
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 

Framvinda mála samþykktra á aðalfundi 2014 

Allar samþykktir aðalfundar voru kynntar Bændasamtökum Íslands (BÍ) og Atvinnuvega og 

nýsköpunarráðuneytinu (ANR).  Sumum var beint sérstaklega til þeirra og þess er þá getið hér að 

neðan. 

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. 

 

Kjörnir fulltrúar á aðalfundinum: Böðvar Sigvaldi Böðvarsson, Mýrum II, Einar Guðmann 

Örnólfsson, Sigmundarstöðum, Fanney Ólöf Lárusdóttir, Kirkjubæjarklaustri og Guðrún 

Ragna Einarsdóttir, Skjöldólfsstöðum,  

Stjórn skipaði sína fulltrúa 29. apríl 2014.  Þórarinn Pétursson var skipaður formaður hópsins 

en auk þess voru Oddný Steina Valsdóttir og Böðvar Baldursson skipuð í hópinn. 

Áfangaskýrslu var skilað á formannafundi LS 1. nóv. og lokaskýrslu á aðalfundi 2015.  Um 

starf hópsins að öðru leiti vísast til skýrslu hans sem liggur fyrir aðalfundinum. 

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. 

Vísað til vinnuhóps sbr. 1. tillögu. 

3. 

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

2015 og út sauðfjársamninginn. 

Sent framkvæmdanefnd búvörusamninga á sama hátt og ályktun sama efnis 2013. 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.   
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4.  

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.  

Vísað til fagráðs sem hefur stutt málið eftir föngum.  Verkefnið er í fullum gangi á Keldum 

undir forystu Eggerts Gunnarssonar.  Fagráð mælti með framhaldsstyrk að upphæð 5 m. kr. á 

fundi í október 2014.  Alls hefur því verið varið 13 m. kr. til verkefnisins af fagfé. Vonast er til 

að fari að sjá til lands á þessu ári. 

5. 

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.   

Sent BÍ, ANR og nefnd um Hamfarasjóð í forsætisráðuneyti.  Embættismannanefnd um 

stofnun nýs "Hamfarasjóðs" er að störfum í forsætisráðuneyti en ekki liggur fyrir hvenær 

tillagna hennar er að vænta.  Þar er m.a. til umfjöllunar verkefni A-deildar Bjargráðasjóðs. 

Boðað er frumvarp fjármálaráðherra á yfirstandandi þingi um náttúrhamfaratryggingar, en 

það er ekki komið fram þegar þetta er skrifað, en þar stendur ekki til að fjalla um 

Bjargráðasjóð. Ekki hafa því gerðar neinar breytingar á sjóðnum á árinu. 

 
6. 
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 beinir því til RML og sæðingastöðvanna að 
fanghlutfall og frjósemishlutfall sæðinga verði birt og kynnt að hausti hvers afurðaárs.  
 

Sent RML.  Upplýsingar um fanghlutfall sæðishrúta og fleiri niðurstöður voru teknar saman í 

haust og birtar opinberlega. 

 

7.  

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. 

Vísað til Markaðsráðs. Þar var tekið var undir efni ályktunarinnar  MK lét vinna tillögur um 

útfærslu á aukinni markaðssókn gagnvart ferðamönnum en kostnaður reyndist of hár til að 

hægt væri að hrinda þeim tillögu  í framkvæmd á þessu ári.  Engin ábyggileg gögn liggja fyrir 

um hver neysla ferðamanna á lambakjöti og öðru innlendum matvörum er raunverulega og 

engar augljósar leiðir eru til að mæla hana.  Gerð var könnun um afstöðu veitingahúsa til 
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lambakjöts á árinu og þar kom m.a. í ljós að ferðamenn spyrja talsvert um lambakjöt, jafnvel 

meira en Íslendingar.  Málið verður áfram til umfjöllunar innan Markaðsráðs kindakjöts. 

8. 

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. 

 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. 

 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. 

 

 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. 

 

  

 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. 

 

 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.  
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Sent til BÍ og Ístex. Ullarnýtingargreiðslur 2014-15 eru með eftirfarandi stuðlum á einstaka 

flokka eftir samþykkt stjórnar BÍ á eftirfarandi tillögu stjórnar BÍ. 
 

