
Tillögur til aðalfundar LS 2013 

Allar ályktanir frá nefnd hefjist „Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013…“ 

1. Mál til allsherjarnefndar 

1.1 Um ásetningshlutfall (Frá félagi sauðfjárbænda í Árnessýslu) 
Fundurinn leggur til 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.  

Greinargerð: Lítið framboð og hátt verð á greiðslumarki torveldar nýliðun í greininni og þrengir 
verulega að möguleikum ungra bænda. Aðgerðir sem eru til þess fallnar að auka framboð og viðskipti 
með greiðslumark munu styrkja nýliða og greinina til framtíðar.  

1.2. Um ásetningshlutfall 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 26. febrúar 2013 hvetur stjórn LS til 
þess að hefja umræðu um breytingar á ásetningshlutfalli úr 0,6 í allt að 1,0. 

1.3. Um varnarlínur 
Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í Vestur Húnavatnssýslu, haldinn á Hvammstanga 17.03.2013, 
beinir því til aðalfundar Landssamtaka Sauðfjárbænda að þess verði krafist að tryggt sé fjármagn úr 
ríkissjóði til viðhalds sauðfjárveikivarnagirðinga sbr. 19. gr laga nr 25/1993 um dýrasjúkdóma og 
varnir gegn þeim. 

1.4. Um varnarlínur 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum beinir því til aðalfundar Landssamtaka 
sauðfjárbænda að þrýst verði á atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, að beina auknum fjármunum 
til Matvælastofnunar þannig að stofnunin geti rækt þá skyldu sína að viðhalda 
sauðfjárveikivarnagirðingum. 

Greinargerð: Mikilvægt er að sauðfjárveikivarnargirðingar séu í lagi og haldi fé,töluvert ber á að fé fari 
milli girðinga, veldur þetta ómældum óþægindum og tjóni, þar sem verður að skera allt fé sem fer 
milli hólfa.  Með ófullnægjandi viðhaldi sem tryggir ekki að girðingarnar haldi því fé sem þeim er 
ætlað, rækir Matvælastofnun ekki skyldu sína til að hefta útbreiðslu sjúkdóma í sauðfé. 

1.5.  Um varnarlínur 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn í Sævangi 10. Mars 2013 skorar á 
Landssamtök sauðfjárbænda að krefjast þess að fjárveitingar til viðhalds og endurnýjunar varnarlína 
sauðfjárveikivarna verði tryggt svo sem lög gera ráð fyrir. 

Greinargerð:  Í ljós hefur komið að fjárveitingar hafa ekki verið tryggðar til viðhalds á varnarlínum en 
þær eru lögvarðar með lögum frá Alþingi því ber þeim aðilum sem fara með fjárveitingavaldið að 
tryggja fjárveitingar til verkefnisins. 

1.6 Um fyrirkomulag opinbers stuðnings 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 26. febrúar 2013 hvetur stjórn LS til 
að hefja vinnu við endurskoðun á opinberum stuðningi greinarinnar með því markmiði að auðvelda 
nýliðun.  

 

 

 



Tillögur til aðalfundar LS 2013 

Allar ályktanir frá nefnd hefjist „Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013…“ 

2. Mál til fagnefndar 

2.1 Um lyfjaskráningu (Frá félagi sauðfjárbænda í Árnessýslu) 
Fundurinn leggur til að lyfjaskráningu verði komið í það horf að sama form gildi fyrir bæði 
gæðastýringu og dýralækna og að ekki þurfi að gera grein fyrir notkun lyfja nema á einum stað.  

2.2 Um viðbragðsáætlanir vegna búfjársjúkdóma 
Aðalfundur F.S.S.Þ beinir því til aðalfundar LS að Matvælastofnun hafi skýra verkferla og 
viðbragðsáætlanir þegar upp koma búfjársjúkdómar, sbr. garnaveiki í Mývatnssveit og Nor ´98 
(riðuafbrigði)  í Jökuldal. 

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. 

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.  

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.      

2.5 Um sauðfjársæðingar 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Leifsbúð, Búðardal, 18. febrúar 2013 beinir því 
til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda 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. 

Greinargerð: Sauðfjársæðingar gegna mikilvægu hlutverki við framræktun íslenska sauðfjárstofnsins 
með því að dreifa áfram erfðaefni úr úrvali þess hrútastofns sem sæðingastöðvarnar hafa aðgang að 
hverju sinni. Frá 2003 hafa tvær sæðingastöðvar verið starfræktar sem hafa unnið mikið saman en þó 



er rekstur þeirra aðskilinn í tvær rekstareiningar. Síðasta vetur var tekin upp þrepaskipt verðskrá og 
komu upp dæmi þess að menn greiddu hæsta verð á hverja sædda kind þó heildarfjöldi sæddra kinda 
hafi verið í næsta gjaldþrepi þar sem sæðið var tekið frá sitt hvorri stöð. Hefði bókhald stöðvanna 
verið sameiginleg hefði slíkt ekki komið upp. Aðskilið bókhald kallar auk þess á meiri uppgjörsvinnu á 
þeim svæðum sem nýta sér þjónustu beggja stöðva í meira mæli en t.d. hér í Dalasýslu. Við alla þá 
uppstokkun sem nú er að verða á leiðbeiningastarfi með tilkomu RML er rétt að skoða hvort ekki 
megi hagræða og samþætta meira rekstur sauðfjársæðingastöðvanna. 

