
Ágætu fundarmenn

Við þökkum Friðriki Friðrikssyni fyrir að flutninginn á kvæðinu "Sauðfjárbænda-
sauðaháttur" eftir Þorgrím Starra Björgvinsson í Garði í Mývatnssveit.  Starri í Garði 
eins og hann var ávallt kallaður var einn af stofnendum Landssamtaka 
sauðfjárbænda.  Kvæðið sem þið hlýdduð á var fyrst flutt í hófi aðalfundar 
samtakanna á Hrafnagili í Eyjafirði, þegar samtökin okkar voru enn á leikskólaaldri.  
En nú eru þau orðin 30 ára.  Það sem Starri nefnir í kvæðinu er margt kunnuglegt 
enn.  Við erum enn að fást við neikvæða umræðu um landbúnaðinn og það er enn 
núningur á milli okkar sem nýtum landið með beit og annarra sem vilja nýta það með
öðrum hætti.  Ekkert er nýtt undir sólinni.

Hvatinn að stofnun samtakanna var að bændur voru ekki ánægðir með sín 
hagsmunafélög.  Þeim fannst ekki unnið af nægilega miklum krafti innan 
Stéttarsambands bænda og vildu taka á málum með öðrum hætti.  Úr því urðu þau 
búgreinafélög sem við þekkjum í dag.  Þau komu sem viðbót við  búnaðarfélögin og 
-samböndin sem enn starfa og eiga sér miklu lengri sögu.

Við höfum upplifað mikla breytingatíma á ævi okkar samtaka sem þó telst ekki löng.  
Helmings fækkun sauðfjár.  Fækkun sláturhúsa úr 50 í átta. Offramleiðslu en líka 
kjötskort. Opinbera verðlagningu og frjálsa verðlagningu.  Fullvirðisrétt, 
framleiðslutakmarkanir, jöfnunargreiðslur,  útflutningsskyldu og nú hin síðustu ár 
beingreiðslur, gæðastýringu og frjálsa framleiðslu.  Gagnrýnendur 
landbúnaðarstefnunnar hafa gjarnan orð á því á að í landbúnaðarkerfinu breytist 
aldrei neitt.  Ef við rennum yfir það sem breyst hefur í starfsumhverfi 
sauðfjárræktarinnar bara á þessum 30 árum þá yrði það langur listi.  Við erum alltaf 
að breytast og svo mun áfram verða, enda eigum við að sækja fram.  "Það er svo 
bágt að standa’ í stað, og mönnunum munar annaðhvort aftur á bak ellegar nokkuð á
leið" eins og þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson kvað.

Við stöndum enn frammi fyrir áskorunum.  Á fyrstu árum samtakanna höfðu þau 
litlar tekjur og voru að mestu rekin í sjálfboðavinnu forystufólksins á hverjum tíma, 
en frá því að búnaðargjaldið kom til sögunnar 1998, hefur uppistaða tekna 
samtakanna verið hlutdeild af því.  Landssamtök sauðfjárbænda og önnur samtök 
bænda horfa nú fram á að þau verða í framtíðinni að fjármagna sig með 
félagsgjöldum eða öðrum tekjum, ef þau vilja starfa áfram.  Hvort að öll þau samtök 
sem bændur starfa í núna munu lifa af þær breytingar er algerlega undir bændum 



sjálfum komið.  Ef við viljum starfrækja Landssamtök sauðfjárbænda áfram þurfa þau
einfaldlega að skipuleggja sig þannig að bændur vilji vera í þeim áfram - og séu 
tilbúnir að greiða fyrir það.  Flóknara er það nú ekki.

Það verður eitt af stærri verkefnum LS á næstu misserum að móta stefnu um hvernig 
við viljum hafa samtökin okkar við þessar nýju kringumstæður.  Hvað viljum við að 
þau geri - og hvað erum við tilbúin að borga fyrir það.  Bændasamtökin hafa tekið þá 
stefnu að þau ætli að fjármagna sig með veltutengdu félagsgjaldi, þegar 
búnaðargjalds nýtur ekki lengur við. Heildarsamtökin eiga líka eftir að svara mörgum 
spurningum um hvernig þau ætla að útfæra sín verkefni, rétt eins og LS.  Ég vona að 
þið látið í ykkur heyra um þetta efni hér í umræðum á eftir, en ekki bara þar, því þetta
þurfa aðildarfélögin líka að ræða á sínum vettvangi. Til að samtökin verði áfram 
öflugur málsvari greinarinnar þurfa sem flestir félagsmenn að taka þátt í þeirri 
umræðu.