 H1Lamb: 1,40 

 H1 og H2Lamb: 1,35 

 H2: 1,05 

 M1 Svart, grátt og mórautt: 1,1 

 M2: 0,3 

 

Að teknu tilliti til verðs Ístex er verðmunur á H1 og H2 44% í vetur.  Árið 2014 jókst hlutfall H1 

eftir margra ára þróun í hina áttina. Ístex hefur svarað einstökum liðum tillögunnar og svör 

félagsins er að finna hér að neðan. 

 
Stjórn Ístex hefur á fundi sínum þann 5. júní fjallað um þau erindi aðalfundar Landssamtaka 

sauðfjárbænda sem beint var að Ístex en þau voru eftirtalin: 

 

 Fundurinn skorar á stjórnir ÍSTEX, LS og BÍ að hrinda í framkvæmd tillögum   

“Ullarhópsins”  um bætt ullargæði. Tillögur hópsins fylgja með tillögu þessari. 

Stjórnin fór yfir tillögur hópsins og er þeim sammála og rætt var nánar um einstaka þætti. Þar á 

meðal var ákveðið að skoða mögulegt markaðsverð fyrir þófna ull sem fyrirhugað var að setja í 

úrkast. Stefnt er að því að birta sameiginlega verðskrá Ístex og Bændasamtakanna um leið og 

verðákvörðun liggur fyrir sem meðal annars feli í sér verð fyrir óhreina ull. Stefnt er að því að senda 

bréf til innleggjenda um bætt ullargæði, nú í haust. Starfsmenn í ullarþvottastöð Ístex hafa þegar 

aukið upplýsingagjöf til bænda um ástand ullarinnar sem fram kemur á afreikningum. 

 Verðmunur á H1 og H2 verði a.m.k. 250 kr/kg af hreinni ull. 

Stjórnin er sammála þeim verðmun sem lagður er til en leggur áherslu á samstarf Ístex og bænda 

við ákvörðun verðs á einstaka flokka. 

 Stjórnir LS og  ÍSTEX hvattar til að laga til þau vandamál sem upp hafa komið við söfnun ullar 

frá bændum. 

Aðstaða Ístex á Blönduósi er með þeim hætti að dreifa verður söfnun haustullar yfir 4 – 5 mánuði 

og mjög kostnaðarsamt er að bæta úr því. Stefnt er að því bæta þá hnökra sem eru á núverandi 

söfnun í góðri samvinnu við bændur og flutningsaðila. Gert er ráð fyrir að söfnunaráætlun verði 

gefin út fyrir næsta ullarár. 

 Fundurinn hvetur ÍSTEX til að greiða ullina eins fljótt og mögulegt er eftir að bændur skrá 

hana.  

Ístex telur félagið vera að greiða fyrir ull eins fljótt og kostur er enda liggur staðfesting á magni og 

gæðum ekki fyrir fyrr en þvotti er lokið. 

9. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 hvetur stjórn LS til að fylgjast  með 

framkvæmd gæðastýringar í búfjáreftirliti. Jafnframt að lagst verði gegn því að MAST fái 



Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 

heimild til sérstakrar gjaldtöku vegna gæðastýringareftirlits enda eigi ekki að þurfa sérstaka 

eftirlitsheimsókn vegna þess nú frekar en verið hefur.  

 

Sent til ANR og MAST.  Sérstök gjaldtaka vegna eftirlits með gæðastýringu hefur ekki verið 

heimiluð. Eftirlitsmenn MAST hafa kvartað yfir því að frestir til úrbóta vegna umhverfisþátta 

séu ekki raunhæfir og væntanleg verður sá frestur lengdur. 

Helsti ásteytingarsteinninn hefur verið landnýting.   Uppnám hefur orðið víða vegna þeirrar 

túlkunar Landgræðslunnar að uppfærðar landbótaáætlanir kveði á um að allt land sem þar 

er undir sé komið undir viðmiðunarmörk reglugerðarinnar á 10 árum þ.e. á gildistíma einnar 

landbótaáætlunar.  LS hefur mótmælt því kröftuglega á fundum með LGR, MAST og ráðherra 

og farið fram á að reglugerðinni verði breytt til að taka af allan vafa um að sú krafa sé hvorki 

raunhæf né framkvæmanleg. Um þetta mál er nánar fjallað í skýrslu stjórnar. 

 

10.  

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. 