2.6 Um útreikninga á kynbótamati. 
Aðalfundur BSNÞ haldinn á Kópaskeri 28.02.2013 skorar á LS að breyta sér fyrir breyttu fyrirkomulagi 
skýrsluskila í sauðfjárrækt, þannig að bændur geti fengið uppreiknað kynbótamat áa og hrúta á 
hverju ári fyrir fengitíð. 

Þetta kallar á kynbótamat sé uppreiknað að loknu haustuppgjöri fyrir mánaðarmót nóv-des þannig að 
uppreiknað kynbótamat geti komið í vorbókum bænda fyrir fengitíð. Slíkt kallar á að þeir bændur sem 
kjósa að hafa þessar upplýsingar tiltækar þurfa að skila haustuppgjöri um 15. Nóvember, en það 
höfðu 20% bænda í Norður-Þingeyjarsýslu gert á síðastliðnu hausti. 40% höfðu skilað uppgjörum 1. 
Des. Það er líklegt að fleiri kjósi að skila gögnum fyrr, ef auknar upplýsingar fást með því. Þetta á að 
vera framkvææmanlegt en kallar á að kynbótamatið sé uppreiknað oftar á ári. 

Þá vill fundurinn jafnframt koma því á framfæri að nauðsynlegt sé að kynbótamat ásetningslamba sé 
birt í vorbókum. 



Tillögur til aðalfundar LS 2013 

Allar ályktanir frá nefnd hefjist „Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013…“ 

3. Mál til markaðs- og kjaranefndar 

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.     

2.4 Um greiðslufyrirkomulag ullar og gæðastýringar 
Aðalfundur F.S.S.Þ haldinn í Ýdölum 7.mars 2013 beinir því til aðalfundar LS að beita sér fyrir því að 
greiðslur fyrir gæðastýringu og ríkishluta haustinnleggs ullar verði greitt til bænda fyrir 1.mars ár 
hvert. 

Greinargerð:  Fyrir bændur getur þetta skipt miklu máli. Sérstaklega fyrir nýja aðila í greininni, til að 
mæta virðisaukaskattsgreiðslum 1.mars. 



Tillögur til aðalfundar LS 2013 

Allar ályktanir frá nefnd hefjist „Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013…“ 

4. Mál til framleiðslu- og félagsmálanefndar 

4.1 Um gjaldtöku fyrir ráðgjafaþjónustu í landbúnaði. 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu, haldinn á Hellu 13. mars, 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 þjónustinni og veikja hana. Í því ljósi er einnig vert að benda á að fjármagn til RML 
mun að líkindum verða svipað eða meira en var að renna til ráðgjafaþjónustunnar áður. 

4.2 Um kjötskoðunardýralækna (frá félagi sauðfjárbænda í Skagafirði) 
.......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.  

4.3 Um kjötmat (frá félagi sauðfjárbænda í Skagafirði) 
.....krefst þess að Mast (yfirkjötmatið) ,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.  

Greinargerð: Undanfarin ár hafa þessi mál verið í algjöru ólagi. Tvær erlendar úttektir hafa verið 
gerðar á íslenska matinu. Önnur haustið 2011 og hin haustið 2012.  Sú fyrri sýndi glögglega að 
yfirkjötmatið var alls ekki í lagi og þá er erfitt að ætlast til þess að samræming milli húsa sé til staðar. 
Hvergi hefur  komið fram að eitthvað hafi verið gert með seinni úttektina. Það er með öllu óhæft að 
lagður sé kostnaður í svona ítarlegar úttektir og ekkert gert með þær. Það er nauðsynlegt að skýr 
stefna sé mörkuð í EUROP mati hér á landi. Ef á að vera hægt að skoða kosti og galla rafræns kjötmats 
í framtíðinni verða menn að vita hvert þeir stefna. 

4.4  Um rafrænt kjötmat (frá félagi sauðfjárbænda í Skagafirði) 
…..skorar á Mast (yfirkjötmatið), Landssamtök  sláturleyfishafa,  Bændasamtök Íslands og 
Landssamtök Sauðfjárbænda að skoða af fullri alvöru hvort að tækni og fjárhagslegar forsendur séu 
til staðar, til þess að hægt sé að taka upp rafrænt dilkakjötsmat í öllum sauðfjársláturhúsum landsins í 
nánustu framtíð. 

