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1. Fundarsetning, kosning embættismanna

Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS setti fundinn. Hann sagði að sýn á framtíð 
starfsumhverfis sauðfjárbænda væri eitt stærsta málið sem lægi fyrir fundinum og hefði stjórn 
LS beðið aðildarfélögin að taka það mál til umfjöllunar. Ræða þyrfti hvert stefna skyldi. 
Margir hefðu verið ánægðir með núgildandi sauðfjársamning en starfsumhverfið þyrfti að 
vera sem hagstæðast og nýliðun sem auðveldust. Markmið LS í viðræðum við stjórnvöld 
þyrftu að vera skýr tímanlega. Afkoma í sauðfjárrækt væri á þann veg að margir bændur ynnu 
annað starf með búskapnum. Hann velti því fyrir sér hvað sauðfjárbóndi væri, engar lagalegar 
skilgreiningar væru til á því. Aðstæður réðu miklu um afkomu bænda. Neysla lambakjöts væri 
mun meiri á Íslandi en víða annars staðar í heiminum. Hækkun verðs á lambakjöti til bænda 
hefði verið meiri en hækkun þess í smásölu. Verð til bænda væri þó samt lægra hér en víða í 
nágrannalöndunum. Innflutningskvótar lambakjöts hefðu ekki verið nýttir, sauðfjárbændur 
væru samkeppnishæfir við stéttarbræður sína erlenda. Út væri fluttur um þriðji hluti 
framleidds kindakjöts en framleiðslan hér á landi væri lítil í ljósi heimsmarkaðarins. Ýmis 
tækifæri væru í stöðunni, aukin heimavinnsla, aukin sala til ferðamanna, framleiðsla 
sauðaosta og fleira, lífræn framleiðsla einnig. Hann ræddi um nýframkomna 
gæðastýringarreglugerð. Gæðastýringin þyrfti að verða gæðakerfi sem nýttist við kynningu 
stéttarinnar og framleiðslu sauðfjárbænda. Breyting hefði orðið á búfjáreftirliti nýlega og ekki 
ætti að heimsækja alla bændur árlega. Matvælastofnun hefði tekið við eftirlitinu. Ný lög um 
velferð dýra gerðu auðveldara að grípa inn í ef búfjárhald færi úr lagi. Hins vegar væri ekki 
búið að gefa út reglugerðir þær sem hinum nýju lögum tilheyrðu. Hann ræddi enn fremur um 
varnarlínur vegna búfjársjúkdóma. Nýlega hefði verið ráðstafað fé til viðhalds þeirra og 
nokkuð unnið að því. Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið styddi að veitt yrði fé til 
viðhalds varnargirðinganna en ekkert fé væri á fjárlögum 2014 til þeirra verkefna. Ákveðnir 
fjármunir hefðu verið nýttir til verkefnisins en svo virtist sem Matvælastofnun teldi það ekki 
vera á sinni ábyrgð. Þórarinn gerði einnig fjármögnun samtakanna að umtalsefni. Komið hefði 
fram á nýliðnu búnaðarþingi að hið opinbera myndi ekki halda áfram að innheimta 
búnaðargjald fyrir félagasamtök bænda. Nýjar leiðir þyrfti að fara við fjármögnunina. Að 
endingu þakkaði hann samstarfsfólki og sauðfjárbændum samstarfið á liðnu ári.

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 Baldur Grétarsson Kirkjubæ og 
María Dóra Þórarinsdóttir Morastöðum. 

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust.

Fundargerð ritaði Sigurður Kristjánsson.

Fundarstjórar tóku síðan við stjórn fundarins.

Í kjörbréfanefnd voru tilnefnd Gísli Geirsson, formaður, Sigríður Jónsdóttir og Páll 
Eggertsson.

Tillagan var samþykkt athugasemdalaust.

2. Ávörp gesta

2.1 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson ávarpaði þingið. 
Hann ræddi breytingar ásetningshlutfalls, sem hækkað hefði verið úr 0,6 í 0,65 á liðnu ári. 
Aðilaskipti greiðslumarks hefðu orðið algengari nú undanfarið en undangengin ár. Hann 
ræddi um samninga um búskaparlok við bændur eldri en 65 ára. Hann sagði meiningarmun 
milli Matvælastofnunar (MAST) og ráðuneytisins um ábyrgð á varnarlínum vegna 
búfjársjúkdóma. Hann taldi þurfa að meta hvert fyrirkomulag ætti að vera á þeim varnarlínum 
og –hólfum sem væru í landinu. Hann ræddi einnig afkomu í sauðfjárbúskap og vitnaði í 
stjórnarsáttmálann til að lýsa stuðningi stjórnvalda við sauðfjárbúskap og landbúnaðinn 
yfirleitt. Hann sagði meðalsauðfjárbúið ekki gefa afkomu fyrir heila fjölskyldu og spurði 
hvernig sauðfjárbændur vildu sjá framtíðina. Hann taldi að stærð búa skipti mestu fyrir 
afkomuna í greininni. Markaður fyrir afurðirnar væri skilyrði fyrir því að afkomu mætti hafa 
af sauðfjárbúskap. Hann sá fyrir sér sókn í framleiðslu lambakjöts og stjórnvöld ættu að 
tryggja aðgang að erlendum mörkuðum með milliríkjasamningum og merkja ætti lambakjöt 
sem flutt yrði út Íslandi með glöggum hætti. Vaxandi eftirspurn eftir matvælum fylgdi fleiri 
ferðamönnum á landinu. Mannfjölgun í veröldinni væri mikil og augljóslega þyrfti að 
framleiða mat fyrir vaxandi fjölda. Tollahópur væri nú tekinn til starfa og ætti hann að skoða 
tækifæri og möguleika í milliríkjaviðskiptum með t.d. kjöt. Hann velti fyrir sér breytingum á 
landbúnaðarkerfinu og meðal annars hvort styrkja ætti bú mismikið eftir landfræðilegri legu 
eða einhverju öðru. Þau mál þyrfti að ræða. Samið hefði verið við Hagfræðistofnun HÍ að 
skoða hið íslenska landbúnaðarkerfi. Ný landskipulagsstefna væri í vinnslu í 
umhverfisráðuneytinu og þar ætti að gæta þess að land sem hentaði vel til búskapar yrði ekki 



tekið undir aðra starfsemi. Miða ætti að því að gott landbúnaðarland yrði nýtt til 
matvælaframleiðslu. Tryggja þyrfti að búrekstur héldist á góðum ríkisjörðum, annað hvort 
með sölu eða leigu þeirra til ungra bænda. Hann ræddi um ráðstefnuna „Matarlandið Ísland“ 
en í framhaldi af henni hefði verið rætt um að markaðssetja Ísland sem land sem væfri þess 
virði að sækja heim vegna matvælaframleiðslu. Hann taldi skynsamlegt að auka framleiðslu 
sauðfjárbænda og auka útflutning afurða frá búum þeirra.

  

2.2 Sindri Sigurgeirsson formaður BÍ ávarpaði þingið og færði kveðjur frá 
Bændasamtökum Íslands. Hann sagði frá nokkrum af þeim málum sem rædd hefðu verið á 
liðnu búnaðarþingi, meðal annars breytingum á félagskerfi bænda. Enn væri eftir að vinna að 
nýjum leiðum til fjármögnunar samtakanna. Búnaðarþing hefði ályktað um að auka þyrfti 
framleiðslu lífrænna búvara. Rætt hefði verið um ímyndarmál landbúnaðarins og að þörf væri 
fyrir að sem mestur samhljómur væri í málflutningi þeirra sem töluðu máli bænda. Á 
búnaðarþingi hefði einnig verið rætt um stefnumótun fyrir landbúnaðinn í heild og ályktað um 
að vinna að henni í samstarfi við búgreinafélögin. Mikilvægt væri að fyrirkomulag tolla yrði 
hluti af vinnu við gerð nýrra búvörusamninga. Skoða þyrfti hvernig ætti að þróa þau mál í 
framtíðinni. Taka þyrfti mið af þeirri reynslu sem aflast hefði á undanförnum árum, marka 
þyrfti stefnu til framtíðar varðandi starfsskilyrði sauðfjárbænda. Ræða þyrfti þau mál og sem 
flestar skoðanir þyrftu að koma upp á yfirborðið. Loftslagsbreytingar gætu haft áhrif á afkomu 
jarðarbúa á næstu árum og áratugum. Íslendingar þyrftu að meta hver áhrif þessara breytinga í 
veðurfari gætu orðið á aðstæður hér á landi. Draga þyrfti enn meir úr losun 
gróðurhúsalofttegunda, landbúnaðurinn væri hluti af lausn þess vanda. Aukna framleiðslu í 
framtíðinni þyrfti að skipuleggja í tíma. Öflug ráðgjöf og rannsóknir væru hluti af því starfi og 
vernda þyrfti beiti- og ræktarlönd. Flutningar matvæla langar leiðir væru dýrir. Hann ræddi 
um Landbúnaðarháskóla Íslands og stöðu hans, ályktað hefði verið á búnaðarþingi að standa 
vörð um sjálfstæði skólans. Sú ályktun hafi ekki síst beinst að starfsmenntanámi því á 
framhaldsskólastigi, sem verið hefði innan landbúnaðarháskólans. Bændasamtökin vildu 
viðhalda í landinu traustu starfsmenntanámi sem nýttist bændum og landbúnaðinum. Sindri 
þakkaði sauðfjárbændum samstarfið á liðnu ári.

2.3 Ágúst Andrésson formaður Landssamtaka sláturleyfishafa flutti ávarp. Hann lýsti 
ánægju sinni með að vera á fundinum og taldi fyrr flutt erindi hafa lýst bjartsýni og ýmsum 
tækifærum sem í landbúnaðinum byggju. Hann sagði tækifærin m.a. byggjast á góðri vöru og 
fjölgun ferðamanna í landinu. Hann lýsti sókn með kindakjöt á erlenda markaði. Hann sagði 
framleiðslu kindakjöts vera næga fyrir innanlandsmarkaðinn og einnig til að tryggja 
markaðssetningu erlendis. Í Asíu hefði verið unnið að markaðssetningu undanfarin ár, 
viðskiptasamningar við önnur lönd væru trygging fyrir slíku starfi. Tekið hefði nokkur ár að 
koma því í kring að að flytja út kjöt til Hong Kong skv. samningi sem væri hliðstæður þeim 
sem gerður hefði verið við Kína nýverið. Ljóst væri af reynslu Nýsjálendinga að líkur væru á 
því að markaður gæti opnast í Kína. Hann sagði „hliðarafurðir“ hafa verið mikilsverðan hluta 
af þeim vörum sem fluttar hefðu verið til Asíu. Í Rússlandi hefði verið unnið að 
markaðssetningu síðustu ár og þar væri verið að sækja á markað með sérvörur, dýrar vörur. 



Þar væru enn meiri kröfur um þjónustu en sums staðar annars staðar. Mikill áhugi væri fyrir 
íslenskum vörum á þeim slóðum. Í Bandaríkjunum væri ákveðinn markaður fyrir ferskt kjöt 
sem ef til vill væri vaxandi. Kaupendurnir væru viðkvæmir fyrir umhverfismálum og umræðu 
um slík mál. Markaður í Evrópu hefði verið sveiflukenndur en eftirspurn þar virtist á uppleið. 
Hann ræddi um verð til bænda á komandi hausti og taldi þurfa að gæta þess að birgðir þyrftu 
að vera „hæfilegar“, hvorki of litlar né of miklar. Einnig ræddi hann í lokin um vöruþróun sem 
unnið væri að.

2.4 Haraldur Benediktsson ávarpaði þingið og þakkaði samstarfið við sauðfjárbændur á 
liðnum árum. Hann flutti kveðju frá formanni Atvinnuveganefndar Alþingis. Hann ræddi um 
tækifærin framundan og að styrkja þyrfti starfsumhverfi greinarinnar. Hann fjallaði einnig um 
fjárfestingarþörf þá sem til væri orðin í landbúnaðinum. Hann ræddi um frumvarp um 
breytingar á gjaldskrá dreifingar á raforku sem ætti að vera bændum til hagsbóta. Hann gerði 
„Landbúnaðarklasann“ að umtalsefni en þar væri stefnan að stilla saman strengi sem flestra 
sem landbúnaði tengdust. Hann ræddi enn fremur um undirbúning nýrrar fjarskiptaáætlunar 
og að stefnt væri að því að bæta enn fjarskiptatengingar í sveitum. Tala þyrfti um byggðamál 
sem jafnréttismál. Umræðan um tollamál væri sífellt vakandi og mæta þyrfti vel undirbúinn í 
þá umræðu. Hann spurði hvers vegna ekki næðist sama verð til bænda hér á landi og t.d. í 
Bretlandi. Hann þakkaði síðan fyrir að fá að ávarpa fundinn.

Fundarstjóri las upp úr samþykktum samtakanna og vísaði til þess að kjósa ætti 
aðalstjórnarmenn samtakanna úr Norðausturhólfi og Suðurhólfi á þessum fundi. Tilkynna 
þyrfti framboð til fundarstjóra en nú þegar hefðu tveir fulltrúar kynnt framboð sitt í 
Norðausturhólfi en enginn ennþá úr Suðurhólfi.

3. Skýrslur

3.1 Skýrsla stjórnar LS og Skýrsla um framvindu mála frá aðalfundi 2013

Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS lýsti því að skýrslurnar lægju prentaðar fyrir fundinum 
og hefði verið dreift til fulltrúa fyrirfram. Spurningum sem fram kynnu að koma yrði svarað í 
umræðum á eftir. 

3.2 Skýrsla framkvæmdastjóra Markaðsráðs kindakjöts og Reikningar LS

Sigurður Eyþórsson fór yfir og lýsti því að skýrslan lægi fyrir fundinum og hefði einnig verið 
dreift til fulltrúa fyrir fundinn. Ef spurningar kæmu fram yrði þeim svarað á eftir.

Reikningar sambandsins lágu fyrir fundinum áritaðir og endurskoðaðir.



3.3 Skýrsla fulltrúa LS í stjórn Ístex

Sigríður Jónsdóttir fór yfir skýrsluna og greindi frá því að henni hefði verið dreift til fulltrúa 
fyrirfram.

4. Skýrsla kjörbréfanefndar – kynning fulltrúa

Gísli Geirsson lýsti því að kjörbréfanefnd hefði farið yfir kjörbréf fulltrúa og að ekki hefði 
verið gerð athugasemd við þau. Hann las upp nöfn rétt kjörinna fulltrúa og bað þá að standa 
upp jafnótt og hann læsi upp nöfn þeirra.

