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1. Fundarsetning, kosning embættismanna 
 

Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS setti fundinn, bauð velkomna Sindra 

Sigurgeirsson formann Bændasamtaka Íslands (BÍ), aðalfundarfulltrúa og gesti. 

 

Þórarinn hóf ræðu sína með því að gera að umtalsefni hið geysilega tjón sem varð í 

áhlaupsveðrinu sem skall á norðanvert landið í september 2012. Hann sagði áföll sem 

þetta og eldgosin sem orðið hefðu í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum draga fram 

samstöðu í samfélaginu og þakkaði öllum þeim sem hjálpuðu til við að bjarga því fé 

sem bjargað varð sl. haust. Hann sendi kveðjur til þeirra bænda sem misstu fé í fönn á 

Bretlandseyjum nýverið. Enn fremur vék Þórarinn að umræðunni um framleiðslu 

landbúnaðarafurða nú í aðdraganda alþingiskosninga. Hann lýsti því að verð 

landbúnaðarvara hefði hækkað í þeim löndum þar sem dregið hefði verið úr 

matvælaframleiðslu innanlands. Hann lýsti hve lágt hlutfall af framfærslueyri fólks 

væri nú notað til að kaupa innlend matvæli. Einnig ræddi hann um beitarmál og lýsti 

landbótum þeim sem sauðfjárbændur stunda. Greinargóðar upplýsingar þyrftu að vera 

til um gróðurfar og landgæði. Gera þyrfti gæðastýringuna í sauðfjárræktinni að 

gæðakerfi sem nýta mætti í kynningu sauðfjárræktar fyrir neytendum. Hann lýsti 

breytingum sem þyrfti að gera á lögum um búfjárhald, þeir sem ekki gætu hirt búfé 

með sómasamlegum hætti ættu ekki að fá að halda búfénað. Hann sagði frá 

breytingum sem hefðu orðið á forðagæslunni á vegum Matvælastofnunar, nú ætti 

eftirlit að fara fram eftir áhættuflokkun. Hann ræddi einnig um varnarlínur 

sauðfjársjúkdóma, ekki ætti að leggja fé í viðhald þeirra á yfirstandandi ári. Hins vegar 

væri ljóst að halda þyrfti þessum girðingum við til að sporna við útbreiðslu 

búfjársjúkdóma. Stjórnvöldum bæri að halda línunum við. Nýliðun í landbúnaði þyrfti 

að auðvelda frekar en gert hefði verið. Sinna þyrfti innanlandsmarkaðnum, það væri 

helsti markaður fyrir íslenskar sauðfjárafurðir. Hann greind frá markaðssetningu og 

sölu sauðfjárafurða erlendis, stærstu markaðirnir væru í Noregi og Bandaríkjunum. 

Hann lýsti því yfir að hann gæfi kost á sér til áframhaldandi starfa sem formaður 

Landssamtakanna. 

 

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

 

 



 Þórarinn lagði fram þá tillögu að fundarstjórar yrðu Sigríður Jónsdóttir 

Arnarholti og Einar Ófeigur Björnsson Lóni. 

 

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 

 

Þórarinn lagði einnig fram þá tillögu að skrifarar yrðu Einar Guðmann 

Örnólfsson Sigmundarstöðum og María Dóra Þórarinsdóttir Morastöðum. 

 

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust. 

Fundargerð ritaði Sigurður Kristjánsson. 

 

Í framhaldi af kosningu fundarstjóra kom fram eftirfarandi vísa frá Sigríði Jónsdóttur: 

 

Hefjum fundinn undir eins, 

engar sútir spilla. 

Upp í skarðið Aðalsteins 

Einar má nú fylla. 

 

Forsagan var sú að Aðalsteinn Jónsson í Klausturseli hafði verið fundarstjóri ásamt 

Sigríði árið áður. 

 

Í kjörbréfanefnd voru tilnefnd Gísli Geirsson, Ásta F. Flosadóttir og Þorsteinn 

Kristjánsson. 

  

2. Ávörp gesta 

 
2.1 Atvinnu- og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon ávarpaði þingið og 

þakkaði fyrir samstarfið við LS á undangengnu ári, þó á ýmsu hafi gengið. Oft hafi 

mál verið leyst í rólegheitum án þess að það kæmist í fréttir, slíkt þætti vart 

fréttnæmt. Hann ræddi um búvörusamningana sem breytt var fljótt eftir hrunið þar 

sem reynt hefði verið að verja fjárveitingar til beingreiðslna. Nú nýverið hefði 

verið gerður nýr búnaðarlagasamningur þar sem sumt af því sem fórnað var í fyrri 

samningum hefði fengið fjárveitingar. Nefna mætti að Framleiðnisjóður og 

jarðrækt hefðu fengið uppreisn í nýja samningnum. Nýi samningurinn væri nú að 

fullu verðtryggður og skerðingin frá 2008 ynnist upp áður en tími þessa samnings 

yrði úti. Ágæt sátt hefði skapast um þennan samning. Frágengið væri að fjármagna 

Bjargráðasjóð til að mæta áföllunum á síðasta ári. Steingrímur taldi vel hafa verið 

unnið hjá Bjargráðasjóði sem hefði tryggt að bændur fengju bætur í stað þess 

innleggs sem tapaðist vegna fjárskaðans sl. haust. Alltaf væri vandasamt að fást 

við svona hluti, ferlið yrði að vera gagnsætt og þyrfti að standast skoðun 

Ríkisendurskoðunar. Hann fagnaði að lög um búfjárhald og dýravernd hefðu verið 

samþykkt á Alþingi. Nútímaleg nálgun fengist með þessu, þarna væri allt undir 

einum hatti sem snerti búfjárhald. Matvælastofnun (MAST) þyrfti að fá fjármagn 

til þess að standa sómasamlega að eftirlitinu. Stofnunin væri þegar talsvert ásett og 

mikil og flókin verkefni hefðu hlaðist á hana. Aragrúi af reglum og flókin 



úrlausnarefni bærust til hennar. Steingrímur lýsti áhyggjum sínum af litlu viðhaldi 

á sauðfjárveikivarnargirðingum, úr því hefði verið dregið eins og mörgu öðru sem 

ríkið þyrfti að fjármagna. Hann sagði MAST lakar setta en ýmsar aðrar stofnanir 

sem heyrðu undir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, hvað varðaði 

fjárveitingar. Gera þyrfti við varnargirðingarnar í sumar ef þess væri nokkur 

kostur. Hann ræddi um áhrif þess að Hagþjónusta landbúnaðarins hefði verið lögð 

niður. Nú væri Hagstofa Íslands tekin við söfnun hagtalna í landbúnaði og 

Landbúnaðarháskóli Íslands (LbhÍ) lítillega einnig. Hagskýrslugerðin þyrfti að 

vera svo skýr og tölur svo vel skilgreindar að nýta mætti gögnin fyrir ákveðnar 

búgreinar, taka þyrfti tilliti til þarfa landbúnaðarins sjálfs og hvort tölurnar væru 

sambærilegar milli landa. Skráningin þyrfti að vera í lagi fyrir allar atvinnugreinar 

í landinu. Eðlilegast væri að þessi skýrslugerð færi fram hjá Hagstofunni. Hann 

sagði söluaukningu hafa orðið innanlands en samdráttur í Evrópu hefði dregið úr 

sölu t.d. sauðfjárafurða þangað. Hann sagðist vera bjartsýnn á framtíð 

landbúnaðarins og sveitanna, sæmilega hefði tekist til undanfarin ár þrátt fyrir 

fjárhagsáföll undanfarinna ára. Einnig lýsti hann því að enn væri margt óunnið í 

samgöngu- og fjarskiptamálum. Hann hefði rætt um að enn þyrfti að gera átak í því 

að ljósleiðaravæða strjálbýlið, á sambærilegan hátt eins og var gert í tengslum við 

Fjarskiptasjóð. Jafna þyrfti húshitunarkostnað enn meir en gert hefði verið. 

Fjárveitingar til hvers konar hluta þyrfti að samþykkja í Fjármálaráðuneytinu og 

þar væri gætt talsverðs aðhalds. Nú væri verið að leggja hitaveitu á nokkrum 

smærri þéttbýlisstöðum og eftir það yrðu þeir peningar sem ætlaðir væru til 

jöfnunar húshitunarkostnaðar til skiptanna fyrir færri en áður og nýttust þá betur 

þeim sem þeirra nytu.  

 

2.2 Sindri Sigurgeirsson formaður BÍ lýsti því að gaman væri að fá að vera með 

sauðfjárbændum á þessum fundi. Síðan ræddi hann um þau mál sem væru efst á 

baugi hjá Bændasamtökunum (BÍ) þessa dagana. Í stjórn þeirra væru nú 5 nýliðar 

og meirihluti stjórnarinnar væri nú konur. Guðný Helga Björnsdóttir væri 1. 

varaforseti BÍ og Guðbjörg Jónsdóttir 2. varaforseti.  

Mikið hefði verið rætt á búnaðarþingi um starfsumhverfi bænda, of mikið væri um 

slys, rætt hefði verið um fjarskiptamál og samgöngumál og innra starf BÍ. Einnig 

hefði verið rætt mikið um kynningar- og ímyndarmál landbúnaðarins og 

landbúnaðarvara. Það verkefni væri farið af stað undir nafni íslenska 

landbúnaðarklasans. Veigamesta verkefni nýrrar stjórnar BÍ væri breyting á 

félagskerfi landbúnaðarins. Mikilvægt væri að ljúka því verki fyrir næsta 

búnaðarþing og breyta þá samþykktum samtakanna. Ef það tækist ekki þyrfti að 

bíða í 3 ár með slíka breytingu. Ná mætti miklum árangri í því að þétta raðirnar, 

hann sagðist t.d. vilja funda meira með fulltrúum búgreinafélaganna en gert hefði 

verið. Hann nefndi umræðuna um að bann við innflutning á hráu kjöti gengi gegn 

EES-samningnum. Um það efni hefði verið haldinn fundur 3. apríl. Landfræðileg 

einangrun landsins hefði varið búféð gegn sjúkdómum en búféð væri hins vegar 

viðkvæmt fyrir sjúkdómum og því væri öruggast að flytja sem minnst inn af hvers 

konar afurðum sem gætu borið með sér sýkingar. Pólitísk samstaða hefði verið um 

bann við innflutningi á hráu kjöti og henni þyrfti að halda. Ekki mætti gefa eftir 

réttinn til að verja heilsu fólks og dýra. Samtök verslunar og þjónustu færu nú 

mikinn í því að berjast fyrir afnámi tolla á búvörur. Samtökin teldu innflutt 



vinnuafl standa undir ýmsum rekstri í búvöruframleiðslunni. Sindri taldi orðspor 

verslunarinnar ekki traust og óvíst að almenningur treysti henni til að lækka verð 

þó tollar af landbúnaðarvörum féllu niður. Tollvernd væri víða notuð til að vernda 

innlenda búvöruframleiðslu. Hann flutti fundinum kveðjur framkvæmdastjóra BÍ 

og þakkaði forystu LS óeigingjarnt starf við að bregðast við áföllunum sem dundu 

á í september 2012. 

 

Fundarstjóri vakti athygli á því að daginn eftir ætti að kjósa forystu LS eftir nýjum 

reglum. Hann las hinar nýju reglur upp, fundarmönnum til upprifjunar. Ef fólk 

ætlaði að bjóða sig fram til stjórnar LS þyrfti að lýsa framboði fyrir lok fundar 

þennan dag, 4. apríl. Ef fram kæmu fleiri en einn frambjóðandi í hverju ,,hólfi“ 

yrði aðeins kosið á milli þeirra. 

 

   

 

3.  Skýrslur  

3.1 Skýrsla stjórnar LS. 

Þórarinn Ingi Pétursson lýsti því að skýrsla stjórnarinnar lægi prentuð fyrir fundinum 

og hefði verið dreift til fundarmanna fyrirfram.  

 

3.2 Skýrsla um framvindu mála frá aðalfundi 2012. 

Þórarinn Ingi Pétursson lýsti því að skýrslan um framvindu mála frá síðasta aðalfundi 

lægi prentuð fyrir fundinum og hefði verið dreift til fundarmanna fyrirfram. 

 

3.3 Skýrsla fulltrúa LS í stjórn Ístex 

Sigurður Eyþórsson lýsti því að skýrslu fulltrúa í stjórn Ístex hefði verið dreift til 

fundarmanna fyrirfram og lægi hún einnig fyrir prentuð. 

 

3.4 Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts. 

Sigurður Eyþórsson lýsti því að skýrslu framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts 

hefði verið dreift til fundarmanna fyrirfram og lægi hún einnig prentuð fyrir fundinum. 

