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Skýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2013/2014 

 

Í þessari skýrslu verður stiklað á stóru um störf stjórnar LS frá aðalfundi 2013 og fram í mars 

2014. Framvinda mála frá síðasta aðalfundi er kynnt í sér skýrslu og kemur því ekki fram hér. 

Stjórnin hefur haldið 8 fundi á starfsárinu. Ennfremur voru nokkrir óformlegir símafundir.  Á 

fyrsta fundi skipti stjórnin með sér verkum og  er  Oddný Steina Valsdóttir varaformaður, 

Helgi Haukur Hauksson , Þórhildur Þorsteinsdóttir og Atli Már Traustason meðstjórnendur.  

Helgi Haukur lét af störfum af eigin ósk á fundi stjórnar þann 13. janúar 2014 og sæti hans 

tók þá Ólafur Þorsteinn Gunnarsson. 

 

Formaður gegnir fyrir hönd samtakanna formennsku í Markaðsráði kindakjöts. Oddný Steina 

Valsdóttir er formaður Fagráðs og auk hennar sitja í ráðinu fyrir hönd LS þeir Atli Már 

Traustason og Helgi Haukur Hauksson. Í árshátíðarnefnd LS sitja Ólafur Þorsteinn 

Gunnarsson, Jón Eiríkur Einarsson og Þorbjörg Ásbjörnsdóttir.  Fulltrúi LS í stjórn Ístex er 

Sigríður Jónsdóttir. Eignarhlutur samtakanna í Ístex er 15,6% 

 

Stjórn LS ákvað að gefa ekki út viðmiðunarverð á kindakjöti sl. haust. Þetta var ákveðið á 

fundi hennar 23. júlí og eftirfarandi bókað: "Í ljósi núverandi markaðsaðstæðna, heima og 

erlendis,  hefur stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda ákveðið að gefa ekki út viðmiðunarverð 

á lamba- og kindakjöti á árinu 2013.  Heimildin byggir á skýru ákvæði 8. greinar búvörulaga 

nr. 99/1993 og samtökin áskilja sér allan rétt til að nýta hana aftur síðar."  Stjórnin taldi ekki 

skynsamlegt að gefa út verð við þær aðstæður sem uppi voru og mat það ekki líklegt til að 

skila frekari hækkun á afurðaverði umfram það sem fyrirsjáanlegt var. 

 

Í sláturtíð enduðu verðskrár með því að lambakjöt hækkaði um 7,2% milli ára en annað 

kindakjöt lækkaði hinsvegar um 30,3% . Meðalverð fyrir lambakjöt varð tæpar 582 kr/kg en 

rúmar 175 kr. kg fyrir annað kindakjöt.  Afurðastöðvar hafa ekki kynnt neinar 

uppbótargreiðslur nú á árinu 2014, ólíkt því sem gerðist í fyrra þegar þær greiddu allar 

einhverja uppbót á innleggið 2012 snemma árs 2013.  Hækkun lambakjöts var nokkuð 

umfram verðlagsþróun en vonbrigði eru hvað annað kjöt lækkaði mikið. Meðalverð þess var í 

kringum 250 kr/kg árin 2011 og 2012, eftir mikla hækkun milli áranna 2010 og 2011, en 

verðið 2010 var aðeins 117 kr/kg. 

 

Innanlandsmarkaður breyttist lítið árið 2013.  Kjötmarkaðurinn í heild sem  stækkaði þó um 

1%. Heildarsala kindakjöts varð 6.623 tonn sem er22 tonnum minna en 2012 (-0,3%).  Neysla  

á mann varð 20,5 kíló á árinu sem er 300 gramma samdráttur frá 2012.  Árið 2012 var þó afar 

gott. Sem fyrr er erfitt að fullyrða um ástæður.  Árið var að mestu gott en jólamánuðurinn 

olli vonbrigðum og eins fyrstu mánuðir ársins 2014. 



