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Skýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2014/2015 

 

Í þessari skýrslu verður stiklað á stóru um störf stjórnar LS frá aðalfundi 2014 og fram í mars 

2015. Framvinda mála frá síðasta aðalfundi er kynnt í sér skýrslu og kemur því ekki fram hér. 

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

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

Böðvar Baldursson , Þórhildur Þorsteinsdóttir og Atli Már Traustason meðstjórnendur. 

 

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

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

Traustason og Böðvar Baldursson. Í árshátíðarnefnd LS sitja Jón Eiríkur Einarsson, Laufey 

Guðmundsdóttir og Guðmundur Jónsson.  Fulltrúi LS í stjórn Ístex er Sigríður Jónsdóttir. 

Eignarhlutur samtakanna í Ístex er 15,6% 

 

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

fundi hennar 22. júlí og eftirfarandi bókað: "Ákveðið að nýta ekki heimild búvörulaga til 

útgáfu viðmiðunarverðs á lamba- og kindakjöti að þessu sinni..  Heimildin byggir á skýru 

ákvæði 8. greinar búvörulaga nr. 99/1993 og samtökin áskilja sér allan rétt til að nýta hana 

aftur síðar."  Stjórnin taldi ekki skynsamlegt að gefa út verð við þær aðstæður sem uppi voru, 

fremur en árið 2013.  Hinsvegar ollu verð haustsins vonbrigðum og stjórnin sendi frá sér 

eftirfarandi fréttatilkynningu þann 13. ágúst þegar að fyrstu verð komu fram:  

 

"Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda lýsir vonbrigðum með fyrstu afurðaverðskrár haustsins, sem nú hafa litið 

dagsins ljós frá sláturhúsi KVH og kjötafurðastöð KS. Verði verðskrár annarra sláturleyfishafa svipaðar er útlit 

fyrir að afurðaverð standi í stað frá því í fyrra. Það þýðir að verð til bænda verður tæpar 600 kr/kg fyrir 

lambakjöt og 175 kr/kg fyrir annað kindakjöt. 

Afurðaverð til íslenskra sauðfjárbænda er orðið mjög lágt í alþjóðlegum samanburði. Meðalverð fyrir lambakjöt 

skv. nýjustu verðskrám er áþekkt og í Póllandi. Sé það borið saman við afurðaverð í 17 öðrum Evrópulöndum er 

það hærra í fjórtán þeirra (allt að 60%). Einu samanburðarlöndin þar sem verðið er lægra eru Eistland og 

Rúmenía. Til að nefna nokkur dæmi er verðið nú um 740 kr/kg í Bretlandi, 760 kr/kg í Danmörku og 820 kr/kg í 

Svíþjóð. 

Sauðfjárbændur hvetja sláturleyfishafa til að sækja betur fram í markaðs- og sölustarfi fyrir lambakjöt. Allt útlit 

er fyrir að metfjöldi ferðamanna sæki Ísland heim í sumar og í því felast mikil tækifæri. Jafnframt hefur komið 

fram í fréttum að umframeftirspurn er eftir kjöti á innanlandsmarkaði, sem mæta hefur þurft með innflutningi. 

Íslenska lambakjötið hefur ekki verið nýtt til að fylla það tómarúm. Til að byggja greinina upp til framtíðar þarf 

að styrkja þennan þátt verulega í sessi og efla erlenda markaðssókn um leið." 

 

Í sláturtíð enduðu verðskrár því miður með því að afurðaverð breyttist lítið sem ekkert milli 

ára. Þá er miðað við verðið eins og það var haustið 2013 með þeim viðbótargreiðslum sem 



greiddar voru 2014 á innlegg fyrra árs.  Lambakjöt hækkaði semsagt um 0,4% en annað 

kindakjöt lækkaði hinsvegar um 1%.   Sláturfélag Suðurlands tilkynnti í febrúar 2015  um 2,4% 

afkomutengda viðbótargreiðslu á allt innlegg og var hún greidd bændum í lok þess mánaðar.  

