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Skýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2012/2013 

 

Í þessari skýrslu verður farið yfir störf stjórnar LS frá aðalfundi 2012 og fram í mars 2013. 

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

Stjórnin hefur haldið 12 fundi á starfsárinu, þar af eru 3 formlegir símafundir. Ennfremur 

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

með sér verkum og  er  Oddný Steina Valsdóttir varaformaður, Helgi Haukur Hauksson ritari, 

Jóhann Ragnarsson og Einar Ófeigur Björnsson eru meðstjórnendur. 

 

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

sitja í verkefnisstjórn söfnunarinnar „Gengið til fjár“. Oddný Steina Valsdóttir er formaður 

Fagráðs og auk hennar sitja í ráðinu fyrir hönd LS þeir Einar Ófeigur Björnsson og Eyjólfur 

Ingvi Bjarnason.  Í árshátíðarnefnd LS sitja Atli Már Traustason, Ólafur Þorsteinn Gunnarsson 

og Dagbjört Briem.  

 

Skipuð var nefnd til að gera tillögur um endurskoðun á gæðastýringunni  sbr. samþykkt 

aðalfundar 2012.. Í henni sitja Helgi Haukur Hauksson formaður en aðrir nefndarmenn eru 

Oddný Steina Valsdóttir, Atli Már Traustason, Hallfríður Ósk Ólafsdóttir, Ármann 

Guðmundsson, Ólafur Þorsteinn Gunnarsson og Anna Berglind Halldórsdóttir. Nefndin skilaði 

áfangaskýrslu á formannafundi og hefur lagt fram sínar tillögur fyrir aðalfund 2013. 

 

Varaformaður tók sæti í nefnd um beitarstjórnun og sjálfbæra landnýtingu sem skipuð var 

fulltrúum LS, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis og umhverfis- og auðlindaráðuneytis.  

Nefndin skilaði skýrslu til ráðuneytanna á haustdögum þar sem m.a. voru settar fram sjö 

tillögur um efnið m.a. um gróðurvöktun, eflingu gæðastýringar og fleira.  Skýrsluna má 

nálgast hér: www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/2311 

 

Mikil vinna fór í að fást við afleiðingar óveðursins norðanlands 10.-11. september 2012, þar 

sem fórust um 10.000 fjár. Formaður tók sæti í verkefnisstjórn söfnunarinnar „Gengið til fjár“ 

sem var undir forystu Guðna Ágústssonar fv. ráðherra.  Safnað var rúmum 38 milljónum 

króna til styrktar bændum sem urðu fyrir tjóni og var hægt að greiða 10.000 kr. uppbót á 

bætur Bjargráðasjóðs fyrir hverja á sem fórst.  Meginhluti þeirra fjármuna sem eftir stóð var 

nýttur til styrktar Landsbjörgu, en björgunarsveitirnar lögðu fram um 9.000 vinnustundur við 

leit og björgun búfjár eftir óveðrið, sem reyndist ómetanlegt.  Margvísleg dagskrá var 

skipulögð tengd söfnuninni og m.a. styrktartónleikar í Hofi á Akureyri.  Formaður og 

framkvæmdastjóri fóru síðan í fylgd með Forseta Íslands og forsetafrúnni í heimsóknir til 

bænda á áhrifasvæði óveðursins.  Mikil vinna var tengd fjölmiðlaumfjöllun um málið en hátt í 

500 fréttir voru sagðar af því. 



Haustfundaferð LS um landið var farin 8.-11. ágúst. fundað var á sjö stöðum á landinu: 

Fljótsdalshéraði, Hornafirði, Mýrdal, Bláskógabyggð, Dalabyggð, Blönduósi og Akureyri.  

Mæting var slakari en á síðustu árum og stjórn LS hefur ákveðið að endurskoða fyrirkomulag 

haustfundanna.  Formannafundur samtakanna var haldinn að Smyrlabjörgum í Suðursveit 

10. nóvember. Ekki komust allir til fundar vegna veðurs, en aðalumræðuefni fundarins var 

áfangaskýrsla gæðastýringarnefndar tengd því ásamt innri málefnum samtakanna og 

aðildarfélaga. 