 

Sent til RML.  Í svari fyrirtækisins segir m.a. "Ekki voru gerðar neinar breytingar á 

haustbókunum 2014 en RML telur vanta nánari útlistun á því hvað nákvæmlega má betur 

fara varðandi prentun. Varðandi gæðastýringuna eru ýmis atriði enn óljós eins og hvernig 

gæðahandbókin kemur til með að líta út í framtíðinni og í hvaða gagnagrunna þær 

upplýsingar verða skráðar. Bent er á að fjölgun blaða í bókunum sem ekki snúa beint að 

skýrsluhaldinu fylgir aukin prentkostnaður sem RML þyrfti þá að bera og meðan þessi atriði 

eru enn óljóst verður ekki ráðist í stórar breytingar á útliti bókanna." Fyrir aðalfundi 2015 

liggja allnokkrar tillögur um skráningu vegna gæðastýringar þar sem hvatt er til þess að hún 

verði alfarið rafræn. 

11.  

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.  

Sent til BÍ, MAST og RML.  Í svari RML segir m.a: "Gagnagrunnarnir Heilsa og Lamb hafa 

alltaf verið samtengdir. Af hálfu RML þarf að bæta kennslu á kerfið og stefnt er að því að 

halda námskeið á skýrsluhaldskerfin þegar fer að sjá fyrir enda á endurbótum þeirra og 

LAMB leysir Fjárvís af hólmi árið 2015. Einn partur af kennslu á kerfið er að kenna mönnum 

að skrá lyf og lyfjagjafir."  MAST ber ábyrgð á dýralæknahlutanum, en skv. upplýsingum 

þegar málið var tekið upp á fundi með stofnuninni í desember 2014 er vandinn aðallega að fá 

dýralækna til að skrá í kerfið með fullnægjandi hætti. Ítrekað var á fundinum að fylgja þyrfti 

því betur eftir. 

12.  

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 
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skýrar og gögn að baki henni sett þannig fram að af þeim megi sjá að gjaldskráin sé í  

samræmi við raunkostnað við eftirlitið. 

Sent til ANR og MAST.  Gjaldskránni hefur ekki verið breytt á árinu 2014 þegar þetta er 

skrifað.  Stofnunin hefur birt gögn að baki gjaldskrám þegar eftir því hefur verið leitað. Á 

árinu 2015 stendur til að ráða fleiri eftirlitsmenn í verktöku til að bæta ár miklum ágöllum á 

búfjártalningu sem komu í ljós þegar tölur fyrir 2013 voru birtar. Þær tölur voru síðan teknar 

úr birtingu aftur og boðað að nýjar tölur vegna 2014 myndu birtast nú í vor. 

Boðað hefur verið að gjald fyrir búfjáreftirlit muni í framtíðinni byggjast á áhættuflokkun, en 

vinnu við þá flokkun er hinsvegar ekki lokið.  Eins og er vinnur MAST eftir tímabundinni 

gjaldskrá sem byggir á tímagjaldið skv. 8. gr. reglugerðar nr. 567/2012 um gjaldskrá fyrir 

eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar.  Þessi tímabundna gjaldskrá nær 

bara til eftirlits með sauðfé og hrossum en búast má við breytingum þegar að framangreindri 

vinnu við áhættuflokkun lýkur. 

13. 

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. 

Sent til ANR og MAST.    Þann 18. júní 2014 var svari sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

við fyrirspurn Þórunnar Egilsdóttur þingmanns Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi 

dreift á Alþingi.  Í svarinu kemur fram afstaða ráðherra til stöðu mála og er það því birt hér 

að neðan. 

 1.     Hver er afstaða ráðherra til gildandi varnarlína vegna sauðfjársjúkdóma?  

    Um varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma gildir auglýsing nr. 793/2009. Á árinu 2007 hóf 

Matvælastofnun vinnu við endurskoðun á auglýsingu nr. 155/1987, um varnarlínur 

sauðfjárvarnarsvæða, með það að markmiði að leggja niður þær línur þar sem sjúkdómastaða helstu 

sauðfjársjúkdóma beggja vegna línanna væri orðin sambærileg í kjölfar markvissra aðgerða þar að 

lútandi. Einnig var talið mögulegt að ná fram sparnaði með þessum aðgerðum sem hægt yrði að nýta 

til betra viðhalds á þeim girðingum sem eftir stæðu og voru metnar nauðsynlegar. 