Útflutningur 2013 – Tekjur FOB verð. 

 

2013 

     

 

Gærur 

Ull og 

band 

Kjöt og 

kjötafurðir Heildartekjur Hlf 

Afríka 15,6  0,0  89,3  104,9  3,0% 

ESB 357,9  342,9  443,0  1.143,8  32,4% 

Evrópa annað 330,1  18,5  1.031,5  1.380,0  39,1% 

N-Ameríka 11,2  19,9  287,2  318,4  9,0% 

Asía 43,8  26,8  515,2  585,9  16,6% 

Alls  758,6  408,2  2.366,3  3.533,1  

 

 

21,5% 11,6% 67,0% 

   

Nokkrar breytingar urðu á mörkuðum. FOB verð á kjöti hækkaði um 7%. Gærur lækkuðu um 

12% þó að hækkanir undanfarinna ára hafi fjarri því gengið til baka. FOB verð á gærum var 

tæplega fjórfalt hærra en 2009 í stað þess að vera fimmfalt hærra eins og 2011. 

Útflutningsverðmæti alls voru rúmir 3,5 milljarðar króna sem er um 500 milljónum meira en 

árið 2012. Tveir þriðju verðmætisins voru vegna kjöts og kjötafurða, 21,5% eru gærur og 

afgangurinn ull og ullarvörur. Rúm 70% verðmætisins koma frá Evrópu en mikilvægust eru 

löndin utan ESB, Noregur, Færeyjar og Rússland.  Noregur er verðmætasta einstaka landið, 

en svo koma Hong Kong (Kína) og Bandaríkin. 

 

Markaðsráð kindakjöts (MK) á sérmerktan gasgrillvagn til útláns og leigu sem m.a. má nota til 

að heilgrilla tvö lömb í einu. Vagninn hefur verið  lánaður aðildarfélögunum og nýttist vel 

tengslum við uppákomur víða um land, þar sem lambakjöt var kynnt gestum og gangandi. 

Alls fór vagninn á 10 uppákomur útum land sl. sumar. Samstarf hélt áfram við Meistarafélag 

kjötiðnaðarmanna og sjá þeir um að grilla og skera kjötið en bændur aðstoða við 

kynningarnar sjálfar. Stjórn LS tók þátt í kynningu sem skipulögð var á menningarnótt í 

Reykjavík þann 24. ágúst í fyrra.  Fjölmenni kom þar og smakkaði lambakjöt á Miðbakkanum 

við Reykjavíkurhöfn. Um annað markaðsstarf vísast til skýrslu framkvæmdastjóra MK. 

 

Verulegt kal var á Norður- og Austurlandi sl. vor eftir langan og snjóþungan vetur.  Beitiland 

var lengi að taka við sé vegna langvinnra snjóalaga.  Það þýddi lengri gjafatíma en áður og í 

mörgun tilvikum heykaup. Mikið þurfti síðan að endurrækta af túnum með tilheyrandi 

kostnaði.  Formaður og framkvæmdastjóri LS fóru í byrjun maí með formanni BÍ til að skoð 

aðstæður snjóþyngstu svæðunum norðanlands m.a. í Fljótin, Bárðardal og Aðaldal.  Kaltjónið 

var þá ekki komið í ljós. 

 



Stjórn og framkvæmdastjóri LS fóru síðan á kalsvæðin 8.-9. júní.  Farið var í Fljótin í 

Skagafirði, í Fnjóskadal, Reykjadal og Aðaldal í S-Þingeyjarsýslu og að endingu á Jökuldal og 

Fljótsdalshérað.  Allt að 90% kal var á einstöku bæjum á svæðinu og áætlað var að um 5.000 

hektarar túna þyrftu endurræktunar við.  Samstað var á Alþingi og í ríkisstjórn um að styðja 

við bakið á bændum sem urðu fyrir tjóni vegna þessa og fékkst 350 miljóna sérstakt framlag í 

Bjargráðasjóð vegna þess.  Alls fengu tæplega 150 bú bætur úr sjóðnum vegna þessara 

hamfara. 