 

Stjórn LS gaf út viðmiðunarverð á kindakjöti í lok júlí með eftirfarandi tilkynningu: 

 

Haustið 2011 var meðalverð á lambakjöti til bænda 502 kr/kg en 249 kr/kg á öðru kindakjöti. 

Þetta verð er að meðtöldum uppbótargreiðslum sem afurðastöðvar greiddu fyrr á þessu ári. 

 

Stjórn LS telur að lambakjötsverð til bænda þurfi að hækka um 48 kr/ kg á komandi hausti og 

verði 550 kr/kg. 

 

Í prósentum er það rúmlega 9% hækkun og þýðir að bóndi myndi fá greiddar um 8.800 

krónur að meðaltali fyrir hvern lambsskrokk. 

 

Ekki er lagt til að annað kindakjöt hækki frá fyrra ári og meðalverð þess verði áfram 249 

kr/kg. 

 

Sauðfjárbændur byggja þessa kröfugerð sína á hækkun framleiðslukostnaðar, almennri 

verðlagsþróun og þróun markaða frá síðasta hausti. Aukin sala hefur verið á 

innanlandsmarkaði á þessu ári en erlendir markaðir hafa látið undan síga öfugt við þróunina 

2011. 

 

Þeim miklu aðfangahækkunum sem orðið hafa á síðustu árum hefur ekki verið velt út í 

verðlag auk þess sem opinber stuðningur hefur verið skertur verulega frá 2009. Bændur og 

afurðastöðvar hafa mætt þeim með hagræðingu og endurskipulagningu m.a. með því að 

skera niður eigin laun og fjárfestingar eins Bændablaðið hefur fjallað um. Sauðfjárbændur 

telja sanngjarnt að fara að þessu sinni fram á 48 krónu hækkun á lambakjöti í nú í haust, en 

er jafnframt ljóst að ekki er svigrúm til að hækka annað kindakjöt núna í ljósi þess að það var 

hækkað verulega í fyrra. 

 

Ákvörðun um hækkun viðmiðunarverðs fékk ekki mikla umfjöllun ólíkt árinu 2011.  Í sláturtíð 

enduðu verðskrár í rúmum helmingi af kröfu LS.  Með uppbótargreiðslum sem greiddar hafa 

verið á árinu 2013 er lokaniðurstaðan hinsvegar að meðalverð til bænda varð 539 kr/kg fyrir 

lambakjöt og 252 kr fyrir annað kindakjöt.   Það vantaði því um 11 kr upp á viðmiðunarverð 

lambakjöts (2%) en verð á öðru kjöti er í samræmi við verð LS.  Þess ber að geta að þegar 

þetta er skrifað var ekki ljóst hvort aukagreiðslur kæmu frá SAH eða Fjallalambi. 



 

Innanlandsmarkaður tók verulega við sér á árinu 2012 sem og kjötmarkaðurinn í heild sem  

stækkaði um 7%. Heildarsala kindakjöts varð 6.638 tonn sem er 631 tonni meira en 2011, 

sem er 11,1% aukning.  Neysla  á mann varð 20,8 kíló á árinu sem er tveggja kílóa aukning frá 

fyrra ári.  Aukningin er mjög veruleg á hvort sem litið er.  Sem fyrr er erfitt að fullyrða um 

ástæður.  Ljóst er að neytendur keyptu almennt meira kjöt en áður, en öflugt markaðsstarfi 

skipti þar einnig máli.  Grillvagninn var vel nýttur og stjórn LS tók m.a. öll þátt í 

lambakjötskynningu á landbúnaðarsýningunni á Hrafnagili í ágúst. 

 
Útflutningur 2013 
 

 
Lækkanir urðu á mörkuðum m.a. lækkað FOB verð á kjöti um tæp 14%. Gærur lækkuðu 

einnig talsvert þó að hækkanir undanfarinna ára hafi fjarri því gengið til baka. FOB verð á 

gærum var ríflega fjórfalt hærra en 2009 í stað þess að vera fimmfalt hærra eins og 2011. 

