir voru mættir nema Jón Egill 

Jóhannsson sem var vekur í dag, en ætlaði að reyna að mæta seinni daginn. 

 

Félag Nafn Heimili 

Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu Sigurbjörn Karlsson Smyrlabjörgum 

Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu Ármann Guðmundsson Svínafelli 

Dsb. í Bsb. Kjalarnesþings María Dóra Þórarinsdóttir Morastöðum 

Dsb. í Bsb. Norður-Þingeyjarsýslu Einar Ófeigur Björnsson Lóni 

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

Dsb. í Bsb. Vestfjarða Jóhann Pétur Ágústsson Brjánslæk 
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Dsb. í Bsb. Vestfjarða Þorvaldur H. Þórðarson Stað 

Fsb. á Héraði og Fjörðum Sigvaldi H. Ragnarsson Hákonarstöðum 

Fsb. á Héraði og Fjörðum Aðalsteinn Jónsson Klausturseli 

Fsb. á Héraði og Fjörðum Hallgrímur Þórhallsson Brekku 

Fsb. á Héraði og Fjörðum Magnús Sigurðsson Víkingsstöðum 

Fsb. á Snæfellsnesi Albert Guðmundsson Heggstöðum 

Fsb. á Snæfellsnesi Gísli Þórðarson Mýrdal II 

Fsb. á Suðurfjörðum Guðmundur Valur Gunnarsson Lindarbrekku 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Jón Kristófer Sigmarsson Hæli 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Gísli Geirsson Mosfelli 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu Birgir Ingþórsson Uppsölum 

Fsb. í Árnessýslu Sigríður Jónsdóttir Arnarholti 

Fsb. í Árnessýslu Þorsteinn Logi Einarsson Egilsstaðakoti 

Fsb. í Árnessýslu Benedikt Kristinn Ólafsson Auðsholti VI 

Fsb. í Borgarfirði Baldvin Björnsson Skorholti 

Fsb. í Borgarfirði Þórhildur Þorsteinsdóttir Brekku 

Fsb. í Borgarfirði Einar Guðmann Örnólfsson Sigmundarstöðum 

Fsb. í Dalasýslu Þórarinn B. Þórarinnson Hvítadal II 

Fsb. í Dalasýslu Anna Berglind Halldórsdóttir Magnússkógum III 

Fsb. í Dalasýslu Jón Egill Jóhannsson Skerðingsstöðum 

Fsb. í Eyjafirði Birgir Arason Gullbrekku 

Fsb. í Eyjafirði Ásta F. Flosadóttir Höfða 

Fsb. í Rangárvallasýslu Erlendur Ingvarsson Skarði 

Fsb. í Rangárvallasýslu Baldur Björnsson Fitjamýri 

Fsb. í Rangárvallasýslu Ragnar Lárusson Stóra - Dal 

Fsb. í Skagafirði Halldóra Björnsdóttir Ketu 

Fsb. í Skagafirði Atli Már Traustason Syðri-Hofdölum 

Fsb. í Skagafirði Ásta Guðbjörg Einarsdóttir Veðramóti 

Fsb. í Strandasýslu Guðbrandur Sverrisson Bassastöðum 

Fsb. í Strandasýslu Guðbrandur Björnsson Smáhömrum 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Snorri Kristjánsson Stafni 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Sæþór Gunnsteinsson Presthvammi 

Fsb. í Suður-Þingeyjarsýslu Böðvar Baldursson Heiðargarði 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Gunnar Þórarinsson Þóroddsstöðum 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Mýrum II 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu Ólafur Benediktsson Miðhópi 

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu Ólafur Þorsteinn Gunnarsson Giljum 

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu Fanney Ólöf Lárusdóttir Kirkjubæjarklaustri 

 

5. Almennar umræður 
Aðalsteinn Jónsson þakkaði formanni góða setningarræðu og þrýsti á hann að bjóða sig 

fram með bros á vör. Hann sagðist vilja að LS gerði myndband til mótvægis við verk 

Herdísar. Hann minntist á kjötmatið sem væri sífellt í umræðunni Velti upp af hverju væri 

verið að meta dilka í 32 flokka þegar neytendur sæju aðeins 4. Velti upp hvort þyrfti 

gagngera endurskoðun til að lækka kostnað við mat hafa þá vöðvahlutfall sem 

leiðbeinandi þátt, það skipti bændur máli.  
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Hann sagði náttúruverndarlög til skoðunar og breyting á þeim lægi fyrir Alþingi. Það 

stæði til að stórskerða umgengnisrétt eigenda um land sitt sem og takmörkun þeirra á 

notkun atvinnutækja. Bændur hefðu ekkert um þetta að segja, UST ætti að stjórna þessu. 

Lagadeild HÍ er að meta hvort þessar væntanlegu lagabreytingar standist 72. grein 

stjórnarskrárinnar og er niðurstöðu að vænta í haust. 

Hann sagði Matvælastofnun ekki vera í tengslum við umheiminn. Árið 2009 var breytt 

skilgreiningu á riðu en þann 15. febrúar sl. hefði þessi skilgreining ekki enn borist inn í 

MAST.  Dregin hefði verið upp gamla mappan með niðurskurðarhnífnum í nýjasta 

riðutilfellinu.. Hann sagði að eigandinn hefði fengið að keyra fénu sjálfur á hestakerru. 

Reglurnar þyrftu að vera skýrari. Að hverju gengur fólk þegar riða greindist hjá því? 

Ekkert hefði verið gert.  

 

Erlendur Ingvarsson á Skarði þakkaði formanni ræðu og skýrslur. Hann hvatti menn til 

að vera ófeimna við hagsmunaaðila. Eitt væri að tala við þá og annað að gefa þeim lausan 

tauminn. Átti þar við Landgræðsluna og sagði að það þyrfti að taka á málinu. Hann sagði 

að stjórnin hefði örugglega lesið Bændablaðið síðasta ár um væntanlegar hertar reglur. 

Spurði formann af hverju þessi leið var farin en ekki sú leið sem var farin síðast. Hann 

sagði ekki hægt að fara frá þessum fundi og hafna þessum tillögum því það þyrfti að ræða 

við þessa menn. Hefði því verið betra að LS hefði stýrt ferðinni. 

 

Ármann Guðmundsson þakkaði stjórninni hve skýrslur lágu snemma fyrir. Hann sagðist 

velta fyrir sér því sem Sindri sagði um að bændur ættu að vera duglegri að tjá sig. Ekki 

væri gott að segja einhverja vitleysu, betra væri að þegja. Hann sagði það auðvelda 

undirbúning fyrir fund þegar gögn væru tilbúin svona tímanlega.  

 

Jóhannes Sigfússon þakkaði ágæta setningarræðu og það sem hefði þegar komið fram. 

Hann fór inn á örfá mál sem búnarþingsfulltrúi. Hann sagði nýafstaðið Búnaðarþing hafa 

verið gott og mikil samstaða hefði verið þrátt fyrir stór og afdrifarík mál. Menn voru 

mjög inn á því að nú þyrfti að ná samstöðu og koma fram sem ein heild. Hann sagði 

ráðgjafarþjónustuna vera stórt mál sem héngi saman við heildarfélagskerfi BÍ og 

Búnaðargjald sem nú væri ljóst að þyrfti að taka upp og breyta. Hann sagði tvo 

hæstarréttardóma fallna og það væri hægt að lenda í kærumáli og leiðindum. Fjármögnun 

hagsmunagæslu og félagsstarfs ætti að koma frá frjálsum framlögum en ekki gegnum 

skattpeninga. Samtökin yrðu að hugleiða hvernig þau ætluðu að fjármagna sig í 

framtíðinni.  BÍ væri ekki annað stætt en að taka upp einhvers konar félagsgjald. Ákveðið 

lágmark en einnig hámark. Samtök iðnarins, hefðu t.d. lagt á veltutengt félagsgjald, 

sambærilegt búnaðargjaldi í dag.  

Á Búnaðarþingi var mikið rætt um sjálfbærni í orku og þar væru spennandi möguleikar. 

Íslenskur Landbúnaður í heild ætti mjög raunhæfa möguleika á að draga úr orkukaupum 

um allt að 80% fram til 2020. 
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Stjórnsýsla MAST væri í ákveðnum farvegi og LS ætti að fylgjast með í stað þess að 

hamra á fortíðinni.    

Endurskoðun færi fram á ráðgjafarþjónustunni um þessar mundir. Hann sagði að það ætti 

ekki að hugsa eins og að bændur væru að fara að sauma bætur á gamla flík. Frekar ætti að 

hugsa um hvaða þjónustu væri þörf á og menn vildu sjá.  Vildi leita til búgreinafélaga og 

sérhæfa þjónustu meira. Sauðfjárræktin sem slík þyrfti á þessum tímamótum að meta 

hvað vantaði í þjónustuna, hverju mætti hætta og spara þannig peninga.  Jóhannes sagðist 

halda að sparnaður og samdráttur væri mögulegur í þessu kerfi og ætti að byrja í þessu 

húsi. Það ætti að nota tækifærið og taka á málunum. Velti upp að búnaðarsamböndin 

skiptu mögulega á milli sín búgreinum og þjónustu. Menn gætu síðan verið hvar sem er á 

landinu, en ábyrgðinni yrði dreift með þessu móti. Hann sá ákveðna þætti áfram hér í 

höfuðborginni, s.s. tölvuþjónustuna og fjármálaráðgjöf. 

Jóhannes sagðist sitja i stjórn Bjargráðasjóðs fyrir hönd BÍ.  Þar hefðu verið ærin verkefni 

í kjölfar eldgosa. Það þyrfti samhliða búnaðargjaldi að marka stefnu fyrir sjóðinn og 

ákveða hvernig ætti að þróa hann. Nefnd á vegum forsætisráðherra væri búin að fara í 

gegnum viðlagagjald o.fl. þætti. Ekki mikill áhugi þar að setja Bjargráðasjóð á. Hvernig 

ætti viðlagatrygging að yfirtaka ákveðna þætti sem Bjargráðasjóður hefði, s.s. 

ótryggjanlegar eignir.  Marka þyrfti traustan tekjusjóð, því annars færi hann illa á 

nokkrum árum.  

Jóhannes sagðist hafa verið Búnaðarþingsfulltrúi sl. 9 ár og lenti í stjórn BÍ, væri nú 

annar varaformaður BÍ. Vildi sitja áfram ef vilji væri fyrir því. Han gaf kost á sér eitt 

kjörtímabil í viðbót. 

 

Sigríður Jónsdóttir flutti ljóð eftir sjálfa sig því nokkrir voru þreytulegir. Káinn bjó í 

Vestur-heimi og orti ljóðið Sólskinið í Dakóda. Flutti eitt rindið af 11: 

 Dveljir þú í Dakot á 

 dag um sláttarleytið. 

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á hveitið. 

  

 Þegar ég verð fallin frá 

 og fúna í jörðu beinin 

 verður fögur sjón að sjá  

 sólina skína á steininn. 

 

Sigríður orti ljóð sjálf í hans anda og flutti það fyrir fundarmenn. Sólskin í 

Biskupsstungum: 

 Skammdegið er sorasvart 

 En síst er hugur þungur. 

 Þegar sólar skæra skart 

 skín um Biskupsstungur. 
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 Stundum hátíð halda má 

 Og hittast eins og núna  

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á frúna. 

 

 Vindar leiðir landið frá 

 leggja bönd á fossinn. 

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á hrossin. 

 

 Vorið kveikir von á brá 

 og vekur engja lífið 

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á þýfið. 

 

 Sauðir kroppa blómin blá 

 og birkiskógarlundinn. 

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á hundinn. 

 

 Sumardaginn margan má 

 moka fjárhúskrærnar. 

 Þá er heldur sjón að sjá 

 sólina skína á ærnar. 

  

 Rakki gjammar, rollur þá 

 renna á flutningspallinn. 

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á kallinn. 