 

Hinn árlegi kjötsúpudagur var haldinn fyrsta vetrardag, 26. október, nú í ellefta sinn. Boðið 

var upp á kjötsúpu á Skólavörðustígnum í Reykjavík í samstarfi við verslunareigendur og í 

nokkrum öðrum verslunum. Dagskráin á Skólavörðustíg  er skipulögð af verslunareigendum 

en Markaðsráð útvegar hráefnið og auglýsir hana.  Greint var frá deginum í flestum 

fjölmiðlum og var umfjöllunin var mjög jákvæð.  Í ár voru afhent verðlaun í tveimur 

samkeppnum sem verkefnisstjórn söfnunarinnar „Gengið til fjár“ efndi til sem lokapunkt í 

starfi sínu við að safna fé til styrktar bændum er urðu fyrir tjóni norðanlands snemma hausts 

2012.  Þórarinn Pétursson formaður LS og Guðni Ágústsson formaður verkefnisstjórnar 

afhentu verðlaunin annarsvegar í hönnunarsamkeppni um „Óveðurspeysuna“ sem haldin var 

í samstarfi við Ístex og hinsvegar í ritgerðasamkeppni um forystufé sem haldin var í samstarfi 

við Bændablaðið. 

 

Í peysukeppnina bárust 140 peysur.  Dómnefnd skipuð Huldu Hákonardóttur markaðsstjóra 

Ístex, Gísla Einarssyni fréttamanni og Jóhönnu Pálmadóttur bónda og framkvæmdastjóra 

Textílseturs Íslands sá um að meta þær.  Veitt voru þrenn verðlaun.  Fyrstu verðlaun hlaut 

Aðalheiður Lára Guðmundsdóttir fyrir peysuna "Köflu", 2. verðlaun fékk Berglind Sveinsdóttir 

fyrir peysuna "20. apríl" og 3. verðlaun Marsibil Baldursdóttir  fyrir peysuna "Veddu" 

 

Í ritgerðasamkeppnina bárust 39 textar. Dómnefnd þeirrar keppni var skipuð þeim Hákoni 
Sigurgrímssyni fv. skrifstofustjóra, Sif Jóhannesdóttur forstöðumanni og Jóni Aðalsteini 
Baldvinssyni fv. vígslubiskup.  Fyrstu verðlaun hlaut Jón Hólmgeirsson fyrir söguna "Skeggi", 
2. verðlaun hlaut Birgir Rúnar Davíðsson fyrir söguna "Leitir" og 3. verðlaun Áslaug 
Jóhannesdóttir fyrir söguna "forustufé“.  Verðlaunasögurnar þrjár voru birtar í jólablaði  
Bændablaðsins 2013. 

Verkefnisstjórn Gengið til fjár skipuðu þau Guðni Ágústsson, formaður, Jón Aðalsteinn 
Baldvinsson, Friðrik Friðriksson, Dagbjört Bjarnadóttir og Þórarinn Ingi Pétursson. 

Helgi Haukur Hauksson og Atli Már Traustason sóttu ráðstefnuna „Sheep breeders round 
table 2013 – Transforming data into profit“ á vegum LS í nóvemberbyrjun 2013. Ráðstefnan 
var haldin í Nottingham í Bretlandi og fjallaði aðallega um hvernig bæta mætti rekstur 
búanna s.s. með markvissari ræktun og skipulagðari gagnasöfnun.  Þá er einkum horft til 
genaræktunar (e. Genomic selection) og þeirra möguleika sem hún býður upp á.  Atli og 
Helgi kynntu helstu niðurstöður ráðstefnunnar á formannafundi í nóvember.  Tveir fulltrúar 
RML sóttu ráðstefnuna einnig. 