Styrkur sauðfjárbænda hefur alltaf falist í fjöldanum.  Við erum langfjölmennasta 
aðildarfélag Bændasamtakanna með nærri 1900 félagsmenn.  Sauðfjárræktin er 
límið í byggðum landsins. Hún byggir sjaldnast á stórrekstri, en er mikilvæg stoð í 
mörgum samfélögum.  Til að draga það nánar fram þótti stjórn samtakanna 
nauðsynlegt að skoða sérstaklega samfélagslega þýðingu sauðfjárræktar.  Við fengum
til liðs við okkur Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri sem hefur skilað vandaðri 
skýrslu þar sem ítarlega er fjallað um stöðu greinarinnar og þar segir meðal annars: 
"Samfélagsleg þýðing sauðfjárbúskapar er mikil á dreifbýlli svæðum landsins þar sem
hann hefur verið helsti atvinnuvegurinn um langa hríð og forsenda byggðar. Vart 
verður séð að annað komi í staðinn fyrir hann sem undirstöðuatvinnugrein á þessum 
svæðum. "

Þetta kemur ykkur fundarmönnum sennilega ekki mikið á óvart en það skiptir 
verulegu máli að fá þetta staðfest með formlegri rannsókn.  Það sem okkur finnst 
vera augljóst er ekki endilega staðreynd í augum þeirra sem horfa á greinina utan frá.
Fjöldamargt annað fróðlegt kemur fram í skýrslunni. Hún verður kynnt sérstaklega 
hér síðar í dag og verður um leið aðgengileg á vef samtakanna.

Afkoman í sauðfjárræktinni hefur sjaldnast verið nægilega góð, enda eru okkar 
afurðir verðlagðar í samhengi við annað kjöt, sem er og verður ódýrara að framleiða.
Það þýðir að lambakjöt hér á Íslandi er mun ódýrara en lambakjöt er yfirleitt.  
Erlendis er það oftast talsvert dýrara en hvíta kjötið en þannig er það ekki hérlendis.  



En það verður líka að taka tillit til þess að lambakjöt er hvergi með 27% 
markaðshlutdeild á kjötmarkaði eins og hér á Íslandi.  Það skiptir máli að hafa svona 
sterka stöðu á markaði hér innanlands, en það kemur fram verðlagningunni. Með 
hagræðingu í sláturiðnaði og ágætum árangri í útflutningi höfum við sauðfjárbændur
fengið mun meiri hækkanir á afurðaverði til okkar en komið hafa fram í 
smásöluverði.  Þar munar tugum prósenta.  Það þýðir hinsvegar ekki að það sé nóg til
að bæta afkomuna verulega, því rekstrarkostnaðurinn hefur hækkað stórum eins og 
við þekkjum öll vel. 

Innanlandsmarkaður breyttist lítið árið 2014 eins og árið á undan.  Kjötmarkaðurinn í
heild ber nokkurn keim af því að innflutningur á nánast öllu öðru kjöti en kindakjöti
hefur vaxið stórlega, einkanlega nautakjöti en þess gætir líka í svína- og alifuglakjöti.
Enginn innflutningur hefur verið á kindakjöti, þrátt fyrir að hann sé heimill og
tollkvótum fyrir kindakjöt hafi verið úthlutað, án þess að nokkur þyrfti að borga fyrir
þá.  Verðið erlendis er einfaldlega ekki samkeppnisfært við verðið hér heima.
Hinsvegar hefur innflutningur á erlendu kjöti auðvitað áhrif á okkar framleiðslu þó
þar sé ekki um kindakjöt að ræða. Það sést best á því að smásöluverð lambakjöts
lækkaði um 2,1% á árinu 2014. Það jafngildir 4% lækkun raunverðs þar sem að
ársverðbólgan var 1,9%.  