Mættir fulltrúar voru eftirfarandi:

Dsb. í Bsb. Austur-Skaftafellssýslu Gunnar Sigurjónsson Litla-Hofi

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

Fsb. á Vestfjörðum Halldóra Ragnarsdóttir Brjánslæk

Fsb. á Vestfjörðum Þorvaldur Þórðarson Stað

Fsb. í Vopnafirði Skúli Þórðarson Refstað

Fsb. á Héraði og Fjörðum Sigvaldi H. Ragnarsson Hákonarstöðum

Fsb. á Héraði og Fjörðum Baldur Grétarsson Kirkjubæ

Fsb. á Héraði og Fjörðum Aðalsteinn Jónsson Klausturseli

Fsb. á Héraði og Fjörðum Guðrún Ragna Einarsdóttir Skjöldólfsstöðum

Fsb. á Snæfellsnesi Albert Guðmundsson Heggstöðum

Fsb. á Snæfellsnesi Brynjar Hildibrandsson Bjarnarhöfn II 

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 Ágúst Ingi Ketilsson  Brúnastöðum



Fsb. í Borgarfirði Jón Eyjólfsson Kópareykjum

Fsb. í Borgarfirði Íris Ármannsdóttir Kjalvararstöðum

Fsb. í Borgarfirði Davíð Sigurðsson  Miðgarði

Fsb. í Dalasýslu Þórarinn B. Þórarinsson Hvítadal II

Fsb. í Dalasýslu Hermann Karlsson Klifmýri

Fsb. í Dalasýslu Guðmundur Gunnarsson Kjarlaksvöllum

Fsb. í Eyjafirði Birgir Arason Gullbrekku

Fsb. í Eyjafirði Hákon B. Harðarson Svertingsstöðum

Fsb. í Rangárvallasýslu Erlendur Ingvarsson Skarði

Fsb. í Rangárvallasýslu Baldur Björnsson Fitjarmýri

Fsb. í Rangárvallasýslu Ragnar Lárusson Stóra-Dal

Fsb. í Skagafirði Smári Borgarsson Goðdölum

Fsb. í Skagafirði Merete Rabölle  Hrauni II

Fsb. í Skagafirði Ásta Guðbjörg Einarsdóttir Veðramóti

Fsb. í Strandasýslu Guðbrandur Sverrisson Bassastöðum

Fsb. í Strandasýslu Guðbrandur Björnsson Smáhömrum

Fsb. í Strandasýslu Jóhann Ragnarsson Laxárdal

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 Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Mýrum II

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu Páll Eggertsson  Mýrum

Fsb. í Vestur-Skaftafellsýslu Fanney Ólöf Lárusdóttir Kirkjubæjarklaustri

 

5. Hvað svo? Stuðningskerfið eftir 2017

Daði Már Kristófersson hagfræðingur þakkaði fyrir að fá að ávarpa þingið. Hann flutti 
hugleiðingar sínar um hvað tæki mögulega við ef núverandi landbúnaðarkerfi liði undir lok. 
Hann taldi viðunandi afkomu fyrir bændur vera stærsta atriðið í því hvert stefna skyldi. 
Framleiðslustyrkir til kindakjöts- og mjólkurframleiðenda væru stór hluti fjármagns þess sem 
nýtt væri í landbúnaðarkerfinu. Framseljanleiki kvótans færði fjármuni frá yngri bændum til 
eldri, til fyrrverandi bænda og fjármálakerfisins. Efla þyrfti hvata til bætts rekstrar eða 



nýjunga. Hann sagði þurfa skýra framtíðarsýn fyrir landbúnaðinn og síðan að ákveða hvers 
konar samninga ætti að gera við ríkisvaldið. Síðan ræddi hann mögulegar leiðir og hversu 
mismiklu hver leið skilaði af fjármunum þeim, sem veitt væri til landbúnaðar, sem tekjum til 
bænda. Leiðirnar sem hann ræddi sérstaklega voru ræktunarstyrkir, stuðningur við 
samfélagslega sjálfbæra landnýtingu og stuðningur við nýsköpun og fjárfestingu. Hann benti á 
að rétt væri að taka ekki of stór skref, slíkt gæti leitt af sér kollsteypur. Hann taldi mikilvægt 
að hefjast handa um stefnumótun sem fyrst.

6. Umræður um skýrslur / Almennar umræður

Um fyrirlestur Daða Más:

Baldur Grétarsson spurði hvort eins nauðsynlegt yrði að velta fyrir sér fjármagninu sem til 
stuðnings færi, ef skilaverð til bænda fyrir kjötið hækkaði.

Daði Már Kristófersson sagði að nauðsynlegt væri að vinda ofan af kerfinu, sífellt yxi það 
fjármagn sem færi út úr stéttinni en þörfin fyrir breytingar yrði þó minni ef skilaverðið 
hækkaði.

Sigurður Þór Guðmundsson spurði hvernig færi fyrir sauðfjárræktinni ef ríkisvaldið ákvæði 
að semja ekki við sauðfjárbændur. 

Daði Már Kristófersson taldi slíka ákvörðun hafa miklar og erfiðar afleiðingar en sagðist þó 
vera bjartsýnn á að stuðningurinn yrði smátt og smátt minna hlutfall af tekjum bænda. 
Afleiðingarnar af því að hætta stuðningnum snögglega yrðu alvarlegastar fyrir þá sem hefðu 
nýlega keypt sig inn í kerfið. Alltaf væri erfitt og áhrifamikið að breyta svona kerfum og 
sérstaklega ef það væri gert snöggt.

Almennar umræður um skýrslur og erindi

Aðalsteinn Jónsson sagði erindi Daða Más hafa verið mjög áhugavert og sagði ýmislegt í því 
hafa verið í þeim anda sem uppi hefði verið þegar gæðastýringargreiðslurnar voru teknar upp. 
Hann taldi mikilvægt að staldra við og velta fyrir sér hvernig fólk vildi sjá framtíð 
sauðfjárræktarinnar fyrir sér. Enn væri tími til stefnu áður en núverandi búvörusamningur 
rynni út. Hann taldi ýmsar blikur á lofti og sagði frá nefnd sem lagt hefði til fækkun og 
samþjöppun afurðastöðva en ekki mætti ganga of langt í því. Hann lýsti því að nokkrar birgðir 
hefðu verið til af lambakjöti um sl. áramót. Aðeins væru 2 afurðastöðvar til í landinu sem 
hefðu fjárhagslegt bolmagn til að taka verðhækkun sl. hausts á sig án þess að velta henni út í 
verðlagið. Hætta gæti verið á því að kindakjöt lækkaði í verði og hvernig gætu minni 
afurðastöðvarnar staðið það af sér. Hann taldi markað ekki myndi endilega minnka til 
framtíðar litið en ef til vill yrðu aðeins 2-3 afurðastöðvar eftir innan fárra ára. Hann gerði 



heimavinnslu afurða að umtalsefni og hvað eftirlitið með slíkri framleiðslu myndi kosta. Hann 
skoraði á LS að gera þann möguleika raunhæfan að heimavinnsla gæti eflst. Hann spurði 
hversu margir bændur fengju ekki gæðavottun á framleiðslu sína vegna þeirra skilyrða sem 
þar væru sett vegna beitilands. 

 Birgir Ingþórsson þakkaði fyrir fram komin erindi en lýsti því að sér þætti eðlilegra að 
reikningar samtakanna væru skýrðir út á fundinum, ekki einungis lagðir fram. Hann tók undir 
orð Daða Más um það að mestu máli skipti hér að afkoma bænda væri viðunandi. Ekki ætti að 
skipta þeim peningum sem hefðu verið bundnir í sauðfjársamningunum milli margra fleiri, 
tryggja ætti að þeir nýttust sauðfjárbændum áfram. Ákveðin ógn væri í þeirri stöðu sem uppi 
væri, sölusamdráttur væri bæði innanlands og á erlendum mörkuðum. Gæta skyldi þess að 
afurðastöðvarnar yrðu ekki of fáar en staða þeirra væri mjög misjöfn. Hvernig sú misjafna 
staða væri til komin mætti alveg ræða. Hann ræddi um Ístex og lýsti ánægju sinni með gott 
gengi fyrirtækisins. Hann taldi fyrirtækið hins vegar greiða bændum allt of seint fyrir ullina. 
Því yrði að breyta. Víða væru staðgreiðsluviðskipti vaxandi. Berjast þyrfti fyrir bættri afkomu 
sauðfjárbænda, staðan væri ekki nógu góð.

Erlendur Ingvarsson þakkaði fram komin erindi. Hann taldi þurfa að horfa til þess að nýta 
tækifærin sem þó væru fyrir hendi. Ekki mætti drepa litlu afurðastöðvarnar með því að stærri 
afurðastöðvarnar gæfu afslætti sem þær minni þyldu ekki. Gott væri að nú ætti að fara að 
undirbúa næsta sauðfjársamning en þó væri sá tími, sem til stefnu væri, fljótur að líða. Margt 
gæti þó gerst í markaðsmálum á þeim tíma. Hann sagði landbúnaðarráðherrann hafa talað 
djarflega um vöxt því kjötsalan hefði verið treg undanfarið. 

Smári Borgarsson ræddi slæma afkomu í sauðfjárbúskap og sagði bændur sjálfa eiga nokkra 
sök á henni. Inn í greinina vantaði peninga, ekki yrði vandamál að fá nýja bændur inn í 
stéttina ef afkoman væri viðunandi. Eftir hrunið hefði staðan versnað. Hann velti fyrir sér 
hvort sláturleyfishafarnir hefðu staðið sig í markaðssetningu og vöruþróun með tilliti til 
ferðamanna. Hvers vegna hefði salan ekki aukist að neinu marki þó ferðamönnum hefði 
fjölgað gríðarlega. Ef til vill hefði vöxtur í heimavinnslu orðið vegna þess að afurðastöðvarnar 
hefðu ekki staðið sig í vöruþróuninni. Hann spáði því að Landgræðslan myndi ganga harðar 
fram með tilliti til landnýtingarþáttarins eftir gildistöku nýrrar reglugerðar í tengslum við 
gæðastýringu og beitarmál. Hvernig færi fyrir þeim sem væru landlitlir en með margt sauðfé. 
Hann taldi ræðu landbúnaðarráðherrans hafa verið til að auka bændum bjartsýni en þess háttar 
ræður hefðu verið fluttar sl. 25 ár en ekki hefði endilega allt gengið eftir sem sagt hefði verið. 
Útflutningur hefði samt sem áður bjargað miklu fyrir sauðfjárbændur undanfarin ár. 

Einar Ófeigur Björnsson taldi margt gott hafa komið fram í erindunum sem flutt hefðu verið. 
Hann taldi ekki þjóna hagsmunum sauðfjárbænda að dreifa greiðslunum sem sauðfjárbændur 
hefðu fengið milli mikið fleiri. Hann ræddi fjármögnun samtakanna og ekki væri gott ef 
búnaðargjaldið félli niður. Hann taldi samtökin geta nú haft starfsmann í 40% starfi. Hann 
lýsti talsverðum samdrætti í sölu kindakjöts á undaförnum mánuðum, ef ekki rættist úr, þá 
gæti það þýtt lækkun á verði til bænda. Hann taldi að ný reglugerð um gæðastýringu í 



sauðfjárrækt gæti breytt miklu fyrir ýmsa bændur og Landgræðslan liti öðruvísi á beitarmálin 
en forysta LS. Hann gerði greiðslur Ístex fyrir ull að umtalsefni og taldi ekki endilega þörf á 
að flýta mjög þeim greiðslum.

Baldur Grétarsson þakkaði fram komin erindi. Hann taldi skilaverð til bænda fyrir afurðir 
þurfa að hækka og stuðninginn við greinina vera of stóran hluta í afkomu bænda. Svo hefði 
verið lengi. Hann taldi hlutföll aðfangaverðs og afurðaverðs greininni í óhag. Nýliðun yrði 
auðveldari ef skilaverðið hækkaði, þá yrði greiðslumark líklega ódýrara og þar með nýliðunin 
auðveldari.

Jón Kristófer Sigmarsson ræddi um þörf fyrir bætta afkomu sauðfjárbænda. Ólíklegt væri að 
skilaverðið gæti hækkað á komandi hausti. Hins vegar gætu hlutirnir breyst hratt. Meiri 
peninga vantaði í greinina. Hann lýsti sig mjög ósammála þeim leiðum í landbúnaðarkerfinu 
sem Daði Már hefði stungið upp á að væru færar. Hann taldi aukna frjósemi mögulega geta 
bætt afkomu sauðfjárbænda. Munurinn milli þess sem ærin gæfi af sér gæti verið 5.000 kr. 
milli búa, þannig að tækifæri til bætts rekstrar gætu verið fyrir hendi. Sauðfjárbændur hefðu 
dregist aftur úr kúabændum, þeir hefðu ekki litið nógu mikið á greinina sem 
alvöruatvinnurekstur. Hann spurði hvort ekki mætti koma því inn í Fjárvís hversu miklum 
peningum hver ær skilaði.

Sigurður Þór Guðmundsson þakkaði fram komin erindi. Lykillinn að bættri afkomu væri 
líklega hærra afurðaverð. Öruggasta leiðin til þess væri að fækka fénu og jafnvel bændum um 
leið. Væri það það sem bændur vildu? Stærri einingar gæfu betri afkomu, af hverju væri verið 
að blanda byggðamálum inn í umræðu um afkomu sauðfjárbænda? Hann sagði íhaldssemi há 
bændum, þeir væru of hræddir við breytingar. Ef ekki ætti að fækka sauðfjárbændum þá væri 
líklega erfitt að bæta afkomuna. Nýsköpun vantaði í landbúnaði og sauðfjárbúskapur færi vel 
með öðru starfi. Gríðarlegur munur væri á afkomu bænda og rekstri búanna og þar væru 
sóknarfæri. 

Sigvaldi Ragnarsson þakkaði fram komnar skýrslur og erindi. Margt hefði verið áhugavert 
sem fram hefði komið. Skoða þyrfti allar hliðar þeirra mála sem LS stæðu frammi fyrir. Hann 
ræddi litla sölu kindakjöts á undanförnum mánuðum, vel virtist ganga hjá þeim sem seldu 
sjálfir, t.d. gegnum heimavinnslu á kjötinu. Ljóst væri að fjármagn vantaði inn í greinina. 
Hann taldi margt annað þurfa að hugsa um en hinn opinbera stuðning, t.d. hina opinberu 
þjónustu. Sú þjónusta væri engan veginn í lagi og væri ef til vill ástæða þess að yngra fólk 
settist ekki að í dreifbýli. Auka þyrfti fjárveitingar til samgöngumála og lækkun raforkuverðs 
væri mikilsvert mál. Sama mætti segja um fjarskipti, að þau væru í góðu horfi væri gríðarlega 
mikilvægt í dreifbýlinu. Hann gerði Matvælastofnun að umtalsefni og sagði skriffinnskuna 
sem fylgdi þeirri stofnun og því sem hún ætti að fylgjast með vera óhóflega. Velferð búfjárins 
væri það sem máli skipti. Jafnvel ætti að fara að banna að taka í horn á kind. Hann sagði að 
verið væri að tala niður til bænda og taldi að þeir sem skrifuðu reglugerðir þyrftu að vera í 
meiri tengslum við veruleikann í landbúnaðinum.



Gunnar Þórarinsson þakkaði fyrir fram komin erindi og skýrslur. Hann ræddi um aðrar tekjur 
í reikningum samtakanna og bað um skýringu á því sem tengdist Ístex undir þeim lið. Hann 
ræddi um afkomu bænda. Þeir þyrftu að fá til sín sem allra stærstan hluta af því verði sem 
neytandinn borgaði fyrir afurðirnar. Bændur fengju ef til vill um 30% af því sem neytandinn 
greiddi fyrir hrygg og læri úti í búð. Hann ræddi um hlutfall milli afurðastöðvaverðs og hins 
opinbera stuðnings og væri afurðastöðvaverðið nú stærri hluti þess verðs sem bændur fengju 
greitt. Hann taldi að sauðfjárbændur þyrftu að gæta þess að halda sínum hlut á markaðnum.

Umræðum frestað til kl. 18:30 en 3 voru enn á mælendaskrá og andsvör 
einnig eftir.

7. Málum vísað til nefnda

Fundarstjóri lagði fram mál þau sem lágu fyrir fundinum og vísaði þeim til nefnda.

Málin eins og þau voru lögð fyrir nefndirnar, eru birt í heild sinni sem viðauki við 
fundargerðina.