Þegar þetta er skrifað hafa engar aðrar afurðastöðvar kynnt að fyrirætlanir um slíkar 

greiðslur.  Það er þó ekki útséð um það, því þegar aðalfundur LS var haldinn 2014 var voru 

engar afurðastöðvanna  búnar að tilkynna um viðbótargreiðslur, en endirinn varð sá að þær 

greiddu bændum allar viðbót nema Fjallalamb.  Meðalverð fyrir lambakjöt varð 599  kr/kg en  

174 kr. kg fyrir annað kindakjöt.  Þá er framangreind viðbótargreiðsla SS talin með.    

 

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 

verulega, einkanlega nautakjöti en þess gætir líka í svína- og alifuglakjöti.   Enginn 

innflutningur hefur þó verið á kindakjöti, þrátt fyrir að hann sé heimill og tollkvótum fyrir 

kindakjöt hafi verið úthlutað.  Verðið erlendis er einfaldlega ekki samkeppnisfært við verðið 

hér innanlands.  Verðlagning kindakjöts tekur þó mið af öðru kjöti á markaðisvo aukinn 

innflutningur hefur líka áhrif á það þó með óbeinum hætti sé. 

 

Heildarsala kindakjöts innanlands varð 6.590 tonn sem er 33 tonnum minna en 2012 (-0,5%).  

Neysla  á mann varð 20,2 kíló á árinu sem er 200 gramma samdráttur frá 2013.  Verð í 

smásölu lækkaði um 2,1% á árinu. 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. 

 

Útflutningur 2014 – Tekjur FOB verð. 

2014      

 Gærur Ull og band 

Kjöt og 

kjötafurðir Heildartekjur Hlf 

ESB 331,1  334,1  635,9  1.301,1  41,5% 

Evrópa annað 62,6  15,8  1.024,8  1.103,1  35,2% 

N-Ameríka 12,6  14,7  230,3  257,6  8,2% 

Asía 8,8  27,2  434,2  585,9  16,6% 

Alls  415,0  391,8  2.325,2  3.132,1   

 13,3% 12,0% 74,2%   

 



Nokkrar breytingar urðu á mörkuðum. FOB verð á kjöti lækkaði um tæp 6%. Mest er það 

vegna sterkara gengi krónunnar. Gærur lækkuðu um 5% þó að hækkanir undanfarinna ára 

hafi fjarri því gengið til baka. FOB verð á gærum var tæplega 3,6 sinnum hærra í íslenskum 

krónum en 2009. Útflutningsverðmæti alls var rúmur 3,1 milljarður króna sem er um 400 

milljónum minna en árið 2013, en áþekk tala og 2012. Þrír fjórðu verðmætisins voru vegna 

kjöts og kjötafurða, 13,2% eru gærur og afgangurinn ull og ullarvörur. Rúm 76% verðmætisins 

komu frá Evrópu en mikilvægust einstöku löndin eru utan ESB, Noregur, Færeyjar og 

Rússland.  Noregur er verðmætasta einstaka landið, en svo koma Hong Kong (Kína) og 

Bandaríkin. 

 

Heildarsala var ársins varð því 10.031 tonn samanborið við 9.416 tonn árið 2013, sem er 6,5% 

aukning, eða 615 tonn í magni talið. 

Þar af seldust 6.590 tonn á innanlandsmarkaði 2014 samanborið við 6.623 tonn árið 2013. 
Það er 0,5% minna, eins og fram kemur hér að framan. Hinsvegar voru flutt út 3.441 tonn 
samanborið við 2.793 tonn árið 2013, eða ríflega 23% meira. Birgðir í árslok voru 5.972 tonn 
sem er 108 tonnum minna en í árslok 2013 (-1,8%). 

Framleiðsla ársins varð 10.100 tonn alls sem er svipað og heildarsalan.  2013 var hún 9.892 
tonn og var aukningin því 2,1%. 

2014 er fyrsta árið á þessari öld þar sem heildarsala og framleiðsla fer yfir 10 þúsund tonn.. 