 

Útflutningsverðmæti alls var tæpur 3,1 milljarður króna sem er um 200 milljónum minna en 

árið 2011. Tveir þriðju verðmætisins voru vegna kjöts og kjötafurða, rúm 20% eru gærur og 

afgangurinn ull og ullarvörur. Hvað varðar einstök lönd þá er Noregur verðmætastur. Þangað 

voru fluttar út afurðir fyrir 620 milljónir króna, þá Bretland með 460 milljónir og svo 

Bandaríkin með 290 milljónir. Næstu lönd eru síðan Færeyjar og Tyrkland. Þessi 5 lönd 

skiluðu 1,9 milljörðum af 3,1 milljarða tekjum í heild Hvað varðar kjöt eingöngu þá er 

Noregur þar einnig efstur, en síðan koma Bandaríkin, þá Færeyjar, Bretland og Hong Kong. 

 

Rekin hefur verið kynningarvefsíða á ensku www.icelandlamb.is, ætluð kjötkaupmönnum en 

þar má jafnframt finna efni á þýsku og rússnesku.  Vörumerkið „Iceland Lamb“ var skráð hjá 

Einkaleyfastofu.  Unnið verður að því að þróa þetta samstarf frekar og hvetja áfram til þess 

að allir þeir sem eru að flytja út og markaðssetja íslenska lambakjötið erlendis komi fram 

undir sömu merkjum.   Áhugi sláturleyfishafa hefur aukist verulega á að nýta merkið sem MK 

telur jákvæða þróun.   Leitað er að mörkuðum sem eru ekki of stórir en vilja greiða fyrir þá 

sérstöðu sem við höfum upp á að bjóða. 

 

 

http://www.icelandlamb.is/


Í árslok 2012 höfðu 106 einstaklingar fengið nýliðunarstyrki í sauðfjárrækt, frá því að 

styrkveitingar hófust 2008.  52 höfðu þar af fengið úthlutað oftar en einu sinni. 

Heildarfjárhæð styrkja var rúmar 130 milljónir króna.  Árið 2013 bárust 53 umsóknir, eða 

fleiri  en nokkru sinni fyrr, þar af 31 nýjar en 22 framhaldsumsóknir.  Afgreiðslu er ekki lokið 

en  verði allar umsóknir samþykktar verða styrkveitingar rúmar 40 milljónir króna  

 

Framleiðslan varð 9.920 tonn á árinu í fyrra og jókst um 3.5%.  Afurðir hafa aldrei verið meiri, 

þrátt fyrir ýmis náttúruleg áföll, því meðalfallþungi dilka jókst um hálft kíló milli ára og varð 

16,3 kg sé miðað við landið allt.  Þetta hefur gerst þrátt fyrir að sauðfé hafi heldur fækkað í 

landinu.  Síðustu tölur um heildarfjölda vetrarfóðraðra kinda eru 475.000 á landinu öllu, en 

endanlegar tölur fyrir 2012 er ekki búið að gefa út hjá MAST. 

 

Í lok september 2012 var undirritað samkomulag um nýjan búnaðarlagasamning og tveggja 

ára framlengingu búvörusamninganna þriggja. 

 

Í nýjum búnaðarlagasamningi eru staðfest framlög til leiðbeiningaþjónustu í landbúnaði, til 

búffjárræktar og jarðræktar, til lífrænnar ræktunar og Framleiðnisjóðs. Heildarupphæð 

samningsins fyrir árið 2013 nemur 558,5 milljónum króna. Nýr búnaðarlagasamningur er að 

mörgu leyti áþekkur fyrri samningum en þó eru þar ýmsar breytingar. M.a. er sérstök áhersla 

lögð á eflingu kornræktar og þá er tekið tillit til uppstokkunar og endurskipulagningar á 

leiðbeiningaþjónustu í landbúnaði sem stendur fyrir dyrum.  

 

Fjármagn er nú tryggt fyrir Framleiðnisjóð landbúnaðarins en 70 milljónir renna til hans á 

næsta ári og 85 milljónir árið 2014. Framlög til sjóðsins fara stighækkandi og verða 140 

milljónir árið 2017.  

 

Búövöruaamningarnir fela í sér breytingar á núverandi samningum þannig að ekki ganga í 

gildi ákvæði upphaflegra búvörusamninga frá því fyrir 2009 heldur eru samningar 

framlengdir miðað við núverandi fjárhæðir samkvæmt fjárlögum. Með þessu er bændum 

tryggður stöðugleiki þar sem að samningarnir framlengjast um tvö ár. 

