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Í þessari skýrslu verður farið yfir störf stjórnar LS frá aðalfundi 2011 og fram í mars 2012. 

Framvinda mála frá síðasta aðalfundi er kynnt í sér skýrslu og kemur því ekki fram hér. 

Stjórnin hefur haldið 9 fundi á starfsárinu, þar af eru 2 formlegir símafundir. Ennfremur voru 

fjöldamargir óformlegir símafundir síðla sumars og í haust.  Á fyrsta fundi skipti stjórnin með 

sér verkum og er Þórarinn Ingi Pétursson varaformaður, Oddný Steina Valsdóttir gjaldkeri, 

Helgi Haukur Hauksson ritari og Jóhann Ragnarsson meðstjórnandi. Fanney Ólöf Lárusdóttir 

tók til starfa aftur eftir veikindaleyfi í ársbyrjun 2012 og Oddný Steina vék úr stjórn. 

 

Formaður gegnir fyrir hönd samtakanna formennsku í Markaðsráði kindakjöts auk þess að 

sitja í stjórn Samstöðusjóðs vegna Grímsvatnagoss. Þórarinn I. Pétursson er formaður 

Fagráðs og auk hans sitja í ráðinu fyrir hönd LS: Oddný Steina Valsdóttir og Sigurður Þór 

Guðmundsson. Í árshátíðarnefnd LS sitja Jóhann Pétur Ágústsson, formaður, Sólveig Sigríður 

Einarsdóttir og Erlendur Ingvarsson.  

 

Skipuð var nefnd til að endurskoða samþykktir LS sbr. samþykkt aðalfundar. Í henni sitja 

Einar Ófeigur Björnsson formaður en aðrir nefndarmenn eru Þórhildur Þorsteinsdóttir, 

Jóhann Pétur Ágústsson, Sigvaldi H. Ragnarsson og Erlendur Ingvarsson. Nefndin skilaði 

áfangaskýrslu á formannafundi og hefur lagt fram sínar tillögur fyrir aðalfund 2012  

 

Stefnumótunarverkefni samtakanna var lokið á árinu og strax hafist handa við framkvæma 

sum þeirra verkefna sem þar er kveðið á um.  Sem dæmi má nefna að Markaðsráð hefur 

þegar hafið vinnu við tengda gæðum og hollustu lambakjöts og einnig hefur verið hleypt af 

stokkunum námskeiði á sem ber heitið „Rýnum í rekstur og ræktun“ og er dæmi um 

afsprengi stefnumótunar LS 

 

Haustfundaferð LS um landið var farin 16.-18. ágúst. fundað var á sjö stöðum á landinu: 

Snæfellsnesi, Hólmavík, Skagafirði, Kópaskeri, Breiðdal, Kirkjubæjarklaustri og Þingborg í 

Flóa.  Formannafundur samtakanna var haldinn að Bakkaflöt í Skagafirði 19. nóvember. Góð 

mæting var á fundinn eins og jafnan en aðalumræðuefni fundarins var viðmiðunarverð og 

fjölmiðlaumfjöllun tengd því ásamt innri málefnum samtakanna og aðildarfélaga. 

 

Stjórn LS gaf út viðmiðunarverð á kindakjöti um miðjan júlí. Verðskráin hækkaði um 25% frá 

fyrra ári.  Samhliða þeirri ákvörðun samþykkti stjórn eftirfarandi rökstuðning: „Að baki því 

liggur að markaðsaðstæður hafa verið góðar fyrir sauðfjárafurðir undanfarin misseri. 

Útflutningur hefur aukist stórum og verð farið hækkandi í erlendri mynt, vegna aukinnar 

eftirspurnar. Meðalverð (FOB) fyrir útflutt kjöt, innmat og gærur hefur hækkað langt umfram 



áhrif gengisfalls krónunnar ef miðað er við þróun frá haustinu 2008. Eftirspurn innanlands 

hefur verið á svipuðu róli undanfarin tvö ár og birgðir eru í lágmarki. 

 

Verð til bænda hefur ekki endurspeglað þessa þróun. Hækkun bændaverðs hefur verið 

svipuð almennri verðlagsþróun undanfarin ár, en bændur hafa þurft að taka á sig 

aðfangahækkanir langt um fram það. Til dæmis hefur áburður þrefaldast í verði frá 2005 og 

olía hækkað um 233% á sama tíma. Breytilegur kostnaður á sauðfjárbúum hefur tvöfaldast 

frá 2005 og heildarrekstrarkostnaður hækkað um 174%, eða þrefalt meira en almennt 

verðlag á sama tímabili. Í ljósi góðra aðstæðna á markaði telja sauðfjárbændur því vera 

svigrúm til að afurðaverð hækki verulega í haust til að koma til móts við það sem greinin 

hefur þurft að taka á sig undanfarin misseri“ 

 

Ákvörðun um hækkun viðmiðunarverðs fékk mikla umfjöllun og var tilefni harðrar gangrýni í 

garð sauðfjárbænda.  Sú umræða tók á sig ýmsar birtingarmyndir og höfðu forsvarsmenn 

bænda í nógu að snúast til að svara fyrir ýmsar vafasamar fullyrðingar og rangfærslur.  