Nefndir fundarins voru skipaðar á eftirfarandi hátt:

Allsherjarnefnd Markaðsnefnd

Sigurður Þór Guðmundsson formaður Gunnar Þórarinsson formaður

Ágúst Ingi Ketilsson Ásta Guðbjörg Einarsdóttir

Birgir Ingþórsson Davíð Sigurðsson

Guðbrandur Sverrisson Einar Ófeigur Björnsson

María Dóra Þórarinsdóttir Erlendur Ingvarsson

Merete Rabölle Guðmundur Valur Gunnarsson

Snorri Kristjánsson Sæþór Gunnsteinsson

Þórarinn B. Þórarinsson



Fagnefnd Fjárhagsnefnd

Hallfríður Ósk Ólafsdóttir formaður Birgir Arason formaður

Albert Guðmundsson Brynjar Hildibrandsson

Baldur Björnsson Hermann Karlsson

Baldur Grétarsson Páll Eggertsson

Gunnar Sigurjónsson Sigríður Jónsdóttir

Íris Ármannsdóttir Skúli Þórðarson

Þorvaldur Þórðarson

Kjaranefnd Umhverfisnefnd

Aðalsteinn Jónsson formaður Guðmundur Gunnarsson formaður

Böðvar Baldursson Ármann Guðmundsson

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson Gísli Geirsson

Fanney Ólöf Lárusdóttir Guðbrandur Björnsson

Guðrún Ragna Einarsdóttir Halldóra Ragnarsdóttir

Jóhann Ragnarsson Hákon B. Harðarson

Jón Eyjólfsson Sigvaldi H. Ragnarsson

Jón Kristófer Sigmarsson

Ragnar Lárusson

Smári Borgarsson

Þorsteinn Logi Einarsson

Framhald af lið nr. 6.

Umræðum fram haldið kl. 18:31.



Fundarstjóri tilkynnti að eitt framboð hefði komið fram til stjórnarsetu fyrir Suðurhólf. Oddný 
Steina Valsdóttir, Butru, hefði gefið kost á sér.

Þorvaldur Þórðarson ræddi um markaðsmál. Hann taldi að markaðssetja þyrfti kindakjöt fyrir 
ferðamenn og ef til vill þyrfti nýjar aðferðir til þess. Kanna ætti hvernig mætti auka sölu 
afurðanna og leita ætti ráða t.d. erlendis í því efni hvernig væri staðið að markaðssetningu 
kjöts fyrir ferðamenn.

Oddný Steina Valsdóttir ræddi um landnýtingarþátt gæðastýringar í sauðfjárrækt. Sjálfbærni 
væri lykilatriði í landnýtingunni í gæðastýringunni. Mælikvarðarnir á sjálfbærni væru ef til 
vill takmarkaðir, ekki væri tekið tillit til þess hvort landi færi fram eða aftur. Breytingarnar 
sem gerðar hefðu verið í nýrri reglugerð væru t.d. þær að áætlanir um landbætur ættu að vera 
markvissari og eftirfylgni meiri. Ef ekki sæi á landi vegna beitar væri minni hætta á að það 
færðist milli ástandsflokka. Landeigendur bæru sjálfir alla ábyrgð á því að 
landbótaáætlanirnar yrðu gerðar og Landgræðslan myndi ekki vinna þær fyrir bændur. 
Landgræðslan hefði ekki ástæðu til að ganga harðar fram en áður í þessum málum, kerfið væri 
í raun hið sama og verið hefði. Það hafi þó gætt nokkurs misskilnings þar sem ákveðnir 
héraðsfulltrúar hefðu haft þá túlkun eftir sínum yfirmönnum að beitarsvæði ættu að ná 
sjálfbærniviðmiðum á 10 árum. Þetta hefði meðal annars komið fram á aðalfundum sumra 
aðildarfélaga. Samkvæmt mati stjórnar LS og lögmanns BÍ ætti þessi túlkun ekki við, enda 
orðalag ákvæða um þetta efni nánast óbreytt frá fyrri reglugerð.

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði fyrir þær umræður sem fram hefðu farið. Hann ræddi um að 
fara þyrfti vandlega yfir hvernig hægt væri að bæta afkomu sauðfjárbænda. Einnig ræddi hann 
um eftirlit með heimavinnslu afurða og gæta þyrfti þess að regluverkið yrði ekki þeirri vinnslu 
allt of mikill fjötur um fót. Markaðssetja þyrfti kindakjöt fyrir ferðamenn. Regluverkið í 
kringum búfjáreftirlitið væri mikið og það að unnið væri eftir reglugerðum sem ekki væru enn 
gengnar í gildi væri algerlega óþolandi. Hann ræddi einnig um að svo virtist sem lögleiða ætti 
að ekki mætti draga kindur á hornunum. Hann ræddi jafnframt um geldingar á hrútum, að svo 
virtist sem dýralæknar ættu einir að hafa leyfi til að gelda þá. Svínabændur hefðu reynt að fá 
þess konar ákvæði hnekkt varðandi grísi en ekki haft árangur sem erfiði. Hann taldi ef til vill 
rétt að leita frekar eftir því að fá að senda ógelta hrúta í slátrun aðeins lengur fram á haustið. 
Athuga þyrfti hvernig best yrði staðið að því að markaðssetja kindakjöt fyrir ferðamenn. 
Einnig væri verið að kanna markaðssetningu á sérmörkuðum erlendis. Hann lýsti því að 
endingu að sem flestar skoðanir ættu að koma upp á yfirborðið, ræða þyrfti málin frá sem 
flestum hliðum. 

Sigurður Eyþórsson áréttaði að reikningar sambandsins lægju fyrir fundinum endurskoðaðir 
og undirritaðir. Hann sagði frá því að eign samtakanna í Ístex væri orðin mikið meira virði en 
áður hefði verið talið og nú væri færður til tekna ákveðinn hluti af eign samtakanna í félaginu 
og af þeirri ástæðu hefði hagnaður samtakanna reiknast mun hærri en hagnaður frá rekstri sem 
hefði verið um 200.000 kr. Væri það í samræmi við áætlanir frá seinasta aðalfundi. 



Dagskrárliðnum lokið 18:51.

Fundarstjóri tilkynnti að Birgir Arason hefði gefið kost á sér til setu í varastjórn samtakanna.

8. Mál til afgreiðslu

Mál frá allsherjarnefnd

2.1. 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 leggur til að máli nr. 2.1 verði vísað til 
stjórnar samkvæmt 4. grein um starfshætti aðalfundar LS. 

Framsögumaður Sigurður Þór Guðmundsson.

Fundarstjóri lýsti eftir athugasemdum við meðferð málsins. Engar athugasemdir voru gerðar. 

Málið samþykkt samhljóða.

2.5. 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 leggur til að máli nr. 2.4 verði vísað til 
stjórnar samkvæmt 4. grein um starfshætti aðalfundar LS. 

Greinargerð:

Í farvatninu er að breyta fjárvís.is og þar verður valmöguleiki fyrir bændur að velja hvort 
niðurstöður þeirra verði birtar opinberlega eða ekki. 

Framsögumaður Sigurður Þór Guðmundsson.

Fundarstjóri lýsti eftir athugasemdum við meðferð málsins. Engar athugasemdir voru gerðar. 

Samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta gegn 1.

2.2. 
Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2014 telur brýnt að unnið verði áfram að þróun 
bóluefnis við lungnakregðu og beinir því til stjórnar LS að styðja það verkefni með öllum 
þeim ráðum sem hún hefur. 

Framsögumaður Sigurður Þór Guðmundsson.



Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri tilkynnti að Sigvaldi Ragnarsson hefði gefið kost á sér til setu í varastjórn 
samtakanna.

Mál frá Markaðsnefnd

3.1

Aðalfundur LS 2014 beinir því til Markaðsráðs kindakjöts að auka kynningu á lambakjöti til 
erlendra ferðamanna sem koma til Íslands með það að markmiði að sem allra flestir þeirra 
borði lambakjöt í hverri heimsókn til landsins. Skoða mætti möguleika á að íslenska 
lambakjötið og sérstaða þess verði auglýst í flugvélum á leið til landsins og/eða í Leifsstöð.

Flutningsmaður: Erlendur Ingvarsson

Umræður:

Aðalsteinn Jónsson benti á að fjöldi manns kæmi með Norrænu til landsins á ári hverju og þar 
væru einnig tækifæri til markaðssetningar á íslensku lambakjöti. Þróa þyrfti rétti sem 
veitingastaðir, t.d. skyndibitastaðir gætu selt ferðamönnum. 

Baldur Grétarsson sagðist lítt eða ekki hafa orðið var við lambakjöt á þeim stöðum sem seldu 
mat við þjóðvegi landsins. Hann lýsti að gera þyrfti betur í markaðssetningu kindakjöts fyrir 
t.d. ferðamenn, ekki væri nóg að kynna vöruna, hún þyrfti einnig að vera í boði.

Afgreiðslu málsins frestað.

3.2

Aðalfundur LS 2014 beinir því til Markaðsráðs kindakjöts að kannað verði hjá 
ferðaþjónustuaðilum á Íslandi hvort þeir bjóði upp á íslenskt lambakjöt á matseðlum sínum.
Jafnframt skorar fundurinn á alla sauðfjárbændur að hvetja forsvarsmenn veitingahúsa til  að 
hafa lambakjötsrétti á matseðlum sínum.

Flutningsmaður: Erlendur Ingvarsson

Umræður:

Jóhann Ragnarsson taldi tillöguna ekki nógu markvissa, frekar ætti að fara í samstarf við 
ferðaþjónustuaðila um að hafa lambakjöt á matseðlum og hvetja til notkunar á kjötinu.

Birgir Ingþórsson sagði vandann vera þann að koma lambakjötinu inn á skyndibitastaðina. N1 
væri með marga staði hringinn í kringum landið og sauðfjárbændur væru stórir viðskiptavinir 
þess fyrirtækis og ekki væri úr vegi að nýta sér þau tengsl við að koma afurðum þeirra inn á 
þessa staði. Kjötið seldist ekki nema það kæmist inn á staðina og væri í boði.



Sigurður Þór Guðmundsson taldi að ef bændur væru snjallir markaðsmenn tækju þeir að 
líkindum kjötið allt heim og seldu það sjálfir.  Ef selja ætti ferðamönnum kjöt þyrfti fyrst að 
skilja hvað það væri sem þyrfti til þess að fá þá til að kaupa lambakjöt. Ekki skyldi samþykkja 
auglýsingarherferð án þess að kynna sér málin áður. Samþykkja mætti að efla skilning 
söluaðila á kauphegðun ferðamanna.

Guðrún Ragna Einarsdóttir sagði alla vita hvað hamborgarar væru og auðvelt væru að vera 
með „lambborgara“ á matseðli og þannig mætti selja lambakjöt, ekki þyrfti endilega að vera 
nautakjöt í slíkum borgurum. 

Erlendur Ingvarsson fagnaði umræðunni og benti á að Markaðsráð kindakjöts leitaði ráða hjá 
markaðsfólki við störf sín. Hann benti á að fundurinn væri til þess að álykta um hin ýmsu mál, 
árangurinn kæmi í ljós þegar á reyndi. Hann sagði sér lítast vel á uppástungu Jóhanns 
Ragnarssonar.

Afgreiðslu tillögunnar frestað.

Mál frá Umhverfisnefnd

5.3
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 tekur heils hugar undir ályktun nýafstaðins
Búnaðarþings  um að nú þegar  verði  dregið skipulega  úr  tjóni  af  völdum álfta  og gæsa á
ræktarlöndum bænda.

Guðmundur Gunnarsson hafði framsögu fyrir málinu.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

5.4
Aðalfundur  Landssamtaka  sauðfjárbænda  2014  hvetur  stjórn  LS  til  að  vinna  að  því  að
Vegagerðin sjái alfarið um viðhald  girðinga meðfram þjóðvegum landsins. Vegagerðin sjái til
þess að því verki sé lokið í síðasta lagi 25. júní  ár hvert.

Guðmundur Gunnarsson hafði framsögu fyrir málinu.

Umræður

Jóhann Ragnarsson benti á að bændur sæju víða um þetta sjálfir og það hefði gengið vel. 
Hann sagðist ekki hrifinn af því ef það kynni að dragast til 25. júní að laga girðingar í 
nágrenni sínu. Hann stakk upp á því að setja í tillöguna að Vegagerðin sæi um viðhald 
girðinganna þar sem það væri ekki í lagi.

Guðmundur Valur Gunnarsson taldi tillöguna að mörgu leyti ágæta en hann væri þó á ýmsan 
hátt sammála Jóhanni. Vegagerðin hefði lögsögu yfir veggirðingum. Gott væri að bændur 
gerðu sjálfir við girðingarnar en Vegagerðin væri bakhjarl þeirra.

Sigríður Jónsdóttir sagði kerfið þannig að bændur gerðu við girðingarnar sjálfir og tilkynntu 
Vegagerðinni þegar því væri lokið og fengju þeir greitt samkvæmt því. Hver ætti síðan að gera 



við slíkar girðingar þegar þær gengju úr sér? Málið væri stærra en þetta, bóndi nokkur hefði 
tapað máli við Vegagerðina þegar endurnýja hefði þurft gamla veggirðingu. Þessi mál þyrfti 
að endurskoða, girðingar gengju úr sér með tímanum.

Jóhann Ragnarsson sagðist að mörgu leyti sammála Sigríði en í tillögunni væri eingöngu 
talað um þjóðvegi, einnig þyrfti að girða meðfram safnvegum og tengivegum. Nefndin ætti að 
endurskoða tillöguna.

Baldur Grétarsson taldi tillöguna góða og vandamálin sem lýst hefði verið myndu leysast ef 
Vegagerðin gerði það sem hún ætti að gera. Sannanlega gengju girðingarnar úr sér, en hann 
hefði fengið þær upplýsingar frá starfsmanni Vegagerðarinnar að það væri á ábyrgð bóndans 
að endurnýja veggirðingarnar. Tengivegir og safnvegir væru á sinn hátt þjóðvegir. Hann lagði 
til að tillagan yrði samþykkt.

Sæþór Gunnsteinsson sagðist efins um tillöguna og óframkvæmanlegt væri að láta 
Vegagerðina gera við allar þessar girðingar á örfáum vikum, meiri peninga vantaði til 
verksins.

Afgreiðslu tillögunnar síðan frestað.

Mál frá kjaranefnd

1.1
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 samþykkir að skipaður verði 7 manna 
starfshópur. Fjórir verði kosnir þannig að hver landshluti kjósi 1 fulltrúa og stjórn skipi 3 
fulltrúa. 

Hlutverk starfshópsins verði:

 Að fara yfir kosti og galla núgildandi sauðfjársamnings og hvað hefur áunnist með 
honum sauðfjárræktinni til hagsbóta.

 Að endurskoða markmið samningsins og meta hvort þeim hafi verið náð.

 Að taka saman áhersluatriði varðandi gerð nýs sauðfjársamnings. 

Starfshópurinn skili áfangaskýrslu á formannafundi sem haldinn yrði í nóvember 2014 og 
lokaskýrslu á aðalfundi Landssamtaka sauðfjárbænda 2015.

Flutningsmaður: Aðalsteinn Jónsson.

Umræðum um tillöguna síðan frestað og ákveðið að hefja fund kl. 8:30 að morgni 4. apríl.

Fundarstjóri lýsti því að bundin kosning yrði milli Böðvars Baldurssonar og Sigurðar Þórs 
Guðmundssonar til setu í stjórn samtakanna fyrir Norðausturhólf en óbundin kosning yrði um 



fulltrúa úr Suðurhólfi þar sem af því svæði hefði aðeins Oddný Steina Valsdóttir boðið sig 
fram.

Til setu í varastjórn hefðu boðið sig fram Birgir Arason, Ólafur Þorsteinn Gunnarsson og 
Sigvaldi Ragnarsson.

Fundi frestað kl. 19:30.