Á árinu var nokkuð deilt um ásetningshlutfall.  Hlutfallið er ekki ákvarðað í sauðfjársamningi 

heldur er það árleg ákvörðun ráðherra að fenginni tillögu framkvæmdanefndar 

búvörusamninga.  Aðalfundur LS 2013 ályktaði eins og kunnugt er að hlutfallið skyldi hækka í 

þremur áföngum úr 0,6 í 0,75.  Framkvæmdanefnd búvörusamninga tók tillit til þeirrar 

ályktunar og hlutfallið hækkaði úr 0,6 í 0,65 vegna ársins 2014.  Aðalfundur LS 2014 snéri 

hinsvegar við fyrri samþykkt og vildi ekki hækka hlufallið meira en orðið var.  Sú ályktun var 

send  framkvæmdanefnd búvörusamninga á sama hátt og ályktunin 2013. Ályktunin kom 

til afgreiðslu á fundi nefndarinnar 27. ágúst 2014.  Þar var samþykkt með þremur 

atkvæðum að hlutfallið yrði 0,7 árið 2015 og ráðherra staðfesti þá tillögu. Formaður LS 

greiddi atkvæði gegn tillögunni en einn sat hjá.  Sent var bréf til ráðherra eftir fund 

framkvæmdanefndar þar sem vakin var athygli á samþykkt aðalfundarins.  Ekki var því 

tekið tillit til ályktunarinnar 2014 og að óbreyttu verður hlutfallið hækkað í 0,75 í haust í 

samræmi við ályktunina frá 2013.  Þessi ákvörðun hefur fengið talsverða gagnrýni og 

koma m.a. til umræðu á Búnaðarþingi 2015, þó að þar væri ekki ályktað um málið. 

 

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

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

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

Alls fór vagninn á 12 uppákomur útum land sl. sumar. Samstarf hélt áfram við Meistarafélag 

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

kynningarnar sjálfar þar með talið stjórn LS sem tók þátt í kynningu sem skipulögð var á 



menningarnótt í Reykjavík.  Fjölmenni kom þar og smakkaði lambakjöt á Óðinstorgi. Um 

annað markaðsstarf vísast til skýrslu framkvæmdastjóra MK. 

 

Hinn árlegi kjötsúpudagur var haldinn fyrsta vetrardag, 25. október, nú í tólfta sinn. Boðið var 

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

nokkrum öðrum verslunum. Dagskráin á Skólavörðustíg  er skipulögð af verslunareigendum 

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

fjölmiðlum og var umfjöllunin var mjög jákvæð, eins og endranær. 

 

Laugardaginn 23. ágúst fundaði stjórn LS í Reykjavík.  Að loknum fundi tóku stjórnarmenn 

þátt í grillveislu og fjölskylduskemmtun Lambakjot.is sem fram fór á Óðinstorgi og var hluti af 

dagskrá Menningarnætur í Reykjavík. 

 

Sunnudaginn 24. ágúst var síðan haldið vestur á firði þar til fundar við bændur.  Farið var á 

Barðaströnd, Dýrafjörð, Önundarfjörð og Súgandafjörð og rætt um stöðu sauðfjárræktarinnar 

á svæðinu og landinu í heild.  Heimsóknin hófst á Brjánslæk þar sem stjórn og 

framkvæmdastjóra var boðið til hádegisverðar og bændur af svæðinu mættu á spjallfund.  

Síðan var farið í skoðunarferð um svæðið undir leiðsögn Barða Sveinssonar í Innri-Múla.   Við 

Dynjanda í Arnarfirði tóku síðan Þorvaldur H. Þórðarson á Stað í Súgandafirði, þáverandi 

formaður félags sauðfjárbænda á Vestfjörðum, á móti hópnum, ásamt fleiri forystumönnum 

bænda á svæðinu.  Farið var í heimsókn á Hrafnseyri og síðan haldið á Ketilseyri í Dýrafirði 

þar sem hópnum var boðið til kvöldverðar.  Þar voru jafnframt mættir bændur af svæðinu til 

spjallfundar. Eftir matinn var farið í heimsókn á Kirkjuból í Valþjófsdal í Önundarfirði og í Botn 

í Súgandafirði. Leiðsögn um svæðið auk Þorvaldar veittu þeir Ómar Dýri Sigurðsson á 

Ketilseyri, Guðmundur Steinar Björgmundsson á Kirkjubóli í Valþjófsdal og Björn Birkisson í 