 

 Granna er hollt að heilsa uppá 

 og hrista tóbaksklútinn. 

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á hrútinn. 

 

 Oft á Kili kveðast á 

 kátu smalasköllin. 

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á fjöllin. 
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 Smalamann í miðri á 

 mæðir grautarvömbin 

 Þá er fögur sjón að sjá 

 sólina skína á lömbin. 

 

 Með glas í hönd er gölt af stað  

 og gleymt er Drottins nafnið. 

 Þá er heldur huggun að 

 hafa birtu á safnið. 

 

Sigvaldi H. Ragnarsson þakkaði framkomin erindi og var sammála Sindra um það sem 

komið hefði fram um jákvæðni og stolt þess að vera sauðfjárbóndi.  Leiðindamál kæmu 

upp, svo sem landnýtingarmálin tengd gæðastýringu. Hefði reynslu af slíkum málum og 

það væri hundfúlt að þurfa að berjast fyrir eignar og nýtingarrétti  sínum með 

reglubundnum hætti þrátt fyrir að stunda sjálfbæra beitarnýtingu  . Sagði þetta eins og 

leik kattarins að músinni, það þýddi ekki að bogna og sýna uppgjöf. Landgræðslunni  

bæri líka að hlusta á sauðfjárbændur og þeirra sjónarmið. 

Hitt  málið var NOR 98 tilfellið á Jökuldal. Aðalsteinn rakti það hér fyrr, en þó langaði 

hann að minnast aðeins á málið. Taldi MAST ekki hafa staðið sig sem skyldi mikill 

seinagangur í málinu bar þó Þorsteini Ólafssyni dýralækni gott orð fyrir hans þátt í 

málinu.  Ömurlegt að halda fólki í óvissu vikum eða mánuðum saman að óþörfu eins að 

bóndinn skyldi hafa þurft að koma fénu frá sér sjálfur til förgunar  þar sem starfsmenn 

MAST klúðraðu flutningsmálunum.. Hann lýsti yfir vonbrigðum með BÍ gagnvart þessu 

máli því móralskur stuðningur væri nauðsynlegur. Tengdi því málið við félagskerfi LS. 

Jóhannes á Gunnarsstöðum hefði verið innan handar. Erindi sem voru send BÍ út af þessu 

máli voru móttekin í þögn, Sigurður Eyþórsson kvittaði þó fyrir móttöku LS. 

Hvatti til þess að fólk þyrfti ekki að standa í þessu öllu eitt næst. Nauðsynlegt væri að 

bjóða upp á lögfræðiaðstoð og ráðgjöf – að ferlið yrði klárt hér hér innan þessarar hallar 

okkar þegar næsta tilfelli greindist. Harðar samningaviðræður sem enginn tími væri til að 

standa í. Vitnaði í orð héraðsdýralæknis sem voru að MAST hefði  samþykkt  tvo 

trúnaðarmenn fjáreiganda. Síðan sagði MAST að þeir ætluðu ekki að greiða reikninga 

þessara manna.  

 

Sigríður Jónsdóttir vildi tiltekt hjá MAST. Hún sagði ekkert hafa breyst þar sl. 10 ár frá 

því riða kom upp á Suðurlandi. Þeir hefðu kveinkað sér undan ályktunum frá LS í fyrra 

og báðu um tækifæri til að gera betur, hefðu notað það til að bæta sig eins og 

fíkniefnasjúklingar. Sömu menn og skitu upp á bak sér fyrir 10 árum svívirtu nú fólk fyrir 

austan. Þessa menn bæri að reka úr starfi. Umburðarlyndi og tækifæri væri fullreynt. 

Bændur væru eins og einhver úrgangsflokkur. Sést á verðskrá hins opinbera. Rafmagnið 

getur hækkað, hverjar eru dýrustu neysluvörur í samfélaginu þ.e. eldsneyti til flutninga 
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sem dreifbýlisfólk þarf að nota. Þegar málið kom í fréttirnar frá umboðsmanni hjá okkur, 

þá prumpaði ríkisstarfsmaður og það var fréttaefni næstu tvær vikurnar hjá 

ríkisfjölmiðlum. Síðan til allrar blessunar gerðist það að MAST tók ekki eftir því að 

mávur dritaði á saltsekk á bryggjunni og þetta gat komið niður á einhverjum kratanum í  

 

Breiðholtinu og þá var það orðið mál.   Sagðist rétt ætla að vona að  Endurskoðunarnefnd 

fari þarna inn á árinu og hreinsi til. Henni fannst hún stundum búa í Sovétríkjunum eða á 

enn verri stað jafnvel, Ameríku. Hún vildi enga linkind gagnvart MAST.  

 

Helgi Haukur Hauksson hjó eftir því í fyrri ræðum um mikilvægi uppbyggingarstarfs og 

sagði það þurfa að halda áfram. Hann sagði að fleiri aðila þyrfti inn því þannig næði 

boðskapurinn til fleira fólks í landinu, fóðursalanna og annarra. Hægt væri að gera meira. 

Koma á framfæri mikilvægum fréttum o.s.frv. Helgi sagði birt viðmiðunarverð 

umhugsunarefni og að það þyrfti að tryggja að LS lenti ekki í sama drullupitti og í fyrra. 

Umræðunni væri ekki stýrt í fjölmiðlum frá LS. Hlutum þyrfti að koma til leiðar þannig 

að mark væri tekið á sauðfjárbændum Endurskoðun á kerfinu væri nauðsynleg,  snúa 

agnúum á kerfinu áður en það yrði gert fyrir menn. Hann taldi þetta halda áfram að 

harðna með hækkandi matvælaverði.  

 

Jón Kristófer Sigmarsson byrjaði á orðum Jóhannesar eftirhermu frá þorrablóti, „Vandi 

bænda er ærin.“Hann sagði bændur sjálfa eiga afurðastöðvar. Velti upp rekstri sláturhúsa 

því stöðugt þyngdist reksturinn og eftir því sem þau skiluðu minna yrði það sífellt minni 

peningur í vasa bænda. Sagði meira hægt að skipta sér af málinu en væri kannski 

óvinnandi vegur. Sagði förgunarkostnað hjá sér hafa farið úr 4 milljónum árið 2010 í 17 

milljónir 2011, en samt þurfti ekki að fara dýrustu leiðina á Hvammstanga. Öll tilskilin 

leyfi og eftirlitsmenn færu snarhækkandi. Í lögum og reglugerðum stendur alltaf að 

gjaldtaka eigi að standa undir kostnaði, ekkert meir. Bændur væru að verða 

matvælaframleiðendur og hann sagðist kvíða framtíðinni. Eftir korter yrði um að ræða 

háar upphæðir. Sauðfjárbændur ættu að skipta sér meira af. Mismat var 16%, hvernig 

hægt að bregðast við, þekkti það ekki, fækka flokkum? Vilmundur Jósepsson hjá 

Gæðafæði sem hefur verslað kjöt síðan 1982, spurði bróður sinn á fundi í vetur hvað þetta 

U og E þýddi, þekkti ekki þessa flokka! 

Varðandi fræðslumyndband, þá væri þetta spurning um mótvægi, nauðsynlega þyrfti að 

svara. Sagði ekki þurfa merkilega mynd til að svara Herdísi. Mælti með að farið yrði með 

kvikmyndavél  í göngur. 

Varðandi riðu þá fækkaði tilfellum. Menn virtust vera fastir á upphafsreit varðandi 

samninga. Spurði hvort kominn væri tími til að bændur, BÍ, lögfræðingar og samtökin 

byggju til staðlað form varðandi niðurskurð. Þegar tilkynning bærist um riðu, vissu menn 

að hverju þeir gengju. Mikið og gott skref ef þessi vinna hæfist strax.  
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Ólafur Þorsteinn Gunnarsson benti á að varðandi nýtingu lands þá hlytu bændur að 

hafa eitthvað um það að segja hvernig landið yrði bætt. Ferðaþjónustuaðilar tækju sér 

þann rétt að valta yfir rétt bænda, s.s. með skipulögðum göngum og jeppaferðum. 

Leyfisveitingu frá landeigendum og bændum væri ábótavant enda ekki beðið um neitt 

leyfi. Almannaréttur til að fara um lönd væri sterkur, en þegar ferðaþjónustuaðilar gerðu  

 

sér féþúgur af landi bænda, þá liti málið öðruvísi út. 

Samstarf við Landgræðsluna væri nauðsynlegt bændum. Hún ætti eftir að hafa meira um 

það að segja hvernig bændur höguðu sínum störfum.  Samstarf við þá væri því mikill 

kostur og mikilvægt að fá þá ekki á móti sér.   

Hann lagði til að stjórn LS gerði myndband um hvernig bændur lifðu í sátt við landið. 

Bráðnauðsynlegt verkefni og linnulaus áróður í garð sauðfjárbænda hefði neikvæð  

áhrif.  Umræða Þórólfs í HÍ kæmi upp heilu árgöngunum sem halda að þetta séu ekki 

störf sem fólk ætti að sækja í. Hann notaði tækifærið og bauð Þórólfi í eftirleitir í haust og 

á búið til sín með nemendur sína.  

 

Gert hlé á fundi 12:10 vegna hádegisverðar  

Fundur hófst að nýju kl. 13:00. 

 

5. Almennar umræður frh. 
Fanney Ólöf Lárusdóttir þakkaði góðar skýrslur og ræðu formanns. Hún sagði 

mikilvægt að bændur væru stoltir og ekki síður að þeir sýndu samstöðu. Hún sagðist hafa 

átt marga fundi með MAST, árangurinn af þeim fundum væri allof lítill og enginn. Það 

væri brýnt að tiltekt færi fram á starfsmannalista þeirra. 

Hún sagði mikilvægt að eiga gott samstarf við landgræðsluna. Margir sauðfjárbændur 

sinntu landgræðslustörfum og því mikilvægt fyrir báða aðila að samstarf væri sem allra 

best áfram.  

Sagðist vera að ljúka sínu tímabili eftir sjö ára setu. Hefði líka verið fulltrúi á 

Búnaðarþingi og var tilbúin að gefa kost á sér þar áfram. 

 

Einar Guðmann Örnólfsson sagði að ljóð Sigríðar hefði kveikt í sér, hún hlyti að hafa 

verið í Borgarfirði en ekki í Biskupsstungum. Var þyngri í seinni ræðu en fyrri, en nú 

væri andlitið bjartara eftir hádegisverð. Datt þá eftirfarandi vísa í hug; 

 Á fundum LS fjör er hjá 

 fulltrúunum dyggu. 

 Sólin risin aftur á 

 Andlitinu Siggu. 

 

Ármann Guðmundsson tók undir með Óla á Giljum, með gönguhópana og áganginn að 

einkalandi og meinti þá skipulagða starfsemi.  Hann sagði ferðamenn vinna miklar 

skemmdir á landinu, hefði aldrei séð slíkar skemmdir eftir sauðfé. Ferðamenn byrjuðu á 
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að elta kindagötur í göngum, en svo hefðu þær orðið stærri og stærri, vatn flæddi um og 

eftir sætu ljót sár. 

 

 

 

Stefán Vilhjálmsson sagðist vera starfsmaður MAST og hafa setið á fundinum. Hann 

væri forstöðumaður fyrir kjötmati. Þakkaði ágætt boð um að fá að sitja fundinn, hefði gert 

það árlega í 12 ár því sem næst. Fyrst var metið eftir 1998  með EUROP kjötmatskerfi og 

niðurstöður lágu fyrir frá 1999. Hann áleit þetta matskerfi hafa sannað gildi sitt varðandi 

ræktun og bændur hefðu fengið meiri upplýsingar frá því sem áður var. Fram fór ytri 

úttekt í fyrra og ástæðan var sú að meðal sláturleyfishafa væru aðilar sem tryðu því að 

kjötmatið væri í eðlilegum farvegi, því of hátt hlutfall færi í U og E. Hann sagði það ekki 

geta verið að við værum með 25% í U, því erlendis væri það 10-15% lægra. Sagði að allt 

hér væri á eðlilegu rófi og niðurstöður sýndu það. Jákvæðar niðurstöður. Sláturhúsin 

stóðu sig ágætlega en þó með undantekningum og yrði þeim tilfellum framfylgt.  