Sauðfjárbændur þekkja mætavel alla þessa umræðu og því ástæðulaust að fara yfir það í 

smáatriðum. 

 

Allir sláturleyfishafar tóku upp nýja verðhlutfallatöflu sem samþykkt var á seinasta aðalfundi 

og borguðu eftir henni. Þó eru dæmi um að ekki hafi greitt nákvæmlega eftir töflunni fyrir 

kjöt af fullorðnu.  Niðurstaða haustins var að meðalverð fyrir lambakjöt var 492 kr/kg. Og 

hækkaði milli ára um 16.9%.  Meðalverð fyrir fullorðið var 245 kr/kg. Og hækkaði um 110% á 

milli ára.  Með uppbótum sem fimm slátuleyfishafar af sjö tilkynntu um í mars 2012 þá 

hækkar meðalverð lambakjöts upp í 501 kr og 248 kr fyrir annað kjöt. 

Innanlandsmarkaður gaf nokkuð eftir á árinu 2011 sem og kjötmarkaðurinn í heild en hann  

dróst saman um tæp 3%. Heildarsala kindakjöts varð 6.007 tonn sem er 268 tonnum minna 

en 2010 (-4,2%).  Neysla  á mann er núna komin niður í 18,8 kíló á ári. Ekki er gott að segja 

hvað minna framboð kindakjöts réði miklu um minni sölu, en allir kannast við 

kjötskortsumræðuna á frá liðnu sumri. Hún verður ekki rakin hér, en ekki má gleyma að 

umræðan kom líka til vegna hækkandi verðs í kjölfar minna framboðs.  Birgðir voru semsagt í 

lágmarki á árinu 2011, en í lok ársins voru þær áþekkar því sem þær voru í árslok 2009 og 

árin þar á undan.   Sala fyrstu tvo mánuði ársins 2012 hefur verið mjög góð og 

markaðshlutdeild kindakjöts er nú 26,2% sé miðað við tímabilið frá mars 2011 til febrúar 

2012. 

 

Útflutningur sauðfjárafurða var með talsvert öðrum hætti á árinu 2011 en árið á undan. 

Kjötútflutningur minnkaði um 20%, eftir metár 2010.  Meðal FOB verð hækkaði þó talsvert, 

eða úr 616 kr/kg í 736 kr/kg.  Hinsvegar var flutt út 80% meira magn af innmat og öðrum 

hliðarafurðum.  Meðalverðið þar lækkaði hinsvegar úr 173 kr/kg í 157 kr/kg.  Ekki er þó um 

að ræða nákvæmlega sömu afurðir milli ára, fremur en í kjötinu, þannig að rétt er að hafa 

það í huga við samanburð.   Stærsta breytingin varð á gæruverði en meðal FOB verð útfluttra 



gæra hækkaði úr 158 kr/kg í 441 kr/kg.  Þetta verð var 83 kr/kg 2009, þannig að það hefur 

ríflega fimmfaldast á tveimur árum.  Búast má við að það verði áfram sveiflukennt en það 

hefur ekki gefið eftir það sem af er árinu 2012.    Verð á útfluttri ull hækkaði einnig talsvert 

eða úr 452 kr/kg í 539 kr.  Þar er bæði um óunna og unna ull að ræða.  Heildarverðmæti 

útflutningsins jókst um 400 milljónir króna á milli ára þrátt fyrir þessar breytingar og varð 3,3 

milljarðar. Mikilvægasti einstaki markaðurinn fyrir kjöt er Noregur en þaðan kemur um 

fjórðungur útflutningsverðmætisins.  Aðrir mikilvægir markaðir eru Færeyjar, Bretland, 

Holland og Bandaríkin.  Vöxtur Bandaríkjamarkaðar hefur verið talsverður undanfarin ár, en 

á árinu 2011 komu rúm 9% útflutningsverðmætisins þaðan.  Stærstu gærumarkaðirnir eru í 

Pakistan og Tyrklandi en ullarútflutningur fer nánast allur til Evrópu.  Nánar er fjallað um 

stöðu og horfur Ístex í skýrslu fulltrúa LS í stjórn sem liggur fyrir fundinum. 