Botni.  Á mánudag var farið í samskonar heimsóknir í Strandasýslu.  Þar voru bæirnir 

Tröllatunga, Húsavík, Klúka, Heydalsá og Laxárdalur heimsóttir auk þess sem efnt var til 

spjallfundar í Sauðfjársetrinu í Sævangi.  Leiðsögn um svæðið veittu þeir Viðar Guðmundsson 

í Miðhúsum og Guðbrandur Björnsson á Smáhömrum, formaður félags sauðfjárbænda í 

Strandasýslu 

 

Gengist var fyrir tveimur viðburðum í samvinnu við KEX hostel á Skúlagötu og Bændablaðið, 

annarsvegar rúningskeppninni "Gullnu klippurnar" sem haldið var í tengslum við aðalfundinn 

2014 og hinsvegar hrútaþukl sem haldið var sl. haust. Rúningskeppnin gekk út á að keppa í 

rúningi á tíma.  Sigurvegari varð Julio Cesar Gutierrez frá Hávarsstöðum í Leirársveit og hlaut 

hann að launum verðlaunagripinn "Gullnu klippurnar".   Hrútaþuklið fór fram á þann veg að 

óvanir þuklarar spreyttu sig á að dæma hrúta og hafði sá sigur sem fór næst mati ráðunautar 

frá RML.  Þar sigraði tónlistarmaðurinn Júníus Meyvant.  Báðar uppákomurnar höfðu þann 

tilgang að kynna sauðfjárræktina nánar fyrir almenningi í Reykjavík, sem hefur lítil tengsl við 

sauðfjárræktina og búa til skemmtilegan viðburð um leið.  Bæði rúningskeppnin og 



hrútaþuklið tókust vel og voru vel sótt.  Gullnu klippurnar verða að nýju daginn eftir 

aðalfundinn 2015 þ.e. laugardaginn 28. mars. 

 

Í árslok 2014 hafði 151 fengið nýliðunarstyrki í sauðfjárrækt, þ.a. hafa 54 fengið úthlutað 

tvisvar, 30 þrisvar, 16 fjórum sinnu og 5 fimm sinnum. Heildarfjárhæð styrkja 2008-2014 er 

209,2 milljónir króna. Styrkt hafa verið kaup á tæplega 37.500  gripum, sem eru tæp 8% af 

fjölda vetrarfóðraðra kinda í landinu.  Þar sem fyrstu 50 gripirnir eru aldrei styrktir er um að 

ræða viðskipti með um 45.000 gripi alls sem eru þá 9,5% heildarinnar.  LS hefur nú látið af 

umsjón með nýliðunarstyrkjum en það færðist til Búnaðarstofu um sl. áramót eins og aðrar 

styrkveitingar sem byggja á búvörusamningum. 

 

Meðalfallþungi dilka hækkaði um 340 grömm milli ára og varð 16,33 kíló, sé miðað við landið 

allt.  Árið var mjög gott norðanlands en mjög votviðrasamt sumar gerði heyskap sunnan- og 

vestanlands víða erfiðan.  Síðustu tölur um heildarfjölda vetrarfóðraðra kinda eru 476.300 á 

landinu öllu.  Þær eru frá 2012, en búfjártalning 2013 fór ekki fram á vegum MAST.  Boðað 

hefur verið að tölur vegna 2014 birtist vorið 2015. 

 

LS sendi fjögur mál til Búnaðarþings 2015.  Öllum  þeirra sér stað í endanlegum ályktunum 

þingsins þ.e. um upprunamerkingar, fjarskipti, tilraunabúið á Hesti og útflutning 

landbúnaðarvara.  

 

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

Ullarnýtingargreiðslur skv. sauðfjársamningi voru áður hluti af ullarverðinu samkvæmt 

árlegum samningum Ístex, BÍ og LS (um 70%) en þær eru nú greiddar sérstaklega til 

innleggjenda ullar af Bændasamtökunum, á svipaðan hátt og aðrar opinberar greiðslur sem 

samtökin sjá um að greiða út skv. sauðfjársamningi. Greiðslurnar byggjast á yfirlitum frá 

ullarkaupendum um innlagða ull eftir gæðaflokkum, sem þeim er ætlað að skila til BÍ. 