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. 
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Allar ályktanir frá nefnd hefjist „Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013…“ 

5. Mál til umhverfisnefndar 

 5.1 Um matvælaeftirlit. 
Stjórn Félags sauðfjárbænda í Borgarfirði skorar á Matvælastofnun og aðra eftirlitsaðila í 
matvælaiðnaði að efla enn frekar eftirlit með  úrvinnslufyrirtækjum sem eru að vinna úr íslenskum 
landbúnaðarvörum. 

Greinargerð:Ein verðmætasta eign íslensks landbúnaðar er það góða orðspor sem hann hefur og því 
er það með öllu ólíðandi að grunnframleiðendur íslenskra matvara og neytendur geti ekki treyst 
úrvinnslufyrirtækjum að innihald unninna matvara sé samkvæmt merkingum.  Gagnrýnin umræða 
kemur öllum við, bændur mega ekki sitja hjá og taka ekki þátt í umræðunni. 

5.2 Um frumvarp til náttúruverndarlaga 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03 2013 í Tungubúð Hróarstungu 
beinir því til aðalfundar LS 2013 um að Bændasamtökin standi vörð um réttindi bænda og fylgi því vel 
eftir að frumvarp um náttúruverndarlög hindri ekki á nokkurn hátt rétt landeigenda til að umgangast 
og nýta sitt eigið land. 

Greinargerð:Talið er að ef frumvarp um ný náttúruverndarlög  verði samþykkt verði bændum og 
öðrum torveldað að sinna störfum sínum jafnvel á eigin landi. 

5.3 Um réttindi landeigenda.  
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu, haldinn á Hótel Laka Efri-Vík 20. febrúar 
2013, beinir því til LS að stórauka hagsmunagæslu sauðfjárbænda vegna breyttra landnota.  

Með vaxandi ásókn ferðaþjónustu og almennings í nýtingu landsins til útivistar og ferðalaga er oft á 
tíðum þrengt að hagsmunum sauðfjárbænda.  

Því er brýnt að LS í samstarfi við BÍ og aðra hagsmunaaðila standi fast við rétt bænda og stuðli að 
fræðslu um réttindi og skyldur landnotenda. 

5.4 Um ágang gæsa 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03.2013 í Tungubúð Hróarstungu 
beinir því til aðalfundar LS 2013 um að Bændasamtökin beiti sér fyrir að bændum verði gert kleift að 
verjast ágangi gæsa og álfta með því að veita undanþágu til skotveiða fram undir mánaðamót apríl-
maí. 

Greinargerð: Þar sem áburðarverð hefur hækka gríðarlega mikið og fjöldi gæsa og álfta stóraukist er 
sárt  að sjá þennan fiðurfénað éta upp og tún, úthaga og kornakra  og dæmi um að bændur hafi gefist 
upp á kornrækt. 

5.5 Um markaeftirlit í sláturhúsum 
Aðalfundur F.S.S.Þ beinir því til aðalfundar LS að sláturleyfishafar standi betur að markaeftirliti og 
merkjalestri í slárhúsum og að lambamerki séu tekin úr hausum og geymd fram yfir sláturtíð. 

Greinargerð:  Talsvert er um að ókunnugt fé lendi með í sláturhjarðir í sláturhús, nauðsynlegt er að 
koma á samræmdu og  trúverðugu kerfi í öllum sláturhúsum landsins 
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Allar ályktanir frá nefnd hefjist „Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013…“ 

6. Mál til fjárhagsnefndar 

6.2 Um raforkuverð í dreifbýli  
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 01.03.2013 í Tungubúð Hróarstungu  
beinir því til aðalfundar LS 2013 að álykta og mótmæla hinum óhóflegu hækkunum á raforku og 
dreifingu hennar sem hefur komið afar hart niður á íbúum og atvinnurekendum í dreifbýli. 

Greinargerð : Verðlagning og hækkanir á raforku og dreifingu hennar eru orðin þung byrði 
dreifbýlisbúa. Og ekki sér fyrir endann á þessum álögum miðað við það sem fram hefur komið hjá 
forráðmönnum orkufyrirtækja. Þrátt fyrir þetta býr dreifbýlið við óöruggar  og úrsérgengnar 
flutningslínur, samanber þau áföll  á flutningskerfinu sem hafa orðið á síðastliðnum mánuðum . Þá 
ber þess að geta að flutningskerfið fer undantekningarlaust í gegnum dreifbýli t.d. til þéttbýlis sem og 
stórnotenda  án afgjalds  til ábúenda eða landeigenda.  

6.2 Reikningar LS 2012 

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

6.4 Fjárhagsáætlun LS 2013 

  

Viðauki 

Skýrsla gæðastýringarnefndar sem skipuð var af aðalfundi 2012 liggur fyrir fundinum.  Nefndin sem 
undirbjó skýrsluna mun taka athugasemdir til meðferðar á fundinum eftir því sem þörf krefur. 

 

 