Nokkrar áhyggjur hafa verið uppi um að lambakjöt nái ekki nægilega vel til sívaxandi
fjölda ferðamanna.  Erfitt er að mæla neyslu ferðamanna á einstökum vörutegundum
en skv. könnunum er meðallengd dvalar ferðamanna hér 10 dagar og miðað við
ferðamannafjöldann árið 2014 jafngildir það því að um 27 þúsund fleiri íbúar byggju
hér allt árið.  Meðaleyðsla í veitingaþjónustu samkvæmt sömu könnunum er ríflega
50 þúsund kr og um 25 þúsund kr. í viðbót í almennum matvöruverslunum.  Fyrir
liggur að við þurfum að sækja þar fram, bæði til að kynna lambið fyrir ferðamönnum
á meðan heimsókn þeirra stendur, en ekki síður að búa til eftirspurn eftir því í
heimalandinu.  

Á erlendum mörkuðum lækkaði FOB verð á kjöti um tæp 6%. Mest er það vegna
sterkara gengis krónunnar. Útflutningsverðmæti alls var rúmur 3,1 milljarður króna
sem er um 400 milljónum minna en árið 2013, en áþekk tala og 2012. 

Ég tel að við þurfum að sækja miklu harðar fram í markaðs- og sölustarfi fyrir 
lambakjöt. Þegar að ég segi við þá á ég bæði við okkur bændur og afurðafyrirtækin 
okkar.  Þetta á að vera samvinnuverkefni.  Það þarf frekari vöruþróun bæði fyrir 



innalandsmarkaðinn, ferðamannamarkaðinn og erlendis.  Þar eru sóknarfæri sem við
þurfum að nýta.  Við þurfum að ná til fleiri neytendahópa hér heima, við þurfum að 
ná betur til veitingahúsanna og þar með ferðamannana. 

Á sama tíma þurfum við fleiri markaði erlendis sem vilja borga fyrir söguna á bak við 
okkar framleiðslu. Við framleiðum ekki mikið í alþjóðlegum samanburði og 
sláturtíðin okkar er stutt.  Erlendis er gerður miklu meiri munur á fersku og frosnu 
kjöti en nokkurn tíma hefur tíðkast hér heima.  Okkar óskamarkaðir eru þeir sem eru 
tilbúnir að taka ferskt lambakjöt í sölu á meðan það er í boði.  Árstíðabundnir 
markaðir sem greiða hátt verð fyrir gæðavöru.  Slíkir markaðir eru ekki endilega 
auðfundnir því að stóru viðskiptatækifærin eru oftast fólgin í því að geta útvegað 
stöðugt magn af fersku kjöti allt árið um kring.  Það verður aldrei hægt hérlendis og 
því er okkar verk erfiðara en ella.  Til að ná sem bestum árangri þurfa 
afurðafyrirtækin okkar að fá leyfi til að vinna saman að því að finna og byggja upp 
erlendu markaðina.  Það er ekki nokkurt einasta vit í öðru ef við ætlum okkur að 
sækja fram erlendis. Við sauðfjárbændur lögðum fram og fengum samþykkta ályktun
þess efnis á nýliðnu Búnaðarþing.  Sláturleyfishafar eru margir brenndir af 
samskiptum sínum við samkeppnisyfirvöld og sumir virðast ekki einu sinni getað litið 
í áttina hver til annars án þess að fara á taugum. Staðreyndin er hinsvegar sú að í 15. 
grein samkeppnislaga eru opnað á heimildir til samstarfs að uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum.  Það þarf einfaldlega að leggja upp þetta samstarf og sækja um heimild 
fyrir því til samkeppnisyfirvalda.   Ég tel að það eigi sláturleyfishafar að gera með 
okkar stuðningi.