Ullarverðið sjálft er markaðsverð ákveðið af kaupanda eða kaupendum á sambærilegan hátt 

og sláturleyfishafar gefa út verðskrár fyrir kjöt á hverju hausti. Kaupendur sem skuldbinda sig 

til að safna ull af öllu landinu geta fengið stuðning til að mæta söfnunarkostnaði. Aðeins Ístex 

hefur sótt um og fengið slíkan stuðning. Öðrum aðilum er þó frjálst að kaupa ull ef hún er 

gæðametin og upplýsingum skilað til BÍ. 

 

Upphæð ullarnýtingargreiðslunnar skv. sauðfjársamningi fer eftir eftir innlögðu magn í 

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

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

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

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

 

Eins og oft hefur komið fram á þá eru það einungis 1. flokks ull sem unnið er úr band hér 

heima. 2. flokks ullin hentar ekki í þá vinnslu.  Vegna sívaxandi hlutdeildar 2. flokks í 



framleiðslunni undanfarinn ár hefur verðmunur milli H1 og H2 verið aukinn verulega síðustu 

ár. Hann er nú 44% og árið 2014 varð sú ánægjulega niðurstaða að hlutdeild 1. flokks jókst að 

nýju í heildarframleiðslunni. Vonandi heldur sú þróun áfram. 

 

Á árinu urðu miklar hræringar varðandi Ístex.  Ljóst verð að þeir þrír stofnenda félagsins sem 

starfa eða hafa starfað þar undanfarinn áratug voru tilbúnir að selja sína hluti þ.e. þeir 

Guðjón Kristinsson, Jón Haraldsson og Viktor Guðbjörnsson.  Þeir eiga 11.44% hlutur hver 

eða alls 34.3%.  Fjórði stofnandinn, Jóhann Tr. Sigurðsson hætti störfum hjá félaginu 2004 

 

Eftir að ljóst varð að framangreindir hlutir væru til sölu 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 skiptir 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 24,3% á 3-5 árum, en félagið keypti sjálft 10% með stefnuna á 

að selja það aftur. 

 

Kaup bænda fara fram í gegnum viðskiptasamningar sem gilda út 2018. Þeir sem gera slíka 

samninga fá 15% álag á verðskrá Ístex  fyrir sitt ullarinnlegg lofa um leið að nota  27% af 

heildarverðmætinu til að kaupa hlutabréf. Það sem af er hafa innleggjendur af 75% 

heildarverðmætis ullarframleiðslunnar í vetur samþykkt að vera með.  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. 

 

Aðalfundur 2014 samþykkti að skipa sérstakan starfshóp til að skoða sauðfjársamninginn og 

móta áherslur varðandi nýjan samning, en umræða um það verkefni er komin í gang og 

samþykkti Búnaðarþing 2015 m.a. ítarlega ályktun um þetta efni.  Þrír stjórnarmenn tóku 

sæti í starfshópnum m.a. formaður LS sem einnig leiddi hópinn, en fjórir fulltrúar í viðbót 

voru kjörnir á aðalfundinum 2014.  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. 

 

Í tengslum við þetta starf tók framkvæmdastjóri LS saman ítarlega greinargerð um markmið 

gildandi sauðfjársamnings og stöðu þeirra nú.  Þeirri skýrslu er dreift í fundargögnum. Þá var 

ákveðið að ráðast í gerð skýrslu um samfélagslega þýðingu sauðfjárræktar þ.e. hvaða þýðingu 

greinin hefur í hinum dreifðu byggðum, um verðmætasköpun innan hennar og hvað hún 

leggur til þeirra samfélaga þar sem hún er stunduð.  Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri 

var ráðin til verksins og var skýrslunni skilað í mars 2015.  Hún verður kynnt sérstaklega á 

aðalfundinum 2015   



 