    Ekki er kunnugt um annað en að vel hafi tekist til með fækkun varnargirðinga á árinu 2009 í kjölfar 

auglýsingar nr. 793/2009 og unnið hefur verið að niðurrifi aflagðra girðinga í samræmi við fjármagn 

þar að lútandi. Matvælastofnun, sem annast alla framkvæmd við viðhald varnargirðinganna, hefur á 

undanförnum árum unnið að gerð gagnagrunns um legu og ástand núverandi varnargirðinga og 

verður þeirri vinnu væntanlega lokið á þessu ári. 

    Fyrirhugað er að skipa starfshóp til að annast heildarendurskoðun á núverandi fyrirkomulagi vegna 

sauðfjárveikivarnarlína þar sem m.a. væri tekið tillit til sjúkdómasjónarmiða og hagrænna áhrifa. 

    2.     Hyggst ráðherra vinna í samræmi við viljayfirlýsingu um viðhald varnargirðinga sem undirrituð 

var af þáverandi ráðherra 23. apríl 2013?  

    Framangreind viljayfirlýsing var gerð af þáverandi atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra í tengslum 

við undirritun samkomulags um ráðstöfun sjóða sem innheimtu hafði verið hætt til, á grundvelli laga 

nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Framangreint 
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samkomulag skilaði 40 millj. kr. til viðhalds varnarlína á árinu 2013 en tillaga Matvælastofnunar til 

fjárlaga fyrir árið 2014, þar sem gert var ráð fyrir að veitt yrði 35,5 millj. kr. framlag vegna 

varnargirðinga til að hefta útbreiðslu sauðfjársjúkdóma, náði ekki fram að ganga. 

    Með vísan til svars við 1. tölul. telur ráðherra að fyrir þurfi að liggja áætlun um þörf á viðhaldi 

varnargirðinga. 

Fjármunir til viðhalds varnargirðinga verða óverulegir árið 2015.  Fyrir liggur að ekki hefur 

verið staðið við viljayfirlýsingu þáverandi ráðherra frá 2013.  Á árunum 2013 og 2014 voru 

tryggðir fjármunir til verksins og hægt var að sinna brýnustu viðhaldsverkefnum.  Hinsvegar 

hefur vandinn ekki verið leystur og útlit fyrir áframhaldandi baráttu vegna málsins. 

14. 

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. 

Sent til Vegagerðarinnar og MAST. Fundur haldinn með Vegagerðinni 6. júní 2014.  Skv. 

upplýsingum sem fram komu á fundinum er verklag þetta alltaf til endurskoðunar.  

Viðurkennt var að vandamál hefðu komið upp haustið 2013, en verklag hefði verið 

endurskoðað í kjölfarið. 

15. 

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. 

Sent til Umhverfisstofnunar og BÍ. Skráningar á tjóni bænda fóru fram sumarið 2014. 

Umhverfisstofnun er að fara yfir niðurstöður þeirra. BÍ mun fylgja málinu eftir gagnvart UST 

með það fyrir augum að veiðar eða aðrar skipulegar mótvægisaðgerðir verði leyfðar, en 

niðurstaða þess er ekki ljós ennþá. 

16. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 samþykkir að aðalfundur LS árið 2015 verði 

haldinn dagana 26.-27. mars 2015 

Eftir því var farið. 

17. 

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

liggja fyrir 

Innra mál LS. 

18. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 samþykkir fjárhagsáætlun LS 2014 eins og 

hún liggur fyrir 

Niðurstöður liggja fyrir fundinum nú. 
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19. 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014 samþykkir að starfskjör stjórnar LS verði 

óbreytt til aðalfundar 2015. 

Eftir því var farið. 

Mál sem vísað var til stjórnar 

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. 

Ekki frekari aðgerðir.  Stjórn telur ekki rétt að hlutast til um tryggingamál einstakra bænda. 

2.  

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. 

Vísað til fagráðs.  Ekki náðist að taka málið fyrir þar þegar þetta er skrifað, en það verður 

gert síðar. 

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. 

Ekki frekari aðgerðir.  Tillagan er efnislega röng í ljósi þess að MAST leitaði eftir og fékk 

heimild stjórnvalda fyrir gjaldtökunni. 
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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. 

Ekki frekari aðgerðir: Sjálfstætt eftirlit er með heilbrigði og hollustu afurða:  Eðlilegra er að 

svipting opinberra greiðslna vegna dýravelferðar komi inn inn í næstu samninga. 

5. 

 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. 

Rætt á fundi með Vegagerðinni á sama tíma og mál nr. 14.  Stofnunin vísar til laga og telur 

sig sinna verkefninu í samræmi við þau. 

 