Ásakanir voru um að tveir sem sinntu yfirmati hefðu ekki verið samstíga (Norðmaður og 

Breti). Ein slík úttekt væri enginn heilagur sannleikur heldur ein stök úttekt. Margt þyrfti 

að spá í varðandi kjötmat. Yrði rætt hér á fundinum á skynsamlegum nótum.  

Skýrsla starfshóps um rafrænt kjötmat væri alveg í góðu lagi. Hægt væri að nota tækni 

við hluta af kjötmati. Miðað við þær niðurstöður sem fengust á síðustu sláturtíð nýttist 

það á ógallaða dilka. Það þyrfti samt sem áður kjötmatsmenn. Tækið væri stillt inn, tæki 

200 mælingar og reiknaði út frá því miðað við mat yfirmatsmanns. Tækið yrði svo 

forritað eftir því. Tækið þarfnaðist eftirlits, ýmislegt gæti gerst. Endurprógamma þyrfti 

mögulega tækið. Mannshöndin yrði því alltaf til staðar. 

 

Erlendur Ingvarsson sagðist alveg orðlaus. Þakkaði Stefáni að koma upp og að hann 

hafi þorað því. Úttekt var gerð í haust á kjötmati þar sem niðurstaðan var að MAST væri 

algerlega óstarfhæft í þessu mati. Nauðsynlegt væri að gengið væri gengið til verks og 

tekið til. Óvinnandi í dag að rækta sauðfé í þessu umhverfi. 

 

5.1. Svör við almennum umræðum – Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson 

Sindri þakkaði umræður. Fór yfir þá punkta sem snéru beint að samtökunum. Aðrir 

stjórnarmenn gætu svo bætt við ef þeir vildu. Í ræðu Aðalsteins kom fram mótleikur við 

mynd Herdísar og Sindri studdi þær hugmyndir. LS hefði stutt ýmist kvikmyndaefni og 

þá með því skilyrði að fá fullan aðgang að viðkomandi efni. Mikið efni væri því til.  

Varðandi kjötmatið þótti honum áhugavert þegar Aðalsteinn spurði hvort við þyrftum að 

nota þetta Europ mat, því menn með kjötvinnslur vissu ekki hvað þetta þýddi. Svör 

afurðastöðva væru ávallt á þá leið að þetta mat væri fyrir bændu, vildu ekki nota það í 

markaðssetningu til neytenda. Þarf þetta að vera? Er hægt að nota hlutfall fitu og vöðva í 

hverjum kjöthluta? Eyþór kæmi betur inn á það á eftir.  
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Varðandi náttúruverndarlög var skrifuð umsögn um málið. Stórhættulegt frumvarp og 

engin tilviljun að Svandís væri langóvinsælasti ráðherra í sitjandi ríkisstjórn. LS þyrfti að 

vera mjög vakandi. 

Varðandi riðu og Merki á Jökuldal væri málið með ólíkindum. Að menn skyldu alltaf 

lenda á byrjunarreit. Það vantaði upplýsingar um sjúkdóminn og hvort hann væri  

 

hættulegur. Ef venjuleg riða, þá væri mikilvægt að skipta ekki um aðferð í miðri á. Eftirá 

hefðu komið niðurstöður um að væri ekki eins hættulegt. Sindra fannst MAST hafa staðið 

sig ágætlega í að breyta um aðferð. Riða þýddi niðurskurð. Áherslunni var breytt og nú 

væri á ákveðinn hátt verið að viðurkenna að sá niðurskurður orðið hefur vegna NOR98 

var ónauðsynlegur. Hneisa að síðan þegar farið var að semja voru engar bætur greiddar, 

þeir sitji eins og ormar á gulli. Það ætti ekki að þurfa að þrasa um þetta mál og algerlega 

óþolandi staða. Tók undir það sem kom upp, að MAST hefði engan veginn verið til 

fyrirmyndar. Jákvætt hvernig MAST ætlaði að bregðast við, en svo brugðust þeir síðar í 

ferlinu.  

Sindri sagðist ekki geta svarað fyrir BÍ en LS bað um aðstoð fyrir hönd Stefáns, en fyrir 

misskilning var þessi bón ekki framkvæmd.  

Erlendur á Skarði ræddi um Landgræðsluna. Hafði áhyggjur að þeim hefði verið gefinn 

laus taumurinn. Til að útskýra hvernig þetta kom til þá var farið í endurskoðun á 

gæðastýringu. Bændur eru gagnrýnir sjálfir og segja að allir fái gæðastýringu og ekkert sé 

sérstak við hana. Sagði að alvara ætti að vera á bakvið hlutina og því var farið í 

endurskoðun. Hvað varðar landnýtingarþátt gæðastýringar,  þá fundaði stjórnin með 

Landgræðslunni eins og fyrri ár þá einu sinni á árinu og fór yfir málin. Þeir gagnrýndu 

ýmislegt varðandi gæðastýringarmál.Í núverandi reglugerðum væru ýmis ákvæði sem 

ekki væru nýtt. 

Stjórn óskaði eftir tillögu frá Landgræðslu um hvað vantaði inn. Fundurinn ætti að 

samþykkja plagg því styrkti samtökin að ræða málin og leggja fram sitt plagg. Það væri 

eðlilegt að leyfa Landgræðslunni að koma með tillögu til að ræða af skynsemi á 

fundinum. Sagði það ekki val að gera ekki neitt. Það yrði að leggja fram plagg, með 

annaðhvort markmiðum eða tilbúinni reglugerð með breytingum fyrir ráðuneytið. Ekki 

stæði til að hleypa Landgræðslunni í gegn með eitthvað sem LS væri ekki sátt við, en 

sjálfsagt væri að ræða málin. Þegar plaggið er klárt yrði ákveðið hvað yrði gert. 

Ármann spurði um hvatningu til að virkja bændur og auka samvinnu með deildum. Allir 

fomenn deilda fengu tölvupóst um fóður t.d. og eiga svo að dreifa áfram. LS væri alltaf 

tilbúið að dreifa svona efni áfram til bænda.  

Sindri brenti á að LS ætti mikið af glærupökkum sem bændur geta fengið aðgang að auk 

þess sem LS vildi gjarnan koma efni áfram. Mikið til af upplýsingum og gögnum sem 

væru tilbúin ef einhverjir eru með erindi. Áhugasömum bent á að hafa samband við 

Sigurðu Eyþórsson ef LS gæti hjálpað. 

Snéri sér að Sigríðarþætti Jónsdóttur og tók undir hvert einasta orð hennar í seinni ræðu 

hennar. Mjúka leiðin yrði farin og reynt að ná fram skynsamlegum hlutum. Það mistókst 
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reyndar að fara mjúku leiðina við MAST. Ákveðnir aðilar voru velviljaðir þar og vildu 

vinna hluti vel og skilmerkilega. Hann hlakkaði til úttektar ríkisendurskoðunar á Mast og 

útkomunnar. 

Tók undir með Jóni Kristófer um leyfisgjöld og hvaðeina sem lenti nú illa á 

sláturhúsunum. Allt stefndi í þennan farveg, starfsleyfi  í dýraverndarlögum, 

fóðurframleiðendur og það á eitthvað meira að koma, yrði bændum dýrt.  

Fagnaði að Ólafur á Giljum ætlaði að taka þórólf með sér í eftirleit, hann væri 

gönguhrólfur mikill. Ef menn gerðu ekki allt rétt, yrðu menni smalareiðir, en hann þóttist 

vita að Ólafur væri rólyndismaður. Sindri sagði Þórólfur tala eins við nemdur sína og 

fjölmiðla. Fór því til rekstors sl. sumar, fór ekki til að reka Þórólf. Ræddi um hver ímynd 

landbúnaðrins væri innan HÍ og umræðuhefð, er það eins og hjá Þórólfi Matt. Það var 

aldrei rætt hvort reka ætti einhvern, þó Þórólfur hafi skrifað um það í DV. Þetta væri 

alvarlegt mál fyrir HÍ, menn höfðu ágæta skoðun á HÍ í nýyfirstaðinni skoðanakönnun 

meðal bænda en hagfræðistofnun Hí og MAST skorti allt traust. Kötmatið yrði rætt á eftir 

og því færi hann ekki það nánar hér.  

 

Sigvaldi H. Ragnarsson þakkaði fyrir þann skilning sem NOR98 tilfellið á Merki fékk.  

Fór inn á eignar- og nýtingarrétt landeigenda. Hann þekkti vel til veiðimanna og því 

miður væru margir svartir sauðir í þeim hópi. Nauðsynlegt að standa fastir fyrir á eignar- 

og nýtingarrétti landeigenda. Misskilningur að hann talaði niður Landgræðsluna en hér 

væru gífurlegir hagsmunir og bændur þyrftu að standa á sínum rétti. Af hverju þyrfti að 

þyngja reglur þegar allt væri í stakasta lagi og beita forsjárhyggju. Beittu nú MAST fyrir 

sig. Sanngirni þyrfti að ríkja á báða bóga. 

 

6. Framlagning tillagna laganefndar LS –Einar Ófeigur  
Einar Ófeigur fór yfir tillögur laganefndar LS lið fyrir lið. Hann sagði að Félag 

sauðfjárbænda í Eyjafirði hefðu verið þeir einu sem sendu inn athugasemdir á tillögunum.  

 

Umræður um tillögur laganefndar. 

 Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði að ekki væri leyft að gera breytingartillögur á 

þessu skjali þar sem menn væru búnir að hafa margar vikur til leggja þær fram. 

Varðandi stjórnarkjörið og hólfaskiptingu var það hans skoðun og hefði ekki breyst 

að annaðhvort ætti að kjósa opið eða ef hólfaskipting yrði valin ætti hólfið að velja 

sinn mann og klára málið. 

 Sindri Sigurgeirsson þakkaði nefndinni fyrir störf þeirra og sérstaklega greinina 

„Varastjórn er skipuð þremur mönnum. Varastjórn er kosin til eins árs í senn. Landið 

er eitt hólf í kjöri á varastjórn“. Hann sagðist vilja að kosning færi fram ár hvert og 

væri á landsvísu. Góðir einstaklingar sætu í salnum og yrðu áfram. Vantraust væri að 

gera annað.  Sagðist ekki leggja fram breytingartillögu, menn ættu að setjast niður og 

ná sáttum og ef menn eru sáttir með þetta svona þá fagnaði hann því. 
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 Birgir Ingþórsson sagði að nú byggi ein stétt sauðfjárbænda á Íslandi í dag. Hefði 

viljað kosningu á stjórn á landsvísu, ekki hólfaskipta. Hitt væri gamli tíminn þegar 

margar stéttir voru. Hann sagði samgöngur betri og tæknivæðingu tengja 

sauðfjárbændur betur. LS félagsmenn ættu að velta því fyrir sér að standa saman sem 

einn maður og stefna að sama marki.  

 

 Ármann Guðmundsson tók undir með tveimur síðustu ræðumönnum. Vildi að 

landið væri eitt og ein heildarkosning. 

 Sigurður Þór Guðmundsson spurði um „þegar talað er um að „að opna 

félagsskapinn“, af hverju er þarna í 3 grein talað um sauðfjárbú og lögbýli. Af hverju 

bundið við lögbýli.  Hann lýsti yfir stuðningi við hólfaskiptinguna og fannst í lagi að 

viðurkennt yrði að mismunandi skoðunum væri haldið uppi.  