 

3.5 Reikningar LS.  

Sigurður Eyþórsson fór yfir reikninga samtakanna. Hann lýsti því að sl. ár hefðu 

samtökin verið rekin með halla í fyrsta sinn í allmörg ár. Akstur í þágu samtakanna 

hefði orðið meiri og dýrari en búist hefði verið við. Einnig hefði ekki verið gert ráð 

fyrir gerð myndarinnar ,,Sauðkindin í sátt við land og þjóð“ í fjárhagsáætlun fyrra árs.  

Sigurður lýsti því að fyrir fundinum lægi tillaga þar sem t.d. væri lagt til að fækka 

stjórnarfundum LS um 2 á ári, það myndi spara u.þ.b. 660.000,- kr. á ári. Fleira væri 

einnig í tillögunni sem ætti að leiða til sparnaðar.  

Hann minnti á að fjárhagsáætlunin sem lægi fyrir fundinum væri ekki miðuð við 

tillöguna sem fyrir fundinum lægi, hún væri miðuð við óbreyttar forsendur. 

 

Reikningar sambandsins lágu fyrir fundinum áritaðir og endurskoðaðir. 

 

 

 



4.  Skýrsla kjörbréfanefndar – kynning fulltrúa 
Gísli Geirsson lýsti því að kjörbréfanefnd hefði farið ítarlega yfir kjörbréf fulltrúa og 

að ekki hefði verið gerð athugasemd við þau. Hann las upp nöfn rétt kjörinna fulltrúa 

og bað fundarmenn standa upp jafnótt og hann læsi upp nöfn þeirra. 

Mættir fulltrúar voru eftirfarandi: 

 

 

 
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 

Dsb. í Bsb. Vestfjarða    Karl Kristjánsson   Kambi 

Fsb. í Vopnafirði    Skúli Þórðarson   Refstað 

Fsb. á Héraði og Fjörðum    Sigvaldi H. Ragnarsson   Hákonarstöðum 

Fsb. á Héraði og Fjörðum    Hallgrímur Þórhallsson   Brekku 

Fsb. á Héraði og Fjörðum    Þorsteinn Kristjánsson   Jökulsá 

Fsb. á Héraði og Fjörðum   Magnús Sigurðsson  Víkingsstöðum 

Fsb. á Snæfellsnesi    Albert Guðmundsson   Heggstöðum 

Fsb. á Snæfellsnesi    Þóra Sif Kópsdóttir  Ystu-Görðum  

Fsb. á Suðurfjörðum    Guðmundur Valur Gunnarsson  Lindarbrekku 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Jón Kristófer Sigmarsson   Hæli 

Fsb. í Austur-Húnavatnssýslu   Gísli Hólm 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    Jón Eyjólfsson   Kópareykjum 

Fsb. í Borgarfirði    Þórhildur Þorsteinsdóttir   Brekku 

Fsb. í Borgarfirði    Einar Guðmann Örnólfsson  Sigmundarstöðum 

Fsb. í Dalasýslu     Þórarinn B. Þórarinsson   Hvítadal II 

Fsb. í Dalasýslu     Hermann Karlsson  Klifmýri 

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    Oddný Steina Valsdóttir  Butru 

Fsb. í Rangárvallasýslu    Ragnar Lárusson    Stóra-Dal 

Fsb. í Skagafirði     Smári Borgarsson   Goðdölum 

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   Hallfríður Ósk Ólafsdóttir  Víðidalstungu 

Fsb. í Vestur-Húnavatnssýslu   Ólafur Benediktsson   Miðhópi 

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu   Ólafur Þorsteinn Gunnarsson  Giljum 

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu   Fanney Ólöf Lárusdóttir   Kirkjubæjarklaustri 

 



      

 

 

5.  Umræður um skýrslur 
 

Erlendur Ingvarsson bað um skýringar á framvindu tillögu nr. 3.2 um kjötmat, þar 

væri niðurstaðan sú að komið hefði í ljós að yfirmatið hefði lagast frá 2011 en MAST 

hefði ekki kynnt þær niðurstöður. Ekki væri nóg að geyma niðurstöðurnar í skúffu hjá 

stofnuninni, þær þyrfti að birta. Hann spurði Þórarin Inga hvort full verðtrygging á 

nýja búvörusamningnum héldi ef Framsóknarflokkurinn kæmist til valda. Nú væri rætt 

um að leggja verðtrygginguna niður. 

 

Ármann Guðmundsson spurði um lækkun búnaðargjaldsins í reikningum LS milli 

áranna 2011 og 2012. Hann þakkaði Sigurði Eyþórssyni fyrir starf hans í stjórn Ístex.  

 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson þakkaði flutt erindi og yfirlit. Hann velti fyrir sér 

hlutverki stjórnar LS og hvað væri framundan hjá samtökunum. Komast þyrfti fram úr 

því að einfalda félagskerfi bænda, gera það skilvirkara og ódýrara. Hann sagði sífellt 

þrengt að landnotum bænda, ásókn væri í ræktunarland, land til útivistar og 

ferðamennsku og einnig í land til friðunar. Bændur þyrftu að halda vel á spöðunum til 

að vernda hagsmuni sína. Enn fremur væri ljóst að gosvirkni í landinu væri vaxandi og 

öfgar í veðurfari einnig. Bændur þyrftu að gæta þess að styrkja stöðu sína í þeim 

aðstæðum, þeir þyrftu að geta búið áfram. Einnig gerði hann að umtalsefni gæða- og 

ímyndarmál. Sjálfstraust bænda þyrfti að efla. Tillögur þær varðandi gæðastýringuna 

sem lægju fyrir fundinum taldi hann rétt að samþykkja. 

 

Þorsteinn Kristjánsson þakkaði fram kominn fróðleik og erindi. Hann lýsti ánægju 

með stjórn LS undanfarið ár. Formaðurinn þyrfti að vera góður talsmaður stéttarinnar 

og það hefði komið berlega í ljós eftir áfellið síðasta haust. Góð tengsl við fjölmiðla 

væru mikilvæg. Hann taldi stjórnina hafa farið gætilega við útgáfu viðmiðunarverðs 

haustið 2012 en haustið 2011 hefði það gengið miður. Sagðist bjartsýnn að komist yrði 

að hóflegu viðmiðunarverði á komandi hausti. Hann vildi benda á hve þátttaka 

sauðfjárbænda í kosningunum um síðasta búvörusamning hefði verið léleg. Hann taldi 

þessa lélegu þátttöku vera frekar merki um sinnuleysi en óánægju með samninginn. 

Hann minnti á tillöguna um breyttar reglur um gæðastýringu í sauðfjárræktinni og 

taldi skynsamlegt að samþykkja hana. Einnig lægi fyrir tillaga um breytt 

ásetningshlutfall, að hækka það úr 0,6 í um það bil 1. Hann taldi skynsamlegt fyrir 

stéttina að auka jöfnuð milli framleiðenda, það væri hins vegar of stórt stökk að hækka 

hlutfallið svo mikið sem tillagan hljóðaði upp á. Taldi skynsamlegt að fundurinn legði 

til hækkun um 0,05 á ári út samningstímann og það þýddi hækkun úr 0,6 í 0,75 á 

samningstímanum. Hann taldi sátt geta orðið um það. Hlutfallið á landinu taldi hann 

vera um 0,75 nú um stundir. Rætt hefði verið um að varasamt væri að hækka hlutfallið 

upp í 1. Það gæti orðið til þess að allar beingreiðslurnar yrðu taldar framleiðslutengdir 

styrkir. Lag hlyti að vera nú til að fá aukið fé í viðhald varnarlína nú í aðdraganda 

kosninga. Ekki hefði átt að hætta að halda þeim við þó sparað hefði verið í framlögum 

til girðinganna. Hann taldi tillögu óvarlegt að samþykkja fyrirliggjandi tillögu um 



gæru- og innmatarverð. Þó gæruverð hefði hækkað mikið á undanförnum árum væri 

það sveiflukennt, sláturleyfishafar ættu frekar að taka á sig sveiflurnar og ef til vill 

væri gott að þeir fengju hagnaðinn ef einhver væri. Hann taldi að fyrsta greiðslan út á 

ull frá ríkinu ætti að berast fyrir 1. mars. Enn fremur gerði hann að umtalsefni að knýja 

ætti á um að koma á rafrænu kjötmati.  

 

Birgir Ingþórsson þakkaði fram lagðar skýrslur og þakkaði einnig stjórn og 

framkvæmdastjóra störf á undangengnu ári. Hann ræddi ullarmálin, sagði þau vera í 

ákveðnum ólestri. Gera yrði sér grein fyrir því að samkeppni yrði á markaðnum. Hann 

taldi út í hött hvenær fyrirtækið sem keypti ullina af bændum greiddi fyrir hana. Arð 

gæti félagið greitt eigendum sínum en léti bændur síðan bíða í 6 mánuði eftir því að fá 

greitt. Ef til vill væri betra að fleiri fyrirtæki kæmu inn á þennan markað. Mögulega 

yrði að breyta Ístex í ullarþvottastöð en síðan yrðu kaupendur að ullinni fleiri. Þeir 

sem best borguðu fengju þá viðskiptin. Tilgangur LS væri fyrst og fremst að gæta 

hagsmuna sinna félagsmanna. Þar væri afurðaverðið eitt af aðalatriðunum. Vinna 

þyrfti ef til vill betur með afurðastöðvunum. Stærri hluti af söluverði afurðanna þyrfti 

að verða eftir hjá bændum og afurðastöðvum en nú væri. Hann ræddi um hvernig væri 

staðið að mati á verði bújarða. Hann taldi að hvorki hefðu BÍ né LS staðið sig 

nægilega vel í að gæta hagsmuna skuldugra bænda. Jóhanna Lind Elíasdóttir, 

starfsmaður BÍ hefði hins vegar staðið sig vel við að hjálpa skuldugum bændum í 

samningum við bankana. Félagskerfi bænda þyrfti að einfalda og búgreinafélögin ættu 

að verða grunneiningin. Búnaðarþing ætti ekki að vera á undan aðalfundum stærstu 

búgreinafélaganna.  

 

Gunnar Þórarinsson þakkaði skýrslurnar sem fluttar hefðu verið og lægju fyrir. Hann 

þakkaði einnig stjórn LS störf sín undafarið ár. Hann sagði að rætt hefði verið um að 

skipta rekstri Ístex í þvottastöð og ullarframleiðslu. Hann gagnrýndi misræmi í 

verðhlutföllum á ullarflokkum. Í beingreiðslunum væri enginn munur gerður á 

lambsull í 1.og 2. flokki en munur væri á þessum flokkum í verðskrá Ístex. Hann taldi 

óásættanlegt hversu Bændasamtökum Íslands hefði gengið hægt að búa til gott 

skýrsluhaldskerfi fyrir sauðfjárræktina. Því hefði verið lýst að auðveldara væri að búa 

til slíkt kerfi í Windowskerfinu en í Doskerfinu en það virtist ekki hafa gengið eftir. 

Líklega væri umhverfið sem Fjárvís hefði verið skrifaður í sennilega ekki nógu gott. 

Samstarfshópur væri starfandi til að ræða um breytingar á kerfinu. Hann vitnaði í 

starfsskýrslu Eyjólfs Ingva Bjarnasonar sem lá fyrir nýliðnu búnaðarþingi þar sem 

Eyjólfur taldi þjónustuna við skýrsluhaldið í sauðfjárræktinni ekki boðlega. Hann  

skoraði á það starfsfólk BÍ sem um þetta fjallaði að ganga í að lagfæra þessi mál. Hann 

sagðist sakna þess að skrifað væri um þau störf sem væru unnin hjá LS á vef 

samtakanna. 

 

Birgir Arason þakkaði skýrslur frá stjórn og framkvæmdastjóra. Hann spurði um 

framvindu tillögu um tilhögun á slátrun óskilafjár. Ályktun þess efnis hefði verið send 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og MAST. Ekki mætti setja á markað afurðir 

af fé sem ekki væri merkt og markað. Í Eyjafjarðarsveit hefði í haust fundist ómarkað 

fé, jafnvel allt upp í 4-5 vetra gamalt. Féð hefði verið feitt og erfitt að smala því. Því 

hefði verið slátrað og lagt inn hjá Eyjafjarðarsveit og greiðslan runnið í fjallskilasjóð. 

Ekki vissi hann hvað hefði verið gert við afurðirnar af fénu. Langaði að vita hvort 



breytt hefði verið reglum um meðferð óskilafjár. Hann ræddi einnig um félagskerfi 

landbúnaðarins og hvernig ætti að haga opinberum stuðningi til bænda í framtíðinni. 