 

Breytingar á búvörusamningunum miða að því að eftirstöðvar verðbóta vegna fyrri ára komi 

ekki að fullu til framkvæmda heldur verði framlög vegna búvörusamninga lækkuð um 1% en 

hækka síðan um sömu prósentutölu og verðlagsforsendur fjárlaga gera milli áranna 2012 og 

2013 (3,9%). Verði þessi hækkun ekki samræmi við almenna verðlagsþróun mun það verða 

leiðrétt við næstu fjárlagagerð á eftir. 

 

91% sauðfjárbænda samþykktu framlenginguna í atkvæðagreiðslu en þátttaka var aðeins 

32%. Sauðfjársamningur gildir nú til loka 2017. Heildarframlög verða 42 milljarðar á 

samingstímanum miðað við núverandi verðlag. 

 



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  

og fóðurframleiðslu. 18.75% af liðnum „Nýliðunar- og átaksverkefni“ í  

sauðfjársamningi eru ætluð til þessara verkefna. Árið 2012 var 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 2009-2012.   

 

Fjármögnun 2013-2017 er tryggð með nýjum búvörusamningi því ákveðið var að taka hluta 

af fjárveitingu vegna Markaðsstarfs og birgðahalds til þessa verkefnis.  Ekki þarf því lengur að 

treysta á afgang af öðrum liðum samningsins.  Heildarframlag 2013 verður því um 42 

milljónir króna úr sauðfjársamningi eða um 22% af sjóðnum í heild. 

 

LS sendi sjö mál til Búnaðarþings 2013.  Fimm þeirra sér stað í endanlegum ályktunum 

þingsins þ.e. um refaveiðar, áfallatryggingar bænda, orkuverð og dreifing orku, íslenska 

landbúnaðarklasann og sorpeyðingarmál sveitarfélaga. Tvö málanna, stefnumótun í 

landbúnaði og fasteignamat og fasteignagjöld í landbúnaði komu ekki úr nefnd á þinginu. 

 

Eins og kunnugt er þá breyttist fyrirkomulag á greiðslum fyrir ull nú í vetur. 

Ullarnýtingargreiðslur skv. sauðfjársamningi voru áður hluti af ullarverðinu samkvæmt 

árlegum samningum Ístex, BÍ og LS (um 75% miðað við 2012) en þær verða framvegis 

greiddar sérstaklega til innleggjenda ullar af Bændasamtökunum, á svipaðan hátt og aðrar 

opinberar greiðslur sem samtökin sjá um að greiða út skv. sauðfjársamningi.  

 

Greiðslurnar munu byggjast á yfirlitum frá ullarkaupendum um innlagða ull eftir 

gæðaflokkum, sem þeim er ætlað að skila til BÍ. Ullarverðið sjálft verður hér eftir 

markaðsverð ákveðið af kaupanda eða kaupendum á sambærilegan hátt og sláturleyfishafar 

gefa út verðskrár fyrir kjöt á hverju hausti. Kaupendur sem skuldbinda sig til að safna ull af 

öllu landinu geta fengið stuðning til að mæta söfnunarkostnaði. Aðeins Ístex sótti um slíkan 

stuðning þegar auglýst var eftir umsóknum í desember sl. Öðrum aðilum er jafnframt frjálst 

að kaupa ull.  

 

Upphæð ullarnýtingargreiðslunnar skv. sauðfjársamningi mun fara eftir innlögðu magn í 

einstaka gæðaflokka og því fjármagni sem er til ráðstöfunar hverju sinni. Samkvæmt tillögum 

sem stjórn Bændasamtakanna hefur staðfest þá er áætlað að greiðsla á flokkana H1-Lamb, 

H2-Lamb og H1 verði 607 kr/kg. Greiðsla fyrir H2, M1-Svart, M1-Grátt og M1-Mórautt er 

áætluð 547 kr/kg. Fyrir M2 (mislitt) er áætlað að greiða 148 kr/kg. Greiðslur miðast við kíló af 

hreinni ull.  