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

og fróðleik um íslenska sauðfjárrækt og tengd efni.  Varaformaður, framkvæmdastjóri og aðrir 

stjórnarmenn hafa  einnig sinnt slíkum verkefnum.  Formaður og varaformaður hafa að mestu 

séð um að sækja aðalfundi félaga ásamt stjórnarmanni af viðkomandi félagssvæði eftir 

atvikum. Í ár hafa bændur á svæðnum verið sóttir heim fyrir fundi til að nýta ferðrnar til að 

kynnast svæðinu nánar.  Þá hafa verið haldnir samráðsfundir með þeim stofnunum sem hafa 

mest áhrif á starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar þ.e. atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 

Matvælastofnun og Landgræðslunni.  Einnig var fundað með fulltrúum umhverfis- og 

auðlindaráðuneytisins, Vegagerðarinnar, Norðurlandsskóga og Skógræktarfélags Íslands á 

starfsárinu.  Tilgangur slíkra funda er einkum að kynna samþykktir aðalfundar, koma á 

framfæri sjónarmiðum varðandi reglusetningu önnur skoðanaskipti er varða starfsemi 

sauðfjárræktarinnar í heild. 

 

Formaður tók snemma árs á móti stórum hópi norska sauðfjárbænda frá Hörðalandi í Noregi.  

Hópurinn sótti hann heim á Grund í Grýtubakkahreppi og fékk kynningu á íslenskum 

sauðfjárbúskap.  Í þakklætisskyni var hjónunum á Grund boðið, sem þau þáðu, að sitja 

ársfund sauðfjárbænda á Hörðalandi og kynna þar íslenska sauðfjárrækt.  Norsku samtökin 

greiddu allan ferða- og upphaldskostnað. 

 

Veruleg vinna var á árinu tengd innleiðingu nýrrar gæðastýringarreglugerðar sem tók gildi í 

ársbyrjun 2014.  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 MAST sem ákveður endanlega að hvort að 

áætlanirnar teljist fullnægjandi eða ekki.  Þegar umsagnir Landgræðslunnar tóku að berast 

bændum kom í ljóst 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 oftsinnis 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. 

 

LS hefur alla tíð undirstrikað þá túlkun reglugerðarinnar að þó að viðmiðunarmörkin séu 

auðvitað það sem að er stefnt, 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 ANR, MAST og Landgræðslunnar í mars 2014 og 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 ljóst var ákveðið að fara fram á það við ANR 

að reglugerðinni yrði breytt til að taka af öll tvímæli um að ein landbótaáætlun tæki við af 

annari.  Þegar þetta er skrifað hefur ráðuneytið fallist á að leggja fram breytingar.  Þær 

tillögur eru nú á leið til umsagnar og ættu að komast í framkvæmd um upp úr 

mánaðamótunum mars/apríl.  MAST tekur eins áður sagði ákvörðun um hvort 

landbótaáætlanir eru metnar gildar eða ekki.  Stofnunin hefur 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.   

  

Ný lög um dýravelferð og búfjárhald tóku gildi um áramótin 2013/14.  Það var þó ekki fyrr en 

undir lok ársins 2014 sem ný aðbúnaðarreglugerð - eða reglugerð um velferð sauðfjár og 

geitfjár nr. 1066/2014 var gefin út.  Það ákvæði í reglugerðinni sem getur haft mest áhrif er að 

gólfefni úr málmi mega ekki vera meira en 40% af heildargólffleti fjárhúsa eftir 2022.  Það er 

byggt á dýravelferðarlögunum og að baki eru rannsóknir þess efnis að sauðfé eigi alltaf að 

hafa val um að leggjast á annað gólfefni en málm.  Rannsóknir sýndi að féð valdi aldrei að 

leggjast á málm ef það hafði kost á öðru.  Samkvæmt rannsókn sem gerð var við 

Landbúnaðarháskólannn 2012 eru um 6% fjárhúsa með gólfefni úr málmi eingöngu og þarf er 

mestra breytinga þörf.  Í mun fleiri tilvikum er þó gólefni úr málmi blandað saman við önnur 

efni s.s. plast eða timbur.  Áhrifin þar miðast við hvort að málmurinn er yfir 40% af heildinni 

eða ekki. Á svipuðum tíma voru settar sambærilega reglugerðir fyrir allt annað búfé.  Víða eru 

afgerandi breytingar til dæmis verða. básafjós bönnuð og þriðjungs aukning á lágmarks plássi 

fyrir svín. Á árinu voru ákvæði um bætur vegna línubrjóta skýrð í riðuveiki reglugerð (nr. 