Á liðnu starfsári urðu miklar hræringar varðandi Ístex eins og nánar er gerð grein fyrir
í skýrslu stjórnar og skýrslu stjórnarmanns okkar í félaginu. Þeir þrír stofnenda
félagsins sem starfa eða hafa starfað þar undanfarinn áratug afréðu að selja sína
hluti. Eftir að það varð ljóst bárust þrjú tilboð.  Öll voru þau frá aðilum sem vildu
eignast meirihluta í félaginu og taka yfir stjórn þess.  Stjórn LS hafði frá upphafi að
leiðarljósi að tryggja hagsmuni bænda í ljósi þess að Ístex er eini ullarkaupandi
landsins og miklu máli skipti að afsetningu ullar yrði ekki stefnt í hættu.  Áhugi var á
fyrst í stað á því að fá afurðastöðvar eða tengd fyrirtæki til að kaupa framangreind
bréf, en í þeim hópi var áhuginn ekki nægur þó viðræður ættu sér stað.  Það varð á
endanum niðurstaðan að bændum yrði boðið að kaupa uppistöðuna af eign
þremenningana á 3-5 árum, en félagið keypti sjálft 10% með það að markmiði að
selja það aftur.



Kaup bænda fara fram í gegnum viðskiptasamninga sem gilda út 2018. Þeir sem gera
slíka samninga fá 15% álag á verðskrá Ístex  fyrir sitt ullarinnlegg, en lofa um leið að
nota  27% af heildarverðmætinu til að kaupa hlutabréf. 75% innleggjenda hafa
samþykkt að vera með, ef miðað er við verðmæti. LS tekur að sér umsýslu með
verkefninu en ekki fjárhagslega ábyrgð. Með þessu eignast bændur og LS í lokin um
70% hlutafjár, sem tryggir örugga afsetningu og forðar mögulegri upplausn Ístex.
Það tel ég framfaraskref fyrir bændur.

Veruleg vinna var á starfsárinu vegna innleiðingar nýrrar gæðastýringarreglugerðar.
Eitt af ákvæðum reglugerðarinnar var að uppfæra skyldi allar landbótaáætlanir fyrir
árslok 2014.  Uppfærðar áætlanir skyldi senda Landgræðslunni sem síðan gæfi um
þær umsögn og sendi áfram til Matvælastofnunar sem ákveður endanlega að hvort
að áætlanirnar teljist fullnægjandi eða ekki.  Þegar umsagnir Landgræðslunnar tóku
að berast bændum kom í ljós að við flestar voru gerðar verulegar athugasemdir.
Margar snérust um að skýra þyrfti nánar verklag og annað fyrirkomulag, en þær
alvarlegustu lutu að því að landið sem um ræddi þyrfti að vera komið undir
viðmiðiunarmörkin sem eru í viðauka reglugerðarinnar eftir 10 ár þ.e. gildistíma
einnar landbótaáætlunar.  Slíkt er ekki og hefur aldrei verið raunhæf krafa og
aukinheldur ekki framkvæmanleg, þrátt fyrir að aðgangur væri af ótakmörkuðum
mannafla og fjármagni.  Með því mætti segja að krafan væri sú að landbótastarfi
sauðfjárbænda ætti að ljúka í eitt skipti fyrir öll á næstu 10 árum. Þessar
athugasemdir settu því gæðastýringuna í heild í uppnám og á því ber Landgræðslan
fulla ábyrgð.

LS hefur alla tíð undirstrikað þá túlkun reglugerðarinnar að þó að viðmiðunarmörkin
séu auðvitað takmarkið, í ljósi þess að þegar þeim er náð er landbótaáætlunar ekki
lengur þörf, þá er það jafnljóst að þeim verður í flestum tilvikum ekki náð á gildistíma
einnar áætlunar.  Ein áætlun verður að taka við af annari.  Þetta ítrekaði LS strax við
setningu reglugerðarinnar, með bréfi til Atvinnuvegaráðuneytisins,
Matvælastofnunar og Landgræðslunnar í mars 2014, á fundum með öllum
framangreindum stofnunum sem og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Bændasamtökin hafa haldið fram sömu sjónarmiðum. Þrátt fyrir þetta hélt
Landgræðslan sig við framangreinda túlkun.  Þegar sú staða varð ljós var ákveðið að
fara fram á það við Atvinnuvegaráðuneytið að reglugerðinni yrði breytt til að taka af
öll tvímæli um að ein landbótaáætlun gæti tekið við af annari.  Þegar þetta er skrifað
hefur ráðuneytið fallist á að leggja fram breytingar.  Þær tillögur eru nú til umsagnar
og nefndin sem fjallar um þessi mál hér á fundinum hefur haft aðgang að þeim.