Fundi fram haldið kl. 8:38 þ. 4. apríl.

Umræður um tillögu nr. 1.1

Einar Ófeigur Björnsson vildi fela stjórn verkefnið, sagðist ekki vita hvað stjórnin ætti að 
gera, ef ekki vinna það verkefni sem fælist í tillögunni.

Sæþór Gunnsteinsson sagðist sammála Einar um það að fela ætti stjórninni þetta verkefni.

Ragnar Lárusson sagði alla í nefndinni hafa verið sátta um tillöguna og lagði til að tillagan 
yrði samþykkt eins og hún lægi fyrir fundinum. Í starfshópnum ættu að sitja 3 menn sem 
stjórnin skipaði þannig að málið væri ekki alveg úr höndum hennar.

Erlendur Ingvarsson sagðist sammála tillögunni og lagði til að kosið yrði um hana. Hann 
sagðist líta á tillöguna sem skref í rétta átt, deila mætti um hvernig ætti að skipa í svona 
starfshóp en tillagan hefði átt að vera ákveðin lending. Hann taldi þarna geta komið fleiri 
raddir inn í umræðuna en ella.

Jóhann Ragnarsson sagðist ekki hafa verið talsmaður þess að fara þá leið sem lögð væri til í 
tillögunni en gott væri að fá fleiri raddir og sjónarhorn inn í umræðuna. Ef til vill væri rétt að 
allur hópurinn væri kosinn af fundarmönnum.

Aðalsteinn Jónsson undraðist að stungið hefði verið upp á að breyta tillögu sem nefnd hefði 
lagt mikla vinnu í og lagði til að Einar kæmi með breytingatillögu ef hann væri harður á þeirri 
skoðun sem hann hefði viðrað. Aðalsteinn vildi að tillagan stæði og stjórnin leitaðist við að 
leiðrétta kynjahlutfallið í starfshópnum ef það yrði skakkt.



Einar Ófeigur Björnsson sagðist ekki hefði tekið að sér að vera fundarstjóri ef hann hefði ekki 
mátt hafa og segja sína skoðun. Hann myndi ekki leggja fram breytingartillögu.

Tillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn 3.

Mál frá fjárhagsnefnd

6.5
Aðalfundur  Landssamtaka  sauðfjárbænda  2014  samþykkir  að  starfskjör  stjórnar  LS  verði
óbreytt til aðalfundar 2015.

Flutningsmaður Páll Eggertsson. Hann lýsti kjörum stjórnarmanna nánar en þeim væri lýst í
skýrslu um afdrif mála frá fundinum árið áður. 

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

6.1
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 samþykkir að aðalfundur LS árið 2015 verði 
haldinn dagana 26.-27. mars 2015.
Flutningsmaður Hermann Karlsson.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

6.2
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 felur stjórn LS að meta kosti þess og galla að 
halda aðalfund og árshátíð samtakanna utan Reykjavíkur árið 2015.
Flutningsmaður Birgir Arason. Hann lýsti því að gisting væri ódýrari víða um land utan 
hins hefðbundna háannatíma í ferðaþjónustu.

Umræður:

Einar Ófeigur Björnsson taldi að leggja ætti fyrir fundinn að halda aðalfund og árshátíð á 
Akureyri að ári.

Ragnar Lárusson sagðist ekki sammála Einari Ófeigi.

Birgir Arason lýsti því að málið færi ekki aftur fyrir nefndina.

Ármann Guðmundsson lagði fram formlega tillögu um að málinu yrði vísað frá.



Frávísunartillaga Ármanns borin undir atkvæði og samþykkt með 16 atkvæðum gegn 9 og 
málinu því vísað frá.

6.3
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 samþykkir reikninga LS árið 2013 eins og þeir
liggja fyrir

Flutningsmaður Brynjar Hildibrandsson.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál frá kjaranefnd

1.2

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 beinir því til stjórnar LS að beita sér af fullum 
þunga fyrir því að kjör og starfsskilyrði sauðfjárbænda verði bætt svo atvinnugreinin verði 
eftirsóknarverðari.

Flutningsmaður Smári Borgarsson. 

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

1.3

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 leggur til að ásetningshlutfall verði 0,65 árið 
2015 og út sauðfjársamninginn.

Flutningsmaður Jóhann Ragnarsson. 

Umræður:

Aðalsteinn Jónsson sagði þetta mál sérstakt þar sem aðalfundur samtakanna vildi grípa inn í 
gildandi sauðfjársamning en ráðherra réði þessu að fenginni tillögu frá framkvæmdanefnd 
búvörusamninga. Hann taldi engin hagræn rök fyrir breytingunni en ákvörðun sem þessi hefði 
áhrif á búrekstur einhvers hluta sauðfjárbænda. Áhrifin af svona löguðu virtust frekar geta 



orðið þau að meiri fjármunir færðust úr greininni en ella. Hann sagðist ekki geta greitt 
atkvæði um málið þó hann væri sammála tillögunni.

Jón Eyjólfsson sagði að nefndin hefði verið að mestu sammála en þó hefði hann ekki verið að 
öllu leyti sáttur við tillöguna og taldi að rétt væri að ganga ekki á móti samþykkt fyrri 
aðalfundar.

Birgir Ingþórsson ræddi um samþykkt seinasta aðalfundar og unnið hefði verið eftir 
ákveðnum reglum meðan samningar væru í gildi og ef til vill væri erfitt að breyta þeim á 
miðri leið, það gæti komið þeim illa sem þetta snerti mest. Árið áður hefði verið reiknað með 
því að verð á greiðslumarki myndi lækka við breytinguna sem þá varð, en það hefði ekki 
gerst, heldur öfugt.

Birgir Arason sagði hafa verið samþykkt á síðasta fundi að hækka ásetningshlutfallið í þrem 
áföngum úr 0,6 í 0,75 og ef samþykkt yrði á fundinum að halda hlutfallinu óbreyttu í 0,65, þá 
hefði það ekki endilega áhrif á ákvörðun ráðherra, en hans væri valdið í þessu máli. Hann 
sagði að nú væri til talsvert af bændum sem ættu ekkert greiðslumark, aðrir ættu á á móti 
ærgildi og enn aðrir færri ær en ærgildi. Hann lýsti því að bóndi sem ekkert greiðslumark ætti, 
hagnaðist af svona breytingum, þeir sem væru með á á móti ærgildi högnuðust lítið af 
breytingunni en síðastnefndi hópurinn tapaði á því. Birgir sagði að stuðningskerfinu í kringum 
sauðfjárbúskapinn þyrfti að breyta, hreinlegast væri að borga stuðninginn út á framleitt kíló, 
bæði gæðastýringargreiðslur og aðrar. Erfitt væri að skilgreina hver væri sauðfjárbóndi og 
hver ekki og það yrði ef til vill ekki gert. Hann lagði til að samþykkt fundarins í fyrra ætti að 
standa.

Sigríður Jónsdóttir sagði að þessi breyting á ásetningshlutfallinu væri lítið mál í samanburði 
við önnur mál sem brynnu á greininni. Hún spurði hvort málið blekkti fólk og fengi það til að 
líta framhjá öðru sem skipti meira máli. Kerfið væru margir ekki sérlega ánægðir með og því 
þyrfti að breyta en fólk treysti sér ef til vill illa til þess. Þetta atriði skipti litlu fjárhagslegu 
máli, það snerist um það hvort sá sem ætti hálfa kind fengi sama stuðning og sá sem ætti eina 
og hálfa kind eða jafnvel 40. Óþarfi væri að velta þessu of mikið fyrir sér, það sem máli skipti  
væri hvert stuðningurinn ætti að fara. Halda ætti sig við það sem samþykkt hefði verið á 
fundinum árið áður.

Böðvar Baldursson ræddi um að 5 fulltrúar úr kjaranefndinni hefðu ekki komist á þann fund 
nefndarinnar sem hefði verið boðaður með afar skömmum fyrirvara daginn áður og hann væri 
ekki sáttur við þau vinnubrögð. Opna þyrfti stuðningskerfið, bændur ættu að sitja við sama 
borð.

Jóhann Ragnarsson sagði að sú breyting sem samþykkt hefði verið á ásetningshlutfallinu á 
liðnu ári væri engum bónda til gagns, en kæmi illa við ákveðinn hóp bænda sem hefði verið 
að vinna með algerlega eðlilegum hætti í gildandi samningi og ekki ætti að koma aftan að 
þeim með því að hringla í ásetninghlutfallinu. Hann spurði hvernig þessi breyting gæti orðið 
til hagsbóta fyrir einhverja sauðfjárbændur. Umræðan í nefndinni hefði verið lífleg og þar 
hefði komið fram að ef fé yrði fjölgað í samræmi við breytinguna sem ætti að gerast, þá 
skilaði fjölgunin sem breyting sú ylli aukinni kjötframleiðslu á markaði sem væri þegar 
erfiður. Hann fór fram á að viðhaft yrði nafnakall við atkvæðagreiðslu um tillöguna því gott 
væri fyrir bændur að sjá hvernig fulltrúar þeirra greiddu atkvæði í þessu máli.



Ármann Guðmundsson spurði hvað hefði breyst frá fyrra ári og hvers vegna ætti að breyta 
samþykktum aðalfundar ársins á undan. 

Erlendur Ingvarsson sagðist ekki hafa verið hlynntur þeirri hækkun ásetningshlutfallsins, sem 
hefði verið samþykkt á fyrra ári, ágætt væri að stoppa við 0,65. Vonir hefðu staðið til þess að 
breytingin leiddi af sér lækkun á verði greiðslumarks en það hefði ekki gerst. Ekki mætti 
reikna með því að fjármagn til stuðnings greinarinnar væri fast í hendi endalaust. Samþykkja 
ætti tillöguna.

Smári Borgarsson lýsti því að ekki hefði verið samstaða í kjaranefndinni og rakti að 160-170 
tonna aukning á kjötframleiðslu gæti komið í kjölfarið á því að hækka ásetningshlutfallið. 
Hann myndi sitja hjá við atkvæðagreiðsluna. Ráðherrann myndi ákveða ásetningshlutfallið, 
rétt væri hins vegar að ekki vantaði kjöt til inn á markaðinn eins og staðan væri.

Jón Kristófer Sigmarsson tók undir með Böðvari að ekki hefðu allir komist á fyrsta fund 
kjaranefndarinnar. Hann sagðist hafa mótmælt því að hefja ætti nefndastörf fyrir boðaðan 
fundartíma og væri ekki sáttur við það vinnulag. Hann taldi rétt að standa við samþykktina frá 
síðasta ári.

Sigurður Þór Guðmundsson sagði að ásetningshlutfallið væri orðið marklaust, 
búfjáreftirlitsmenn teldu fé ekki lengur.

Sigvaldi Ragnarsson sagði málið margslungið, hann hefði greitt atkvæði gegn samþykktinni 
sem gerð hefði verið árið áður. Víst væri opið að breyta ásetningshlutfallinu en búskapur væri 
þannig atvinnurekstur að erfitt gæti reynst að elta slíkar breytingar og þær gætu haft slæm 
áhrif á ákveðinn hóp bænda. Ráðherra hefði í hendi sér að breyta hlutfallinu eða ekki. Ef horft 
væri á málið eingöngu með hliðsjón af aðstæðum á kjötmarkaðnum gæti verið gott að hætta 
við hækkunina. Hann sagðist styðja tillöguna vegna fyrrgreindra aðstæðna á kjötmarkaðnum. 
Ekki ætti endilega að horfa allt of mikið á þessa hluti við gerð nýs samnings. Búist hefði verið 
við meiru framboði á greiðslumarki með hækkun hlutfallsins en það hefði ekki orðið raunin 
og verð þess hefði ekki lækkað. 

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson sagði tillöguna komna frá félagi sauðfjárbænda í V-Hún. og hefði 
hún verið samþykkt samhljóða þar. Breytingin frá fyrra ári væri sú að staðan á 
kjötmarkaðnum hefði breyst. Hann sagði að halda ætti út samningstímann og væri sáttur við 
að hlutfallið yrði 0,65 það sem eftir væri af þeim tíma. Hafa ætti framleiðsluskyldu í nýjum 
samningi, mismunandi væri hve margt fé menn ættu til að framleiddu upp í greiðslumark sitt. 
Hann myndi greiða atkvæði með tillögunni, ekki ætti að etja bændum saman að óþörfu, þegar 
þyrfti að efla samstöðuna. Málið væri ekki mjög stórt þó það snerti ákveðinn hóp bænda. 

Fundarstjóri lýsti því að við kröfu um nafnakall yrði að verða og því færi fram nafnakall við 
afgreiðslu tillögunnar.

Þorvaldur Þórðarson taldi það ranga hugsun að fundurinn væri bundinn af samþykktum 
liðinna aðalfunda og taka ætti ákvarðanir í samræmi við stöðu mála. Sagði framleiðslu eftir 
hverja á svo mismikla að fjöldi fjár á búi væri handónýtur mælikvarði, hann styddi tillöguna.

Umræðum frestað kl. 9:46. 

Umræðum um mál nr. 1.3 fram haldið kl. 10:11.



Fundarstjóri tilkynnti að fundinum yrði skipt í 4 hluta klukkan 13:00 og þá kysu fulltrúar 
hvers hólfs á landinu sinn fulltrúa í starfshópinn sem skipa ætti skv. tillögu nr. 1.1.

Guðbrandur Sverrisson taldi fæsta skilja allt of mikið í málinu, margir, hvort sem þeir styddu 
málið eða væru á móti, segðu að umtalað ásetningshlutfall skipti litlu sem engu máli. Ef til 
vill væri ætlast til þess að breyting á því styddi við þá sem ætluðu að hefja búskap. Trúlega 
hefði það ekki slík áhrif. Ungir skuldsettir bændur gætu ekki keppt við gróna bændur um kaup 
á greiðslumarki. Sumir væru á þeirri skoðun að breyta ætti stuðningnum í það horf að greiða 
út á framleitt magn. Lengi hefði verið rætt um að létta ungum bændum að hefja búskap en 
lítið miðað í þá átt. Enn virtist vera uppi sú skoðun að ekki mætti framleiða meira en sem 
næmi greiðslumarki hvers og eins, framleiðslutenging við greiðslumark væri þó alls ekki 
lengur við lýði. Hann sagði að í sinni gömlu sveit Kirkjubólshreppi á Ströndum hefðu bændur 
gefið byrjendum 1 eða fleiri lömb við upphaf búskapar, kannski ættu sauðfjárbændur nú, ef 
þeir meintu eitthvað með orðum um að styðja við endurnýjun í greininni, að gefa byrjendum 
eitt eða fleiri ærgildi í greiðslumarki  við upphaf búskapar.

Aðalsteinn Jónsson sagðist borinn allþungum sökum fyrir valdníðslu sem hefði falist í því að 
boða fund í starfsnefnd áður en boðaður fundartími aðalfundarins hefði hafist. Hann baðst 
afsökunar hefði hann gengið á rétt einhverra nefndarmanna en þegar allir fulltrúarnir hefðu 
mætt til starfa í nefndinni hefði verið farið yfir allt sem áður hefði borist í tal. Hann sagði að 
nú væri enginn sem fylgdist með því hvort fjártala væri í samræmi við umsaminn fjölda. Hann 
lýsti dæmi um búfjáreftirlit MAST þar sem það hefði verið rándýrt en en í raun sáralítið.

 Ragnar Lárusson sagðist ætla að sitja hjá við atkvæðagreiðsluna, málið sem til umræðu væri 
væri ekki stórt en hefði þó áhrif á hluta bænda.