Formannafundur var haldinn í Smáratúni í Fljótshlíð þann 9. nóvember og var mæting með 

ágætum. Skipulag var í höndum félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu. Meginefni 
fundarins var stuðningskerfi sauðfjárræktar, auk starfs og ímyndar LS. 

Eins og fram kom í skýrslu til aðalfundar 2013 þá fóru formaður og framkvæmdastjóri í ferð á 
áhrifasvæði veðursins 2012 með forseta Íslands og forsetafrúnni.  Forsetinn bauð af því 
tilefni stjórn LS til móttöku á Bessastöðum þann 23. apríl í fyrra, þar sem farið var yfir þróun 
mála og rætt um málefni sauðfjárræktarinnar í heild, sem og íslensks landbúnaðar. 

Í ágústlok síðastliðið haust var spáð afar slæmu veðri um allan norðurhluta landsins sem 

hefði getað haft í för með sér að sagan frá 2012 endurtæki sig.  LS hvatti til þess að bændur 

flýttu göngum eða a.m.k. stugguðu fé niður á láglendi. Þar sem veðrinu var spáð brugðust 

bændur skjótt við og víða var haldið til fjalla til að huga að fé, enda reynslan frá 2012 enn í 

fersku minni.   Með þessu varkomið í veg fyrir tjón.  Nokkru síðar varð hinsvegar verulegt tjón 

á nokkrum bæjum á Jökuldal eftir veður þar á svæðinu.  Bætur fást úrBjargráðasjóði vegna 

þess. 

 

Í árslok 2013 höfðu 131 einstaklingur fengið nýliðunarstyrki í sauðfjárrækt, frá því að 

styrkveitingar hófust 2008.  59 höfðu þar af fengið úthlutað oftar en einu sinni. 

Heildarfjárhæð styrkja var rúmar 170 milljónir króna.  Árið 2014 bárust 57 umsóknir, eða 

fleiri en nokkru sinni fyrr, þar af 31 nýjar en 26 framhaldsumsóknir.  Afgreiðslu er ekki lokið 

en verði allar umsóknir samþykktar verða styrkveitingar rúmar 50 milljónir króna  

 

Framleiðslan varð 9.892 tonn á árinu í fyrra og minnkaði um 0,3%.  Meðalfallþungi dilka 

lækkaði um 300 grömm milli ára og varð 16 kíló slétt, sé miðað við landið allt.  Aukin frjósemi 

vó á móti þessari lækkun þannig að framleiðslan minnkaði aðeins um 29 tonn ein sog að 

framan greinir. Síðustu tölur um heildarfjölda vetrarfóðraðra kinda eru 476.300 á landinu 

öllu, en endanlegar tölur fyrir 2013 er ekki búið að gefa út hjá MAST. 

 

LS sendi fjögur mál til Búnaðarþings 2014.  Tveimur þeirra sér stað í endanlegum ályktunum 

þingsins þ.e. um stefnumótun í landbúnaði og um búvörusamninga. Tveimur málanna var 

vísað til stjórnar BÍ þ.e. um upprunamerkingar matvæla og notkun fánans til auðkenningar á 

íslenskum búvörum. 

 

Eins og kunnugt er þá breyttist fyrirkomulag á greiðslum fyrir ull veturinn 2012-2013. 

Ullarnýtingargreiðslur skv. sauðfjársamningi voru áður hluti af ullarverðinu samkvæmt 

árlegum samningum Ístex, BÍ og LS (um 70% miðað við 2013) en þær eru nú greiddar 

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

greiðslur sem samtökin sjá um að greiða út skv. sauðfjársamningi. Greiðslurnar byggjast á 

yfirlitum frá ullarkaupendum um innlagða ull eftir gæðaflokkum, sem þeim er ætlað að skila 

til BÍ. Ullarverðið sjálft er 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 hefur sótt um og fengið slíkan stuðning. Öðrum aðilum er þó 

frjálst að kaupa ull ef hún er gæðametin og upplýsingum skilað til BÍ. 