Matvælastofnun tekur eins áður sagði ákvörðun um hvort landbótaáætlanir eru
metnar gildar eða ekki.  Stofnunin hefur ekki hafnað neinni áætlun enn og hefur því
engum verið vísað úr gæðastýringunni á þeim forsendum.  Jafnframt var
fyrirframgreiðsla gæðastýringar greidd í byrjun mars eins og venja er.  Vonandi leysist
málið farsællega, en eftir sem áður lýsi ég fullri ábyrgð á hendur Landgræðslunni fyrir
að setja þetta mikilvæga mál í uppnám af þarflausu.

Aðalfundur 2014 samþykkti að skipa sérstakan starfshóp til að skoða
sauðfjársamninginn og móta áherslur varðandi nýjan.  Umræða um það verkefni er
komin í gang og samþykkti Búnaðarþing 2015 meðal annars ítarlega ályktun um þetta
efni. Í þeirri ályktun er gert ráð fyrir að nálgast samningsgerðina með nýjum hætti.
Búnaðarlagasamningur verði efldur og gerður að rammasamningi um starfsumhverfi
þar sem meðal annars verði fjallað um tollverndina.   Undir þeim hatti verði gerðir
undirsamningar.  Þar er átt við samninga í þeim þremur búgreinum þar sem þeir eru
nú í gildi og ef til vill fleiri. Markmið hins nýja samings verði ekki síst að stækka og
efla íslenskan landbúnað, auka gæði búvöru, efla rannsóknar og vísindastarf sem og
sókn á erlenda markaði, ásamt fjölmörgu öðru sem lesa má nánar um í samþykkt
Búnaðarþings

Sjö fulltrúar sátu í starfshópi LS, sem var undir minni forystu. Hópurinn hélt þrjá
formlega fundi en mikil tími fór í umfjöllun milli funda, ekki síst á lokaspretti
vinnunnar.  Skýrsla hópsins liggur fyrir aðalfundi 2015 og markmiðið er að fundurinn
móti stefnu um áhersluatriði nýs samnings, en BÍ heldur á samningsumboðinu.

Ég vonast til þess að við getum átt góðar og hófstilltar umræður hér á fundinum um 
áhersluatriði nýs samnings. Þetta er okkar stærsta kjaramál og það er mikilvægt að 
við förum af þessum fundi með skýrt mótaðar áherslur.  Mér er það full ljóst að við 
erum ekki sammála um allt í okkar starfsumhverfi.  Sumir vilja breyta og jafnvel bylta,
en aðrir vilja helst framlengja gildandi samning lítt eða óbreyttan.  Hver sem 
niðurstaða fundarins verður þá skal ég lofa ykkur einu.  Því betri samstöðu sem við 
náum sjálf, því betri árangurs megum við vænta við samningaborðið. Það vita þeir 
sem hafa staðið í svona samningagerð fullvel og það veit líka fulltrúi viðsemjandans 
sem hér situr með okkur.

Kæru fundarmenn.  Mál er að linni svo við getum farið að ganga hér til þeirra 
fjölmörgu verka sem fyrir liggja.  Ég þakka meðstjórnarmönnum mínum, 
forystumönnum aðildarfélaga og sauðfjárbændum öllum fyrir samstarfið á liðnu 



kjörtímabili, sérstaklega  þakka ég Sigurði Eyþórssyni fyrir samstarf og vináttu.  Ég hef
ákveðið að gefa kost á mér til að leiða samtökin okkar áfram fái ég stuðning ykkar til 
þess.  Það eru umbrotatímar framundan en líka spennandi áskoranir. Við skulum 
sækja fram saman.  Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 er settur.