 

Í árslok 2011 höfðu 82 einstaklingar fengið nýliðunarstyrki í sauðfjárrækt, frá því að 

styrkveitingar hófust 2008.  32 höfðu þar af fengið úthlutað oftar en einu sinni. 

Heildarfjárhæð styrkja var rúmar 90 milljónir króna.  Árið 2012 bárust 54 umsóknir, eða fleiri  

en nokkru sinni fyrr, þar af 24 nýjar en 30 framhaldsumsóknir.  Afgreiðslu er ekki lokið en  

verði allar umsóknir samþykktar verða styrkveitingar tæpar 40 milljónir króna  

Samkomulag tókst um það 2008 að LS og LK beittu sér fyrir auknum framlögum úr mjólkur-  

og sauðfjársamningum til að efla jarðræktarsjóð BÍ.  Úr honum eru veittir styrkir til ræktunar  

til fóðurframleiðslu  á allt að 40 hektara.  18.75% af liðnum „Nýliðunar- og átaksverkefni“ í  

sauðfjársamningi eru ætluð til þessara verkefna. Árið 2012 er sú upphæð 20.4 milljónir  

króna.  Með því að nýta uppsafnaða fjármuni af öðrum liðum hefur framlag úr  

sauðfjársamningi verið 35 milljónir í sjóðinn frá 2009-2011.  Fjármögnun 2012 er ekki tryggð,  

en reynt verður að tryggja sömu fjárhæð ef mögulegt er. 

 

Stjórn og búnaðarþingsfulltrúar LS lögðu fram tíu mál til Búnaðarþing 2012 auk þess að 

leggja fram sameiginlega tillögu um dýralæknamál með LK og FHB. Mál LS fjölluðu um 

notkun og nýtingarmöguleika ríkisjarða, rannsókna- og tilraunastarfsemi í landbúnaði, þriggja 

fasa rafmagn, fæðuöryggi, opinbert eftirlit með landbúnaði, jafningjafræðslu í landbúnaði, 

rafrænar markaskrár, búvörusamninga, forritaþróun í landbúnaði og markaðsetningu á 

aðföngum í landbúnaði. 

 

Á vettvangi stjórnar var nokkuð rætt um gæðastýringu og mögulega endurskoðun á 

reglugerð þar að lútandi.  Framkvæmdastjóra var falið ásamt Borgar Bragasyni hjá BÍ að 

yfirfara reglugerðina og meta hvort ástæða væri að gera á henni breytingar.  Ásamt þeim 

félögum var svo Fanneyju Ólöfu og Jóhanni Ragnarssyni falið að skila tillögu að breytingum á 

gæðastýringarreglugerð fyrir aðalfund samtakanna. 

 

Samhliða stjórnarfundi í byrjun júní gerðu stjórnarmenn og framkvæmdastjóri sér ferð suður 

á land og kynntu sér ástandið á gossvæðinu í Vestur-Skaftafellssýslu eftir gosið í 

Grímsvötnum, Farið var á bæina Herjólfsstaði í Álftaveri og Hörgsland á Síðu, aðstæður 



skoðaðar og rætt við bændur um stöðuna eftir gosið og helstu vandkvæði sem komið hafa 

upp. Ennfremur var farið í skoðunarferð um Fljótshverfið þar sem mesta askan féll. Auk þess 

átti stjórn fund með forsvarsmönnum Landgræðslunnar í Gunnarsholti og fulltrúum MAST á 

Selfossi. 

 

Oddný Steina Valsdóttir sótti fyrir hönd samtakanna ráðstefnu um þróun í sauðfjárrækt sem 

haldin var í Nottingham í Englandi í byrjun nóvember.  Oddný gerði grein fyrir helstu 

niðurstöðum ráðstefnunnar á formannafundi samtakanna auk umfjöllunnar í Bændablaðinu. 

Formaður og framkvæmdastjóri sóttu fund sem MAST boðaði til að kynna niðurstöður 

úttektar á kindakjötsmati sem fram fór í haust. Fengnir voru erlendir úttektarmenn til að 

meta 100 skrokka í hverju sláturhúsi. Valdir voru skrokkar af fjölbreyttri stærð og gerð sem 

úttektarmennirnir mátu skv. EUROP matinu. Niðurstaða þeirra var síðan borin saman við 

matsmenn viðkomandi húss og yfirkjötmatsmenn MAST. Niðurstaðan var í stuttu máli sú að 

á landsvísu voru matsmenn húsanna nær erlendu matsmönnunum, heldur en 

yfirkjötmatsmenn MAST.   Í framhaldi af þessu var skipaður starfshópur til að gera formlegt 

kostnaðarmat á almennri innleiðingu rafræns kjötmats og skila greinargerð til aðalfundar LS. 