 Sigríður Jónsdóttir lýsti yfir stuðningi við hólfaskiptingu. Vildi að stjórnarmaður 

væri í nálægð við hvern einasta mann. Gat vel hugsað sér kynjakvóta og þá væri  

kynskiptiaðgerð alltaf kostur ef einhver væri ekki sáttur. Fannst tillögurnar 

málefnalegar, enginn fengi allt sem hefði skoðun á málinu og studdi hún tillöguna í 

einu og öllu. 

 Guðbrandur Sverrisson sagði Fannst fáir gallar við hólfaskiptinguna, menn byggju 

við afar við misjafnar aðstæður. Tók undir í einu og öllu með Sigríði Jónsdóttur. 

 Sindri Sigurgeirsson sagði eitt gleymast í umræðunni.  Um væri að ræða 

fulltrúafund og sá hópur sem kysi stjórn væri alls staðar af landinu. Hann sagði þetta 

ekki áhyggjuefni vegna þess. Þetta væri ekki sambærilegt við kosningu til 

stjórnlagaþings.  

 Jóhann Pétur Ágústsson vísaði til orða Sigríðar um kynskiptiaðgerðir og gantaðist 

með að hann héldi að Aðalsteinn yrði ljót kona. Hann sagði nefndarstörf hafa verið 

hundleiðinleg á köflum og hefði talað fyrir þessa skiptingu. Sagði 

svæðisskiptingarfyrirkomulagið hafa tekist vel.  

 Einar Ófeigur Björnsson svaraði spurningum. Hann sagði umræðuna ánægjulega þó 

ekki  hefði margt nýtt komið fram. Hann svaraði Sigurði með lögbýli, en það sé 

einfaldlega þannig að þeir vilja ekki fá 5 kinda karla úr þéttbýli inn í félagið. Hann 

sagði að ef þetta kerfi yrði samþykkt dyttu hólfafundir upp fyrir. Þær samkomur yrðu 

nú aflagðar, enda leiðinlegar að hans mati. Hann útskýrði jafnframt af hverju 

tillögurnar yrðu ekki strax virkar, en Bændasamtökin þyrftu einnig að leggja blessun 

sína yfir þessar tillögur. Ekki væri hægt að kjósa skv. nýja fyrirkomulaginu ef BÍ 

myndi síðan hafna fyrirkomulaginu. Kosið yrði því samkvæmt gömlu samþykktunum 

á morgun og ef  Bændasamtökin staðfestu tillögurnar yrði kosið samkvæmt 

nýsamþykktum tillögum að ári. 

 

Gengið var því næst til atkvæðagreiðslu. 

 

Tillögur um breytingar á samþykktum LS, niðurstöður atkvæðagreiðslu: 
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Gengið var til afgreiðslu á breytingum samþykkta. Atkvæðagreiðsla fór fram fyrir hverja 

grein sérstaklega.  

 

 

 

 

 -2., 3., 7., 8.,11.,14. og 15. grein: samþykktar samhljóða 

 -9. og 13. grein: samþykkt með öllum greiddum atkvæðum gegn einu 

Tillögur umbreytingar á samþykktum voru samþykktar samhljóða 

 

Tillögur um breytingar á starfsháttum á aðalfundum LS.-niðurstöður 

atkvæðagreiðslu: 

Atkvæðagreiðsla fór fram fyrir hverja grein sérstaklega.  

 - 2.- 7.grein voru allar samþykktar samhljóða.  

Tilögur um breytingar á starfsháttum LS voru samþykktar samhljóða 

 

7. Skýrsla nefndar um innleiðingu rafræns kjötmats – Eyþór Einarsson 
Eyþór kynnti niðurstöðu nefndar á vegum Markaðsráðs kindakjöts sem hann, Magnús 

Freyr Jónsson og Oddý Steina Valsdóttir sátu í. Hann sagði nefndina ekki hafa skilað af 

sér formlega því þau vildu fá rýni frá fundi áður en skil færu fram.  

Árið 2006 hófust prófanir á ástralska tækinu VIAscan. Skrokkum var rennt í gegnum 

skáp með videovél og mynd tekin af hverjum skrokk sem gerði fjölda mælinga. Þeir 

sögðust nota tækið til að reikna vöðvahlutfall skrokkanna og til að greiða bónus til 

framleiðenda. Þróaðist í að láta það meta samkvæmt Europ kerfinu. Mælingarnar eru þá 

orðnar fleiri. Fitan er metin samkvæmt lit á 6 punktum. 

Hlutverk nefndarinnar var að athuga hvaða reglum þyrfti að breyta svo nota mætti tækið, 

skoða kostnað og svo í þriðja lagi önnur atriði sem skipta máli. Nefndin var í sambandi 

við ráðuneytið og MAST. Breyta þyrfti reglugerð til að nota megi tækið og spurning er 

hvort þyrfti að breyta lögum um slátrun og þá sérstaklega grein eitt en þar stendur að 

kjötmatsmenn skuli meta allar sláturafurðir. Reglugerð breyti ekki því að rafrænt mat 

komi í stað kjötmatsmanns. 

Samkvæmt lögum og reglugerðum eiga kjötmatsmenn alltaf að vera til staðar. Tækið 

ræður ekki við laskaða skrokka og þá þarf mannsaugað. Búnaðurinn þarf að vera undir 

eftirliti. Kjöt-matsmaður metur skrokka sem tækið metur rekki. Búið er að sýna fram á að 

holdfyllingarmat sé í yfir 80% tilfella eins milli mannlegs mats og rafræns mats. 

Í kostnaðarútreikningum er gert ráð fyrir að öll húsin átta noti tækið en kaupa þurfi sjö 

tæki. Gert er ráð fyrir að þau sláturhús sem lóga færri en 30.000 dilkum muni borgi lægri 

afnota-gjöld en stærri sláturhúsin. Þrjú hús myndu flokkast í þennan smærri flokk. 

Upphafskostnaður hljómar upp á 138.147.100 kr (1038700 $), 19.058.425 isk fyrir stærri 

húsin og 18.060.925 kr fyrir minni húsin. Utan kostnaðar eru breytingar á tölvukerfum 
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húsanna, ferða- og uppihalds-kostnaður sérfræðinga sem og flutningskostnaðar 

innanlands á búnaði. Árlegur kostnaður: 

Er því alls 34.247.500 kr alls, 4.655.000 kr. fyrir stærri hús og 3.657.500 kr. minni hús. 

Nýtt tilboð barst um morguninn. Söluaðilinn skiptir ekki lengur í minni og stærri 

hús.Búið að lækka niður í alls $ 636200 eða 10.567.800 kr. á hvert hús auk þess sem öll 

leyfisgjöld voru tekin út fyrsta árið. Sagðist ekki alveg vera búinn að gegnumpæla og því  

 

sagt með fyrirvara um að sé rétt túlkun.  Fyrir hvert hús væri leigan nú komin niður í 

2.061.500 kr. 

Sparnaður á móti: Nægilegt að einn matsmaður sé starfandi á hvejrum tíma. Hugsanlegt 

að sá maður geti sinnt einhverju öðru og eitthvað sparist þar. Þars em tveir kjötmatsmenn 

eru jafnan að störfum samhliða ætti einn að sparast. Áætlaður sparnaður fyrir 

Hvammstanga 1370.000 kr, Hugsanlegur sparnaður við yfirkjötmat. 

 

Atriði sem geta skipt máli: 

Lengd undirbúningstíma, gæti verið klárt 2013. Setja þarf verklagsreglur,s.s. um meðferð 

skrokka sem ekki eru mælingarhæfir í tækjum. Kostnaður við að tengja rafræna matið við 

tölvukerfi sláturhúsanna. Þjálfa þarf tækið í að meta ærskrokka, metur einungis 

lambskrokka í dag.  

Ógnanir og tækifæri: Ógnanir eru að betri tækni komi fram á allra næstu árum og með 

lægri kostnaði. Tækifæri felast í að samræmt mat verði milli húsa og tímabila. Tækifæri 

til að meta vöðvahlutfall og þróa bónuskerfi í kringum það sem ætti jafnframt ekki að 

takmarka hraða sláturlínunnar. 

Fimmtán punkta mat er raunhæfari kostur, líkt og í fimm flokkana. Augljós kostur fyrir 

ræktendur. Hægt verður að fylgjast með matinu á netinu – mynd af hverjum skrokki. 

 

7.1. Spurningar úr sal til Eyþórs; 

Sigurður Þór Guðmundsson; Eyþór eigum við að kýla á þetta? Sindri svaraði að 

stofnkostnaður væri  9 kr á kíló og notendagjöld 2 kr.  60 króna hækkun milli ára, svo ef 

sett í samhengi þá ekki dýrt. 

Erlendur Íngvarsson: hvað eru laskaðir skrokkar? hvað þarf matsmaður oft að grípa inn í 

?  Lömb sem ekki eru tæk, eru lömb sem vantar eitthvað á og einnig ef þau snúa vitlaust 

þegar kemur að tækinu.  

 

7.2. Svör Eyþórs við spurningum úr sal.  

Eyþór sagði þetta  loksins að verða raunhæfan kost. Hefði staðist prófið, mörg tækifæri í 

þessu en ylti á vilja sláturleyfishafa.  Eftir að kanna betur. Flest húsin færu í þetta en það 

væri mikilvægt. Samræmi milli húsa er ekki til staðar ef aðeins eitt sláturhús. 

Athugasemdir komu fram um hvað matsmaður kostar, misjafnt hvað sparast á hverjum 

stað. Þyrfti að skella upp fyrir öll hús.  
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Er hægt að skylda húsin til að fara í þetta, þarf að breyta lögum? Spurning hvort ætti að 

setja í reglugerð, að nefndin leggi það til? Amk þau 5 stærri. 

Er tæknilega mögulegt að minni húsin notuðu sama hugbúnaðinn nettengdur. Líklega 

ekki óhugsandi en þarf að kanna betur. 

 

 

 

 

8. Mál lögð fram og vísað til nefnda: 
Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar LS að skiptingu fulltrúa í nefndir ásamt tillögu að því  

 

hvaða mál skyldu ganga til hverrar nefndar samkvæmt númerum sem tillögurnar hafa í 

gögnum sem lágu fyrir fundinum.  
 

 

1. Markaðs og kjaranefnd 

 Gunnar Þórarinsson formaður 

               Þórarinn B. Þórarinsson 

               Ólafur Þ. Gunnarsson 

               Halldóra Björnsdóttir 

               Snorri Kristjánsson 

               Magnús Sigurðsson 

              Sigríður Jónsdóttir 

 4 mál til afgreiðslu. 

2. Allsherjarnefnd 

 Þórhildur Þorsteinsdóttir formaður 

María Dóra Þórarinsdóttir 

Jón Egill Jóhannsson 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson 

Birgir Arason 

Sigvaldi H. Ragnarsson 

Benedikt Kristinn Ólafsson 

 6 mál til afgreiðslu. 

 

Fagnefnd 

 Atli Már Traustason formaður 

Albert Guðmundsson 

Þorvaldur H. Þórðarson 

Jón Kristófer Sigmarsson 

Jóhann Pétur Ágústsson 

Aðalsteinn Jónsson 

Baldur Björnsson 

 3 mál til afgreiðslu. 

 

Félagsmálanefnd 

 Einar Ófeigur Björnsson formaður 

Einar G. Örnólfsson 

Ásta Guðbjörg Einarsdóttir 

Birgir Ingþórsson 

Sigurður Þór Guðmundsson 

Guðmundur V. Gunnarsson 

Ármann Guðmundsson 

Ragnar Lárusson 

 4 mál til afgreiðslu. 

 

Fjárhagsnefnd 

Ásta F. Flosadóttir formaður 

Baldvin Björnsson 

Guðbrandur Sverrisson 

Ólafur Benediktsson 

Sæþór Gunnsteinsson 

Sigurbjörn Karlsson 

Þorsteinn Logi Einarsson 

 6 mál til afgreiðslu. 