651/2001) en þau ákvæði þóttu nokkuð óljós. 

 

Á starfsárinu komu drög að stefnu um landsskipulag til umsagnar.  LS skilaði sameiginlegri 

umsögn með Bændasamtökunum um tillöguna.  Þar var farið ítarlega yfir tillöguna og 

margvíslega hagsmuni bænda sem hún snertir. Nokkur meginatriði umsagnarinnar fara hér á 

eftir, en umsögnin í heild er mun ítarlegri. 
 

"Flestar tillögurnar í landsskipulagi má skilja sem leiðarljós fyrir sveitarfélögin sem þau geta nýtt sér við sína 
skipulagsgerð. Það er á hinn bóginn ekki skýrt hvort einhverjar tillagnanna eru hugsaðar sem beinar kröfur til 
sveitarfélaganna sem ríkisvaldið mun fylgja eftir að þau felli inn í sitt skipulag, til dæmis með því að leggjast 
gegn staðfestingu aðalskipulags, verði það ekki gert. BÍ og LS telja að landsskipulag eigi að vera leiðarljós en 
ekki fyrirmæli og það eigi að koma skýrt fram í tillögunni að þannig sé því háttað.  Það viðhorf kemur fram á 
síðunni landsskipulag.is: „Markmið landsskipulagsstefnu er að setja fram leiðarljós um landnotkun, nýtingu 
lands og landgæða sem tryggir öryggi og heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðlar að sjálfbærri 
þróun og skilvirkri áætlanagerð. Þá er landsskipulagsstefnu ætlað að stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis 
og sveitarfélaga um landnotkun og nýtingu lands.“ Þetta markmið þarf að koma skýrt fram í tillögunni sjálfri. 

Mikilvægt er að horfa ekki eingöngu til skipulagslaga heldur að samræmis sé gætt við önnur lög og verkefni hins 
opinbera. Þar má fyrst nefna náttúruverndar-, landgræðslu- og skógræktarlög sem eru nú til skoðunar hjá 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Til viðbótar má nefna ýmis lög á sviði landbúnaðar á forræði atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytisins, s.s. jarðalög, girðingarlög, lög um búfjárhald, lög um afréttarmálefni og fjallskil, 
búvörulög o.fl. Þá er einnig rétt að benda á vegalög á forræði innanríkisráðuneytisins, en veggirðingar hafa 
veruleg áhrif á landnýtingu. Öll framangreind lög snerta á margvíslegan hátt landnýtingu, hvort sem er á sviði 
landbúnaðar, ferðaþjónustu, almennrar umferðar eða annarrar starfsemi.  Þau hafa því áhrif á 
skipulagsáætlanir og framkvæmd þeirra að meira eða minna leiti og miklu máli skiptir að þar séu ekki mótsagnir 



eða misvísanir. Mikið efni er dregið saman í forsenduskýrslu sem fylgir tillögu um landsskipulag þar sem að farið 
er yfir margvíslega stefnumótun stjórnvalda sem getur tengst skipulagsmálum. Til viðbótar má vísa til 
áfangaskýrslunnar Landnotkun í dreifbýli og sjálfbær landnýting sem starfshópur á vegum umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins sendi frá sér í mars 2014. Þar eru dregin saman mörg þau fjölþættu álitaefni sem skipta 
máli varðandi landnýtingu í dreifbýli. Ennfremur má vísa til skýrslu starfshóps sama ráðuneytis um 
beitarstjórnun og sjálfbæra landnýtingu sem skilað var í janúar 2013.    