 

Gert er ráð fyrir að ullarnýtingargreiðslurnar berist bændum þrisvar á ári. Fyrsta greiðsla fór 

fram 20. mars vegna framleiðslu í nóvember og desember 2012.  Greitt var vegna framleiðslu 

í janúar í byrjun apríl. Önnur greiðsla verði ekki síðar en 1. júní og þá verði greidd samskonar 



greiðsla fyrir innlegg á tímabilinu 1. feb.- 31. mars. Þriðja og síðasta greiðsla verði síðan í lok 

nóvember. Þá fer fram uppgjör fyrir alla framleiðslu á tímabilinu 1. nóvember-31. október. 

 

Stjórn Ístex hefur síðan ákveðið ullarverð sem fyrirtækið greiðir og er það eftirfarandi: 

H1-Lamb:280 kr/kg. H1 og H2-Lamb: 250 kr/kg H2: 160 kr/kg 

M1(Svart, Grátt og Mórautt): 200 kr/kg M2: 80 kr/kg 

Ístex mun greiða fyrir innlagða haustull þann 10. maí 2013 og fyrir vetrarull 30. ágúst 2013. 

 

Þessar breytingar voru ekki að ósk sauðfjárbænda, heldur að fyrirmælum ráðuneytisins þar 

sem annar kaupandi gaf sig fram og óskað aðgangs að niðurgreiðslufé.  Greiðslur til bænda 

tefjast og verða flóknari, en breytingin var óhjákvæmileg í ljósi jafnræðissjónarmiða. 

 

Eignarhlutur LS í Ístex flæktist fyrir samtökunum í málinu því vegna hans voru þau vanhæf til 

að fjalla um fyrirkomulag opinberu greiðslnanna, í ljósi hagsmunaárekstra.  

Framkvæmdastjóri LS ákvað að draga sig út úr stjórn Ístex á síðasta aðalfundi félagsins og nýr 

fulltrúi er Sigríður Jónsdóttir. 

 

LS ákvað í sumar að ráðast í gerð stuttmyndarinnar  "Sauðfjárrækt - í sátt við land og þjóð". 

Myndin er samvinnuverkefni BÍ og LS og markmiðið með gerð hennar er að útskýra 

sjónarmið í tengslum við beitarmál og ýmsa aðra þætti sem greininni tengjast.  Það var ekki 

síst gert til þess að koma á framfæri sjónarmiðum bænda í tengslum við sýningar myndar 

Herdísar Þorvaldsdóttur „Fjallkonan hrópar á vægð“ á RÚV í október sl.  Stuttmynd BÍ og LS 

fékk 10.000 áhorf á Youtube og var sýnd á N4 og ÍNN.  RÚV hefur enn ekki svarað boði um 

hvort þeir hyggist sýna hana þrátt fyrir fjölmargar ítrekanir. 

 

Formaður hefur einnig sótt fjölmarga fundi fyrir hönd samtakanna til að fara yfir helstu 

staðreyndir og fróðleik um íslenska sauðfjárrækt og tengd efni. Varaformaður hefur einnig 

sinnt slíkum verkefnum.  Má þar t.d. nefna þáttöku beggja í ráðstefnunni „Landsýn“ á 

Hvanneyri í mars sl, þar sem rætt var um beitarnýtingar á afréttum og margt fleira. 

Heimsóknir á saudfe.is voru svipaðar milli ára og voru um 50 þúsund allt árið 2012.  Þær eru 

flestar í kringum aðalfundinn og á haustin þegar verðskrár sláturleyfishafa eru að koma út.   

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.  Heimsóknir á lambakjot.is voru 125.000 á árinn.  Þar 

koma fleiri einstaklingar, sérstaklega í kringum hátíðir, en þeir sem koma á saudfe.is eru 

oftast reglulegir gestir. 

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 og reynt að gera grein fyrir því sem er efst á baugi hverju sinni. 

 



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

land allt fyrir ánægjuleg samskipti á þessu starfsári.   Ég þakka einnig starfsfólki BÍ í 

Bændahölllinni og sérstaklega Haraldi Benediktssyni fv. formanni BÍ fyrir gott samstarf. 

Sérstakar þakkir fær Sigurður Eyþórsson framkvæmdarstjóri LS fyrir sitt starf í þágu 

sauðfjárbænda á Íslandi. 

 

Þórarinn Ingi Pétursson, formaður. 