Sagði þurfa að skoða hvernig skipa ætti þessum málum í framtíðinni. Landbúnaðurinn 

gæti ekki verið yfirskuldsettur endalaust og taka þyrfti til hendinni til að ungt fólk gæti 

komið inn í stéttina. Landbúnaðurinn þyrfti að lifa áfram, einn daginn hættu allir að 

búa og einhverjir þyrftu að geta tekið við búrekstrinum. Hann sagði litla jörð í 

Eyjafirði hafa verið selda fyrir skömmu fyrir 40 milljónir. Íbúðarhús væri þar lélegt, 

tún 17 hektarar og úthagi lítill. Á jörðinni hefðu hvílt um 950.000.000,- kr. Taldi verið 

að spenna verð jarða of mikið upp. Taldi verið að selja ríkisstuðninginn fyrir allt of 

hátt verð og sá stuðningur ætti ekki að vera til að safna fjármunum. Fjöldi ungs fólks 

biði eftir því að komast inn í bændastéttina og gæti það ekki. Ríkisstuðningurinn ætti 

ekki að vera söluvara. 

 

Einar Ófeigur Björnsson sagðist vera í stýrihópi þeim sem settur hefði verið á stofn 

hjá BÍ til að vinna tillögur að nýrri skipan félagskerfis bænda. Finna þyrfti leið sem 

sátt fyndist um. Ef til vill ætti að láta bændur ganga beint í Bændasamtökin og þar 

væri þeim raðað á búgreinafélög. Skoða þyrfti málin með opnum huga og umræða 

væri nauðsynleg. Tíminn væri naumur, annað hvort þyrfti að leysa þetta á næsta ári 

ellegar eftir 3 ár. Ef til vill ætti að leyfa öllum að ganga í Bændasamtökin en réttindi 

fólks yrðu mismunandi. Hann ræddi einnig um starf hóps um mál skýrsluhalds 

sauðfjárræktarinnar. Lyfjaskráning ætti að koma inn í Lamb en ekki Fjárvís. Lamb ætti 

til að byrja með að vera viðbót við Fjárvís og gæti ekki leyst hann af hólmi fyrr en 

eftir talsvert langan tíma. Allar breytingar tækju tíma og kostuðu fjármuni. Verkefnið 

ætti að færast á hendi fagráðs í sauðfjárrækt, það væri einfaldast.  

 

Sigvaldi Ragnarsson þakkaði fram komnar framsögur og gagnlega umræðu. Einnig 

þakkaði hann stjórninni störf sín á starfsárinu. Hann sagði innviði landbúnaðarins og 

dreifbýlisins skipta afar miklu máli, lífvænlegt þyrfti að vera í sveitum. Fjarskiptakerfi 

og samgöngukerfi þyrftu að vera boðleg. Greiðar samgöngur væru nauðsyn. Hann 

taldi bændur alltaf vera í varnarbaráttu, sem væri slæmt. Eilíf barátta væri um að fá að 

nota landið og berjast þyrfti fyrir því að eignarréttur væri virtur. Hann fagnaði því að 

búfjáreftirlitsmenn heimsæktu sjaldnar þá bændur sem hirtu vel um búfé sitt en oftar 

þá sem stæðu sig illa og þyrftu á aðstoð að halda. Hann sagðist óánægður með 

framgöngu Landsbankans varðandi verðmat bújarða. Bankinn væri í eigu ríkisins að 

miklum hluta og það væri vart boðlegt að stofnun í eigu þess stæði að því að spenna 

upp verð jarða og gera þær ókaupandi fyrir þá er hefja vildu búskap, þekkti slíkt dæmi 

úr sínu sveitarfélagi. Hann sagði óvísa stöðu í ráðgjöf í landbúnaði eftir stofnun 

Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins og það væri vart ásættanlegt. Skýra þyrfti línur í 

málinu. Hann  ræddi um mál nr. 1.1 í skýrslu um framvindu mála frá síðasta fundi en 

það varðar viðbragðsáætlanir vegna búfjársjúkdóma. Hann sagðist vona að hin 

mannlegu samskipti tengd þessum málum væru komin í betra horf hjá Matvælastofnun 

en verið hefði, þau mál væru viðkvæm og starfsfólk MAST þyrfti að vanda sig þar. 

Hann ræddi um tillögurnar um að lækka greiðslu fyrir akstur tengdan LS og taldi að 

fólk þyrfti að fá greiddan útlagðan kostnað hvort sem það væri ferðakostnaður eða 

annar kostnaður. Hann gerði athugasemdir við greidda dagpeninga á s.l. ári, taldi ekki 

líta vel út fyrir samtökin að greiða laun í formi dagpeninga, réttara væri að hafa annan 

hátt á. Einnig spurði hann um endurgreiðslu tengda aðalfundi samtakanna 2012. 



 

Þóra Sif Kópsdóttir þakkaði stjórn og framkvæmdastjóra vel unnin störf undanfarið ár, 

það hefði verið annasamt. Sagði að bændur þyrftu að hafa laun fyrir vinnu sína. Staðan 

væri ekki sú. Bændur þyrftu að hafa meiri tekjur af búum sínum, annað hvort með 

hærra verði fyrir afurðir eða lægri kostnaði. Þetta yrði að leysa núna, ekki væri 

ásættanlegt að meðalstórt bú stæði bara undir sjálfu sér en þá væri heimilisreksturinn 

eftir. Ekki ætti að vera sætta sig við að annar tveggja sem stæðu að búi þyrfti að sækja 

vinnu annars staðar. Tekjur af búum stæðu vart undir því að greiða fyrir t.d. 

framhaldsskólamenntun barna. Hún sagði tímaskekkju að bændur þyrftu að kaupa sér 

ríkisstuðning, það gerði ungum bændum enn erfiðara fyrir  að hefja búskap. Hún 

sagðist vera sammála því að hækka ásetningshlutfallið í 1. Í mjólkurframleiðslunni 

væri framleiðslurétturinn lífeyrissparnaður fólks og það væri ekki ásættanlegt. 

Hagsmunamál bænda þyrfti að ræða. Hún gat þess sérstaklega að Jóhanna Lind 

Elíasdóttir ynni gott starf hjá Bændasamtökunum. 

 

Skúli Þórðarson þakkaði fram lagðar skýrslur. Sagðist ekki skilja áhuga bænda á því 

að breyta kjötmatskerfinu svo oft sem raun bæri vitni því þar hyrfi möguleikinn á að 

bera saman afurðir milli ára og það væri ekki gott fyrir ræktunarstarfið. Matið hefði 

breyst í miðri sláturtíð sl. haust. því kjötmatsmenn hefðu hert matið fyrst eftir 

breytinguna þangað til þeir hefðu verið skammaðir, þá hefðu þeir farið að slá af 

kröfunum. Hann ræddi fram komna tillögu nr. 3.2 þar sem lagt er til að 

sláturleyfishafar fari aftur að greiða sérstaklega fyrir gærur og innmat. Sagði frá því að 

þegar hætt hefði verið að greiða sérstaklega fyrir gærurnar og innmatinn hefðu 

sláturleyfishafar tekið á sig allan kostnað við akstur á gærum og innmat. Spurði hvort 

bændur vildu aftur taka á sig að greiða þann akstur. Hann taldi erfitt að fara yfir öll 

mörk í sláturhúsunum, frekar ætti að leggja af að marka og taka upp örmerkingar á 

öllu sauðfé. 

 

Jóhann Pétur Ágústsson þakkaði fram komnar skýrslur. Ræddi síðan um 

ásetningshlutfallið. Spurði hve mikið þyrfti að hækka það? Hann ræddi einnig um 

taprekstur LS á síðasta ári. 

 

Helgi Haukur Hauksson taldi nauðsynlegt að útvega fjármagn í viðhald varnarlína, 

hólfin sem kaupa mætti líflömb úr þyrftu að vera laus við sjúkdóma. Hann sagði að 

gæta þyrfti að setja ekki búfé okkar í óþarfa hættu, t.d. með innflutningi á hráu kjöti. 

Ræddi um fjármögnun og nýliðun. Auðvitað væri æskilegast að afkoman í búskapnum 

væri fullkomlega ásættanleg. Verð sem sett væri á jarðir væri allt of hátt til að  

sauðfjárbúskapur stæði undir því að greiða það. Taldi að ungt fólk sem væri nýlega 

komið út úr skóla væri oft ekki í stakk búið til að kaupa jarðir. Taldi ásett verð á 

jörðum vera of hátt. Lán væru í boði upp á 70% af því sem jörð kostaði  en fólk ætti 

ekki tugi milljóna til að brúa bilið milli verða og láns. Auðlindir heimsins væru 

takmarkaðar og aðföng til búskapar hefðu hækkað mikið. Sóknarfæri væru fyrir hendi. 

Markaður sem fundist hefði í Sviss og Rússlandi gæti gefið tekjur og jafnvel markaður 

í Kína. Standa þyrfti saman að markaðssetningunni. Sauðfjárbændur væru að keppa 

við svína- og kjúklingabændur. Framleiðsluferillinn í sauðfjárræktinni væri svo langur 

að erfitt væri að keppa við þá. Einhvern veginn yrði að bæta afkomu sauðfjárbænda. 

Líkur væru til þess að samkeppnin harðnaði og aðföng héldu áfram að hækka. 



Framleiðslukostnaður kjúklinga væri lægri og þess vegna ættu sauðfjárbændur ef til 

vill að staðsetja sig annars staðar á markaðnum en verði hefði, t.d. með því að 

skilgreina lambakjötið sem hágæðavöru. Hann lýsti sig reiðubúinn til að sitja áfram í 

stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda. 

 

Sigurður Eyþórsson sagði áætlanir um innheimtu búnaðargjalds ekki alltaf standast, 

oft væri verið að leiðrétta álagningu alveg upp í 6 ár aftur í tímann. Vegna þessarar 

óvissu í tölunum væri erfitt að áætla tekjur af búnaðargjaldinu. Ekki hefði verið 

þægileg staða að vera í stjórn Ístex. Fulltrúar og starfsmenn LS hefðu verið metnir 

vanhæfir í ullarmálunum. Skilgreindar hefðu verið ákveðnar niðurgreiðslur á hvern 

flokk ullar og því hefði þeim ekki verið breytt þó ullarverð og niðurgreiðslur hefðu 

ekki verið samstiga. Vel kæmi til hreina að breyta hlutföllunum og ef til vill mætti 

auka bilið milli verðs á 1. flokki og verðs á lambsull. Ístex vildi ekki endilega kaupa 2. 

flokks ull, hún væri flutt út. Segja mætti fleiri fréttir frá starfi LS á saudfe.is, það væri 

tekið til greina. Ákveðið hefði verið á aðalfundi samtakanna í fyrra að fara að greiða 

ákveðna þóknun til stjórnarmanna en það mætti endurskoða. Ekki væri verið að gera 

neitt ólöglegt. Endurgreiðsla vegna árshátíðar sem fram kæmi í reikningum 

samtakanna væru styrkir til hátíðarinnar og hefðu fengist greiddir. 

 

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði umræðurnar. Hann sagði það óviðunandi að skoða 

kjötmatið en niðurstöðurnar væru ekki birtar. Búvörusamningar stæðu þangað til þeim 

væri breytt, vísitölutrygging væri ef til vill ekki hægt að lofa að stæði áfram frekar en 

annað. Síðan gerði hann kjör bænda að umtalsefni og hvernig ætti að tryggja nýliðun í 

búskap. Hann væri límið í dreifbýlinu. Ekki væri endilega slæmt að fólk starfaði við 

eitthvað annað í dreifbýli en t.d. sauðfjárrækt. Fjölbreytni væri af hinu góða. Bændur 

þyrftu að þora að ræða um t.d. fyrirkomulag ríkisstyrkjanna til framtíðar. Nefndin sem 

fjallaði um ásetningshlutfallið ætti að koma með málið fyrir fundinn og það þyrfti að 

ræða. Ómerkt fé mætti ekki koma í sláturhús og því væri það merkt þegar það kæmi af 

fjalli og síðan lagt inn á sveitarfélög til dæmis. Sagðist telja að BÍ og LS þyrftu að gera 

enn betur í því að aðstoða bændur við að ná betri afkomu. Ónýtt tækifæri væru enn til, 

bændur gætu skapað ýmislegt heima fyrir. 

 

 

6. Skýrsla gæðastýringarnefndar  

 

 

Fundarstjóri tilkynnti að ef ekki kæmu fram efnislegar athugasemdir við tillögur 

gæðastýringarnefndarinnar yrði málið afgreitt í einu lagi. 