Hafa verður í huga við skipulagsgerð að nýting lands er eðlilegur hlutur. Nýtingarréttur bænda, þar með talið 
beitarréttur á afréttum, byggir á langri hefð, menningu og hefur endurtekið verið staðfestur í dómsniðurstöðum. 
Taka verður tillit til þess óbeina eignaréttar við skipulagsgerð, en það er ekki gert í fyrirliggjandi tillögu.  Bændur 
byggja afkomu sína á landnýtingu og tryggu aðgengi að beitar- og ræktarlandi. Hagsmunir þeirra eru fólgnir í 
því að nýting sé hæfileg en ekki of mikil, hvorki af hendi þeirra né annarra.  Það lýsir sér best í því að bændur eru 
einn fjölmennasti hópur landgræðslufólks hérlendis og miklu skiptir að það starf haldi áfram og eflist. Það er því 
og verður líklegast til árangurs að leita lausna með samningum ef til þess kemur að takmarka þurfi þessi réttindi 
með stjórnvaldsaðgerðum.  Það mun ekki skapa neina sátt ef byggja á slíkar ákvarðanir eingöngu á 
héraðsáætlunum Landgræðslu ríksins eins og lagt er til í fyrirliggjandi tillögu. Frekari gögn og skýrari forsendur 
þurfa að koma til. Mikilvægt er að komið verði á reglubundinni vöktun á landi á grundvelli skýrra og gagnsærra 
mælikvarða. Það þurfa að vera fyrir hendi skýr viðmið við hvaða aðstæður er heimilt að takmarka landnýtingu 
og það þarf að vera ljóst hvaða gögn liggja þar að baki hverju sinni, hver safnar þeim og hvar kostnaður við það 
fellur. Deilur standa oft um nýtingu svæða sem eru mjög stór. Innan þeirra geta síðan verið minni svæði sem 
þola vel nýtingu, önnur sem þola hana ekki og allt þar á milli. Svæðið í heild getur vel þolað ákveðna nýtingu þó 
benda megi á minni svæði innan þess, sem gera það e.t.v. ekki. Þessi minni svæði eru yfirleitt ekki afmörkuð og 
af þeim sökum er úrræði um hverfisvernd ekki raunhæft, nema þá að þau verði girt af. Útilokað má telja að 
sveitarfélög og/eða notendur standi undir þeim kostnaði sem því fylgir, auk þess sem slíkar framkvæmdir hefðu 
sjálfar verulegt umhverfisrask í för með sér." 

  

Því miður greindust þrjú ný tilfelli af riðuveiki á starfsárinu, eitt í Vatnsneshólfi í V-

Húnavatnssýslu og tvö í Skagahólfi í Skagafirði.  Í öllum tilvikum var um að ræða hefðbunda 

riðuveiki, ekki NOR-98. Hefðbundin riða greindist síðast í Flóahreppi árið 2010 en NOR-98 á 

Jökuldal árið 2012.  Ekki er lengur talið nauðsynlegt að skera alla hjörðina þar sem NOR-98 

kemur upp, en eina lausnins við hefbundinni riðu er niðurskurður.  LS hefur lagt áherslu á að 

MAST haldi fundi á þeim svæðum þar sem tilfellin greinast til að bændum gefist kostur á að 

koma á framfæri spurningum og eins að samningagerð sé flýtt eins og kostur er til að 

niðurskurður geti farið fram sem fyrst,  enda styttist í sauðburð. 

Heimsóknir á saudfe.is voru fleiri 2014 en árið undan eða  52.200 á móti 45.500 árið 2013. 

Heimsóknir eru flestar í kringum aðalfundinn og á haustin þegar verðskrár sláturleyfishafa 

eru að koma út. Gestir sem ekki koma beint inn á síðuna koma flestir í gegnum bondi.is og 

facebook.  Heimsóknir á lambakjot.is voru 161.800 á árinu, eða 36% fleiri en árið á undan..  

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

oftast reglulegir gestir. 

Hér hefur verið farið yfir það helsta úr starfi stjórnar á liðnu ári.  Eins og gefur að skilja er 

þetta síður en svo tæmandi yfirferð. Rétt er að benda á heimasíðu samtakanna þar sem 

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

því sem er efst á baugi hverju sinni. 

 



Athygli er einnig vakin á því að tæplega 2.900 manns hafa skráð sig í sauðfjárbændahóp á 

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

greininni tengist. 

 

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

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

Bændahölllinni.  Sérstakar þakkir fær Sigurður Eyþórsson framkvæmdarstjóri LS. 

 

Fyrir hönd stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda. 

Þórarinn Ingi Pétursson, formaður. 