 

Gæðastýringarnefnd 

 Fanney Ólöf Lárusdóttir formaður 

              Gísli Þórðarson 

              Guðbrandur Björnsson 

              Gísli Geirsson 

              Böðvar Baldursson 

              Hallgrímur Þórhallsson 

              Erlendur Ingvarsson 

              Anna Berglind Halldórsdóttir               

 1mál til afgreiðslu 
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Fundi var frestað kl.15:15 til kl. 19:30 um kvöldið. Kaffi og síðan nefndarstörf voru á 

dagskrá í millitíð.  

 

 

 

 

Fundur hélt áfram að hléi loknu kl. 19:30: 

 

9. Afgreiðsla mála 
Öll mál sem komu frá nefnd nema þrjú frá fjárhagsnefnd (5.4., 5.5., og 5.6.)  til fyrstu 

umræðu um kvöldið. Þrjú mál voru svæfð hjá nefndum og eitt til viðbótar að lokinni fyrri 

umræðu, því samtals fjögur mál. Á þinginu voru samþykkt tuttugu og tvö mál ýmist eftir 

eina eða tvær umræður. Eitt mál var fellt og einu var vísað til stjórnar og dregið af fundi.  

 

1. Mál frá allsherjarnefnd 

1.1. Viðbragðsáætlun vegna búfjársjúkdóma. 

Framsögumaður :Þórhildur Þorsteinsdóttir 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 beinir því til stjórna LS og BÍ  að þær 

beiti sér tafarlaust fyrir því að gerð verði viðbragðsáætlun til að vinna eftir þegar upp 

koma alvarlegir búfjársjúkdómar. 

Greinargerð: 

Innihald viðbragðsáætlunar geta verið atriði sem bændur þurfa aðstoð við þegar upp 

koma smitsjúkdómar sem hafa í för með sér förgun dýra og umfangsmikið 

hreinsunarstarf. Áætlun nái til aðstoðar við samningagerð og ýmsa ráðgjöf. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

1.2. NOR 98. 

Framsögumaður Þórhildur Þorsteinsdóttir 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 fagnar stefnubreytingu Matvælastofnunar 

á viðbrögðum við NOR 98 sem upp kom í janúar s.l.  Komi ekki upp fleiri tilfelli af NOR 

98 við rannsóknir á umræddri hjörð krefst fundurinn þess að hraðað verði þeim 

reglugerðarbreytingum  sem til þarf þannig að NOR 98 verði ekki lengur skilgreint sem 

hefðbundinn riða. Í maí 2009 breytti Alþjóða dýrasjúkdómastofnunin (OIE) skilgreiningu 

sinni á þessu afbrigði.  Stjórn LS er falið að fylgja málinu eftir. 

 Þórhildur sagðist sjaldan koma upp og fagna ákvörðun MAST, en svo ætti við um 

þessa tillögu.  

 Einar Ófeigur Björnsson sagðist ekki á móti þessari stefnubreytingu því hann 

þekkti riðuveiki. Velti því fyrir sér hvort fagnað væri of snemma. Ef riða geindist 

í fleiri skepnum þá væri tillagan vond. Hann sagðist vona að tillagan ætti rétt á sér 

en um leið hræddur um að farið færi of geyst. 
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 Þorvaldur H. Þórðarson var sammála um að flýta sér hægt. Varðandi 

reglugerðarbreytingar þá þyrfti að vísa því til SLR sem gæfi út reglugerðir en ekki 

MAST.  

Niðurstaða fyrri umferðar 29.3.: Vísað aftur til nefndar til lagfæringar 

Niðurstaða seinni umferðar 30.3.: Nefndin lagfærði orðalag og lagði fram endurbætta 

tillögu. 

     Samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum. 

 

1.3, Um landnýtingu og fjallskil. 

Framsögumaður: Þórhildur Þorsteinsdóttir 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012  ítrekar mikilvægi þess að landeigendur 

og umráðamenn lands sinni lögbundinni smölun á jörðum sínum einnig telur fundurinn 

mikilvægt að bændur og aðrir landeigendur gæti að réttindum sínum á afréttum til 

frambúðar. Í ljósi dóma sem gengið hafa í þjóðlendumálum gæti  reynst varhugavert að 

fella alfarið niður fjallskil af jörðum sem ekki nýta upprekstrarrétt á afrétti. Verði sótt enn 

frekar að þeim réttindum í framtíðinni kann að verða erfitt að tryggja nýtingarréttinn fyrir 

eigendur þeirra jarða sem hvorki hafa nýtt afrétti né staðið straum af nýtingu þeirra á 

sannanlegan hátt.  

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

1.4. Um búvörusamninga. 

Framsögumaður: Þórhildur Þorsteinsdóttir 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012  tekur undir með ályktun nr. 20 um 

búvöru-samninga sem samþykkt var á Búnaðarþingi 2012 um að sjávarútvegs- og 

landbúnaðar-ráðherra hefji viðræður við Bændasamtök Íslands um framlengingu gildandi 

búvörusamninga.          

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

1.5. Um póstþjónustu í dreifbýli. 

Framsögumaður: Þórhildur Þorsteinsdóttir 

Aðalfundur  Landssamtaka sauðfjárbænda  2012 mótmælir skertri póstþjónustu í dreifbýli 

og fer fram á að landsmönnum verði ekki mismunað eftir því hvar á landinu þeir búa. 

 Birgir Ingvarsson upplýsti um þær reglur ef að um væri að ræða fjölpóst bæri 

ábyrgðaraðila að dreifa honum innan þriggja daga. Hann sagði að póstþjónusta 

hefði ekki val til að ákveða dreifingartíðni, þ.e. 1x í viku. Pósthúsið á Vík bryti 

lög ef þetta væri rétt. 

 Þorvaldur Þórðarson sagði þetta ekki eingöngu rétt þeirra sem búa úti í dreifbýli 

heldur líka sendanda. Sá sem tekur við greiðslu á að koma viðkomandi sendingu 

alla leið. Virkja þyrfti alla landsmenn til að koma þessu í réttar horfur. 

Niðurstaða fyrri umferðar 29.3.:  

Vísað aftur til nefndar. 

Niðurstaða seinni umferðar 30.3.:  

            Tillaga svæfð í nefnd eftir fyrri umferð. 
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1.6. Um slátrun á óskilafé. 

Framsögumaður: Þórhildur Þorsteinsdóttir 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012  samþykkir að beina því til MAST að 

endur-skoða reglur um ómerkt fé sem kemur til slátrunar,  eða finna einhverja leið t.d. 

með útgáfu sérstakra merkja sem sveitarfélög og upprekstarfélög geta fengið úthlutað frá 

MAST, svo hægt sé að nýta þessa gripi á eðlilegan hátt. 

 

 

Greinargerð: 

Ótækt er að ómerkt fé og annað óskilafé sé sent til urðunar frá sláturhúsum í stað þess að 

andvirði þess renni til sameiginlegra sjóða eins og verið hefur, enda verða 

upprekstrarfélög/ sveitarfélög fyrir kostnaði vegna þess. Hætta er á að fé þessu verði ekki 

skilað í sláturhús eins og verið hefur heldur verði farið að ráðstafa því með öðrum hætti. 

 Birgir Ingþórsson sagðist hafa spurst fyrir hjá MAS og fékk þær upplýsingar að 

hægt væri að láta prenta hreppsnúmerog hlaupandi númer og selja síðan áfram. 

Sagði að búið væri að panta merki fyrir sinn hrepp án bæjarnúmera. Hann spurði 

hvort rétt væri að álykta um málið ef þetta væri rétt.  

 Sigurður Þór Guðmundsson vildi að tillagan yrði dregin til baka. Sagði þetta ekki 

vandamál í hans sveit því sveitungar kepptust við að merkja lömbin. 

Sveitarfélögin ættu að eiga merki.  

 Þórhildur Þorsteinsdóttir sagði tillöguna komna frá munni Ólafs Dýrmundssonar 

og því væri greinilega um eitthvert samskiptaleysi að ræða.  

 Erlendur Ingvarsson vildi halda tillögunni til streitu. Sagði að  glöggva þyrfti á 

málinu og kanna í framhaldi. Þetta væri mikið rætt um allt land. Óþarfi að slá út af 

fundinum. 

 

Niðurstaða fyrri umferðar 29.3.:  

Vísað til nefndar og kannað 30.3 hvort væri rétt á skrifstofutíma MAST. 

Seinni umferð 30.3.:  

Þórhildur tilkynnti að hún hefði í morgunsárið hringt í MAST og talað við Þorstein, 

sagðist þekkja til þessarar umræðu en vissi ekki til að væri byrjað að gefa út slík merki. 

   Tillaga var samþykkt með meginþorra atkvæða  gegn einu með áorðnum breytingum. 

 

Þórhildur sagði að innsend tillaga um ásetningarhlutfall hefði verið svæfð og kæmi ekki 

úr nefnd. Einnig eins og fram hefur komið að tillaga um póstþjónustu nr.1.5. hefði verið 

svæfð eftir fyrri umferð.  

 

 

2. Mál frá fagnefnd 
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2.1. Um hrútaval. 

Framsögumaður: Jón Kristófer Sigmarsson. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 leggur til að val hrúta til notkunar á 

sæðinga-stöðvum verði sameiginleg ákvörðun fagráðs í sauðfjárrækt og landsráðunautar. 

Fundurinn telur að meiri áherslu þurfi að leggja á mjólkurlagni og frjósemi við val 

sæðingarstöðvahrúta. Einnig þarf að forðast skyldleikaræktun. 

 Helgi Haukur Hauksson lýsti yfir ánægju með ályktunina. Snyrtilegt í umræðu 

nefndar sem hefði starfað í eitt ár. Hann sagði fagstarfið koma í gegnum  

 ræktunarstarfið og þessi metnaðarfulla ályktun, þar sem bændur legðu fram meiri 

metnað sem myndi skila sér. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

2.2. Um Fjárvís. 

Framsögumaður: Atli Már Traustason. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 fagnar því að þróunarvinna við nýtt forrit 

sem leysa á Fjárvís af hólmi sé komin í gang hjá tölvudeild BÍ.  Áhersla er lögð á að 

staðið verði við tímaáætlun og forritið komið í notkun 2014.   Telur fundurinn að skipa 

eigi samstarfshóp bænda og ráðunauta sem vinni að þróun þess með tölvudeildinni. Minnt 

er á að halda verður nauðsynlegum breytingum á Fjárvís áfram og á það einnig við um 

Vasafjárvís.  Einnig telur fundurinn að allir notendur Fjárvís eigi að greiða sama árgjald 

að forritinu. 

 Gunnar Þórarinsson lagði til að forritun tæki tillit til bænda og þess sem þeir og 

aðrir notendur legðu til málana. Þessu samstarfi hefði verið ábótavant við síðustu 

útgáfu. Enda væri mjög óþjált að vinna með hugbúnaðinn. 

 Helgi Haukur Haukson lagði fram breytingartillögu á síðustu setningunni.  

 Atli Már Traustason útskýrði betur hugmynd nefndar. Nefndin vill að allir greiði, 

hvort sem þeir væru í skýrsluhaldi eða með bókhald.  

 Helgi Haukur Hauksson dró breytingartillögu sína til baka.  

          Tillagan var samþykkt samhljóða. 

2.3. Um rannsóknir í sauðfjárrækt. 

Framsögumaður: Jóhann Pétur Ágústsson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 beinir því til stjórnar LS að móta stefnu 

um hvernig standa megi að eflingu rannsókna á sviði  sauðfjárræktar og hvernig tryggja 

megi fjármagn til þess í framtíðinni.  Án rannsókna hægir á nýsköpun og framþróun í 

greininni. 

           Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

 

3. Mál frá markaðs- og kjaranefnd 
3.1. Um áburðarinnflutning.  

Framsögumaður: Ólafur Þorsteinn Gunnarsson 
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Aðalfundur LS 2012 fer fram á það að allir innflytjendur áburðar ásamt Matvælastofnun 

sjái til þess að sá áburður sem falboðinn er íslenskum bændum sé ávallt í samræmi við 

gildandi lög og reglur hérlendis. 