 

 

Helgi Haukur Hauksson mælti fyrir skýrslu nefndarinnar sem lá prentuð fyrir 

fundinum ásamt tillögum um breytingar á reglugerð um gæðastýrða framleiðslu. 

Tillagan er birt á eftir fundargerðinni sem Viðauki nr. 1, sjá þar.  

Helgi lýsti því að ekki væri enn búið að móta verklagsreglur um búfjáreftirlit. Hann 

sagði nefndina m. a. hafa rætt við Borgar Pál Bragason, Eyjólf Ingva Bjarnason og 



Gunnfríði Elínu Hreiðarsdóttur starfsmenn Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins þegar 

verið var að móta tillöguna. Hann sagði skoðanir hafa verið skiptar um 

landnýtingarþáttinn í gæðastýringunni á síðasta aðalfundi LS en nefndin hefði rætt við 

fulltrúa Landgræðslunnar og niðurstaðan hefði orðið sú að breyta þeim þætti lítið en 

leggja frekar áherslu á að starfa saman að ýmis konar verkefnum tengdum landbótum 

og því hvernig land væri vaktað og fylgst með gróðurfari. Hann sagði að komið hefði 

upp að landbótaáætlanir hefðu ekki staðist fyrir dómi og tillagan gengi út á að gengið 

yrði betur frá slíkum áætlunum. Mikilvægt væri að landeigendur gætu fengið að vita ef 

bóndi gæfi upp land annarra en sitt eigið sem beitiland sitt. Hann lýsti því að búið væri 

að láta reyna á hvort viðmiðunarreglurnar um mat á umhverfisþætti væru nothæfar. 

Mikilvægt væri að ásýnd búa væri ásættanleg. Lagði áherslu á að sjónarmið 

fundarmanna um málið þyrftu að koma fram. 

 

Fundarstjóri frestaði umfjöllun um málið kl. 16:13. 

 

 

 

 

7. Málum vísað til nefnda 
Fundarstjóri lýsti því að ef svæfa ætti mál í nefnd þyrfti að flytja tillögu um það á 

fundinum. 

Síðan lagði hann fram mál og vísaði til nefnda. 

 

Nefndir fundarins eru skipaðar eftirfarandi: 

 

Allsherjarnefnd    Framleiðslu- og félagsmálanefnd 

Ólafur Þ. Gunnarsson formaður  Sigurður Þór Guðmundsson formaður 

Birgir Ingþórsson    Albert Guðmundsson 

Guðbrandur Sverrisson   Ásta Guðbjörg Einarsdóttir 

María Dóra Þórarinsdóttir   Erlendur Ingvarsson 

Sigríður Jónsdóttir    Guðmundur V. Gunnarsson 

Sigvaldi H. Ragnarsson   Karl Kristjánsson 

Snorri Kristjánsson    Ólafur Benediktsson 

Þórarinn B. Þórarinsson  

  

  

Fagnefnd     Fjárhagsnefnd 

Fanney Ólöf Lárusdóttir formaður  Jóhann Pétur Ágústsson formaður 

Guðbrandur Björnsson   Birgir Arason 

Hermann Karlsson    Einar G. Örnólfsson 

Jón Eyjólfsson    Jón Kristófer Sigmarsson 

Smári Borgarsson    Oddný Steina Valsdóttir 

Sæþór Gunnsteinsson    Sigurbjörn Karlsson 

Þorsteinn Kristjánsson   Skúli Þórðarson 

Þorsteinn Logi Einarsson  

  



  

Markaðs og kjaranefnd   Umhverfisnefnd 

Hallfríður Ósk Ólafsdóttir formaður  Gunnar Þórarinsson formaður 

Atli Már Traustason    Ármann Guðmundsson 

Benedikt Kristinn Ólafsson   Ásta F. Flosadóttir 

Böðvar Baldursson    Brynjar Hildibrandsson 

Jón Egill Jóhannsson    Gísli Geirsson 

Magnús Sigurðsson    Hallgrímur Þórhallsson 

Þórhildur Þorsteinsdóttir   Ragnar Lárusson 

 

 

Fundarstjóri frestaði síðan fundi kl. 16:16. 

 

 

Fundi fram haldið kl. 19:30. 

 

Framhald af lið nr. 6.  

Umræður um skýrslu gæðastýringarnefndar. 

 

Fanney Ólöf Lárusdóttir þakkaði nefndinni fyrir alla þá vinnu sem hún hefði lagt á sig. 

Spurði um umsjónarmann gæðastýringar á búum, ef hann ætti að vera einhver annar 

en sá sem væri skráður forráðamaður búsins. Vildi að nefndin skoðaði hvort enn væru 

dæmi um hvort umsjónarmennirnir byggju annars staðar en á viðkomandi lögbýli. Hún 

ræddi um að til væri að 3 lögbýli væru um eina fjárbók. Ræddi um lágmarkskröfur til 

skýrsluhalds og setti spurningarmerki við að það gera þá kröfu að hið minnsta þyrfti 

að skrá kjötmat á öllum lömbum, ef slátrað væri heima væru ekki allir tilbúnir að meta 

kjötið. Setja ætti þarna inn að skrá þyrfti fullorðinsnúmer í skýrsluhaldið. 

 

Erlendur Ingvarsson þakkaði nefndinni fyrir störf sín. Taldi verkefnið hafa verið erfitt. 

Lagði fram þá breytingartillögu um skýrsluhaldið að hafa ætti í 9. gr. reglugerðarinnar 

að  skýrslum skuli skilað fyrir 1. febrúar. Heimilt yrði að veita að hámarki tveggja 

vikna frest áður en bóndi félli út úr gæðastýringu. Tillagan er svohljóðandi: 

 

Í 9. gr. reglugerðarinnar skuli standa: 

 

,, … Sauðfjárskýrslum hvers árs skal skilað eigi síðar en 1. febrúar næsta árs.“,  

 

og síðar í greininni: 

 

„ ... Matvælastofnun er skylt að tilkynna framleiðanda fyrir 15. febrúar standist 

hann ekki kröfur varðandi skil. Heimilt er að veita að hámarki tveggja vikna frest 

til skila á sauðfjárskýrslum að öðrum kosti falli viðkomandi aðili út úr 

gæðastýringu.“ 

  

 

Helgi Haukur Hauksson taldi að það væri skilyrði nú þegar að fullorðinsmerki ættu að 

vera komin í ásetningslömb um áramót en því mætti bæta við í reglugerðina. Sagðist 



ekki muna eftir því að upp hefði komið að skráður umsjónarmaður gæðastýringarinnar 

ætti annað lögheimili en búið sem hann væri umsjónarmaður fyrir væri rekið á. 

 

Guðmundur Valur Gunnarsson taldi að bændur ættu að vera búnir með 

sauðfjárskýrslurnar um áramót. Velti því hins vegar fyrir sér hver ætti að taka út 

gæðastýringuna hér eftir. Nú ætti að hafa búfjáreftirlitið þannig að það færi ekki 

endilega fram á hverju ári. Ætti ef til vill að gera út mann aukaferð á hverju ári til að 

taka út gæðastýringuna. 

 

Í framhaldi af umræðunum og fram komnum athugasemdum og breytingartillögu var 

málinu vísað aftur til nefndarinnar. 

 

 

 

8.   Mál til afgreiðslu 
 

Mál frá fagnefnd 
 

2.1 Um lyfjaskráningu 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 leggur til að lyfjaskráningu verði komið í það 

horf að sama form gildi fyrir bæði gæðastýringu og dýralækna þannig að ekki þurfi að gera 

grein fyrir notkun lyfja nema á einum stað. 

Fanney Ólöf Lárusdóttir hafði framsögu um málið. 

 

Sigvaldi Ragnarsson fagnaði þessari nálgun á skráningu lyfja. Langaði að vita hvernig 

skráningin ætti að fara fram og hvort skrá ætti lyfjanotkunina strax. Vildi vita hvernig málið 

væri hugsað nákvæmlega. 

 

Fanney Ólöf Lárusdóttir sagði að lyfjaskráningin væri enni í vinnslu, hún ætti að vera í þeim 

hluta sauðfjárskýrslukerfisins sem héti lamb.is. Dýralæknar skráðu greiningar og lyfjagjafir í 

því kerfi sem héti heilsa.is en ekki væri það enn tilbúið sem sauðfjárbændur þyrftu að nota. 

 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

2.2 Um viðbragðsáætlanir vegna búfjársjúkdóma 

Fanney Ólöf Lárusdóttir hafði framsögu um tillöguna.  

 

Sigríður Jónsdóttir benti nefndinni á að breyta þyrfti orðalaginu í tillögunni. 

 

Guðmundur Valur Gunnarsson spurði hvort ekki þyrftu fleiri en MAST að koma að 

því að móta þessar viðbragðsáætlanir til að þær yrðu ásættanlegar. LS ætti einnig að 

koma að mótun þeirra.  

 

Einar Ófeigur Björnsson sagði málið hafa verið rætt  á stjórnarfiundi á síðastra ári. Þá 

hefði komið fram hjá Þorstein Ólafssyni að viðbragðsáætlanir væru þegar til. Sér hefði 

ekki fundist svo vera og ekki mætti gleyma mannlega þættinum. Mikið áfall væri að fá 

upp smitsjúkdóma sem leitt gætu þess að skera þyrfti niður heilar hjarðir. Skoða ætti 

orðalag tillögunnar. 



 

Nefndinni falið að fara betur yfir málið og kom það til afgreiðslu síðar á fundinum og 

er tillagan birt í endanlegri gerð á viðeigandi stað í fundargerðinni. 

 

 

2.3 Um lungnakregðu 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfirði haldinn að Valfelli þann 19. 

febrúar  2013 skorar á Matvælastofnun að láta kanna útbreiðslu lungnakregðu í sauðfé 

á landinu og kanni jafnframt hvort hægt sé að hefta útbreiðslu  sjúkdómsins t.d. með 

bólusetningu.  

Greinargerð: Svo virðist sem lungnakregða í sauðfé hafi verið að breiðast út um land á 

undanförnum árum og veldur tjóni hjá bændum á hverju ári, mismikið á milli svæða 

og bæja.  

Nefndin leggur til að tillögu þessari verði vísað til stjórnar í samræmi við 4. gr. 

samþykktar um starfshætti aðalfunda LS. 

 

Fanney Ólöf Lárusdóttir hafði framsögu um málið. Hún sagði að í gangi væri 

rannsókn á vegum rannsóknarstöðvarinnar á Keldum og þar með væri málið komið í 

farveg. Þess vegna væri eðlilegt að vísa því til stjórnarinnar. 

 

Samþykkt samhljóða að vísa málinu til stjórnarinnar. 

 

2.6 Um útreikninga á kynbótamati. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 beinir því til stjórnar LS að unnið 

verði að því að bændum verði gert kleift að fá uppreiknað kynbótamat áa og hrúta á 

hverju ári fyrir fengitíð ef haustuppgjöri er skilað tímanlega.  

Þá leggur fundurinn til að í þeim tilvikum þar sem að sláturupplýsingar liggja ekki 

fyrir hjá ám verði ætternismat látið fylgja þeim.  

Fanney Ólöf Lárusdóttir hafði framsögu um málið. 

 

Gunnar Þórarinsson taldi tillöguna á margan hátt góða. Spurði hvort eitt svona 

uppgjör væri dýrt og krefðist mikillar vinnu. Spurði hvort hægt væri að vinna slíkt mat 

oftar og skila upplýsingunum inn í skýrsluhaldskerfið jafnótt. 

 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason sagði talsverða og tímafreka vinnu þurfa að eiga sér stað 

áður en kynbótamat væri reiknað. Hins vegar væri stefnt að því að einfalda þetta og 

bæta og væri það framarlega í forgangsröðinni varðandi skýrsluhaldið.  

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

 



Mál frá Allsherjarnefnd 

 

1.1 Um ásetningshlutfall 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 leggur til að ásetningshlutfall verði 

hækkað úr 0,6 í 0,75 í jöfnum þrepum á næstu þremur árum. 

 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson hafði framsögu um málið. Hann sagði tillöguna 

upphaflega snúast um að tengja stuðninginn meira við framleiðslumagn en verið 

hefði.  Mikil umræða hefði skapast í nefndinni.  

Tillagan er niðurstaða nefndarinnar eftir að hafa sett saman eina tillögu úr málum 

nr. 1.1 og 1.2. 

 

Erlendur Ingvarsson sagði að sumir teldu að þessi breyting myndi leiða til 

lækkunar greiðslumarks en efaðist um að svo færi. Eldri bændur myndi ef til vill 

fjölga frekar fénu og það myndi leiða til þess að enn þrengdi að yngri bændum. 