Ásta Guðbjörg Einarsdóttir lýsti því að samþykktin frá fyrra aðalfundi hefði verið til þriggja 
ára og lagði til að breytt yrði í það horf að ásetningshlutfallið yrði ákveðið til eins árs í senn, 
þegar upp væri komin sú staða að verið væri að breyta áður gerðum samþykktum til lengri 
tíma.

Baldur Grétarsson sagðist sammála Ástu að ef til vill þyrfti að endurskoða hlutfallið árlega. 
Slæmt væri að fara að breyta einu atriði í samningi sem í gildi væri. Mönnum væri orðið ljóst 
að líklega hefði verið farið nokkuð geyst í að ákveða að breyta hlutfallinu til þriggja ára, 
viðurkenna ætti ef gerð hefðu verið mistök á síðasta fundi. Talað hefði verið um að þetta atriði 
skipti litlu sem engu máli en það gerði það þó fyrir ýmsa. Breytingin hefði orðið íþyngjandi 
fyrir þá sem hefðu þurft að fjölga í kjölfar svona breytingar. Hann lýsti sig sammála 
tillögunni. Ráðherra tæki að líkindum mark á skoðunum bænda.

Birgir Ingþórsson taldi umræðuna hafa orðið rúmfreka miðað við mikilvægi þess sem um 
væri rætt. Fyrir lægi að offramboð væri á lambakjöti nú og hækkun ásetningshlutfalls myndi 
leiða til aukinnar framleiðslu en hins vegar stefndi í verðlækkun á kjöti. Bændur þyrftu að 
geta lifað af búskapnum og verja þyrfti afkomuna, ekki væri pláss fyrir fleiri innan 
stuðningskerfisins vegna aðstæðna á markaðnum. Ákveðið vandamál væri að ekki færi lengur 
fram talning búfjár. Samþykkja ætti tillöguna.

Lögð var fram breytingartillaga sem fól í sér að tillaga nr. 1.3 hljóðaði eftirfarandi:

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 leggur til að ásetningshlutfall verði 0,65 árið 
2015.



Guðbrandur Björnsson sagði margt athyglivert hafa komið fram. Hann rifjaði upp orð 
ráðherrans um að framleiða ætti mikið og bæta helst í þrátt fyrir að erfiðlega gengi að selja 
kjötið. Hann spurði hvort ráðherrann ætlaði að auka greiðslur til bænda í takt við aukna 
framleiðslu, því ef framleiðslan ykist, félli verðið og þá versnuðu kjör bænda. Á liðnu ári 
hefði stuðningurinn verið u.þ.b. 358 kr á kg kjöts en nú í haust yrði hann um 330 kr á kíló. Ef 
fyrirkomulaginu yrði breytt ásetningshlutfallið fært í 1, sem dæmi, þá færi framlagið niður í 
um það bil 215 kr á kg. Um væri talað að fjármagn streymdi út úr greininni. Hann spurði 
hvort það væri slíkur „leki“ ef bændur tækju lán til að tryggja sér framleiðslurétt. Ef til vill 
mætti einnig líta á það sem þess konar leka úr greininni ef bóndi seldi jörð sína. Ástæður 
bænda til fóðuröflunar væru mismunandi og ekkert kerfi myndi gangast öllum. Kerfið sem 
unnið hefði verið eftir hefði haft talsverðan stuðning, fara ætti varlega í að breyta því ef slíkar 
breytingar væru eingöngu gerðar breytinganna vegna. Hann taldi menn ekki vera að ræða um 
það sem í raun og veru skapaði þá óánægju sem væri til staðar. Skynsamlegt væri að vinna 
með því kerfi sem gilti, hins vegar væri ekkert kerfi gallalaust.

Einar Ófeigur Björnsson lýsti því að hann hefði skilið orð landbúnaðarráðherra við setningu 
búnaðarþings sem svo að hann vildi meiri framleiðslu sauðfjárafurða en ráðherrann hefði ekki 
virst ætla að setja meira fé inn í kerfið.

Umræða um fram komna breytingartillögu:

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson vildi fá á hreint hverjar afleiðingarnar  yrðu af því að samþykkja 
breytingartillöguna.

Fundarstjóri lýsti því að breytingartillagan þýddi það að fjalla ætti um ásetningshlutfallið 
árlega.

Breytingartillagan borin undir atkvæði.

Samþykkir 11 en á móti 14.

Breytingartillagan því felld.

Gengið til atkvæðagreiðslu um hina upprunalegu tillögu nr. 1.3 að viðhöfðu nafnakalli.

Niðurstaðan varð eftirfarandi:

Nafn Heimili Póst
-nr.

Póststöð Afstaða

Aðalsteinn Jónsson Klausturseli 701 Egilsstöðum Sat hjá/gr. ekki 
atkv.

Albert Guðmundsson Heggstöðum 311 Borgarnesi Nei
Ágúst Ingi Ketilsson Brúnastöðum 801 Selfossi Nei
Ármann Guðmundsson Svínafelli 785 Öræfum Já
Ásta Guðbjörg Veðramóti 551 Sauðárkróki Nei



Einarsdóttir
Baldur Björnsson Fitjamýri 861 Hvolsvelli Sat hjá/gr. ekki 

atkv.
Baldur Grétarsson Kirkjubæ 701 Egilsstöðum Já
Birgir Arason Gullbrekku 601 Akureyri Nei
Birgir Ingþórsson Uppsölum 541 Blönduósi Já
Brynjar Hildibrandsson Bjarnarhöfn II 340 Stykkishólmi Nei
Böðvar Baldursson Heiðargarði 641 Húsavík Sat hjá/gr. ekki 

atkv.
Böðvar Sigvaldi 
Böðvarsson

Mýrum II 531 Hvammstanga Já

Davíð Sigurðsson Miðgarði 311 Borgarnesi Nei
Einar Ófeigur Björnsson Lóni 671 Kópaskeri Já
Erlendur Ingvarsson Skarði 851 Hellu Já
Fanney Ólöf Lárusdóttir Kirkjubæjarklaus

tri
880 Kirkjubæjarklaustr

i
Já

Gísli Geirsson Mosfelli 541 Blönduósi Nei
Guðbrandur Björnsson Smáhömrum 510 Hólmavík Já
Guðbrandur Sverrisson Bassastöðum 510 Hólmavík Já
Guðmundur Gunnarsson Kjarlaksvöllum 371 Búðardal Já
Guðmundur Valur 
Gunnarsson

Lindarbrekku 765 Djúpavogi Já

Guðrún Ragna 
Einarsdóttir

Skjöldólfsstöðu
m

701 Egilsstöðum Já

Gunnar Sigurjónsson Litla-Hofi 785 Öræfum Já
Gunnar Þórarinsson Þóroddsstöðum 500 Stað Já
Halldóra Ragnarsdóttir Brjánslæk 451 Patreksfirði Já
Hallfríður Ósk Ólafsdóttir Víðidalstungu 531 Hvammstanga Nei
Hákon B. Harðarson Svertingsstöðum 601 Akureyri Nei
Hermann Karlsson Klifmýri 371 Búðardal Já
Íris Ármannsdóttir Kjalvararstöðum 311 Borgarnesi Nei
Jóhann Ragnarsson Laxárdal 510 Hólmavík Já
Jón Eyjólfsson Kópareykjum 320 Reykholti í 

Borgarf.
Nei

Jón Kristófer Sigmarsson Hæli 541 Blönduósi Sat hjá/gr. ekki 
atkv.

María Dóra Þórarinsdóttir Morastöðum 276 Mosfellsbæ Nei
Merete Rabölle Hrauni II 551 Sauðárkróki Nei
Páll Eggertsson Mýrum 880 Kirkjubæjarklaustr

i
Nei

Ragnar Lárusson Stóra-Dal 861 Hvolsvelli Sat hjá/gr. ekki 
atkv.

Sigríður Jónsdóttir Arnarholti 801 Selfossi Nei
Sigurður Þór 
Guðmundsson

Holti 681 Þórshöfn Sat hjá/gr. ekki 
atkv.

Sigvaldi H. Ragnarsson Hákonarstöðum 701 Egilsstöðum Já



Skúli Þórðarson Refstað 690 Vopnafirði Nei
Smári Borgarsson Goðdölum 560 Varmahlíð Sat hjá/gr. ekki 

atkv.
Snorri Kristjánsson Stafni 641 Húsavík Nei
Sæþór Gunnsteinsson Presthvammi 641 Húsavík Nei
Þorsteinn Logi Einarsson Egilsstaðakoti 801 Selfossi Nei
Þorvaldur Þórðarson Stað 430 Suðureyri Já
Þórarinn B. Þórarinsson Hvítadal II 371 Búðardal Já

Eftirfarandi gerðu grein fyrir atkvæði sínu:

Guðbrandur Björnsson sagðist styðja tillöguna á þeirri forsendu að upp væru að safnast 
birgðir, ekki þyrfti á því að halda að auka hana. Hins vegar væri engin framleiðslutakmörkun í 
núgildandi sauðfjársamningi.

Gunnar Þórarinsson sagðist þeirrar skoðunar að í nýjum samningi ættu opinberu greiðslurnar 
að færast yfir á framleitt magn. Hins vegar væri í gildi samningur  með kostum sínum og 
göllum og rangt væri að breyta forsendum sem í honum væru og bændur hefðu byggt sínar 
áætlanir á nema almenn sátt ríkti um það. Hann segði því já.

Jóhann Ragnarsson sagðist taka undir orð Gunnars Þórarinssonar, í gildi væri samningur ekki 
væri rétt að breyta of miklu, bændur hefðu búið sig undir að fylgja ákvæðum þeim gilda 
samnings. Ekki ætti að efla sundrungu meðal bænda þegar þörf væri fyrir samstöðu, sagði já.

Jón Kristófer Sigmarsson lýsti því að hann sæti hjá.

Merete Rabölle sagði nei, vegna þess að skynsamlegt væri að halda sig við það sem hefði 
verið ákveðið á fyrra ári.

Sigvaldi Ragnarsson sagði já, sagðist styðja tillöguna á markaðsforsendum og einnig vegna 
þess að ekki ætti að hræra frekar í þeim starfsskilyrðum sem sauðfjárbændum væru búin.

Ármann Guðmundsson sagði já, ekki væri ástæða til þess að breyta þessu vegna aðstæðna á 
markaðnum.

Já sögðu 20, nei sögðu 19 og 7 sátu hjá eða greiddu ekki atkvæði, þannig að tillagan var 
samþykkt.

Mál frá Umhverfisnefnd

Framhald umræðu um tillögu 5.4 um veggirðingar



Gunnar Þórarinsson lýsti því að í hans heimabyggð hefði sveitarfélagið tekið að sér að halda 
við girðingum með vegum á sínu svæði. Þar hefði verið gert að skilyrði að sett yrði 
lausagöngubann á vegsvæðinu. Slíkt gæti orðið að stórmáli þegar ekið væri á búfénað, þá bæri 
bóndinn alla ábyrgð. Gripir úr fjarlægum sveitarfélögum hefðu slæðst inn á vegsvæðið og þá 
gæti svo farið að bóndi víðs fjarri yrði bótaskyldur. Varast skyldi að samþykkja svona bann ef 
þess væri nokkur kostur.

Sigvaldi Ragnarsson ræddi einnig um lausagöngubann á vegsvæðum og þakkaði Gunnari 
brýninguna. Vegagerðin hefði oft farið gegnum lönd bænda bótalaust og girða ætti alla vegi. 
Ekki mætti kljúfa jarðir með vegum nema sem allra minnst, ekki hefði alltaf gengið vel að fá 
undirgöng til að nýta lönd beggja megin vegar. Sagðist ánægður með tillöguna og gott væri að 
fá Vegagerðina að borðinu. Greiddur væri of lítill peningur fyrir viðhald girðinga. Nefndi sem 
dæmi að stundum yrðu skemmdir á vegum af völdum snjóruðningstækja.

Davíð Sigurðsson sagði bændur fá greitt fyrir að halda girðingum við ef þeir sæktu um það.

Böðvar Baldursson taldi umræðuna mikilvæga, flestar girðingar væru vegna sauðkindarinnar. 
Að ljúka við að gera við girðingar 25. júní væri allt of seint, víða þyrfti að gera við þær mikið 
fyrr, því væri sú dagsetning í tillögunni of sein. Greiðslur fyrir viðgerð á girðingum væru allt 
of lágar og dygðu ekki fyrir efni. 

Ásta Einarsdóttir benti á að lausaganga væru bönnuð á hennar svæði og þarft væri að gera sér 
grein fyrir því hvar það væri og hvar ekki.

Merete Rabölle taldi að ýmsir bændur sem gerðu við girðingar væru sáttir við fyrirkomulagið 
á viðhaldi girðinganna. Nú ætti kannski að verða sú breyting á að Vegagerðin ætti að bera 
ábyrgðina. Sums staðar væri ágæt samstaða um þessi mál.

Ármann Guðmundsson sagðist hafa lent í minnihluta í nefndinni og sagði skoðun sína að ef til 
vill væri ekki rétt að fundurinn ályktaði of mikið um málið réttara væri að vísa málinu til 
stjórnarinnar. Sums staðar væru þessi mál í ágætu lagi, annars staðar ekki.

Guðbrandur Sverrisson tók undir orð Gunnars Þórarinssonar, sagði skaðabótaskylduna geta 
orðið yfirgengilega, mörg ár gæti tekið að útkljá þess háttar mál, ýmsir bændur sætu í gildru, 
jafnvel væri lausagöngubann á sumum svæðum en engin veggirðing. Bændur hefðu verið 
færðir undir þetta jafnvel án þess að gera sér þess ljósa grein. Aðstæður væru misjafnar, sums 
staðar væri mjög erfitt að fá gert við girðingar. Vegagerðin hefði ekki viljað taka þátt í að 
endurnýja girðingar á hans svæði. Málið væri ekki einfalt, Vegagerðin ætti að greiða þetta, 
bændur ættu að sjá um vinnuna, gæta skyldi sín og alls ekki samþykkja lausagöngubann og 



þar sem slíkt lausagöngubann hafi verið sett án veggirðinga yrðu bændur að mótmæla því 
skriflega við sína sveitarstjórn.  

Guðmundur Valur Gunnarsson sagðist þekkja reglur Vegagerðarinnar, meginreglan væri sú að 
sveitarfélögin væru milliliður, þau tækju við reikningunum frá bændunum og Vegagerðin 
greiddi. Heimilt væri að bændur fengju 5% af verði nýrrar girðingar á ári hverju. Alltof stirt 
væri að hafa sveitarfélögin milliliði þarna, samskiptin ættu að vera bein milli bænda og 
Vegagerðarinnar. Beina ætti málinu til stjórnarinnar. Tók undir orð fyrri ræðumanna um 
lausagöngubann.

Sigvaldi Ragnarsson sagði ekki greitt út á nýjar girðingar í 2-3 ár þar sem ekki hefði verið 
girðing áður.

Málinu vísað aftur til nefndar.

5.1
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 krefst þess að fjármagni verði veitt til viðhalds 
varnargirðinga eins og landslög kveða á um. Fundurinn krefst þess að MAST sinni ávallt 
þeirri skyldu sinni að viðhalda og hirða um sauðfjárveikivarnargirðingar svo við getum tekið 
mark á kröfum MAST.

Flutningsmaður Guðmundur Gunnarsson.

Umræður:

Sigríður Jónsdóttir lagði fram breytingartillögu sem fól í sér að „svo við getum tekið mark á 
kröfum MAST“ yrði tekið aftan af tillögunni.

Jón Eyjólfsson sagði aflagðar varnargirðingar sums staðar liggja enn og MAST hefði ekki hirt 
um að hreinsa þær upp. Málið gæti einnig átt við þær girðingar.

Breytingartillaga Sigríðar Jónsdóttur borin upp.

Tillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn 1.

Tillaga 5.1 borin undir atkvæði með áorðinni breytingu og hljóðar þá þannig: 

5.1
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 krefst þess að fjármagni verði veitt til viðhalds 
varnargirðinga eins og landslög kveða á um. Fundurinn krefst þess að MAST sinni ávallt 
þeirri skyldu sinni að viðhalda og hirða um sauðfjárveikivarnargirðingar.



Samþykkt samhljóða.

5.2
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 gerir þá kröfu til Vegagerðarinnar að hún bæti
verklag  og framkvæmd við snjómokstur og hálkuvarnir vegna flutninga sláturfjár, í samræmi
við lög um dýravelferð nr  55 / 2013 1. gr,  en þar segir m.a. „dýr eru skyni gæddar verur“.
Því ber að þjónusta vegi vegna þess ekki síður en vegna umferðar fólks. Stjórn LS er falið að
fylgja málinu eftir.

Flutningsmaður Guðmundur Gunnarsson.

Umræður:

Sæþór Gunnsteinsson sagði tillöguna hálfmarklausa.

Sigvaldi Ragnarsson lýsti því að hnökrar hefðu orðið á fjárflutningum sl. haust vegna þess að 
Vegagerðin hefði ekki verið undir það búin að þjónusta vegna fjárflutninga. Vegagerðin ætti 
að þjóna fjárflutningum eins og annarri umferð. Víða væri verið að flytja fé yfir fjallvegi. 
Vildi stuðning fundarins til að þrýsta á Vegagerðina til að sinna þessu betur. Hið opinbera 
þyrfti að sinna þessum flutningum í samræmi við reglur um dýravelferð.

Birgir Ingþórsson taldi tillöguna eiga fullt erindi. Bar fram þá breytingartillögu að fella aftan 
af tillögunni „Stjórn LS er falið að fylgja málinu eftir.“

Hann taldi þjónustu Vegagerðarinnar við gripaflutninga á Vestfjörðum hafa verið góða. 
Starfsmenn Vegagerðarinnar hefðu aðstoðað sig í gripaflutningaferðum sínum um Vestfirði. 

Sigríður Jónsdóttir lagði fram breytingartillögu sem fól í sér að sleppa aftan af tillögunni því 
sem kæmi á eftir  „ … flutninga sláturfjár …“ og hljóðaði tillagan þá þannig:

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 gerir þá kröfu til Vegagerðarinnar að hún bæti 
verklag  og framkvæmd við snjómokstur og hálkuvarnir vegna flutninga sláturfjár.

Birgir Ingþórsson dró breytingartillögu sína til baka í ljósi framkominnar tillögu Sigríðar.

Jóhann Ragnarsson taldi sérstakt að þyrfti að biðja um betri þjónustu Vegagerðarinnar við 
sláturfjárflutninga ef ekki ætti að biðja um að bæta þjónustuna vegna skólaaksturs og fleiri 
ferðalaga og flutninga.



Aðalsteinn Jónsson taldi tillöguna alvörumál, flytja hefði þurft 20-30.000 fjár af Austurlandi 
til Húsavíkur undanfarin haust og þjónusta Vegagerðarinnar skipti verulegu máli. Fyrir hefði 
komið að engin þjónusta væri á vegum ef snjóaði fyrir upphafsdagsetningu samninga við 
þjónustuaðilana. Þjónusta Vegagerðarinnar þyrfti að vera í lagi.

Hákon Harðarson lýsti því að dýrt væri fyrir bændur að sitja heima með sláturfé vegna 
ófærðar og samþykkja ætti breytingartillögu Sigríðar. Vetrarþjónusta Vegagerðarinnar hæfist 
ekki fyrr en um 15. nóvember.

Sigvaldi Ragnarsson sagði málið alvarlegt og verið væri að keyra sláturfé langar leiðir og ekki 
væri í lagi ef þeir flutningar væru ekki þjónustaðir. Rekstrarstjórar Vegagerðarinnar væru 
misjafnir eftir svæðum. Taldi skilning stjórnenda Vegagerðarinnar í Reykjavík takmarkaðan á 
þessu máli. Hann sagðist eitt sinn hafa boðist til þess að moka veg heiman frá sér út á aðalveg 
en því boði hefði ekki verið tekið. Ekki hefði verið auðvelt fyrir bændur á Jökuldal að sitja 
heima með hús yfirfull af fé sl. haust þegar áfellið gerði þar. Tók undir orð Hákonar og einnig 
orð Jóhanns Ragnarssonar um þjónustu við t.a.m. skólaakstur. Taldi ekki gamanmál ef 
fjárflutningabílar lentu í vandræðum á fjallvegum.

Böðvar Baldursson tók undir orð Jóhanns Ragnarssonar.

Guðbrandur Sverrisson taldi málið þarft. Lagði fram breytingartillögu þar sem vikið væri frá 
upphaflegu tillögunni þannig: 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 gerir þá kröfu til Vegagerðarinnar að hún bæti 
verklag og framkvæmd við snjómokstur og hálkuvarnir vegna flutninga sláturfjár, í samræmi 
við 1. gr. laga um dýravelferð nr. 55/2013.

Einar Ófeigur Björnsson sagði ekkert grín að lenda í vandræðum vegna lélegrar þjónustu 
Vegagerðarinnar áður en vetrarþjónusta hæfist.

 

Sigríður Jónsdóttir lýsti fullum skilningi á þeim erfiðleikum sem gætu falist í því að flytja 
sláturfé langar leiðir yfir fjöll og heiðar í misjafnri færð.

Tillögunni vísað aftur til nefndarinnar.



Mál frá markaðsnefnd

3.3

Aðalfundur LS 2014 ályktar eftirfarandi um ullarmál.
1. Fundurinn skorar á stjórnir ÍSTEX, LS og BÍ að hrinda í framkvæmd tillögum 

“Ullarhópsins”  um bætt ullargæði. Tillögur hópsins fylgja með tillögu þessari.
2. Verðmunur á H1 og H2 verði a.m.k. 250 kr/kg af hreinni ull.
3. Stjórnir LS og  ÍSTEX hvattar til að laga til þau vandamál sem upp hafa komið við 

söfnun ullar frá bændum.
4. Fundurinn hvetur ÍSTEX til að greiða ullina eins fljótt og mögulegt er eftir að 

bændur skrá hana. 

Fylgiskjal

Minnisblað um fyrirkomulag ullarsöfnunar með aukin gæði að leiðarljósi. Unnið af
samstarfshópi Ístex, BÍ og LS. Guðjón Kristinsson, Einar Ófeigur Björnsson og Þórhildur

Þorsteinsdóttir.

1. Ullargæði, flokkun og framleiðsla.

Ístex notar einungis góða og ógallaða ull í framleiðslu á lopa og ullarbandi. 

Í framleiðslu á hvítu bandi og björtum litum fer einungis H-Lamb og H-1-H. Í 
sauðaliti og litað band fer svart, grátt og mórautt ásamt H-1 og H-2 Lamb. Grófa 
læraull þarf að taka úr H-1 og H-L.  Í nokkrar bandtegundir er hægt að nota besta hluta 
af H-2-H.

Í útflutning til framleiðslu gólfteppabands fer allur H-2-V og restin af H-2-H.

Í útflutning sem lakari ull fer M-2 og lítilsháttar þófin ull. 

Í úrkast fer harðþófin ull, tvíreyfi og mjög þófin snoðkápa utan á reyfi.

- Skilgreining á harðþófinni ull er: að ekki er hægt að rífa hana auðveldlega í sundur 
með höndum.

2. Hækka þarf beingreiðslur fyrir 1. flokks ull á kostnað lakari flokka.

Lítill verðmunur á H-1 og H-2 gerir það að verkum að ekki er nægur hvati fyrir 
innleggjendur að flokka ullina. Þar til Bændasamtökin fóru að senda beingreiðslur 
beint til ullarinnleggjenda var greiðsla fyrir flokkun sýnileg en nú er hún innifalin í 
beingreiðslum. Innleggjendur sjá því ekki að þeir fái greitt fyrir þessa vinnu. Hér þarf 
ávinningur af flokkun að koma fram í auknum verðmun milli fyrsta og annars flokks 
ullar.



3. Birta þarf verðskrá með heildarverði á flokka til að gera verðmætin sýnilegri fyrir 
bændur.

Einfalda þarf verðskrána svo innleggjendur sjái auðveldlega hvaða verðmæti þeir fá 
fyrir ullina. Greiðsla Ístex og beingreiðslur þurfa að koma fram í einni tölu og einnig 
er æskilegt að fram komi verð á óhreinni ull.

 

4. Auka þarf áróður fyrir bættri ullarmeðferð.

Ístex þarf að koma skilaboðum um ullargæði beint til bænda með því að senda bréf á 
alla innleggjendur. Æskilegt væri að birta lista yfir bændur sem skila bestu ullinni líkt 
og er gert er með kjötmatið. Einnig var rætt um hvort tími væri komin á 
ullarflokkunarnámskeið aftur.

5. Starfsmenn í ullarþvottastöð Ístex þurfa að senda bændum skýr skilaboð.

Hér er bæði átt við tilfelli þar sem ullin er felld um flokk vegna galla og ekki síður ef 
innleggjendur senda inn góða ull í H-2 sem flokkast gæti í H-1. 

Flutningsmaður Gunnar Þórarinsson lýsti því að úr þrem tillögum um ullarmál sem komið 
hefðu fyrir nefndina, hefði verið gerð ein tillaga.  

Umræður:

Böðvar Baldursson stakk upp á því að stefnt skyldi að því að bændur eignuðust Ístex.

Birgir Arason fagnaði fram kominni tillögu um meðferð ullar. Hann taldi þurfa að gera meiri 
mun á flokkaðri og óflokkaðri ull. Hann lagði til að eingöngu þeir sem væru í gæðastýringu í 
sauðfjárrækt fengju hlut af beingreiðslunum sem lagðar væru til ullar.

Baldur Grétarsson benti á að Guðjón Kristinsson hefði hvatt bændur til að senda 
Ullarþvottastöðinni lélega ull frekar en henda henni. 

Erlendur Ingvarsson sagði stöðuna þannig hjá Ístex að nú væri farið að senda fyrirtækinu 
lélegustu ullina til baka aftur erlendis frá. Ekki mætti senda fyrirtækinu of mikið af lélegri ull 
og ekki ætti að styrkja þá sem framleiddu lélega ull.



Einar Ófeigur Björnsson sagði vaxandi að bændur klipptu ekki snoð á vorin, sem væri í lagi 
ef sneplarnir sem eftir sætu væru hreinsaðir af fénu fyrir haustrúning. Það væri hins vegar 
ekki alltaf gert. Rætt hefði verið að taka upp 3. flokk, t.d. fyrir ull sem væri með snoðkápu. 
Ull þyrfti annað hvort að vera tæk til vinnslu eða ekki.

Sæþór Gunnsteinsson lagði til að tillagan yrði samþykkt. 

Guðbrandur Sverrisson velti fyrir sér hvort tillagan tæki á aðalvandamálinu. Snoð sem ekki 
væri klippt gerði haustull ónýta og ætti að henda henni. Menn áttuðu sig ekki á því hve langt 
snoðið ætti að vera til að það væri nothæft.  Mismikið snoð kæmi á ærnar. Verksmiðjan þyrfti 
að fá allt nýtanlegt snoð til að hún gæti nýtt 1. flokks ullina, eitt aðalvandamál verksmiðju 
Ístex væri að hún fengi ekki nóg snoð. Þófi hefði ekki verið talinn nothæfur áður og ekki 
heldur snoðkögglar á haustull. Þel vantaði í haustullina.

Tillagan borin undir atkvæði.

Samþykkt samhljóða.

Mál frá fagnefnd 

4.1

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 hvetur stjórn LS til að fylgjast  með framkvæmd 
gæðastýringar í búfjáreftirliti. Jafnframt að lagst verði gegn því að MAST fái heimild til sérstakrar 
gjaldtöku vegna gæðastýringareftirlits enda eigi ekki að þurfa sérstaka eftirlitsheimsókn vegna þess nú 
frekar en verið hefur. 

Framsögumaður Hallfríður Ósk Ólafsdóttir.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

4.2. 
Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2014 hvetur til þess að prentun og leturgerð á fjárbókum  
verði bætt og jafnframt að í henni verði sem flestir skráningarmöguleikar vegna gæðastýringar.

Framsögumaður Hallfríður Ósk Ólafsdóttir.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

4.3. 
Aðalfundur LS 2014 leggur til að máli 4.3. verði vísað til stjórnar samkvæmt 4. gr. um starfshætti 
aðalfundar LS.



Framsögumaður Hallfríður Ósk Ólafsdóttir.

Fundarstjóri lýsti eftir athugasemdum við meðferð málsins. Engar athugasemdir voru gerðar. 

Málið samþykkt samhljóða.

4.4. 
Aðalfundur LS 2014 leggur til að máli 4.4. verði vísað til stjórnar samkvæmt 4. gr. um starfshætti 
aðalfundar LS

Framsögumaður Hallfríður Ósk Ólafsdóttir.

Fundarstjóri lýsti eftir athugasemdum við meðferð málsins. Engar athugasemdir voru gerðar. 

Samþykkt með þorra atkvæða gegn 1.

4.5. 
Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2014 hvetur til að vinnu við samtengingu gagnagrunnanna 
Heilsu og Lamb.is verði hraðað og því verði fylgt eftir að dýralæknar skrái lyfjasölu í gagnagrunnana 
til að auka öryggi lyfjaskráningar. 

Framsögumaður Hallfríður Ósk Ólafsdóttir.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

4.6. 
Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda hvetur stjórn LS til að fylgjast með þróun í gjaldtöku 
MAST vegna búfjáreftirlits með tilliti til þess að forsendur gjaldskrár verði að vera skýrar og gögn að 
baki henni sett þannig fram að af þeim megi sjá að gjaldskráin sé í  samræmi við raunkostnað við 
eftirlitið.

Framsögumaður Hallfríður Ósk Ólafsdóttir.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál frá Allsherjarnefnd

2.3.
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 telur mikilvægt að sú tryggingavernd sem 
felst í Bjargráðasjóði verði tryggð áfram. Fundurinn telur sérstaklega brýnt að A-deildin verði 
ekki skert en hún bætir einmitt stórfelld tjón af völdum náttúruhamfara.  



Flutningsmaður Sigurður Þór Guðmundsson.   

Umræður:

Einar Ófeigur Björnsson sagði A-deild Bjargráðasjóðs ekki hafa neina fasta tekjustofna, 
tillagan væri ekki nógu vel orðuð, ekki væri neitt að skerða. 

Aðalsteinn Jónsson sagði málið talsvert stórt og vinnureglur Bjargráðasjóðs væru gloppóttar, 
tjón á búfé hefði orðið bæði haustið 2012 og 2013. Fyrra haustið hefði allt tjónið fengist bætt 
fyrir áramót en þeir sem hefðu orðið fyrir tjóni sl. haust hefðu ekki enn fengið neinar bætur. 
Fjármagn væri til í sjóðnum en væri fast, afgangur hefðu orðið af fjármunum sem ætlaðir 
hefðu verið til bóta tjóns frá því árið áður. Hann ræddi um kaltjónið sl. vor og þakkaði stjórn 
LS fyrir að kanna aðstæður bænda. Kaltjónið hefði átt að bæta skv. mati eða yfirferð 
ráðunauta RML en það hefði ekki verið gert þannig. Endurskoða ætti bótareglur sjóðsins, 
tryggja þyrfti fjármagn í hann til að mæta svona tjóni, það væri ekkert annað en 
náttúruhamfarir. Ekki ætti að bæta þeim mest sem væru duglegastir að búa til kostnaðarliði og 
reikninga.