 

Upphæð ullarnýtingargreiðslunnar skv. sauðfjársamningi fer eftir eftir innlögðu magn í 

einstaka gæðaflokka og því fjármagni sem er til ráðstöfunar hverju sinni. BÍ gefur út verðskrá 

að hausti með áætluðum greiðslum en endanleg fjárhæð ræðst ekki fyrr en að heildarinnlegg 

liggur fyrir. Greiðsla ullarnýtingargreiðslna fyrir innlegg í nóv. og des. var 1.  febrúar og síðan 

mánaðarlega fram til 1. júní þ.e. innlegg í jan var greitt 1. mars og svo framvegis. 

 

Stjórn Ístex hækkaði ullarverð um 10,5% síðastliðið haust og er hlutur þess í heildarverði 

ullar nú um 30% eins og að framan greinir. Minna fjármagn var þó til ráðstöfunar úr 

sauðfjársamningi vegna þess að uppsafnaðar eftirstöðvar fyrri ára voru greiddar út á árinu 

2013 ásamt fjárveitingu þess árs.  Áætlað heildarverð lækkar því um 1,5% og verður 676 

kr/kg í stað 687 kr/kg árið 2013 

 

Verulegt áhyggjuefni er að gæðum ullar fer hrakandi.  Hlutur þeirra flokka sem Ístex getur 

unnið úr þ.e. H1, M1 og lambsullarflokkanna tveggja var aðeins 35% á síðasta ári og hefur 

fallið mikið undanfarin ár.  Hinir flokkarnir þ.e. H2 og M2 eru komnir upp í 65% en sú ull er 

flutt út þvegin en óunnin að öðru leiti. Að störfum er vinnuhópur LS, Ístex og BÍ sem skila á 

tillögum innan tíðar um hvaða leiðir eru til úrbóta.  Í hópnum sitja Guðjón Kristinsson 

framkvæmdastjóri Ístex, Þórhildur Þorsteinsdóttir frá LS og Einar Ófeigur Björnsson frá BÍ. 

 

RÚV sýndi í vetur stuttmyndina "Sauðfjárrækt - í sátt við land og þjóð" sem var 

samvinnuverkefni BÍ og LS. Markmiðið með gerð hennar var að útskýra sjónarmið í tengslum 

við beitarmál og ýmsa aðra þætti sem greininni tengjast. Myndin er aðgengileg áfram á 

saudfe.is 

 

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

og fróðleik um íslenska sauðfjárrækt og tengd efni. Hann tók m.a. þátt í sauðamessu í 

Borgarnesi og haustfagnaði félags sauðfjárbænda í Dalasýslu sem fóru fram í október. 

Varaformaður, framkvæmdastjóri og aðrir stjórnarmenn hafa  einnig sinnt slíkum verkefnum.  

Formaður og varaformaður hafa að mestu séð um að sækja aðalfundi félaga ásamt 

stjórnarmanni af viðkomandi félagssvæði eftir atvikum. Þá hafa verið haldnir samráðsfundir 

með þeim stofnunum sem hafa mest áhrif á starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar þ.e. 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, Matvælastofnun og Landgræðslunni.  Einnig var 

fundað með fulltrúum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á starfsárinu.  Tilgangur slíkra 

funda er einkum að kynna samþykktir aðalfundar, koma á framfæri sjónarmiðum varðandi 

reglusetningu önnur skoðanaskipti er varða starfsemi sauðfjárræktarinnar í heild. 

 

Veruleg vinna var fólgin í því að fylgja eftir samþykkt aðalfundar 2013 um nýja 

gæðastýringarreglugerð.  Niðurstaða fundarins var eins og kunnugt er byggð á tillögum 



nefndar sem skipuð var í kjölfar umræðu um málið á aðalfundi 2012. Atvinnuvegaráðuneytið 

féllst á það vorið 2013 að endurskoða reglugerðina og byggði sín fyrstu drög á vinnu LS.  Að 

endurskoðuninni komu þó líka Matvælastofnun, Landgræðslan og umhverfisráðuneytið.  