 

Jóhann Pétur Ágústsson  sagði að fullorðið fólk í nágrenni sínu hefði fækkað fé 

niður í 60 % af ærgildafjölda og hefði samt þokkalega afkomu með minni vinnu. 

Spurði hverju þessi breyting myndi valda. 

 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson las upp nýlegar tölur um ásetningshlutfall á landinu. 

Þær eru eftirfarandi: 

 

425 bú undir 60 %, 

82 bú milli 60 og 70 %, 

88 bú milli 70 og 80 %, 

107 bú milli 80 og 90 %, 

115 bú milli 90 og 100 %, 

1109 bú með yfir 100 %. 

 

Sigurður Þór Guðmundsson sagði tillöguna umræðu verða. Hann gerði kvótaverð 

að umtalsefni. Sagði vanta kvótamarkað í sauðfjárræktinni, sagði viðskiptin sem 

ættu sér stað vera óskýr og valda óljósri verðmyndun. Einfaldara væri að útfæra 

markað með sauðfjárkvótann en mjólkurkvótann. Það þyrfti að gerast en ef til vill 

væri erfitt að segja til um hvernig ætti að færa framleiðsluréttinn milli bænda á 

sanngjarnan hátt ef hætt yrði að selja hann. Loka ætti á framsalið milli bænda. 

Markaður væri orðinn fyrir jarðir en ekki ætti framleiðslukvótinn að bætast ofan á 

verð jarðanna. 

 

Ármann Guðmundsson lagði til að greidd yrðu atkvæði um upprunalegu tillöguna 

og þá kæmi í ljós hvort fulltrúar vildu breyta ásetningshlutfallinu. 

 

Þorsteinn Logi Einarsson tók undir með Ármanni, greiða skyldi atkvæði um 

upprunalegu tillöguna. Skildi ekki hvers vegna fellt hefði verið út að koma 

ónotuðu greiðslumarki í umferð. Það væri óásættanlegt að hluti þess væri ónýttur. 



Sagði verðið á framleiðsluréttinum vera of hátt. Taldi að hækkun ásetningshlutfalls 

um 0,05 á ári hvetti bændur frekar til að fjölga fé en ef því yrði breytt yrði í einu 

skrefi, frekar myndi losna um ónotaða réttinn með þeirri aðferð að hækka hlutfallið 

í stærra skrefi. 

 

Jóhann  Ragnarsson lýsti starfi undirbúningshóps fyrir gerð núverandi 

búvörusamnings. Þar hefði orðið ofan á að ásetningshlutfallið yrði 0,6. 

Sauðfjárræktin þyrfti á því að halda að hafa stöðugleika. Rekstrarumhverfi þeirra 

sem væru með þetta hlutfall breyttist verulega ef þessu yrði breytt. Kynna þyrfti 

svona breytingar með fyrirvara. Taldi að ásetningshlutfallið ætti að vera hærra en 

sagðist hafa sætt sig það að hlutfallið yrði það sem það er. Gefa þyrfti þeim sem 

væru með 0,6 tækifæri til að taka afstöðu til breytingarinnar áður en hún yrði. 

 

Sigurður Eyþórsson sagði að beingreiðslurnar út á ónýttu ærgildin væru 

uppistaðan í tekjum Markaðarsráðs og finna þyrfti því nýjan tekjustofn ef koma 

ætti ónotuðum kvóta í umferð.  

 

Sigvaldi Ragnarsson sagðist halda að þessi breyting ásetningshlutfallsins myndei 

engu breyta. Gerður hefði verið samningur og standa ætti við hann. Nota skyldi 

næstu 5 ár sem eftir væru af búvörusamningnum til þess að undirbúa breytingar og 

ákveða þær á næsta eða þar næsta aðalfundi LS.  

 

Jóhann Pétur Ágústsson spurði hvort skylda ætti eldri bændur til að selja 

greiðslumarkið svo þeir yngri gætu keypt greiðslumark. Sagði mun auðveldara að 

fjölga upp í ásetningshlutfallið ef það væri hækkað í litlum þrepum. 

 

Sigríður Jónsdóttir fagnaði hinum líflegu umræðum. Sagði að tillögur bænda um 

ásetningshlutfall hefðu alltaf verið um að hafa það hærra en það væri nú. 

Breytingin úr 0,6 í 0,75 væri þægileg breyting. Hægt væri að fjölga fénu upp í 

þetta mark eða selja hluta réttarins ef ekki væri aðstaða til fjölgunar. Spurði hvort 

stuðningskerfið væri til þess að tryggja afkomu þeirra sem byggju með fé eða fólks 

sem ætti ekki sauðfé. Benti á að það væru ekki mörg bú sem þessi breyting myndi 

hafa áhrif á, líklega um það bil 160 talsins. Það að gera þessa litlu breytingu væri 

ekki eins afdrifaríkt og ætla mætti. Sagði tillöguna vera til að sýna lit í að taka tillit 

til sjónarmiða fleiri bænda en færri. 

 

Birgir Ingþórsson  sagði að sér kæmi ekki á óvart að þessi tillaga fengi mikla 

umræðu. Standa þyrfti við gerða samninga og best væri að taka ekki of stór skref. 

Sagðist hafa fallist á að gera þetta svona en meira máli skipti hvernig væri horft til 

framtíðar og hvernig fyrirkomulag nýliðunar yrði. Taldi að bændur ættu ekki að fá 

ríkisstuðning eftir sjötugt. Ef til vill væri það hluti af vandanum að bændur sætu 

jarðirnar mjög lengi. Þeir sem vildu að jarðirnar héldust í byggð yrðu að hleypa 

þeim yngri að þegar þeir vildu, ekki þegar þeir eldri vildu. Við það myndi hreyfing 

á framleiðslurétti aukast.  

 

Þorsteinn Logi Einarsson lagði fram eftirfarandi breytingartillögu:  

 



Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 leggur til að unnið verði að því að 

ásetningshlutfall verði hækkað úr 0,6 í allt að 1,0. Einnig leggur fundurinn til að 

greiðslumarki sem liggur ónotað hjá bændum sem ekki halda kindur verði komið í 

umferð. 

 

Guðmundur Valur Gunnarsson taldi tillöguna kalla á of mikla röskun á 

búvörusamningnum sem væri í gildi. Nýliðun þyrfti að styðja við en þetta væri 

ekki endilega leiðin til þess. 

 

Ármann Guðmundsson taldi seinni hluta tillögunnar ekki góðan. Markaðsráð þyrfti 

að hafa fé til umráða. Taldi hins vegar búið að standa við gerða samninga svo ekki 

þyrfti að hengja sig í að telja sig þurfa að gera það, hinn upphaflegi 

búvörusamningur væri að renna út, ætti að gera það á yfirstandandi ári. 

 

Skúli Þórðarson velti fyrir sér hvar ætti að afla fjár til starfsemi Markaðsráðs 

kindakjöts ef tekjur þess yrðu teknar af. Taldi eðlilegt að breyta ásetningshlutfalli í 

þrepum. 

 

Erlendur Ingvarsson taldi að fara ætti að greiða atkvæði um tillöguna.  

Einar Guðmann Örnólfsson ræddi um árásir og ágang utanaðkomandi aðila. Benti 

á að bændur fengju greitt heilt ærgildi í styrkjum út á 0,6 kindur og það liti ef til 

vill ekki vel út. Sagðist halda að breyta ætti ásetningshlutfallinu í litlum skrefum.   

Birgir Arason gladdist yfir umræðunni. Bændur ættu að tjá sig og horfa á það 

jákvætt að þessi mál yrðu rædd. Sagðist  þekkja mörg dæmi um það að ungt fólk 

gæti ekki keypt bú foreldra sinna. Ríkisstuðningurinn væri of hátt verðlagður. 

Bújörð í Eyjafirði hefði nýlega verið seld á 180 milljónir. Það væri of dýrt. Ef til 

vill væri of mikið að vera með ásetningshlutfallið 1,0, kannski væri betra að hafa 

það 0,9. Umræðan væri þörf. Sagðist ekki geta hætt með kýr því ekkert af 

börnunum hans gæti keypt af honum búið, hvorki núna né virtist það geta gengið 

eftir 10 ár. Hann sagði að sem betur fer væru enn til allmargir fjárhagslega vel settir 

bændur í sveitum á Íslandi. Þeir væru nauðsynlegir.  

Fundarstjóri bar síðan upp breytingartillögu Þorsteins Loga: 

Atkvæði féllu eftirfarandi: 

 

Samþykkir 6, 

á móti 23. 

 

Tillagan frá nefndinni síðan borin undir atkvæði. 

Atkvæði féllu eftirfarandi: 

 

Samþykkir 25, 

á móti: 5. 

 

Tillagan því samþykkt óbreytt. 

 



 

1.3. Um varnarlínur 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson hafði framsögu fyrir málinu sem hann sagði 

sambræðing úr málum 1.3, 1.4 og 1.5. Þorsteinn Ólafsson hefði komið á fund 

nefndarinnar og taldi hann að finna mætti einhvern pening til þess að leggja í 

viðhald varnarlínanna. Sama sagði Steingrímur J. Sigfússon.  

 

Jóhann Ragnarsson lagði til að nefndin færi yfir orðalag tillögunnar. 

 

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar. 

 

 

1.6 Um fyrirkomulag opinbers stuðnings 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson hafði framsögu fyrir tillögunni.  

 

Sigurður Þór Guðmundsson taldi tillöguna ágæta en hún segði ekkert. Eitthvað 

ætti að hefja en ekkert sagt um hvenær því ætti að ljúka. Spurði hvað ætti að 

endurskoða, hvort það hefði verið rætt í nefndinni. Fella yrði niður að peningar 

færu á milli fólks í viðskiptum með greiðslumark. Það væri ekki rétt að 

greiðslumarkssala væri lífeyristrygging þeirra sem væru að hætta að búa.  

 

Gunnar Þórarinsson sagði sjálfsagt að ræða um starfsumhverfi 

sauðfjárræktarinnar á næstu árum. Hann sagðist hafa varpað því fram á 

búnaðarþingi að framleiðslutengja ætti  opinbera stuðninginn eins mikið og 

mögulegt væri.  Taldi það lykilatriði fyrir nýliða að þurfa ekki að eyða einhverjum 

árum bara til að borga fyrir framleiðsluréttinn.  Það væri mun eðlilegra að greiða 

fyrir framleiðslutækin en kvótann. Benti á að hindra mætti framleiðsluaukningu í 

tengslum við hækkað ásetningshlutfall t.d. með því að setja þak á ríkisstuðning 

þann sem hver og einn bóndi geti fengið. Finna yrði leiðir til þess að tryggja fólki 

sæmilega afkomu í greininni. Finna þyrfti leiðir til að draga úr fjármagnskostnaði. 

Verið væri að leita þeirra leiða t.d. hjá Lífeyrissjóði bænda. 

 

Oddný Steina Valsdóttir fagnaði tillögunni. Fimm ár væru ekki langur tími þegar 

rætt væri um rekstrarumhverfi. Mikilvægt væri að marka stefnu til framtíðar og þar 

þyrfti að leggja til leiðir til að auðvelda nýliðun og bæta afkomu. 

 

Kom fram með eftirfarandi breytingatillögu: 

 

Bæta ætti aftan við tillöguna: „og efla afkomu innan greinarinnar.“ 

 

 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson þakkaði nauðsynlega umræðu. Sagðist hugsi yfir því 

hvernig standa ætti að nýliðun í greininni, það yrði ekki afgreitt á einum fundi. 

Tímamörkin hlytu að vera til 2017 þegar núverandi búvörusamningur rynni út.  

 

Böðvar Baldursson sagði alltaf koma að því sama, hvernig ætti að hugsa 

ríkisstuðninginn til framtíðar. Enginn geti nú keypt framleiðslukvóta nema sá sem 



ætti peninga fyrir. Sagði þurfa að minnka verðmæti greiðslumarksins. Ekki mætti 

hengja sig á það að ekki mætti breyta samningnum sem í gildi væri. Borga ætti 

fólki fyrir að vinna við sauðfjárrækt, ekki öðrum. 

 

Helgi Haukur Hauksson sagði að þarna væru nokkrir snertifletir, jarðaverð, 

aðgangur að framleiðslutækjum og fleira. Skoða þyrfti vandlega hvernig standa 

ætti að nýliðun. Sagðist vilja sjá víðtækari tillögu, fleira en ríkisstuðningurinn 

hefði áhrif hér.  

 

Guðbrandur Sverrisson sagði að tillagan hefði áður verið einskorðuð við 

ríkisstuðninginn en nefndarmönnum hefði þótt skynsamlegt að víkka hana út. 

