
Samþykktir aðalfundar LS 2013 

 

 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. 

 

 2. Um fyrirkomulag opinbers stuðnings 

 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. 

 

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.  

 

4. 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. 

 

5.  Um viðbragðsáætlanir vegna búfjársjúkdóma 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 leggur til að MAST ljúki við verkferla 

og viðbragðsáætlanir sem beita skal þegar upp koma búfjársjúkdómar. 

 

6.  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. 

 

7. 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.  

 

8. 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. 

 



9.  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.  

 

10. 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 Landssamtaka sláturleyfishafa sem fjallar um áherslur í 

kjötmati.    

 

11.  Um rafrænt kjötmat  

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

 

12. 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. 

 

13.  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.  

 

14. Um réttindi landeigenda. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 tekur heils hugar undir ályktun 

búnaðarþings varðandi réttarstöðu landeigenda. 

 

15.  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. 
 

16. Um merkjaeftirlit 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.   

 

17.  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. 

 

18.  Reikningar LS 2012 

Reikningurinn samþykktur samhljóða. 

19. 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. 

 



20. Fjárhagsáætlun LS 2013 

Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða. 

 

 