 Þorsteinn Logi Einarsson sagðist hafa skoðað þetta mál. Hjá MAST lægju bara 

inni áburðarrannsóknir frá 2010. Menn yrðu að fá að vita hvað þeir eru að kaupa. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

3.2. Um kjötmat. 

Framsögumaður: Halldóra Björnsdóttir 

Aðalfundur LS 2012 lýsir ánægju með kjötmatsúttektina sem fram fór síðastliðið haust.  

Fundurinn væntir þess að niðurstöðurnar verði nýttar til að tryggja nauðsynlegt samræmi 

í kjötmati milli húsa.  Fundurinn skorar á Matvælastofnun að endurskoða verkferla við 

yfirkjötmat til að ná fram þessu markmiði. 
 Sindri Sigurgeirsson spurði nefnd hvort búið væri að skipta um skoðun ef  væri 

verið að lýsa yfir óánægju með kjötmatið, en jafnframt væri verið er að ræða  um 

samræmingu  í kjötmati milli húsa. Hann spurði hvort þetta samræmi hefði verið 

skoðað af nefndinni? 

 Sigurður Þór Guðmundsson tók undir orð Sindra um rafrænt kjötmat. Miðað við 

að það sem Eyþór sagði fyrr í dag í erindi sínu, hvort ekki væri betra að innleiða 

rafrænt kjötmat? Ann sagðist vilja vísa málinu aftur til nefndar til frekari 

skoðunar. 

 Aðalsteinn Jónsson tók undir með Sigurði Þór um að staðið verði að samræmingu 

á núverandi kerfi og ætti að skoða til hlítar möguleika  á að taka upp rafrænt mat. 

 

Niðurstaða fyrri umferðar 29.3.:  

Fundarstjóri lagði til að málinu yrði vísað aftur til nefndar.  

Seinni umferð 30.3: 

Tillagan var borin fram aftur án breytinga. Rökstuðningur framsögumanns var að það 

gæti reynst nauðynlegt að innleiða rafrænt kjötmat, tillagan útilokaði það ekki. 

                                                                                Samþykkt með meginþorra atkvæða. 

 

3.4. Um viðmiðunarverð. 

Framsögumaður: Magnús Sigurðsson 

Aðalfundur LS 2012 felur stjórn LS að gefa út viðmiðunarverð fyrir haustið 2012og 

vinna að því eins og best hentar. 

 Helgi Haukur Hauksson sagðist hugsi yfir hvort það ætti að gefa út 

viðmiðunarverð, hefði ekki verið gert í nautakjöti þó heimild sé til þess. 

Viðmiðunarverð hefði kosti og galla. Sagði þetta vera umhugsunarefni og þá ef 

verður gert hvernig það yrði kynnt og framkvæmdin í kringum það. 

 Erlendur Ingvarsson sagði tilgangslaust að gefa út viðmiðunarverð sem aldrei 

væri fylgt. Þetta væru óskir sauðfjárbænda og ekki ætti að vera hræðsla við útgáfu 

þess. Vildi þó ekki birta það í fjölmiðlum. Sagði það skítt ef ekkert heyrðist frá 
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félaginu, væri hagsmunafélag. Núllstilla þyrfti verðið því eru langt frá 

raunveruleikanum 

 Sigurður Þór Guðmundsson varð tíðrætt um hvað skauðfjárbændur hefðu skaðast 

af málinu. Velti fyrir sér hvort stéttin hafi raunverulega skaðast. Sagði stjórnina 

þurfa að ákveða hvort hún vildi gefa það út. 

 Ármann Guðmundsson sagðist á sömu línu og Sigurður Þór. Vildi breyta 

tillögunni á þá leið að stjórnin fengi heimild til að gera þetta en ekki að þeir ættu 

að gera. Gætu þá metið í haust hvað rétt væri að gera. 

 Sindri Sigurgeirsson sagðist styðja tillöguna, fæli í sér kjarabaráttu og vilja til að 

fá sanngjarnt verð. Aðferðafræðinni væri hins vegar hægt að breyta.Sagði 

viðmiðunarverð hafa skilað góðum árangri. 25% hækkun í sumar skilaði 17% 

hærra verði á afurðarstöðvaverði og hækkun umfram það síðan þá. Sama átti sér 

stað 2008. Hann taldi umræðuna til lengri tíma litið ekki hafa verið skaðsamlega, 

þó hafi hann efast í stutta stund sl. sumar. Að vinna eins og best hentar á hverjum 

tíma væri yfirlýsing um að stjórnin legði sig fram um hvað hentaði hverju sinni. 

Hann sagði að ekki þyrfti að gera þetta með sama hætti og síðustu ár. Hægt væri 

að senda tillögur félagsins beint á afurðastöðvarnar. Hægt væri lika að notast við 

krónutölur í stað prósenta. Sagði skynsamlegt að byrja með 25%. Tvennt í 

sambandi þetta er að stjórn hefði lagt fram við verðlagsnefnd búvara að aftur verði 

tekið upp verðlagsgrundvöll fyrir sauðfjárbú.Þeir tóku vel í það, Hagstofan kom 

að málinu og er að vinna að því. Mikil Hagtölusöfnun er hafin í landbúnaði. 

Auðveldara yrði nú að sýna fram á hvað kostar að framleiða lambakjöt. Hitt er að 

gagnrýnt hefur verið að haldið væri alltaf áfram með okkar viðmiðunarverð og 

slökuðum aldrei á tölunni. Alltaf væri haldið áfram með sömu töluna. Skilið hefði 

á milli raunverulegs verðs og viðmiðunarverðskrár sem væri orðin töluvert hærri. 

Afurðastöðvarnar hefðu þurft að hækka um 46% til að ná þessum 25%. Ætti að 

slaka á því sem þætti eðlilegt verð, byrja upp á nýtt á þeim punkti sem menn væru 

á eða halda óbreyttu. Skoða þyrfti mjög vel hvað væri skynsamlegt að gera. 

 Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði tillöguna góða því væri opin. Beindi til stjórnar 

að skoða vel þetta mál, vildi tala í krónutölum frekar en prósentum. Hann sagði 

suma sláturleyfishafa hafa hækkað verðskrá um 6% og gæti orðið svo að allir 

sláturleyfishafar verði búnir að gefa út verðskrá 2012 og verði búnir að hækka 

mögulega um 6%. Þá er hægt að tala um hvaða hækkun við erum að fara fram á 

frá núverandi verðskrá, en ekki verðskrá frá 2011. Stjórnin ætti að vera opin fyrir 

öllum möguleikum, treystir henni fyrir þessu. 

 Jón Kristófer Sigmarsson sagði mikið spjallað um viðmiðunarverðið. Aumt að 

gera ekki, en aðferðin skipti máli. 25% hækkun til bænda þýddi 6-7% út úr búð. 

Margar aðferðir væru að þessu. Allt spurning hvernig komið væri fram, öllu 

slegið upp á versta veg ef hægt er. Betra væri mögulega að halda sig við 

krónutölu. Enginn hrykkvi upp við að bændur vildu 60 kr. hærra kílóverð.  
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 Þórarinn B. Þórarinsson sagðist styðja að viðmiðunarverð væri gefið út, en 

aðferðarfræðin væri seinni tíma vandamál stjórnar og tæklað út frá aðstæðum 

hverju sinni. Sindri og Sigurður stóðu í ströngu stríði síðasta sumar en stóðu sig 

vel. 

 Atli Már Traustason sagðist vilja halda áfram með viðmiðunarverð, væri 

framreiknað verð og það sem bændur þyrftu að fá. Sláturleyfishafar hefðu spurt 

hvað þeir þyrftu að fá til að geta bætt um 20% og þarna væri talan. Ef verð yrði 

núllstillt þá væri komin ný staða upp. Engu að síður væri mikilvægt að nota verð 

sláturleyfishafa þegar við samningagerð.  Sigurður Már talaði einnig um innmat 

og gærur, en tillagan virtist ekki hafa skilað sér úr nefnd. 

 Aðalsteinn Jónsson sagðist stuðningsmaður þess að gefa út viðmiðunarverð, en 

fyndist tillagan ekki nógu góð því hún væri of opin í báða enda. Annaðhvort ætti 

að gefi út viðmiðunarverð og kostnaðarverð, og fá verðlagsnefnd búvara til að 

skila útreikningum um framleiðslu lambakjöts.  

 Einar Ófeigur Björnsson lagði til að kannski hefði átt að gefa út hvað menn vildu 

fá fyrir meðaldilk í krónum. Mögulega yrði auðveldara að semja, gætu þá sagst 

ætla að taka hluta innmatar og gæra ef verið er að ræða um skrokk í heild. Sagðist 

halda að LS væri í ógöngum ef viðmiðunarverð yrði notað óbreytt, þyrfti að laga 

til. Margrét Ingjaldsdóttir og Fanný Ólöf komu að útreikningum og þetta er ekki 

verð sem þarf, heldur bara einhver tala. 

 Birgir Ingþórsson sagði gott að væri vel rætt. Sagði umræðu sumarsins hafa 

valdið skammtímaskaða en ekki langtímatskaða. Velti fyrir sér hvað væri hægt að 

gera. Sagði verð langt á eftir, sýna þyrfti fram á hvað stóru liðirnir hafa hækkað 

mikið. Tillagan væri mjög opin sem er spurning hvort sé gott eða vont fyrir 

stjórnina.  Skoða þyrfti hvað aðföng hafa hækkað mikið á milli ára og þá væri 

hægt að skoða afkomu. 

 Sigurður Þór Guðmundsson ræddi um aðfangahækkun vs. kjötverð. 

Sauðfjárræktarskóli greindi búreikninga  sl. 5 ár. Fóðuröflunarkostnaður hafi 

lækkað um 2% frá 2007 sem hlutfall af búfjártekjum. Tekjurnar hefðu hækkað 

meira en kostnaðurinn, rökin þyrftu því að vera skýr.  

 Sigríður Jónsdóttir minnti á að einn liður hefði hækkað verulega en það væru 

launin okkar.  Það gerðist daginn sem Steingrímur mætti í höllina og krafðist þess 

að mót-framlag í lífeyrissjóðinn leggðist á bændurna. Hún sagði ekki hafa séð 

sinn hag lagast síðustu ár. 

 Oddný Steina Valsdóttir sagði vanta góðan verðgrunn, vel útfærður grunnur sýndi 

fram á hækkun. Velti fyrir sér hvort þetta endurspeglaði að sauðfjarbændur hafi 

verið að spara í innkaupum. Áfram ætti að gefa út viðmiðunarverð því skiptir máli 

og góð samstaða væri mikilvæg. 

Niðurstaða fyrri umferðar 29.3.: 

Fundarstjóri vísaði aftur til nefndar 
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Seinni umferð 30.3.: 

         Samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum. 

 

 

Gunnar Þórisson gerði grein fyrir því að eitt mál kæmi ekki úr nefnd, þ.e. mál 3.3 Um 

greiðslur fyrir gærur og innmat. 

 

4. Mál frá félagsmálanefnd 
4.1. Um aðalfund LS  

Einar Ófeigur Björnson gerði grein fyrir ákvörðun nefndar um að taka það úr nefnd og 

vísa því beint til stjórnar. Hann óskaði eftir því að niðurstaðan væri sérstaklega bókuð. 

Innsend tillaga var svohljóðandi: 

Stjórn Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu áréttar mikilvægi þess að aðalfundur 

Landssamtaka sauðfjárbænda verði ávallt skemmtileg, málefnaleg og skilvirk samkoma.  

 Sigríður Jónsdóttir sagði að þessari tillögu hefði verið vísað til stjórnar, en ekki til 

fundar. Var meira gert í gamni en alvöru og ákvað því að senda inn í stríðni.  