Sagðist vera á móti frjálsu framsali framleiðsluréttar og taldi það ótækt að ungur 

bóndi ætti að þurfa að kaupa sér aðgang að ríkisstuðningi og þar að auki að 

fjármagna starfslokasamning við þann sem hann keypti af. Taldi að auka ætti 

framleiðslutengingu styrkjanna. Fimm ár væru ekki langur tími, vanda þyrfti til 

verks og samþykkja tillöguna. Betra væri að finna góðar lausnir á lengri tíma en 

skammtímalausnir. 

 

Erlendur Ingvarsson lagði til að tillagan yrði samþykkt. Ekki væri búið að loka 

málinu og til þessarar endurskoðunar þyrfti góðan tíma.  

 

Jón Kristófer Sigmarsson sagði að þegar  maður væri ungur vildi maður fá 

kvótann fyrir ekkert en þegar maður yrði gamall vildi maður fá mikið fyrir hann. 

Eitthvað yrði að gera í málinu. Ef til vill ætti að búa til Lánasjóð landbúnaðarins. Í 

nágrannalöndunum væri lánað til nokkurra áratuga, ekki væri endilega stefnt að 

því að eignast jarðirnar þar. Lækka þyrfti verð kvótans  og færa ætti stuðninginn 

yfir í gæðastýringarkerfið og tengja hann framleiðslu. 

 

Sigvaldi Ragnarsson sagði að þessi tillaga segði allt sem fólk hefði viljað ná fram í 

umræðum um tillögu 1.1, meðal annars skoðun á breytingum á ásetningshlutfalli. 

Búa þyrfti til ný samningsmarkmið fyrri næsta búvörusamning. Sagði að senda 

ætti út þau skilaboð að lækka þyrfti verð á greiðslumarki. Taldi þurfa að ræða þessi 

mál án feimni. Ef til vill ætti að setja þak á greiðslumark. Jafnvel ætti ekki 

endilega að senda of mikil skilaboð út af þessum fundi um væntanleg 

samningsmarkmið. Sagði rekstrarumhverfið vera bændum erfitt og hugsa þyrfti 

um fleira en opinbera stuðninginn þegar skoða ætti rekstrarumhverfi 

sauðfjárræktar. 

 

Þorsteinn Logi Einarsson sagði tillöguna máttlausa og opna. Talað væri um að 

hækka ásetningshlutfallið í 1 en í lagi væri að flytja meiri hluta af stuðningnum 

yfir í gæðastýringarkerfið. Taldi að alltaf ætti að vera í stefnu samtakanna að hlúa 

að þeim sem vildu hefja búskap svo ef til vill ætti að vera óþarfi að samþykkja 

eitthvað sérstaklega hér í þá átt. 

 

Þórarinn Ingi Pétursson rifjaði upp að stefnan væri nokkuð skýr og tillagan væri 

góð, tilgangurinn væri fyrst og fremst sá að framleiða mat. Hafa þyrfti af því 

afkomu, ekki væri skylda að eiga jarðirnar. 



 

Breytingartillaga Oddnýjar Steinu var síðan borin upp til atkvæða. 

 

Tillagan var samþykkt samhljóða 

 

 

Tillaga nr. 1.6 borin upp með á orðinni breytingu og er hún þá svohljóðandi: 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 hvetur stjórn LS til að hefja vinnu 

við endurskoðun á starfsumhverfi sauðfjárræktar,meðal annars með það að 

markmiði að auðvelda nýliðun og efla afkomu innan greinarinnar. 

 

Samþykkt samhljóða. 

 

 

 

Mál frá fjárhagsnefnd 

6.3. Starfskjör stjórnar LS 2013 og greinargerð um rekstur LS 2013. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 samþykktir að laun formanns og 

varaformanns verði með neðangreindum hætti til aðalfundar 2014. 

Formaður: 70.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir 4 daga í mánuði 

Varaformaður: 20.000 kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir stjórnarfundi 

og fundi í fagráði.   

Aðrir stjórnarmenn: Fullir dagpeningar fyrir stjórnarfundi. 

Allir stjórnarmenn fái hálfa dagpeninga fyrir hvern símafund. 

Formaður fær greiddan kostnað vegna farsímanotkunar líkt og áður. 

Hætt verði að greiða akstur skv. ríkistaxta.  Greidd verði föst fjárhæð 100 kr. pr. 

km. fyrir allan akstur í þágu LS. 

Heimilt verði að greiða sérstaklega fyrir vinnu við tímabundnar verkefnanefndir.  

Gera skal aðalfundi LS 2014 grein fyrir hvernig heimildin var nýtt, ef til þess 

kemur. 

Áætlað er að 7 hefðbundnir stjórnarfundir verði haldnir á starfsárinu, auk fimm 

símafunda.   

Ekki verður um haustfundaferð að ræða 2013.  Kostnaður vegna hennar 2012 var 

1,2 milljónir króna.  Stjórn mun fara yfir fyrirkomulag tengsla við félagsmenn á 

árinu og reyna að vinna að þeim með ódýrari hætti. 

Jóhann Pétur Ágústsson hafði framsögu um málið. Hann sagði tillöguna fram 

komna vegna mikils halla á rekstri samtakanna á síðasta ári. 

 

Jóhann Ragnarsson ræddi um réttmæti þess að greiða stjórnarlaun sem 

dagpeninga. Taldi það varla verjandi og benti nefndinni á að endurskoða tillöguna. 



 

Birgir Ingþórsson taldi að samtök sauðfjárbænda yrðu að hafa sín mál á hreinu og 

gerðir samtakanna yrðu að vera verjandi. Taldi ekki heimilt að greiða starfsmanni 

félagssamtaka eingöngu dagpeninga, ef viðkomandi væri ekki á launaskrá hjá 

viðkomandi félagssamtökum. Hann benti á að ef til vill væri betur verjandi að 

greiða fólki að hluta sem laun og hluta sem dagpeninga.  

 

Jóhann Pétur Ágústsson sagði að lögfræðingur BÍ hefði talið að algerlega væri 

löglegt að greiða laun sem dagpeninga. Lýsti því að hægt væri að draga þetta til 

baka og breyta því ef vilji væri til þess.  

 

Sigvaldi Ragnarsson sagði að mismunandi skoðanir væru á því að greiða laun sem 

dagpeninga. Ekki þyrfti að fara langt til að finna þá sem gætu talið svona gerninga 

tortryggilega. Taldi affarasælla að greiða laun sem laun, dagpeninga sem 

dagpeninga og svo framvegis. Þá lýsti hann yfir andstöðu sinni við framkomna 

tillögu og sagðist ekki greiða henni atkvæði sitt. 

 

Jón Kristófer Sigmarsson sagði að hluti launa væru greiddur sem dagpeningar til 

að spara. Sagði að sauðfjárbændur vildu alltaf fara varfærnu leiðina og það væri ef 

til vill ástæða þess hver staðan væri í dag. 

 

Erlendur Ingvarsson sagði síðasta að á síðasta fundi samtakanna hefði verið 

samþykkt að greiða formanni 150.000,- kr. í laun á mánuði auk dagpeninga, en í 

ársreikningi 2012 kæmu fram samtals 270.000,- kr. í laun til stjórnar en u.þ.b. 

3.300.000,- kr. í greiddum dagpeningum. Taldi leiðréttingu á þessu felast í 

tillögunni og lagði til að hún yrði samþykkt. 

Sigvaldi Ragnarsson sagði vegna orða Jóns Kristófersm sem gagnrýndi 

málflutning hans, reikninga LS vera opinbera og hver sem væri gæti séð þá á vef 

samtakanna. Líkt og fyrr í umræðunum varaði hann við að túlka mætti það svo að 

LS vildu ganga á svig við skatta ef mikið væri greitt af dagpeningum en lítið í bein 

laun. 

 

Gunnar Þórarinsson ræddi um greiðslu til varaformanns LS fyrir setu í fagráði og 

spurði hvort aðrir sem þar sætu fengju ekkert greitt. 

 

Sigurbjörn Karlsson spurði hvort menn væru taldir í vinnu hjá 

hagsmunasamtökum eins og LS ef þeir sætu í stjórn þeirra. 

 

Síðan var tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með þorra atkvæða. 

 

 

Sigvaldi Ragnarsson óskaði að bókað væri að hann hefði setið hjá við afgreiðslu 

tillögunnar. 

 

 

 



 

Fundarstjóri tilkynnti að senn rynni út frestur til að tilkynna framboð til 

stjórnarsetu. 

 

Eftirfarandi höfðu boðið sig fram: 

Frambjóðandi til formanns var einn, Þórarinn Ingi Pétursson, 

úr Suðurhólfi var einn frambjóðandi Oddný Steina Valsdóttir.,  

úr Vesturhólfi einn frambjóðandi Þórhildur Þorsteinsdóttir, 

úr Norðvesturhólfi einn, Atli Már Traustason og  

úr Norðausturhólfi tveir, Böðvar Baldursson og Helgi Haukur Hauksson. 

 

Til varastjórnar hafði boðið sig fram Ólafur Þorsteinn Gunnarsson. 

 

 

Kl. 21:37 frestaði fundarstjóri fundi til kl. 9:00 þ. 5. apríl. 

 

 

Fundi fram haldið kl. 9:00 þ. 5. apríl á sama stað. 

 

 

Tillaga gæðastýringarnefndar. 

Hún lá prentuð fyrir fundinum og sjá má í skjalinu í hverju breytingar nefndarinnar 

fælust, sbr. fyrr. Tillagan fylgir fundargerðinni sem viðauki nr. 1. 

 

Helgi Haukur Hauksson gerði grein fyrir þeim breytingum sem nefndin hefði gert 

vegna athugasemda þeirra sem gerðar höfðu verið daginn áður. Breytingin hefði 

orðið á 17. gr. eins og sæist á fyrirliggjandi tillögu. Einnig hefði greininni þar sem 

gerð var krafa um að flokkun allra lamba yrði skráð verið breytt og einnig hefði 

verið bætt inn að gera kröfu um að lokið væri að setja ásetningsmerki í líflömb 

fyrir ákveðinn tíma. 

 

Atli Már Traustason lýsti því hvers vegna þyrfti að hafa þá kröfu að skýrslum 

skildi skilað fyrr en áður var gerð krafa um, það væri vegna þess að ákveðinn tíma 

þyrfti til þess að átti sig á því hvort bændur stæðust kröfu um gæðastýringu. Það 

þyrfti að koma í ljós áður en gæðastýringarálagið væri greitt út. 

 

Breytingartillaga Erlendar Ingvarssonar sem tilgreind er á þeim stað í 

fundargerðinni sem hún kom fram, sjá áður, var borin undir atkvæði. 

 

Samþykkir 4, 

á móti 24. 

 

Breytingartillagan því felld. 

 

 



Tillaga gæðastýringarnefndarinnar borin óbreytt undir atkvæði eins og hún lá 

prentuð fyrir fundinum. 

 

Samþykkt með þorra atkvæða gegn einu. 

 

 

 

 

 

 

Mál frá markaðs- og kjaranefnd 
 

3.1 Um fyrirkomulag verðlagningar lambakjöts. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Leifsbúð Búðardal 18. 

febrúar 2013 skorar á Landssamtök sauðfjárbænda að taka til athugunar 

verðlagningu lambakjöts til framleiðenda til samræmis við norsku verðskrána, þar 

sem greitt er sér fyrir holdflokka og dregið af ákveðin krónutala fyrir hvern 

fituflokk frá 3+, 4 og 5. 

3.2 Um greiðslur fyrir innmat og gærur. 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Leifsbúð Búðardal 18. 

febrúar 2013 skorar á Landsamtök sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að 

afurðastöðvar fari að greiða aftur fyrir innmat og gærur.  

Greinargerð: Í ljósi þess hvað vel hefur gengið að gera verðmæti úr svokölluðum 

aukaafurðum sauðfjár undanfarin ár er kominn tími á að bændur njóti góðs af. 

3.3 Um greiðslufyrirkomulag ullar (frá félagi sauðfjárbænda í Skagafirði). 

.....lýsir megnri óánægju  með nýgerðar breytingar á greiðslufyrirkomulagi fyrir 

innlagða ull. Það er með öllu óhæft að styrkgreiðslur sem tilheyra ullariðnaðinum 

séu fluttar yfir til bænda. Einnig brýtur nýja fyrirkomulagið greiðslurnar upp í 

nokkra þætti sem greiðast af tveimur aðilum á mismunandi tímum.  Þetta leiðir til 

þess að erfitt verður fyrir bændur að gera sér grein fyrir endanlegu ullarverði á kg. 

auk þess sem öllum greiðslum er frestað frá fyrra fyrirkomulagi.     