Fjölmargir fundir voru haldnir í tengslum við verkefnið sem lauk með því að ný reglugerð var 

sett í desember 2013 (nr. 1160/2013).  Helstu nýmæli eru að útfærðar erureglur um 

umhverfi og ásýnd bæja, skýrsluhaldi þarf að skila fyrr og kröfur um lágmarkskráningar eru 

skilgreindar. Tekið er upp nýtt matskerfi fyrir beitiland sem byggt er á flokkunarkerfi sem 

gefið var út í bæklingum "Sauðfjárhagar" sem allir þátttakendur í gæðastýringu fengu sendan 

2010.  Þá eru ákvæði um að öll gögn geti verið rafræn og unnið verði að því að koma í veg 

fyrir allar tvískráningar.  Eftirlit með gæðastýringu færist til MAST og verður eins og annað 

eftirlit stofnunarinnar byggt á áhættuflokkun en ekki árlegum heimsóknum.  Markmiðið er 

að styrkja gæðastýringuna í sessi til framtíðar, en vafalítið eiga eftir að koma upp hnökrar á 

framkvæmdinni, ekki síst núna fyrsta árið. 

 

Ný lög um dýravelferð og búfjárhald tóku jafnframt gildi um síðustu áramót.  Mjög miklar 

breytingar er þar að finna frá eldri lögum sérstaklega hvað varðar heimildiir 

Matvælastofnunar til að taka á vandamálum tengdum dýravelferð.   Stærsta breytingin hvað 

bændur varðar er sú að MAST tók við öllu búfjáreftirliti og reyndar eftirliti með öllu dýrahaldi 

í landinu.  Það verður nú byggt á áhættuflokkun þannig að ekki verður lengur um árlegar 

heimsóknir til allra bænda að ræða.  MAST mun jafnframt taka gjald fyrir heimsóknir en það 

var mismunandi eftir sveitarfélögum hvernig því var háttað.  Gjaldtaka tíðkaðist sumsstaðar 

en ekki allsstaðar, eins og verður nú.  Í tengslum við lögun er verið að endurskoða allar 

reglugerðir um aðbúnað dýra þ.m.t. sauðfjár.  Sú vinna hefur þó dregist því engin ný 

aðbúðnaðarreglugerð hefur enn tekið gildi.  

Heimsóknir á saudfe.is eru áfram fleiri milli ára og voru um 52.000 árið 2013 en 50.500 árið 

2012.  Heimsóknir eru flestar í kringum aðalfundinn og á haustin þegar verðskrár 

sláturleyfishafa eru að koma út.   Gestir sem ekki koma beint inn á síðuna koma flestir í 

gegnum bondi.is og facebook.  Heimsóknir á lambakjot.is voru 119.600 á árinn.  Þar koma 

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

reglulegir gestir.  Á ársgrundvelli er heimsóknafjöldinn svipaður en hann jókst verulega seinni 

hluta ársins þegar að síðan var endurhönnuð og snjallsímaforrit tengt henni var tekið í 

notkun. 

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 stjórnar, fagráðs og formannafunda eru aðgengilegar og reynt að gera grein 

fyrir því sem er efst á baugi hverju sinni. 

 

Athygli er einnig vakin á því að tæplega 1400 manns hafa skráð sig í sauðfjárbændahóp á 

Facebook og eru oft þar líflegar umræður um greinina, bæði um ræktunarmál og annað sem 

greininn i tengist. 



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.  Sérstakar þakkir fær Sigurður Eyþórsson framkvæmdarstjóri LS. 

 

Þórarinn Ingi Pétursson, formaður. 