                 Máli var vísað til stjórnar 

 

4.2. Um tjón af völdum hreindýra. 

Framsögumaður: Ármann Guðmundsson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012, beinir því til Umhverfisstofnunar  að 

bregðast við þeim skaða sem fjölgun hreindýra í Austur-Skaftafellssýslu veldur á jörðum 

bænda og áhrif fjölgunar þeirra á umferðaröryggi í sýslunni. Einnig lýsir fundurinn 

áhyggjum yfir því að þau geti borið með sér alvarlega sjúkdóma eins og riðu og 

garnaveiki. Fundurinn telur einnig nauðsynlegt að kanna hvort ástand þessara dýra sé 

ásættanlegt út frá dýravernd-arsjónarmiðum.  

Greinargerð: 

 Hreindýrum í sýslunni hefur fjölgað jafnt og þétt undan farin ár og er svo komið að 

nokkur hreindýr hafa sést dauð úr hungri í vetur. Dýrin valda einnig miklum ágangi á 

gróður sem er viðkvæmur fyrir beit allt árið um kring. Ágangur á tún er einnig 

gríðarlegur með tilheyrandi tjóni. 

 

 Sigvaldi Ragnarsson sagði að  á fjórða þúsund umsóknir bærust um eitt þúsund 

leyfi .Veiðileyfi hefðu ekki hækkað  eða fylgt vísitölu þar með minnkandi hlutur  

bænda  Nú væri sóknarfæri til að hækka leyfin og ætti það að vera skýlaus krafa,  

svo að bændur nytu betur . Landgræðslan beitti sér aldrei vegna beitar hreindýra  

en ef sauðfé væri virtist annað hljóð í þeim.  

           Tillagan var samþykkt samhljóða. 
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4.3 Um refaveiðar 

Framsögumaður: Sigurður Þór Guðmundsson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 lýsir yfir stuðningi við tillögu til 

þingsálykt-unar um breytta framtíðarskipan refaveiða á Íslandi. (140. Löggjafaþing 2011-

2012 – Þingskjal 891 – 574. Mál). 

Fundurinn áréttar mikilvægi þess að refastofninum sé haldið niðri um allt land. Til að svo 

megi verða, þarf ríkið að verja verulegum fjármunum til verkefnisins. 

           Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

4.4. Um verð á mjólkurdufti. 

Framsögumaður: Einar Guðmann Örnólfsson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 beinir því til stjórnar LS að kanna hvort 

MS treystir sér til að framleiða mjólkurduft fyrir lömb á viðráðanlegu verði. 

                      Tillagan var samþykkt samhljóða. 

4.5. Aðalfundur 2013 

Framsögumaður: Guðmundur Valur Gunnarsson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 samþykkir að aðalfundur LS 2013 fari 

fram í Reykjavík 4. og 5. apríl. 

                  Samþykkt með öllum þorra atkvæðum gegn einu. 
 

5. Mál frá fjárhagsnefnd 
Ásta Flosadóttir byrjaði á að gera ráð fyrir máli sem kæmi ekki úr nefnd, þ.e. mál 5.3 um 

verðkönnun á sauðfjármerkjum. Lítill verðmunur er á merkjum og auðvelt að komast að 

verðum, því þótti nefnd ekki þörf á að fara með það lengra. 

5.1 Um söfnun, flokkun og greiðslur fyrir ull.  

Framsögumaður: Guðbrandur Sverrisson 

5.1.1.  Aðalfundur LS 2012 beinir því til stjórnar LS að leita eftir því við Ístex að hærra 

hlutfall ullarverðsins verði greitt í fyrri greiðslunni.  Ennfremur að skoða möguleikana á 

því að færa seinni gjalddagann framar á almanaksárið.  

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

5.1.2.  Aðalfundur LS 2012 krefst þess að Ístex skipuleggi ullarflutninga á landsvísu 

þannig að þeir gangi snurðulaust fyrir sig.   

Greinargerð:   

Ullarsöfnun og flutningar hafa á mörgum svæðum landsins gengið illa og skipulagi verið 

mjög ábótavant.  Skoða þarf fyrirkomulagið með gagnrýnum hætti, hafa betra samráð við 

bændur á hverju svæði og kynna skipulagið betur.   

 Ármann Guðmundson sagðist ekki á móti því að nefnd yrði stofnuð, en byrja ætti 

á að skoða hvar hlutirnir væru í lagi nú. Var ekki í lagi á mínu svæði áður og vill 

ekki aftur það verklag. Ítrekaði að nefndin ætti eingöngu að taka á hlutum sem 

ekki væru í lagi. 

 Jóhann Ragnarsson velti fyrir sér hvernig tveir menn í hóp væru. Eðlilegra að 

vísa þessu máli til stjórnar í stað þess að stofna nefnd. 

 Sigríður Jónsdóttir vísaði málinu beint til Ístex, þeirra vandamál. 
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 Einar Ófeigur Björnsson áleit misjafnar skoðanir á hvað væri nothæft í þessu 

máli. Vissi ekki af hverju Húnvetningar þyrftu að búa við annað kerfi en aðrir. 

 Birgir Ingþórsson sagði Skynsamlegt að tillagan yrði dregin til baka. Væri 

ábótavant á þó nokkrum stöðum, ef vísa ætti málinu til Ístex væri í lagi og sagði 

ennfremur að stjórn ætti að fylgja málinu eftir.  Ekkert komi út úr tveggja manna 

nefnd. 

 Guðmundi Vali Gunnarssyni fannst tillagan athyglisverð. Ófremdarástand að ull 

væri geymd í hverju koti, en Ítex hefði ekki pláss en það þyrfti að leysa málið hjá 

sér. Lagði til að fulltrúa LS í stjórn Ístex væri treyst til að fylgja málinu áfram. 

 Sigvaldi H. Ragnarsson tjáði að sumir bændur á hans svæði þyrftu að aka um á 

annað hundrað kílómetra með ullina. Ef menn gætu ekki geymt þyrftu þeir að fara 

þessa vegalengd en ef menn gætu geymt ullina væri vandamálið úr sögunni þar 

sem ullarflutningsaðilinn væri lipurmenni. 

 Þórarinn B. Þórarinsson sagði bölvað ástand víða varðandi þetta mál. Væri ekki 

til framdráttar fyrir bændur né Ístex. Hann tjáði í framhjálhlaupi að leikurinn 

Nískur á leik yrði um kvöldið á barnum. Hann og Einar Ofeigur hefðu sammælst 

um það. 

Niðurstaða fyrri umferðar 29.3.:  

Vísað til nefndar. 

Síðari umferð 30.3.: 

Tillagan var borin fram með breytingum 

                      Tillagan var samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum. 

 

Í síðari umferð 30.3. bættist við liður 5.1.3. 
Flutningsmaður Guðbrandur Sverrisson 

5.1.3.  Aðalfundur LS 2012 beinir því til stjórnar LS að haga samningum við Ístex svo að 

bændur þurfi ekki að flytja ull lengra en 50 km á næstu móttökustöð án þess að fá greitt 

fyrir. 

           Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

 

 

5.2  Um ferðakostnað aðildarfélaga. 

Framsögumaður: Þorsteinn Logi Einarsson 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 leggur til að stjórn LS taki þátt í 

ferðakostnaði aðildarfélaga sem þess óska vegna aðalfundar samtakanna. 

 Birgir Ingþórsson sagði verða að vera skýrar reglur þannig að allir væru við sama 

borð. 

 Erlendur Ingvarsson sagði Galopið plagg og vildi að málið yrði dregið til baka. 

 Sigvaldi H. Ragnarsson tók undir með félögunum og Birgi sérstaklega. Ætti ekki 

að vera svona opið. Hefði verið leiðinlegur vegna formannafunda sérstaklega, 

reyna að halda sem jöfnustum kostnaði. Þó flugið væri dýrt væri það þó ódýrast 

fyrir menn að vera hér. 
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 Jóhann Pétur Ágústsson sagði tillöguna í besta falli gagnslausa. 

 Sindri Sigurgeirsson sagðist hafa ákveðinn skilning á þessu. Aðalfundur haldinn 

hér undanfarin ár og kostnaður því misjafn. Reynt er að færa formannafundina 

milli staða. Mjög misskipt væri hvernig gengi hjá félögunum að afla tekna, sum 

væru með sama og enga veltu meðan önnur veltu milljónum. Löglegt er að 

fjármagna samtökin með félagsgjöldum í framtíðinni ef búnaðargjald dettur niður. 

Er ekki vandamál í stóru félögunum, en erfitt hjá fámennu félögunum. Einnig er 

þetta mjög opin tillaga og öll félög myndu sækja um því væri jafnræðisregla sem 

yrði að vera. Einnig er hægt að tala um ákveðin fundarlaun til að greiða áfalllinn 

kostnað. 

 

 

 Ármann Guðmundsson sagðist vera í blönku félagi en fyndist samt tillagan galin 

og vildi vísa henni frá. 

                                                           Tillagan var felld með 28 atkvæðum gegn 5. 

 

5.4 Reikningar LS. 

Framsögumaður: Baldvin Björnsson 

Fjárhagsnefnd leggur til að reikningar LS fyrir árið 2011 verði samþykktir eins og þeir 

liggja fyrir. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

      Vísað er til reikninga eins og þeir voru birtir fundinum. 

 

 

5.5. Fjárhagsáætlun LS. 

Framsögumaður: Ásta Flosadóttir 

Fjárhagsnefnd leggur til að fjárhagsáætlun LS fyrir árið 2012 verði samþykkt eins og hún 

liggur fyrir. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

                                         Vísað er til fjárhagsáætlunar eins og þeir voru birtir fundinum. 

 

 

5.6 Um starfskjör formanns og stjórnar. 

Framsögumaður: Sæþór Gunnsteinsson 

Frá stjórn LS 

Stjórn LS beinir til aðalfundar 2012 að taka starfskjör formanns og stjórnarmanna til 

sérstakrar skoðunar.  Fundurinn marki stefnu í málinu. 

 

Tillaga fjárhagsnefndar:   

1. Starfskjör formanns og stjórnarmanna skulu endurskoðuð á hverjum aðalfundi LS.  

2. Tillaga fjárhagsnefndar er að til næsta aðalfundar skuli mánaðarlaun formanns 

vera 150.000 á mánuði.  Auk þess dagpeningar fyrir fundi, ferðakostnaður og 
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símakostnaður. Laun annarra stjórnarmanna séu 20% af launum formanns, 30.000 

kr. á mánuði.  Auk þess dagpeningar fyrir fundi og ferðakostnaður.  

 Sigurður Már Guðmundsson fannst þetta mikil hækkun og spurði hvort félagið 

hefði efni á að samþykkja tillöguna.Hvað þýddi þetta gagnvart fjárhagnum. 

 Jóhann Ragnarsson sagði þetta drjúgmikla hækkun, hnaut um þetta líkt og og 

Sigurður. Einnig velti hann upp hvað samþykkt málsins þýddi út frá óvissu með 

framtíð búnaðargjalds. 

 Sæþór Gunnsteinnson fannst þetta sanngjarnt, en ef tekjuhliðin færi þyrfti að 

endurskoða að ári. 

Tillagan var samþykkt samhljóða 

 

 

6. Mál frá gæðastýringarnefnd 
 

6.1. Endurskoðun reglugerðar um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu 

Framsögumaður: Fanney Ólöf Lárusdóttir. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 samþykkir að tilnefndur verði sjö manna 

starfshópur sauðfjárbænda sem endurskoðar í heild sinni reglugerð um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu og skili inn áfangaskýrslu fyrir formannafund LS í haust 2012. 

Endanlegar tillögur verði lagðar fyrir aðalfund LS 2013. 

 Sigvaldi H. Ragnarsson sagðist styðja tillöguna heilshugar og fagnaði henni. 

 Ármann Guðmundsson fagnaði tillögunni en lagði fram spurningu um hver myndi 

skipa hópinn. 