Markaðs- og kjaranefnd leggur til að tillögur 3.1, 3.2 og 3.3 verði teknar af 

dagskrá fundarins og vísað til stjórnar LS í samræmi við 4. gr. samþykktar um 

starfshætti aðalfunda LS. 

Hallfríður Ósk Ólafsdóttir hafði framsögu um þessa afgreiðslu tillagnanna.  

 

Samþykkt samhljóða að vísa þessum 3 tillögum til stjórnarinnar. 

 

3.4 Um greiðslufyrirkomulag ullar og gæðastýringar 

Aðalfundur LS 2013 beinir því til BÍ að gjalddagar vegna fyrirframgreiðslu 

gæðastýringarálags sem og ríkishluta haustinnleggs ullar verði fluttir fram til 1. 

mars ár hvert. 

Hallfríður Ósk Ólafsdóttir hafði framsögu fyrir málinu. 



 

Ármann Guðmundsson sagði þurfa að breyta gæðastýringarreglugerðinni einnig ef 

þessu ætti líka að breyta, þess vegna væri ekki hægt að samþykkja tillöguna, nema 

að undangenginni þeirri breytingu. 

 

Hallfríður Ósk Ólafsdóttir taldi ekkert því til fyrirstöðu að samþykkja tillöguna. 

 

Tillagan borin undir atkvæði 

 

Samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá framleiðslu- og félagsmálanefnd 

4.1 Um gjaldtöku fyrir ráðgjafarþjónustu í landbúnaði. 

Aðalfundur LS 2013 leggur áherslu á að eftir stofnun nýrrar ráðgjafaþjónustu sé þess gætt 

að gjaldtaka vegna þjónustu ráðunauta verði áfram hófleg. Beinir fundurinn því til stjórnar 

LS að fylgja málinu eftir. 

Greinargerð: Öflugt kynbótastarf og efling búrekstrar byggir m.a. á góðri og skilvirkri 

ráðgjafaþjónustu. Það er von fundarins að breytingar á fyrirkomulagi ráðgjafaþjónustunnar 

yfir í RML muni efla þjónustuna. Þá er bent á að komi til hækkana á gjaldskrám mun það 

án efa leiða til minni eftirspurnar eftir þjónustunni og veikja hana.  

Erlendur Ingvarsson hafði framsögu fyrir málinu. 

 

Tillagan borin undir atkvæði 

 

Samþykkt samhljóða. 

 

4.2 Um kjötskoðunardýralækna.  

Aðalfundur LS 2013 gerir þær kröfur til MAST og sauðfjársláturhúsanna að þeir 

dýralæknar sem eru ráðnir til kjötskoðunar í sauðfjársláturtíð standist sannarlega 

íslenskar menntakröfur. Þeir séu starfi sínu vaxnir og geti skýrt út fyrir 

innleggendum á óyggjandi hátt ástæðu fyrir því að skrokkum eða skrokkhlutum sé 

hent. 

Greinargerð:  Mjög mikilvægt er fyrir bændur að sú skoðun sem fram fer í 

sláturhúsunum á afurðum þeirra fari fram á faglegann hátt. Þær athugasemdir sem  

gerðar eru við heilbrigði sláturfjár hvers bónda séu skýrar og auðskiljanlegar.  

Nauðsynlegt er hverjum bónda að vita ef eitthvað hrjáir fjárstofn hans svo hægt sé 

að bregðast við á viðeigandi hátt.  

Nefndin leggur til að þessari tillögu verði vísað til stjórnar í samræmi við 4. 

gr. starfshátta aðalfundar LS. 

Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu fyrir málinu. 

 



Samþykkt að vísa málinu til stjórnar án umræðu. 

 

4.3 Um kjötmat. 

Aðalfundur LS 2013 krefst þess að MAST, Landssamtök  sláturleyfishafa,  

Bændasamtök Íslands og Landssamtök Sauðfjárbænda sjái til þess að mörkuð sé 

skýr stefna í dilkakjötsmati og lögð verði vinna í það af fullri alvöru að samræmi  

sé í kjötmati um allt land. Fundurinn styður hugmynd um stofnun samráðshóps 

með fulltrúum LS, MAST og Landssambands Sláturleyfishafa sem fjallar um 

áherslur í kjötmati.    

Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Nefndin fékk Stefán Vilhjálmsson og Sigurð Hansson frá MAST til að fara yfir 

málið. Einnig kom Eyþór Einarsson ráðunautur fyrir nefndina. Ætlunin væri að 

stofna sérstakt kjötmatsráð. 

 

Tillagan borin undir atkvæði. 

 

Samþykkt samhljóða. 

 

4.4  Um rafrænt kjötmat  

Aðalfundur LS 2013 felur stjórn LS að vinna að því að tekið verði upp rafrænt 

kjötmat. 

 

Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Nefndin hafði samráð við Eyþór Einarsson ráðunaut og Sigurð Jóhannesson 

framkvæmdastjóra SAH. Nefndin lagði til að vísa ætti málinu til stjórnar. 

 

Skúli Þórðarson spurði hver ætti að borga fyrir rafrænt kjötmat. Búnaðurinn væri 

dýr og mann þyrfti til þess að líta eftir tækinu. Ef til vill væri ráð að hafa samband 

við Marel og athuga hvort fyrirtækið væri tilbúið til að þróa svona búnað. 

 

Sigríður Jónsdóttir lagði til að tillagan yrði felld, hún væri til lítils gagns. 

 

Birgir Ingþórsson benti á að fundir sem þessi væru alltaf tilbúnir að samþykkja 

aukin útgjöld, t.d. fyrir bændur. Breyting sem þessi væri dýr. Mann þyrfti til að 

gæta búnaðarins í hverju sláturhúsi. Þetta leiddi ekki til neins annars en aukins 

kostnaðar. Tæknin þyrfti líka viðhald. Hugsa þyrfti sig vel um ef samþykkja ætti 

svona breytingar. 

 

Jóhann Pétur Ágústsson taldi tillöguna góða. Spurði á hvers forræði það væri að 

taka upp rafrænt kjötmat. 

 

Erlendur Ingvarsson sagði ýmsar hindranir eftir þó tillagan yrði samþykkt, t.d. 

varðandi lagalegu hliðina. Benti á að afurðasölufélögin högnuðust vel þessa 

dagana og þau þyrftu ef til vill ekki meira fyrir sinn snúð. Vel mætti vera að minni 

félögin teldu þennan búnað dýran og ef til vill mætti leigja hann til minni húsanna 

ef þau stærri keyptu hann.  



 

Sigurður Þór Guðmundsson sagði það rétt að um væri að ræða dýran búnað, hann 

kostaði í upphafi yfir 100 milljónir. Taldi að allar breytingar hefðu mætt mótstöðu, 

t.d. evrópska kjötmatið og fleira en ekki væri deilt mikið um það nú. Bændur 

þyrftu að ákveða hvaða þróun ætti að vera í greininni, stjórnarinnar væri að vinna 

eftir tillögunni og sjá hvaðan ætti að kaupa búnaðinn. Annað hvort ætti að hætta að 

tala um þetta eða gera eitthvað. Sagðist treysta stjórninni til að taka skynsamlega á 

málinu. 

 

Tillagan borin undir atkvæði. 

 

Samþykkir 26, 

á móti 10. 

 

Tillagan því samþykkt. 

 

4.5 Um afsláttarkjör 

Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03.2013 í Tungubúð 

Hróarstungu    beinir því til aðalfundar LS 2013 að stjórn LS hlutist til ásamt BÍ  að 

félagsskírteini BÍ veiti félögum víðtæk afsláttarkjör hjá hinum ýmsu þjónustu- og 

verslunaraðilum. 

Nefndin leggur til að þessari tillögu verði vísað til stjórnar í samræmi við 4. gr. 

starfshátta aðalfundar LS. 

Sigurður Þór Guðmundsson hafði framsögu fyrir málinu.  

 

Samþykkt að vísa tillögunni til stjórnarinnar. 

 

 

 Mál frá umhverfisnefnd 

 5.1 Um matvælaeftirlit. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 skorar á Matvælastofnun og aðra 

eftirlitsaðila í matvælaiðnaði að sinna betur eftirliti með úrvinnslufyrirtækjum sem vinna 

úr íslenskum landbúnaðarafurðum.  Enn fremur að sjá til þess að innihaldslýsingar séu í 

samræmi við innihald vörunnar. 

 

Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu. 

 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

5.2 Um frumvarp til náttúruverndarlaga. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 hvetur  stjórn Bændasamtaka Íslands til að 

beita sér fyrir því að gerðar verði breytingar á nýsamþykktum lögum um náttúruvernd 



þannig að þar séu ekki ákvæði sem takmarki möguleika bænda til að umgangast og nýta 

land sitt á eðlilegan hátt.  

 

Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu. 

Hann benti á að Bændasamtökin hefðu sent athugasemdir um lögin á vinnslustigi, 

þau hefðu þegar verið samþykkt en hefðu ekki enn tekið gildi. 

 

Helgi Haukur Hauksson sagðist hafa fylgst með málinu í meðförum Alþingis. Enn 

væri inni í lögunum að sækja þyrfti um leyfi til að ræsa fram land og einnig þyrfti 

leyfi til að smala á vélknúnum ökutækjum þar sem það ætti við. Reyna ætti að fá 

þeim hlutum breytt. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

5.3 Um réttindi landeigenda. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 tekur heils hugar undir ályktun 

búnaðarþings nr. 6 varðandi réttarstöðu landeigenda. 

Ályktunin er svohljóðandi: 

Búnaðarþing 2013 ályktar að kynna þurfi fyrir ferðaþjónustuaðilum og almenningi 

réttarstöðu landeigenda vegna umferðar um lönd þeirra.  

 

 

Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu. Lýsti því að sambærilegt mál 

hefði verið rætt á nýafstöðnu búnaðarþingi. 

 

Þorsteinn Kristjánsson benti á úr sæti sínu að fella ætti út „nr. 6“ í orðalagi 

tillögunnar, skilja mætti svo að búnaðarþingið hefði verið númer 6. 

 

Sigríður Jónsdóttir lagði til að tillagan yrði borin upp samhljóða því sem Þorsteinn 

Kristjánsson hafði áður lagt til, öðru þyrfti ekki að breyta. 

 

Tillagan borin undir atkvæði með undangenginni breytingu og hljóðar þá þannig: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 tekur heils hugar undir ályktun 

búnaðarþings varðandi réttarstöðu landeigenda. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

5.4 Um ágang gæsa. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 beinir því til  Bændasamtaka Íslands að 

þau beiti sér fyrir því að lögum verði breytt þannig að bændum verði heimilt að verjast 

ágangi gæsa og álfta á ræktað land með því að skjóta þá fugla sem valda tjóni á ræktuðu 

landi. 

Greinargerð: Þar sem áburðarverð hefur hækka gríðarlega mikið og fjöldi gæsa og 

álfta stóraukist er sárt að sjá þennan fiðurfénað éta upp tún, úthaga og kornakra og 

dæmi um að bændur hafi gefist upp á kornrækt. 

 



Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu. 

 

Skúli Þórðarson sagði hafa verið rætt um þetta mál mjög lengi. Hann lýsti því að 

síðasta atlaga BÍ að þessu máli hefði fallið á framtaksleysi bænda. Þeir hefðu allt 

of fáir tekið þátt í því að gera skýrslur um tjónið. Þess vegna hefði ekkert mark 

verið tekið á þessu þá. Setja mætti netbúr á túnin að vori og mynda þau þá og síðan 

aftur að hausti og bera útkomuna saman við hvernig óvörðum túnum reiddi af. 

 

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti því að stjórnmálamenn hefðu engan áhuga á 

málinu, ekki skipti máli hver þátttaka bænda væri í því að sanna tjónið af völdum 

gæsa og álfta. Málið þyrfti að vinna á hinu pólitíska sviði. Gæsina þyrfti ekki að 

vernda, stofninn væri svo stór. Í Svíþjóð væri heimilt að verja ræktarland með 

þeim aðferðum sem til þyrfti, það þyrfti að verða þannig á Íslandi. Vandinn væri sá 

að ráðamenn vildu ekki leyfa veiðarnar. 

 

Guðbrandur Sverrisson taldi tillöguna ekkert hafa að segja. Ekki fengist í gegn að 

fá að skjóta fuglana. Frekar væri að leggja til að bændur fengju að verja land sitt 

með þeim aðferðum sem til þyrfti. Stofnstærð gæsarinnar væru trúlega vanmetin. 

Þessi tillaga hlyti ekki framgang í stjórnkerfinu. 

 

Tillagan borin undir atkvæði. 

 

Samþykkt samhljóða. 