Sigurður Þór Guðmundsson lýsti því að A-deild Bjargráðasjóðs hefi 10 milljónir af fjárlögum 
árlega. Pólitískur vilji hefði verið til þess að útvega sjóðnum fjármagn til að bæta tjón 
undanfarin ár. A-deildinni væri ætlað að bæta almennt tjón vegna náttúruhamfara. B-deildin 
hefði fasta fjárveitingum í gegnum búnaðargjaldið og þar væri orðin til inneign og hefði því 
verið hægt að lækka eigin áhættu bænda í þeim tjónum sem sá hluti sjóðsins bætir. Sigurður 
taldi ályktun búnaðarþings um þetta efni óljósa, leggja mætti fram tillögu sem vísaði til 
stjórnarinnar að fá reglur sjóðsins endurskoðaðar. Reglur yrðu þó seint sanngjarnar fyrir alla. 
Sagðist styðja tillöguna. 

Einar Ófeigur Björnsson sagði ekki viðunandi að A-deildin hefði eingöngu 10 milljónir í 
tryggðar árstekjur. Tjón undanfarið hefði verið það mikið að þessi upphæð hefði ekki dugað 
nema fyrir broti af því sem hefði þurft að greiða. B-deildin væri ekki ofhaldin heldur. Verra 
væri að bændur héldu að þeir væru vel tryggðir en reyndust það ekki, betra væri þá að vera 
ótryggðir.

Birgir Ingþórsson sagði samning í gildi um það að ríkið kæmi með fjármagn inn í A-deild 
sjóðsins þegar þörf krefði, ekki væri pólitískur vilji fyrir því að safna í sjóði. Ekki mætti 
vanmeta velvild stjórnvalda. Sagðist ekki hafa fengið bætur vegna tjóns árið 2012 greiddar 
fyrr en komið hefði verið fram á árið 2013. Spurði hvort menn álitu velvild stjórnvalda 
horfna. Taldi tillöguna ágæta. 

Tillagan borin undir atkvæði.

Samþykkt samhljóða.

2.4
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 beinir því til RML og sæðingastöðvanna að 
fanghlutfall og frjósemishlutfall sæðinga verði birt og kynnt að hausti hvers afurðaárs. 
Flutningsmaður Sigurður Þór Guðmundsson.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.



Fundarstjóri kynnti að fundir landshluta til að kjósa fulltrúa í starfshóp skv. tillögu nr. 1.1 yrðu 
kl. 13:00-13:15 og nefndafundir yrðu kl. 13:15-13:30.

Fundinum  frestað kl. 12:22 og boðað að hann hæfist aftur kl. 13:30.

Fundur hófst aftur kl. 13:35. 

Mál frá markaðsnefnd

3.1 og 3.2 sameinuð

Aðalfundur LS 2014 beinir því til Markaðsráðs kindakjöts að auka kynningu á lambakjöti 
fyrir erlenda ferðamenn sem koma til Íslands með það að markmiði að sem allra flestir þeirra 
borði lambakjöt í hverri heimsókn til landsins. Jafnframt beinir fundurinn því einnig til 
Markaðsráðs kindakjöts að kannað verði hjá ferðaþjónustuaðilum á Íslandi hvort þeir bjóði 
upp á íslenskt lambakjöt á matseðlum sínum.
Jafnframt skorar fundurinn á alla sauðfjárbændur að hvetja forsvarsmenn veitingarekstrar til  
að hafa lambakjötsrétti á matseðlum sínum.

Flutningsmaður Erlendur Ingvarsson.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Mál frá fjárhagsnefnd

6.4 Fjárhagsáætlun

Skúli Þórðarson mælti fyrir málinu. 

Hann gat þess að skrifstofu- og stjórnarkostnaður hefði verið hækkaður frá fyrri áætlun um 
1,5 milljónir eftir samþykkt tillögu nr 1.1. Í fjárhagsáætluninni væri gert ráð fyrir tekjum upp 
á 30.970.000 kr. en 24.670.000 kr. ef ekki væri tekið tillit til tekna af eignarhlut samtakanna í 
Ístex. Áætluð gjöld væru 26.100.000 kr. og tekjuafgangur alls 4.870.000 kr. að teknu tilliti til 
teknanna af Ístex að þeim slepptum væri gert ráð fyrir halla upp á kr. 1.430.000.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.



Fundarhlé tekið kl. 13:40 til að hægt yrði að ljúka við kosningu fulltrúa Norðvesturhólfs í 
starfshóp þann sem skipa skyldi skv. tillögu nr. 1.1.

Fundur hófst aftur kl. 13:55.

Mál frá umhverfisnefnd

5.2
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 gerir þá kröfu til Vegagerðarinnar að hún bæti
verklag  og framkvæmd við snjómokstur og hálkuvarnir vegna flutninga sláturfjár, með vísan
til 1. gr. laga nr. 55/2013.

Framsögumaður Guðmundur Gunnarsson.

Enginn kvaddi sér hljóðs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

5.4

Nefndin dregur fyrri tillögu til baka og leggur til að upphaflegri tillögu verði vísað til stjórnar 
samkvæmt 4. grein starfshátta aðalfunda LS.

Framsögumaður Guðmundur Gunnarsson.

Fundarstjóri lýsti eftir athugasemdum við meðferð málsins. Engar athugasemdir voru gerðar. 

Samþykkt með þorra atkvæða gegn 1.

Fundarstjóri kynnti hverjir hefðu verið kjörnir í starfshópinn skv. tillögu 1.1 en þeir voru:

Guðrún Ragna Einarsdóttir úr Norðausturhólfi,

Böðvar Sigvaldi Böðvarsson úr Norðvesturhólfi,

Einar Guðmann Örnólfsson úr Vesturhólfi,

Fanney Ólöf Lárusdóttir úr Suðurhólfi.

9. Kosningar

Kjör aðalmanna í stjórn samtakanna.



Niðurstaða kosningar í Norðausturhólfi en þar voru tveir í framboði og var kosið á milli 
þeirra:
Böðvar Baldursson var rétt kjörinn stjórnarmaður með 23 atkvæðum.
Sigurður Þór Guðmundsson hlaut 20 atkvæði.

Þrír seðlar voru auðir.

Niðurstaða kosningar í Suðurhólfi:
Oddný Steina Valsdóttir kjörin með 43 atkvæðum.

Kosning til varastjórnar samtakanna.

Þar voru allir félagsmenn LS í kjöri en eftirtaldir höfðu lýst yfir framboði sínu til setu í 
varastjórninni:

Birgir Arason Gullbrekku,

Ólafur Þorsteinn Gunnarsson Giljum,

Sigvaldi Ragnarsson Hákonarstöðum.

Kosningu hlutu: 

1. varamaður Ólafur Þorsteinn Gunnarsson Giljum með 30 atkvæðum;

2. varamaður Birgir Arason Gullbrekku með 29 atkvæðum;

3. varamaður Sigvaldi Ragnarsson Hákonarstöðum með 24 atkvæðum. 

Aðrir fengu færri atkvæði.

Kosning endurskoðanda og félagskjörins skoðunarmanns:

Fram kom tillaga um Eymund Svein Einarsson, Endurskoðun og ráðgjöf ehf. sem 
endurskoðanda samtakanna og Albert Guðmundsson Heggstöðum sem félagskjörinn 
skoðunarmann, báða til eins árs.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Engir varamenn voru kjörnir.

 

10. Verðlaunaveiting sæðingastöðvanna



Veitt voru verðlaun fyrir besta lambaföðurinn starfsárið 2012-2013 og mesta alhliða 
kynbótahrútinn 2014. Faghópur Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins í sauðfjárrækt velur 
hrútana árlega.

Eyþór Einarsson kynnti verðlaun sæðingastöðvanna fyrir besta lambaföðurinn á starfsárinu 
2012-2013. Sá hrútur sem þótti skara fram úr í þessu tilliti í þetta sinn var Ás 09-877 frá 
Skriðu í Hörgárdal.

Sveinn Sigurmundsson veitti síðan ábúendunum í Skriðu, Sigríði K. Sverrisdóttur og Þór 
Jósteinssyni verðlaunin fyrir Ás.

Eyjólfur Ingvi Bjarnason kynnti verðlaun sæðingastöðvanna fyrir mesta alhliða  
kynbótahrútinn 2014. Sá hrútur sem varð fyrir valinu var Kjarkur 08-840 frá Félagsbúinu 
Ytri-Skógum undir Eyjafjöllum.

Sigurður Sigurjónsson bóndi í Ytri-Skógum, fulltrúi Félagsbúsins, veitti síðan verðlaununum 
viðtöku úr höndum Sveins Sigurmundssonar.

11.  Önnur mál

Umræður: 

Aðalsteinn Jónsson þakkaði fundinn og samstarfið í nefndinni sem hann stjórnaði. Hann lýsti 
því að menn yrðu vart sammála um hvert ásetningshlutfallið ætti að vera enda hefði það 
komið í ljós. Hann benti síðan á mál sem hefði verið vísað til stjórnar og tengdist það 
umgengni við mál þar sem vanfóðrun hefði átt sér stað, gæta þyrfti sín þó og minnast þess að 
virða þyrfti mannréttindi hvers og eins. Hann þakkaði fyrir fundinn og óskaði 
sauðfjárbændum góðrar skemmtunar á árshátíðinni.

Einar Ófeigur Björnsson þakkaði fyrir fundinn.

Þórarinn Ingi Pétursson þakkaði starfsmönnum fundarins störf sín. Hann þakkaði Ólafi 
Þorsteini Gunnarssyni fyrir setu sína í stjórninni og óskaði Böðvari Baldurssyni velfarnaðar í 
starfi sínu í stjórn LS.

Síðan þakkaði hann málefnalegar umræður og sagði fundi slitið kl. 14:52.



12.  Viðauki – tillögur til aðalfundar LS 2014

1. Mál til kjaranefndar

1.1. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 hvetur stjórn LS til að skipa starfshóp og 
hefja vinnu við gerð nýs sauðfjársamnings.

1.2. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014  leggur til að framsal á greiðslumarki í 
sauðfjárrækt verði bannað í nýjum sauðfjársamningi.

1.3. Aðalfundur Sauðfjárbændadeildar BSNÞ leggur áherslu á eftirfarandi varðandi 
búvörusamninga.

 Að núgildandi samningar verði látnir klárast án þess að þeim sé breytt.

 Að næsti samningur stuðli að nýliðun eins og núgildandi samningur hefur gert.

 Áfram verði stuðlað að góðri meðferð á ull og úrvinnslu á ull í landinu.

 Skoðað verði að setja framleiðsluskyldu á greiðslumark í stað ásetningshlutfalls.

 Að samningurinn ýti undir að sauðfjárrækt sé stunduð á þeim svæðum sem eru best 
fallin til slíks út frá byggðasjónarmiðum og beitarskilyrðum.

 Að aðilar sem leggja inn í afurðastöð minna en 500 kg dilkakjöts fái engan stuðning.

 Skoðaðar verði aðrar leiðir til að færa framleiðslurétt/stuðningsgreiðslur á milli jarða 
en verslun með greiðslumark.

1.4.  Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 7. mars 2014 á 
Skjöldólfsstöðum á Jökuldal beinir því til aðalfundar LS 2014 að beita sér af fullum þunga fyrir 
því að kjör og starfsskilyrði bænda verði bætt svo atvinnugreinin verði eftirsóknarverðari fyrir 
nýtt fólk að velja sér sauðfjárbúskap sem atvinnu.

Greinargerð: Eins og allir vita hafa aðföng til bænda hækkað gríðarlega síðustu 5-6 árin. Má 
þar nefna aðallega plast, áburð, dísilolíu og einnig hafa bændur ekki farið varhluta af hækkun 
á lánum og öðrum greiðslukjörum. Þó afurðir til bænda hafi hækkað þó nokkuð er það bara 
brot á við þær verðlagshækkanir sem á aðföngum hafa orðið. Þetta hefur komið verulega 
niður á afkomu bænda síðustu ár og oft hefur það heyrst að bændur segja: „Já þegar ég er 
búinn að borga áburð, plast og olíu þá er ansi lítið eftir að moða úr“ .Þessu verður að breyta 
ef ekki á að fara illa, þ.e.a.s. reyna að lækka þennan kostnað og einnig að leita annara og 



hagkvæmari leiða til að gera bændum kleift að tryggja sér betri afkomu. Einnig verðum við að 
átta okkur á því að þessi vandi bitnar líka á nýliðun til sveita, þar sem ungt fólk sér sér ekki 
fært að ráða við þennan kostnað og ekki bætir það að jarðaverð er orðið allt of hátt, en það 
er hlutur sem við verðum að skoða.

1.5.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu, haldinn á Hvolsvelli 
17.3.2014, beinir því stjórnar LS að hafin verði vinna við gerð á nýjum samningi um 
starfsskilyrði sauðfjárræktar, með það að markmiði að efla samkeppnishæfni, nýta 
sóknarfæri og treysta afkomu bænda. Fundurinn leggst gegn stórauknum greiðslum út á 
ræktun en telur eðlilegt að í nýjum samningi verði leitast við að greiðslur beinist á skilvirkari 
hátt til þeirra sem standa undir framleiðslunni. Mikilvægt er að góður tími sé gefinn til 
aðlögunar vegna breytinga sem kunna að verða gerðar á starfsumhverfi bænda.

1.6. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði beinir því  til stjórnar LS og sauðfjárbænda almennt, að fara 
að huga að því hvernig næsti sauðfjársamningur við ríkið eigi að líta út. Í þeirri vinnu er 
eðlilegt að byggja á núverandi sauðfjársamningi í stórum dráttum.

 Hafa skal að leiðarljósi að þeir fjármunir sem Ríkissjóður Íslands lætur til 
sauðfjárræktarinnar renni til starfandi sauðfjárbænda.

 Leitast skal við að lágmarka allan leka út úr kerfinu þannig að nær 100% fjármunanna 
nýtist starfandi bændum árlega.

 Að hann komi neytendum til góða í hagstæðu matvælaverði.

 Að hann tryggi að sauðfjárbændur sitji við sem jafnast borð hvað varðar ríkisstuðning.

 Að hann tryggi að nauðsynleg endurnýjun geti átt sér stað innan greinarinnar.

1.7.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19.3.2014 telur að 
styðjast eigi í öllum meginatriðum við núgildandi samning þegar kemur að gerð nýs 
samnings.  Að setja framleiðsluhvetjandi ákvæði svo sem aukna framleiðslutengingu 
beingreiðslna og hækkun ásetningshlutfalls í nýjan samning er ekki í nokkru samræmi við 
ríkjandi aðstæður á mörkuðum fyrir lambakjöt.  Vandséð er líka hvaða kjarabótum slíkar 
aðgerðir kæmu til með að skila sauðfjárbændum.  Skapist hins vegar þörf fyrir aukna 
framleiðslu er auðvelt að verða við henni án breytinga á samningnum þar sem engar 
framleiðsluhömlur eru í núgildandi samningi.

Greinargerð: Með núgildandi samningi hafa náðst þau meginmarkmið sem stefnt var að 
þ.e.a.s.

 Stöðugleiki hefur verið í starfsumhverfi sauðfjárbænda.

 Sátt hefur náðst um umhverfisþáttinn þ.e.a.s. beitarmálin.

 Góð sátt er um samninginn sem sést best á því að hann hefur nú verið framlengdur 
tvívegis og síðast af 91% þeirra sem greiddu um hann atkvæði.