 Fanney Ólöf Lárusdóttir fór í pontu og svaraði spurningu Ármanns. sagði að 

stjórn myndi velja hópinn. Ætti að vera alls staðar af landinu og ólík bú svo ólík 

sjónarmið komi fram. 

 Ármann Guðmundsson spurði úr sal hvort ætti að vera í tillögu að stjórn veldi. 

Bókun í fundargerð þótti nóg. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 
 

Fundi var frestað kl. 21:35 fimmtudagskvöldi fram til kl. 09.00 á föstudag. Nefndarstörf 

voru í einhverjum tilfellum eftir frestun fundar um kvöldið sem og milli kl. 8:00-9:00 á 

föstudagsmorgni. 

 

 

Föstudagur 30. apríl 

Fundur hófst kl. 9:00 

 

10. Afgreiðsla mála frh.  
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Afgreiðslu mála frá fyrri degi var haldið áfram með umræðu tvö á þeim málum sem 

komu fram í gær auk mála sem komu fyrst frá nefnd í dag. Sagt er frá afgreiðslu allra 

mála undir lið  

 
Að loknum lið nr. 10 óskaði fundarstjóri eftir fleiri málum. 

 

10.1. Ný mál 

Birgir Ingþórsson sagði að mál um dýralæknamál væri algert ófremdarástand. Um væri 

að ræða mikið hagsmunamál fyrir sauðfjárbændur. Ekki var afgreidd tillaga en vildi að 

málinu yrði velt upp og að stjórn reyndi að berjast fyrir á sauðfjárbændur á þessum 

vettvangi. Birgir vildi láta það koma fram í aðalfundargerð að þetta mál hefði verið rætt.  

 

Sigvaldi Ragnarsson tók heilshugar undir með Birgi. Hann hvatti verðandi stjórn til að 

taka á þessu máli. 

 

Fundi var frestað kl. 9:35 vegna kaffihlés 

Fundur hófst að nýju kl. 10:35. 

 

 

11.  Kosningar 

 
11.1. Kosning formanns LS. 

Fundarstjóri bauð frambjóðendunum Einari Ófeigi Björnssyni og Þórarni Inga Péturssyni 

að flytja framboðsræður sínar í stafrófsröð. 

 

Einar Ófeigur Björnsson, bóndi á Lóni II í Kelduhverfi, sagði að bú hans væri með 500 

kindum auk þess sem hann stundaði annan rekstur. Hann varð bóndi sautján ára og hefði 

því starfað sem slíkur í þrjátíu og þrjú ár þar sem hann væri fimmtugur í dag. Hann 

sagðist vera í hópi eldri fulltrúa en börnin væru líklegast að meðaltali yngst auk þess sem 

hann væri með spangir. Einar sagðist hafa lokið búfræðinámi frá Hvanneyri. Hann sagðist 

starfa sem fjármálastjóri laxeldisfyrirtækis en ynni að því að losa sig úr því starfi. 

Jafnframt sagðist hann vinna við skattframtalagerð fyrir bændur. Hans fyrsta starf var hjá 

Landgræðslu ríkisins. Einar sagði að ef svo færi að hann yrði kosinn formaður yrði engin 

stefnubreyting. Samstarfið væri ágætt og enginn ágreiningur væri uppi um stefnu LS. 

Hann sagðist kjósa samstarf og samvinnu og vildi að allir gætu talað við alla hvar og 

hvenær sem er. 

 

Þórarinn Ingi Pétursson, bóndi á Grýtubakka Grýtubakkarhreppi, sagðist þekktari undir 

nafninu Tóti í Laufási. Hann sagðist eiga börn og hefði kannski þroskast fyrr en Einar 
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Ófeigur  því hann væri 10 árum yngri en hann en börnin væru eldri en hans. Hann sagðist 

eiga fjárbú með um 900-1000 hausum og frúin ynni fyrir þeim á Grenivík. 

Hann sagði það ekki ákveðið á einum degi að fara í framboð. Það væri beigur í honum að 

vilja fara í skarð Sindra, því hann stóð sig alveg rosalega vel. Hann velti upp hvert 

sauðfjárbændur stefndu. Sýnin væri skýr til 2015 en það þyrfti að horfa lengra en það. 

Hver væri endurnýjun á sauðfjárbændum á Íslandi? Hvernig á ungt fólk að komast í 

greinina? Varðandi búnaðargjaldið þá sagði hann það eitt af rekstrartekjum þessara 

samtaka. Sagðist treysta sér til að reka samtökin þó það dytti út. LS þyrfti að vera þannig 

að það væri eftirsóknarvert að vera í samtökunum, þá væri hægt að reka þau með 

félagsgjaldi. Um væri að ræða hagsmunagæslufélag og möguleiki væri að bjóða 

félagsskírteini með afslátt af aðföngum. Hann sagðist tengjast Norðlenska í dag. Spurður 

hvað myndi gera ef hann yrði kosinn, þá sagðist hann segja af sér öllum trúnaðarstörfum 

þar. Það færi ekki saman að vera formaður LS og sinna því starfi jafnframt.  

 

Að loknum framboðsræðum var gengið til leynilegra kosninga.  

 

Niðurstöður kosninga til formanns: 

Þórarinn Ingi hlaut 24 atkvæði gegn 18 atkvæðum Einars Ófeigs. Auðir og ógildir seðlar 

voru einn talsins.  

Rétt kjörinn formaður LS var því  Þórarinn Ingi Pétursson. 

 

Sigurgeir Sindri bað um orðið að lokinni kosningu á formanni.  Hann sagði það þá ljóst 

að hann yrði ekki  formaður eitt ár í viðbót. Hann óskaði Þórarni til hamingju og sagði 

jafnframt sposkur á svip að honum hefði ekki fundist leikurninn nískur á leik 

skemmtilegur kvöldið áður. Hann sagðist stíga ánægður úr þessu starfi sem hann hefði nú 

gegnt í þrjú ár. Hann sagðist hafa verið undrandi og hissa um miðbik júlímánaðar 2011 að 

hann ynni við þetta, því árásirnar voru svo miklar. Hann tilkynnti á formannafundi fyrr í 

vetur ákvörðun sína um að stíga úr formennskusætinu. Hann hefði starfað með mörgu 

fólki í LS síðan 2005 er hann kom í stjórn. Hann sagðist sérstaklega ánægður með 

samstarfið við stjórn og síðar formenn sauðfjárfélaganna. Hann óskaði félagsmönnum 

velfarnaðar og þakkaði kærlega fyrir sig. Að lokum óskaði hann þess að þetta yrði farsæll 

fundur nú sem og í framtíðinni. 

 
Einar Ófeigur Björnsson fór þvínæst í pontu og óskaði vini sínum Þórarni vini sínum til 

hamingju með sigurinn. Hann lofaði að bjóða sig ekki fram aftur, því síðast hefði hann 

fengið nítján atkvæði en átján núna. Hann sagði það  hellingsstarf að vera formaður. 

Síðast þegar hann stóð í pontu í þessum sporum eignaðist hann barn daginn eftir, sagðist 

efast um að svo yrði á morgun. Hann sagðist hlakka til samstarfsins. 
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Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði traustið sem honum væri sýnt. Hann tilkynnti nú 

jafnframt um framboð sitt til Búnaðarþings því honum þætti það mikilvægt að formaður 

væri þar. Hann þakkaði Einari Ófeigi slaginn. 

 

 
11.2. Aðalmaður í stjórn fyrir Suðurland: 

Baldur Björnsson gerði grein fyrir tilnefningum Suðurlands um að aðalmaður yrði Oddný 

Steina Valsdóttir og  og varamaður Ólafur Þorsteinn Gunnarsson. 

Fundurinn samþykkti samhljóða. 

 
11.3. Kosning á varamanni í stjórn fyrir Norðurland: 

Fjórir einstaklingar voru tilnefndir og féllu atkvæði þannig:  Atli Már Traustason hlaut 17 

atkvæði, Böðvar Sigvaldi Böðvarsson hlaut 10 atkvæði, Ásta Flosadóttir og Halldóra  

 

Björnsdóttir hlutu 6 atkvæði hvor. Auðir og ógildir seðlar voru 4 talsins. 

Rétt kjörinn varamaður í stjórn var því Atli Már Traustason Syðri-Hofdölum  

 

11.4. Kosning á fulltrúum til Búnaðarþings 

Kosið var því næst um þrjá fulltrúa á Búnaðarþing. Kosning var leynileg og allir fulltrúar 

í framboði, þó sumir hafi þegar lýst yfir framboði sínu. Hlutskörpust í kosningu voru 

Þórarinn Ingi Pétursson með 35 atkvæði og Fanney Ólöf Lárusdóttir með 25 atkvæði. 

Þriðja sætinu deildu svo Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson og Jóhannes Sigfússon með 24 

atkvæði hvor. Fjórtán aðrir fulltrúar fengu frá 1-3 atkvæði. Auðir og ógildir seðlar voru 3 

talsins. Kosið var því sérstaklega á milli Sigurgeirs Sindra og Jóhannesar þar sem 

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson hlaut 25 atkvæði á móti 13 hjá Jóhannesi Sigfússyni.  

Rétt kjörnir fulltrúar til Búnaðarþings voru því; Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS, 

Fanney Ólöf Lárusdóttir og Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson. 

 
Varamenn á Búnaðarþing  

Varamenn eru taldir upp  í þeirri röð sem þeir taka sæti: 

Jóhannes Sigfússon, Aðalsteinn Jónsson og Oddný Steina Valsdóttir. 

 

11.5. Kosning endurskoðanda og skoðunarmanna 

 

Tillaga var lögð fram um endurskoðanda til eins árs yrði Eymundur Sveinn Einarsson og 

varaendurskoðandi hans Jóhann M. Ólafsson. Báðir starfa hjá Endurskoðun og ráðgjöf hf. 

Tillögurnar  voru samþykktar samhljóða 

 

Tillögur voru lagðar fram um að félagskjörinn skoðunarmaður til eins árs yrði Albert 

Guðmundsson á Heggstöðum og varamaður hans Halldóra Björnsdóttur á Ketu. 

Tillögurnar  voru samþykktar samhljóða 
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12.  Önnur mál:  
Fanney Ólöf Lárusdóttir þakkaði fyrir samstarfið. Hún sagðist nú víðsýnni og fróðari 

fyrir vikið. 
 

Sigvaldi H. Ragnarsson formaður félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum þakkaði 

fráfarandi formanni Sindra Sigurgeirssyni fyrir hönd síns félags  alla þá vinnu og 

hagsmunagæslu sem hann hefur innt af hendi í þáu stéttarinnar  í formannstíð sinni. 

Jafnframt óskaði Sigvaldi  Þórarni nýjum formanni velfarnaðaar í starfi. 

 

Ólafur Gunnarsson byrjaði á að þakka traustið og hafa verið kosinn í varastjórn. Hann 

óskaði nýju starfsfólki velfarnaðar. Þakkaði fráfarandi formanni Sindra og  Fanneyju 

Ólöfu sín störf. 

 

 

Fundarstjóra var rétt eftirfarandi vísa sem hann las upp; 

 Alli tök á konum kann, 

 kunnur frygðarbolti. 

 Sæll og glaður syndgar hann, 

 með Siggu í Arnarholti. 

 

Þórarinn Ingi færði Sigurgeiri Sindra og Fanneyju Ólöfu kveðjugjafir fyrir hönd LS og 

hans sjálfs, Helga Hauks og Jóhanns Ragnarssonar sem sátu með þeim í stjórn.  Hann 

þakkaði fundarstjórum röggsaman og fjöruga fundarstjórn, sagði merkilegt hvað Alli 

héldi sér vel miðað við árafjölda. Hann sagðist hafa beðið eftir að Sigrún reiddi fram ljóð, 

þakkaði riturum og Sigurði Eyþórssyni fyrir utanumhald og sagði fundi slitið. 

 

Fundi var slitið kl. 11:45. 

 

 

 