 

Kl. 9:52 gerði fundarstjóri kaffihlé og boðaði framhald fundarins kl. 10:10. 

 

Fundur hófst aftur kl. 10:12. 

 

 

5.5 Um markaeftirlit í sláturhúsum. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 skorar á sláturleyfishafa að standa 

eins vel og mögulegt er að aflestri merkja, bæði rað- og bæjarnúmers, í sláturhúsi, 

þannig að tryggt sé að réttur eigandi fái greiðslur fyrir þá gripi sem slátrað er.   

 

Gunnar Þórarinsson hafði framsögu fyrir málinu. 

 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá fjárhagsnefnd 

6.1 Um raforkuverð í dreifbýli 



Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 mótmælir hinum óhóflegu 

hækkunum á raforku og dreifingu hennar sem hafa komið afar hart niður á íbúum 

og atvinnurekendum í dreifbýli.  Þá krefst fundurinn þess að stjórnvöld falli frá 

kröfum um arðgreiðslu frá RARIK þar sem tjónið á dreifikerfi vegna 

náttúruhamfara sl. haust var gríðarlegt.  Enn fremur tekur fundurinn undir ályktanir 

búnaðarþings 2013 um orkuverð og dreifingu orku. 

Skúli Þórðarson hafði framsögu fyrir málinu. 

 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá fagnefnd 

2.4 Um garnaveikibólusetningar 

I. Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03.2013 í 

Tungubúð Hróarstungu    beinir því til aðalfundar LS 2013 að krefjast þess að 

MAST taki upp verklagsreglur um garnaveikibólusetningar og finni leiðir í 

samráði við stjórn LS til að ná niður kostnaði  við bóluefnið og  við framkvæmd 

bólusetningar.  

Greinargerð : Þar sem framleiðslu bóluefnis er hætt hér á landi og  ljóst er  að 

innflutt bóluefni hækkar um tugi prósenta frá því sem var . Þá hefur stóraukist 

kostnaður þar sem fagmenntaðir dýralæknar hafa tekið yfir bólusetningu í stað 

trúnaðarmanna sem hafa sinnt þessu starfi með sóma. Hætt er við að bólusetningar 

verði  ónákvæmar,  t.d. með eftirlegukindum ef kostnaður er jafnvel komin upp í 

matsverð hverrar kindar sem bólusett er.  

Nefndin leggur til að tillögunni verði vísað til stjórnar skv. 4. gr. samþykkta um 

starfshætti aðalfunda LS. 

 

II. Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03.2013 í 

Tungubúð Hróarstungu    beinir því til aðalfundar LS 2013 að krefjast þess að 

MAST  framkvæmi garnaveikibólusetningar með markvissari hætti en gert er í dag 

með það að leiðarljósi að uppræta sjúkdóminn. 

Greinargerð: Þekkt er þar sem veikin hefur komið upp og bólusetning hefur verið 

fyrirskipuð að nýju með reglugerð að MAST hafi lagt til ónákvæmar reglur um  

bólusetningar. Þessi háttur var t.d. tekinn upp þegar garnaveiki kom upp 2008 í 

Norðausturhólfi  með viðauka 1 við reglugerð 911/2011, þá var skilgreind huglæg 

varnarlína sem fríaði fjáreigendur öðrum megin hennar bólusetningu. Með slíkum 

vinnubrögðum yfirvalda dýraheilbrigðis er hætt við að ekki náist að uppræta 

sjúkdóminn. 

Nefndin leggur til að tillögunni verði vísað til stjórnar skv. 4. gr. samþykkta um 

starfshætti aðalfunda LS.      



 

Smári Borgarsson hafði framsögu fyrir málinu. Nefndin hafði samráð við Þorstein 

Ólafsson og Sigvalda Ragnarsson. 

 

Samþykkt samhljóða að vísa málinu til stjórnar samtakanna. 

 

 

2.5 Um sauðfjársæðingar 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 beinir því til stjórnar LS að skoða í 

samstarfi við Búnaðarsamtök Vesturlands og Sauðfjársæðingarstöð Suðurlands 

hvort ekki séu tækifæri til frekara samstarfs og samvinnu í rekstri 

sauðfjársæðingastöðvanna frá því sem er í dag. 

 

Fanney Ólöf Lárusdóttir hafði framsögu fyrir málinu. Nefndin lagði tillöguna fram 

óbreytta að undanteknu því að greinargerðinni var sleppt. 

Erlendur Ingvarsson benti á að ef bændur notuðu sæði frá báðum 

sæðingastöðvunum fengju þeir ef til vill ekki bestu kjörin sem völ væri á. Sagði 

betra að hafa tvær sæðingastöðvar en eina t.d. vegna sjúkdómahættu. Sparnaður 

væri af því væri að fækka stjórnendum sæðingastöðvanna. 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

 

Mál frá fjárhagsnefnd 

6.4 Fjárhagsáætlun LS 2013 

Jóhann Pétur Ágústsson hafði framsögu fyrir fjárhagsáætluninni sem lá prentuð 

fyrir fundinum.  

 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

 

Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða. 

 

6.2 Reikningar LS 2012 

Sigurður Eyþórsson mælti fyrir tillögu um ársreikning LS. Reikningurinn lægi 

fyrir fundinum. 

 

Reikningurinn samþykktur samhljóða. 

 

 

 

Mál sem hafði verið vísað aftur til nefnda tekin fyrir. 
 



Mál frá fagnefnd 
 

2.2 Um viðbragðsáætlanir vegna búfjársjúkdóma 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 leggur til að MAST ljúki við 

verkferla og viðbragðsáætlanir sem beita skal þegar upp koma búfjársjúkdómar. 

Fanney Ólöf Lárusdóttir hafði framsögu fyrir málinu. 

 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

 

Samþykkt samhljóða. 

 

Mál frá allsherjarnefnd 

 

1.3. Um varnarlínur 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 krefst þess að fjármagni verði veitt 

til viðhalds varnargirðinga eins og lög kveða á um, einnig að fjármagn sé tryggt til 

að fjarlægja aflagðar varnargirðingar þar sem um er að ræða bæði umhverfis- og 

dýraverndarmál. 

Fundurinn krefst þess að MAST sinni ávallt þeirri skyldu sinni að viðhalda og 

hirða um sauðfjárveikivarnargirðingar.  

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson hafði framsögu fyrir málinu. 

 

Enginn kvaddi sér hljóðs. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

 

Kl. 10:29 frestaði fundarstjóri fundi til kl. 11:00. 

 

 

Fundi fram haldið kl. 11:04. 

 

 

9.  Kosningar 

 

9.1 Kosning formanns til næstu tveggja ára.  

 

Atkvæði féllu þannig: 

 

Þórarinn Ingi Pétursson hlaut kosningu með 40 atkv., 

Erlendur Ingvarsson fékk 1 atkv., 

auðir seðlar voru 4. 

 

9.2  Kosning 4 manna í aðalstjórn til næstu tveggja ára. 



Í Norðausturhólfi var bundin kosning milli Böðvars Baldurssonar og Helga Hauks 

Haukssonar, í öðrum hólfum, Vesturhólfi, Norðvesturhólfi og Suðurhólfi var 

óbundin kosning og allir félagar í þeim hólfum í kjöri. Framboði hefur verið lýst 

áður í fundargerðinni. 

 

Atkvæði féllu þannig: 

 

Í Vesturhólfi:  

Þórhildur Þorsteinsdóttir hlaut kosningu með 41 atkv., 

Einar Guðmann Örnólfsson fékk 2 atkv., 

Jóhann Pétur Ágústsson fékk 1 atkv. 

einn seðill var auður. 

 

Í Norðvesturhólfi:  

Atli Már Traustason hlaut kosningu með 32 atkv., 

Jóhann Ragnarsson fékk 10 atkv., 

Anna Margrét á Sölvabakka fékk 1 atkv., 

Hallfríður Ósk Ólafsdóttir fékk 1 atkv., 

Jón Kristófer fékk 1 atkv. 

 

Í Norðausturhólfi:  

Helgi Haukur Hauksson hlaut kosningu með 23 atkv., 

Böðvar Baldursson fékk 21 atkv., 

auður seðill var einn. 

 

Í Suðurhólfi: 

Oddný Steina Valsdóttir hlaut kosningu með 44 atkv., 

Erlendur Ingvarsson fékk 1 atkv. 

 

 

Oddný Steina Valsdóttir og Helgi Haukur Hauksson voru dregin út sem 

réttkjörnir fulltrúar til eins árs og Þórhildur Þorsteinsdóttir og Atli Már 

Traustason sem réttkjörnir fulltrúar til tveggja ára. 

 

 

Jóhann Ragnarsson bað um orðið og óskaði formanni og öðrum nýkjörnum 

fulltrúum í stjórn til hamingju með kjörið og lýsti því jafnframt yfir að hann gæfi 

ekki kost á sér til setu í varastjórn samtakanna. 

 

 

 

9.3  Kosning fulltrúa í varastjórn samtakanna til eins árs. 

 

Atkvæði féllu þannig: 

 

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson hlaut kosningu með 35 atkvæðum, 

Böðvar Baldursson hlaut kosningu með 26 atkvæðum 



Einar Guðmann Örnólfsson hlaut kosningu með 9 atkvæðum. 

 

Aðrir, alls 25 manns, fengu færri atkvæði. 

 

 

Guðbrandur Björnsson bað um orðið og spurði hvort kosningin væri lögmæt 

svona þegar ekki væri lesið upp fullt eða skrifað fullt nafn þeirra sem kjörnir hafi 

verið. 

 

Fundarstjóri lýsti því að ekki hefðu alltaf verið lesin upp full nöfn þeirra sem voru 

kjörnir, þó þau hefðu verið skrifuð á atkvæðaseðlana. Hann taldi fulltrúana rétt 

kjörna og lýsti eftir athugasemdum við kosninguna. 

 

Birgir Ingþórsson taldi að strangt tekið væru engir seðlar gildir ef ekki væri skrifað 

bæjarnafn við nafn  einstaklingsins sem væri kosinn. Taldi að taka ætti skýrt fram 

næst að skrifa ætti fullt nafn og heimilisfang þeirra sem kosnir væru. 

 

Fundarstjóri sagði að framkvæmd kosninga væri víða með sama hætti og hún hefði 

nú verið. Alltaf þyrfti að vanda til verka svo hafið væri yfir vafa. Áréttaði að 

enginn vafi léki á því að umræddir bændur hefðu verið rétt kjörnir sem fulltrúar í 

varastjórn samtakanna. 

 

 

9.4 Kosning nýs þriðja varamanns á búnaðarþing. Oddný Steina Valsdóttir hafði 

sagt af sér sem varafulltrúi og verið kjörin á búnaðarþing fyrir BSSL.  

 

9.5 Fram kom tillaga um Böðvar Baldursson í hennar stað og var hún samþykkt 

samhljóða. 

 

9.6 Kosning endurskoðanda til eins árs. Tillaga kom fram um Eymund Svein 

Einarsson sem endurskoðanda og Jóhann M. Ólafsson til vara. Báðir starfa þeir 

hjá Endurskoðun og ráðgjöf hf. 

 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

9.7 Kosning félagskjörinna endurskoðenda til eins árs. Tillaga kom fram um Albert 

Guðmundsson á Heggstöðum sem aðalmann og Halldóru Björnsdóttur á Ketu 

sem varamann.  

 

Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 

 

 

  

10.  Önnur mál 



 

Helgi Haukur Hauksson þakkaði traust sér sýnt með því að kjósa sig í stjórn 

samtakanna. Þakkaði Einari Ófeigi og Jóhanni Ragnarssyni fyrir samstarfið í stjórn LS 

og þakkaði einnig fyrir góðan fund. 

 

Jóhann Pétur Ágústsson ræddi hvort samtökin ættu að nýta daginn betur. Í borginni 

væru mörg hundruð sauðfjárbænda stödd. Skoraði á stjórn samtakanna að taka það til 

athugunar. 

 

Fundarslit 
 

Einar Ófeigur Björnsson þakkaði samstarfið í stjórn LS undanfarin ár. Þetta hefði 

verið skemmtilegur tími. Þakkaði þolinmæðina sem sér hefði verið sýnd sem 

fundarstjóra. 

 

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði fulltrúum sem væru að hætta í stjórn samtakanna 

fyrir samstarfið. Þakkaði einnig sérstaklega fyrir góða og öfluga fundarstjórn. Að 

endingu þakkaði hann fyrir góðan fund og sleit honum kl. 12:05. 

 

 

  



 

I. Viðauki  

Tillaga gæðastýringarnefndar. 

 

Birt í sérstöku skjali á saudfe.is. 

 

 