 Það verður því ekki séð að ástæða sé til stórvægilegra breytinga í nýjum samningi, 
helst mætti þó nefna hvort ekki sé þörf á að setja hámark á eign hvers bónda á 
greiðslumarki.  Einnig verður að nefna að með því að framleiðslutengja 
beingreiðslurnar er verið að stefna í tvísýnu þeim framleiðslustuðningi sem 
sauðfjárbændur fá vegna þess að enn er ósamið við Alþjóða viðskiptastofnunina um 
ríkisstuðning við landbúnað, en þar á bæ er framleiðslutengdur stuðningur bannaður.

1.8. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19. mars 2014 
leggur áherslu á að við gerð nýs samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar verði leitast 
við að byggja í öllum aðalatriðum á núgildandi samningi.  Þó verði felldur út liður 4.6 í 
núverandi samningi um búskaparlok og athugað að fella út ásetningshlutfall og setja þess í 
stað framleiðsluskyldu á greiðslumark.  Komi til veigamikilla breytinga frá þeim samningi sem 
nú gildir verði gefinn rúmur tími til aðlögunar.

1.9.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19. mars 2014 
leggur áherslu á að ekki verði gengið lengra en orðið er í hækkun á ásetningshlutfalli.

1.10. Aðalfundur félags sauðfjárbænda í V-Hún. haldinn í matsal S.K.V.H. 13. mars 2014 
beinir eftirfarandi tillögu til aðalfundar LS:

Ekki skal gengið lengra í hækkun á ásetningshlutfalli en nú þegar hefur verið gert., þ.e.a.s.  
0,65.

1.11. Aðalfundur félags sauðfjárbænda í V-Hún. haldinn í matsal S.K.V.H. 13. mars 2014 
beinir eftirfarandi  til aðalfundar LS vegna búvörusamninga:

 Að staðið verði við núverandi sauðfjársamning.

 Að við gerð nýs samnings verði leitast við að gera sem minnstar breytingar frá 
núverandi samningi, en hann hefur reynst greininni vel bæði gagnvart nýliðun og 
almennri hagræðingu innan greinarinnar.  Þó verði skoðað að setja framleiðsluskyldu 
á greiðslumark í stað ásetningsskyldu. Mikilvægt er að  góður tími verði gefinn til 
aðlögunar á þeim breytingum sem kunna að verða.

1.12. Aðalfundur FSSÞ haldinn að Ýdölum 27.02.2014 beinir því til Aðalfundar LS að í 
komandi viðræðum um nýjan búvörusamning verði leitað leiða til að deila ríkisstuðningi með 
öðrum hætti en nú er. Verulega aukið vægi gæðastýringargreiðslna væri vænlegasta leiðin til 
sanngjarnari skiptingar.
Greinargerð: Eins og staðan er í dag þá renna miklir fjármunir út úr greininni samhliða 
kaupum og sölu á ærgildum. Nýliðun í sauðfjárrækt myndi verða léttari ef hærra afurðaverð 
fengist, m.a. með auknum greiðslum á afurðir í gengum gæðastýringu.  Framlag ríkisins er 
hugsað til að lækka vöruverð til neytenda, en gerir það ekki beint nema að hluta til í dag. 
Með því að borga sem mest á framleitt kg verður til sanngjarnara kerfi sem nýtist vel, ekki 
síst ef horft er til nýliðunar.

1.13. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Dalabúð Búðardal 19. febrúar 
2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að í undirbúningi að nýjum 



sauðfjársamningi verði greiðslur til bænda fluttar í meira mæli á gæðastýringu og 
ásetningshlutfall verði sett í stuðulinn 1.

2. Mál til allsherjarnefndar

2.1. Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldinn á Vegamótum 18. mars 2014, 
beinir því til LS að smalahundar verði skráðir sem bústofn á forðagæslublaði og falli þar af 
leiðandi inn í bústofnstryggingu.

Greinargerð: Það vill oft verða þannig að það gleymist að tryggja smalahunda sem 
einstaklinga. En smalahundar eru oft að vinna við þær aðstæður að þeir geta lent í slysi. Með 
því að koma smalahundum inn í bústofnstryggingu þá væri komin grunntrygging á þá, svo 
gæti bóndi tryggt aukalega bestu hundana sína.

2.2. Aðalfundur Sauðfjárbænda í Vopnafirði beinir því til aðalfundar LS að áfram verði unnið 
markvisst að þróun bóluefnis við lungakregðu.

Greinargerð: Lungnakregða er vaxandi vandamál um allt land, og það er ekki hægt að 
bólusetja við henni.  En hún veldur miklu tjóni með minni frjósemi í gimbrum, og afföllum á 
hrútum.  Heyrst hefur að þróun bóluefnis hafi verið hætt, eða verkefnið sé stoppað vegna 
fjárskorts.  Skorað er á  Landssamtök sauðfjárbænda að tryggja fjármagn til verkefnisins ef 
það er það sem þarf.

2.3. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 07.03.2014 á 
Skjöldólfsstöðum Jökuldal beinir því til aðalfundar LS 2014 að hafin verði skoðun á eflingu 
þess tryggingakerfis sem í dag heyrir undir Bjargráðasjóð. 

Greinargerð: Undanfarin ár þegar upp hafa komið stór áföll s.s. búfjárskaðar og kaltjón hefur 
Bjargráðasjóður ekki verið nægilega í stakk búinn að taka á móti slíkum áföllum án 
utanaðkomandi aðstoðar. Ekki er ásættanlegt að vera með slíka vanbúna tryggingavernd til 
framtíðar. Skoða beri m.a. þá möguleika á hvaða hátt er hægt að efla Bjargráðasjóð eða setja 
þennan tryggingapakka inn í frjálsar tryggingar.  

2.4. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði beinir því til RML og sæðingastöðvanna að birta niðurstöður 
fangs úr sæðingum að hausti hvers afurðarárs.   

Greinargerð: Undanfarin ár hafa verið birtar tölur yfir fjölda fjár sem sætt hefur verið og 
skammtafjölda úr vinsælustu hrútunum. Hins vegar hafa hvergi verið birtar tölur yfir hversu 
mörgum bornum ám sæðingarnar skila. Þessar upplýsingar ættu að liggja fyrir nú þegar 
sæðingarnar eru skráðar í Fjárvís.is og ætti að vera hægur vandi að birta niðurstöður í 
Bændablaðinu og á heimasíðu LS.

2.5. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19. mars 2014 telur 
rétt að birtar séu niðurstöður skýrsluhalds allra framleiðenda í sauðfjárrækt sem uppfylla 
kröfur um gæðastýrða framleiðslu.

Greinargerð: Eðlilegt er að birtar séu niðurstöðutölur allra sem skila skýrslum og uppfylla 
kröfur um gæðastýrða framleiðslu, ekki bara einhverra sem í það og það skiptið séu hæfir til 



að komast yfir einhver ætluð mörk í ræktunarstarfi að mati fárra forystumanna.  Það er alveg 
jafn mikið spursmál hvar sem menn standa að þeir sjái stöðu sína í samanburði frá ári til árs.

2.6. Aðalfundur FSSÞ haldinn að Ýdölum 27.02.2014 beinir því til stjórnar LS að vinna að því 
að styrkja og efla Bjargráðasjóð svo hann megi vera sá tryggingasjóður sem bændur geta 
treyst á, þegar á reynir.
Greinargerð: Undanfarin ár hafa verið mjög áfallasöm og ljóst að tekjur Bjargráðasjóðs af 
búnaðargjaldi eru afar litlar miðað við það umfang tjóna sem orðið hafa. Aukafjárveitingar 
hafa komið til sem ekki er hægt að treysta á til framtíðar. Skoða þarf tekjumöguleika sjóðsins 
til að byggja hann upp því fjármagn þar er af mjög skornum skammti.

3. Mál til markaðsnefndar

3.1. Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu haldinn í Björkinni á Hvolsvelli 17. 
mars 2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að markaðsetja íslenskt 
lambakjöt fyrir erlenda ferðamenn sem koma hingað til lands. Fundurinn leggur áherslu á að 
hver erlendur ferðamaður sem kemur hingað til lands verði að smakka okkar sérstæða 
lambakjöt. Að stjórnin leiti eftir því við Markaðsráð kindakjöts að íslenska lambakjötið og 
sérstaða þess verði auglýst í flugvélunum á leið til landsins og/eða í Leifsstöð. 

3.2. Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu haldinn í Björkinni á Hvolsvelli 17. 
mars 2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka Sauðfjárbænda að kannað verði hjá 
ferðaþjónustuaðilum á Íslandi hvort þeir bjóði ekki upp á íslenskt lambakjöt á matseðlum 
sínum.

3.3. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði skorar á Ístex að borga það hátt verð fyrir þá ull sem er 
vinnsluhæf innanlands, að bændur sjái sér fært að leggja í þá vinnu við flokkun ullar við 
rúning að „öll” sú ull sem er vinnsluhæf innanlands við rúning skili sér þannig merkt til 
ullarþvottarstöðvar. Einnig er nauðsynlegt að Ístex í samvinnu við LS kynni reglur um 
ullarflokkun rækilega á hverju hausti fyrir bændum og haldi reglulega ullarflokkunarnámskeið 
um allt land. Að öðrum kosti þarf sá möguleiki að vera til staðar að bændur geti sent ullina 
óflokkaða í ullarþvottarstöð. Einnig er nauðsynlegt að upplýsingar komi frá ullarþvottarstöð 
til hvers og eins bónda hvernig hann standi sig í flokkuninni.

Greinargerð: Eftir að bændur fóru að flokka ull sjálfir hefur borið nokkuð á því að þeir hafi 
fengið bakreikning vegna ullar sem ekki hefur staðist flokkun. Hefur því nokkur hluti bænda 
farið að „vanmeta” ullina til að fá ekki bakreikning. Sumir hafa jafnvel sett alla haustullina í 2. 
fl. og aðrir hætt að taka snoðið á vorin. Fyrir vikið hefur hlutfall 2. flokks ullar af innlagðri ull 
vaxið á kostnað 1. flokks ullar. Öll 2. flokks ull er flutt óunnin úr landi en 1. flokks ull og 
lambsull er fullunnin á innanlandsmarkað. Er nú svo komið að útlit er fyrir vöntun á íslenskri 
ull til vinnslu á innanlandsmarkað. Að 1. flokks ull sé flutt úr landi í stórum stíl sem 2. flokks 
ull vegna annmarka í kerfinu er ótækt, því varla hefur ullargæðum íslensks sauðfjár hrakað 
svona mikið undanfarin ár. Þessi staða er því algjörlega óviðunandi bæði hvað varðar Ístex og 
sauðfjárbændur.



3.4 Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Dalabúð Búðardal 19. febrúar 
2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að skora á Ístex að staðgreiða ullina.

3.5. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Dalabúð Búðardal 19. febrúar 
2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að skora á ullarkaupendur að sækja 
ull til bænda innan mánaðar eftir skráningu.

4. Mál til fagnefndar.

4.1. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 hvetur stjórn LS til að fylgjast með 
framkvæmd gæðastýringar í  búfjáreftirliti.

4.2. Aðalfundur BSNÞ ályktar um að bæta þurfi prentun og leturgæði á fjárbókunum og bæta 
inn í hana skráningarmöguleikum á öllum þáttum gæðaskráningar.

4.3.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 07.03.2014 á 
Skjöldólfsstöðum Jökuldal  mótmælir þeirri einhliða ákvörðun MAST að innheimta fyrir  
heimsóknir sínar er varða venjubundið búfjáreftirlit  og  beinir því jafnframt  til aðalfundar LS 
2014 að krefjast þess að MAST afturkalli þessa einhliða ákvörðun sína.

Greinargerð : Með yfirtöku MAST á búfjáreftirliti hefur stofnunin sbr. grein yfirdýralæknis í 
Bændablaðinu 2. tbl. 2014 boðað að heimsóknir dýraeftirlitsmanna verði reikningsfærðar á 
þau bú er fá heimsókn. Ekki verður séð að MAST hafi haft nokkurt samráð við félagskerfi 
bænda um slík eftirlitsgjöld. Hætt er við að slík gjöld hækki  ef ekki er rönd við reist strax í 
fæðingu slíkra boða.

4.4. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði skorar á aðalfund LS að beita sér fyrir því að bændur sem 
uppvísir verða að vanfóðrun og slæmri meðferð dýra fái ekki opinberan stuðning. Afurðir frá 
þeim bæjum verði ekki til manneldis.

4.5. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19. mars 2014 telur 
að skráning lyfja í lyfjaskáp í lamb.is skuli vera framkvæmd af seljanda lyfja (viðkomandi 
dýralækni).

Greinargerð: Með þessari aðferð er komið í veg fyrir mistök í skráningu lyfja og ekki ætti að 
þurfa frekara eftirlit með viðskiptum með lyf, einnig mun þessi aðferð virka sem aðhald til að 
bændur skrái sína lyfjanotkun, að öðrum kosti myndu hlaðast upp óútskýrðar birgðir í 
lyfjaskápnum.

5. Mál til umhverfisnefndar

5.1. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 tekur heils hugar undir ályktun frá 
nýafstöðnu Búnaðarþingi um að nú þegar verði dregið skipulega úr tjóni af völdum álfta og 
gæsa á ræktarlöndum bænda.

5.2. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 hvetur stjórn LS til að beita sér fyrir að 
MAST fari í nauðsynlegt viðhald á sauðfjárveikivarnargirðingum.



5.3.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 07.03.2014 á 
Skjöldólfsstöðum Jökuldal  beinir því til aðalfundar LS 2014 að hlutast til um að  Vegagerðin 
bæti verklag  og framkvæmd við snjómokstur og hálkuvarnir vegna flutninga sláturfjár í 
samræmi  við lög um dýravelferð nr  55 / 2013 1. gr. en þar segir m.a. „dýr eru skyni gæddar 
verur“, því ber að þjónusta vegi ekki síður en fyrir umferð fólks.

Greinargerð : Dæmi eru um að  Vegagerðin hafi ekki verið tilbúin að þjónusta vegi vegna 
flutninga sláturfjár þegar „vetur“ hefur skollið á með ófærð á haustmánuðum, þá eru 
flutningar þessir oft utan þess tíma sólarhringsins sem Vegagerðin er með þjónustu á vegum. 
Sláturfé er flutt af sumum landssvæðum tugi eða hundruð km yfir fjallvegi sem þurfa aukna 
þjónustu þegar tíðarfar gefur tilefni til. 

5.4. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til að vinna að því að Vegagerðin sjái alfarið 
um viðhald girðinga meðfram þjóðvegum landsins. Vegagerðin sjái til þess að því verki sé 
lokið í síðasta lagi 25. júní  ár hvert.

Greinargerð: Víða er viðhaldi girðinga ábótavant, sem leiðir til þess að búfé kemst á þjóðvegi. 
Þetta leiðir af sér slysahættu fyrir vegfarendur og búfénað. Tryggja þarf að þeim girðingum 
sem Vegagerðin hefur girt sé viðhaldið þannig að þær þjóni sínu hlutverki.

5.5. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Dalabúð Búðardal 19. febrúar 
2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að 
sauðfjárveikivarnargirðingu milli Dalahólfs og Vesturlandshólfs sem og annars staðar á 
landinu verði viðhaldið í samræmi við landslög. Dalahólf er nú skilgreint sem ósýkt og því 
mikilvægt að varnargirðingar séu í góðu ástandi svo líflambasala geti orðið að veruleika.

6. Mál til fjárhagsnefndar

6.1. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 leggur til að aðalfundur sauðfjárbænda 
2015 verði haldinn á Akureyri.

6.2. Reikningar LS.

6.3. Fjárhagsáætlun LS 2014.

6.4. Starfskjör stjórnar.
Stjórn LS leggur til við aðalfund 2014 að starfskjör stjórnar verði óbreytt til aðalfundar 2015.