Eyþór Einarsson er formaður hópsins en auk hans sitja í hópnum, Oddný Steina Valsdóttir og 

Magnús Freyr Jónsson framkvæmdastj. SKVH 

LS var boðið að gerast aðili að samning UNESCO um varðveislu menningarerfða.  Þar er farið 

fram á að íslenska sauðkindin yrði látin falla undir samning menningar og framfarastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna um varðveislu menningarerfða. Íslensk stjórnvöld eru aðilar að 

samningnum og hann kveður á um að hægt sé að skilgreina ákveðna starfs- eða háttsemi 

sem menningarlega mikilvæga á alþjóðavísu. Með því skapast skylda til að standa sérstakan 

vörð um hana. Þegar er ljóst að því að öll íslensku búfjárkynin verða felld undir samninginn. 

Aðildin felur ekki í sér fjárhagslegar skuldbindingar af hálfu LS, en stjórnvöld verða að 

samþykkja beiðnina. 

Daganna 8-11. Mars fór 26 manna hópur sauðfjárbænda í ferð á vegum samtakanna til 

Noregs.  Gist var í Lillehammer og Osló, norskir bændur og þjónustuaðilar heimsóttir.  Ferðin, 

sem farin var í samstarfi við Bændaferðir, heppnaðst vel í alla staði undir styrkri farastjórn 

Eiríks Blöndal framkvæmdastjóra BÍ. 

 

Formaður, varformaður og framkvæmdastjóri áttu fundi í febrúar með 

Neytendasamtökunum, Samtökum verslunar og þjónustu og Alþýðusambandi Íslands.  

Fulltrúar þessara samtaka hafa á stundum verið gagnrýnir á ýmislegt í íslensku 

landbúnaðarstefnunni og var fundurinn hugsaður til að skiptast á skoðunum og veita 

upplýsingar um íslenska sauðfjárrækt.   

 

 



Formaður fór á sauðburði til fundar við kvkmyndagerðarmenn vegna myndar Herdísar 

Þorvaldsdóttur um meinta landeyðingu.  Þar var farið yfir afstöðu bænda og greint frá þeim 

verkefnum sem bændur vinna að í tengslum við landgræðslu.  Myndin mun verða tilbúinn til 

sýningar nú á vormánuðum. 

 

Formaður þáði boð rektors HÍ um fund í ágústmánuði.  Þar var m.a. rætt um umræðuhefð og 

orðspor íslensks landbúnaðar innan veggja háskólans. Ennfremur lýsti formaður áhyggjum 

sínum yfir vaxandi vantrausti bænda á háskólanum sem endurspeglaðist mjög sterkt í 

viðhorfi bænda í fundarferð samtakanna.  Fundurinn var í alla staði vel heppnaður og rektor 

lýsti áhuga sýnum fyrir auknu samstarfi við LS um frekari rannsóknir á sviði landbúnaðar. 

 

Formaður hefur einnig sótt fjölmarga fundi fyrir hönd samtakanna hjá Lions, Kiwanis og 

Rotarý- klúbbum víða um land til að fara yfir helstu staðreyndir og fróðleik um íslenska 

sauðfjárrækt. 

Heimsóknum á saudfe.is fjölgaði um tæp 5% milli ára og voru um 50 þúsund allt árið 2011.  

Þær eru flestar í kringum aðalfundinn og á haustin þegar verðskrár sláturleyfishafa eru að 

koma út.   Aukningin milli ára er svipuð og frá 2010 til 2011 og sambærileg aukning er áfram 

það sem af er árinu 2012. Miðað hefur verið við sem áður að setja inn eitthvað nýtt efni 

hvern virkan dag sem skrifstofan er opin og það hefur oftast tekist.  Gestir sem ekki koma 

beint inn á síðuna koma flestir í gegnum bondi.is og facebook. 

Hér hefur verið farið yfir það helsta úr starfi stjórnar á liðnu ári.  Eins og gefur að skilja er 

þetta síður en svo tæmandi yfirferð. Rétt er að benda á heimasíðu samtakanna þar sem 

fundargerðir eru aðgengilegar auk þess sem reynt er að upplýsa bændur sem best um það 

sem efst er á baugi hverju sinni. 

 

Að lokum eru færðar þakkir til stjórnarmanna, formanna aðildarfélaga og sauðfjárbænda um 

land allt fyrir ánægjuleg samskipti á þessu starfsári. Sérstakar þakkir eru færðar 

framkvæmdastjóra samtakanna, Sigurði Eyþórssyni fyrir öflugt starf að hagsmunum 

sauðfjárbænda 

 

Sindri Sigurgeirsson, formaður 


