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1. Mál til framtíðarnefndar

1.1 Skýrsla nefnar LS um nýjan sauðfjársamning

Samningsmarkmið nýs sauðfjársamnings.

Lokaskýrsla starfshóps

Inngangur

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

Hlutverk starfshópsins voru skv. samþykktinni:

 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. 

Að auki var eftirfarandi samþykkt aðalfundar 2014 vísað til starfshópsins: 

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.

Starfshópurinn skilaði áfangaskýrslu á formannafundi sem haldinn var í nóvember 2014 og 
rædd þar, og nú þessari 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, 

Fulltrúar stjórnar: Þórarinn Pétursson var skipaður formaður hópsins en auk þess voru 
Oddný Steina Valsdóttir og Böðvar Baldursson skipuð í hópinn. 

Hópurinn hélt þrjá fundi og tvo símafundi  en átti að öðru leiti samskipti með tölvupósti.

Í nefndinni var lögð fram samantekt framkvæmdastjóra LS um markmið gildandi 
sauðfjársamnings þar sem farið var yfir þau og reynt að meta árangur þeirra.

Áhersla starfshópsins hefur frá upphafi verið á að taka saman áhersluatriði nýs 
sauðfjársamnings. Í því felst jafnframt að meta kosti og galla núverandi samnings.

Í neðangreindum punktum er farið yfir þau efnisatriði sem starfshópurinn hefur fjallað um og
leggur sameiginlega fyrir aðalfund.
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Hópurinn mun starfa sem nefnd aðalfundar LS og mun fjalla áfram um skýrsluna auk þeirra 
tillagna sem fundinum berast og snerta efni hennar.  Markmiðið er að aðalfundur LS marki 
stefnu um áhersluatriði nýs sauðfjársamnings sem hægt er að nota til að hefja markvissan 
undirbúning viðræðna við stjórnvöld.

Almenn atriði

 Prósentur eru ekki skilgreindar nákvæmlega á liði í samningsmarkmiðum þar sem 
samninganefnd verður að hafa svigrúm til að ljúka því verki sem henni verður falið. 
Samninganefndin mun eðlilega ekki samþykkja samning nema að hún treysti sér til að 
mæla með honum við bændur.  

 Tillögurnar byggja ekki á neinum kollsteypum en snúast í hnotskurn um að fækka 
verkefnum samningsins, auka vægi gæðastýringar og byggðasjónarmiða, en draga úr 
vægi greiðslumarks.

 Allur stuðningur í nýjum samningi skilyrðist við sauðfjárrækt á lögbýlum.

Almennar beingreiðslur

 Dregið verði úr vægi greiðslumarks um 10% á samningstímanum 
 Sett verði ákveðin framleiðsluskylda (20 kíló kindakjöts pr. ærgildi) sem verði forsenda

þess að fá fullar beingreiðslur. Framleiðsluskyldan verði 16 kg (80%) við gildistöku nýs 
samnings og hækki síðan um hálft kíló á ári þar til 20 kílóum er náð.

 Framleiðsluskylda taki tillit til þeirra sem slátra snemma og hvetji ekki til þess að 
slátrun færist aftar á árið en nú er.

Gæðastýring

 Gæðastýringin verði efld og vægi hennar aukið á samningstímanum. 
 Álagsgreiðslur greiðist á alla framleiðslu gæðastýrðra búa.
 Fyrirkomulagið verði að mestu óbreytt en gætt að því að kröfur séu ávallt 

raunhæfar og framkvæmanlegar.
 Faglegur grunnur fyrir mat á sjálfbærni beitarnota verði styrktur og 

landnýtingarþáttur gæðastýringarinnar taki mið af því. 

Býlisstuðningur (Nýr liður)

 Byggðatengdur stuðningur
 Skipt í þrjú þrep eftir stærð búa. Föst fjárhæð á bú í hverju þrepi en ekki greiðsla á 

hvern  grip
 Gildi fyrir hjarðir með fleiri en 100 vetrarfóðraðar kindur.  Stuðningur verði mun 

veigameiri fyrir bú sem hafa aðalviðurværi sitt af sauðfjárrækt  

Ullarnýting

 Verði með svipuðum hætt áfram í nýjum samningi.  Greiðslurnar þurfa  að ýta undir 
aukna verðmætasköpun úr ull.
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Geymslugjald

 Fjármuni ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning.  Verði ekki í nýjum
samningi.

Ónýttar beingreiðslur

 Fjármunir ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning. Föst ráðstöfun í 
nýjum samningi.

Markaðsmál (Ný útfærsla)

 Fast fjármagn til markaðsmála í stað ótryggs eins og nú.

Svæðisbundinn stuðningur

 Fjármuni ætti að færa annað t.d. á gæðastýringu eða býlisstuðning.  Verði ekki í nýjum
samningi.

Beingreiðslur 64 ára regla

 Verði ekki í nýjum samningi.  Öllum skertum eða ónýttum beingreiðslum verið 
ráðstafað á sama hátt í nýjum samningi.

Nýliðun 

 Verði með svipuðum hætt áfram í nýjum samningi.

Þróunarverkefni

 Verði með svipuðum hætti áfram í nýjum samningi.

Jarðrækt

 Fjármagn til þessa verkefnis á að koma úr búnaðarlagasamningi. Skilvirkara er að öll 
jarðræktin sé á einum stað en ekki þremur eins og nú. Um leið ætti að efla stuðning 
við jarðræktina í heild, ekki þó með tilfærslu frekara fjármagns úr sauðfjársamningi.

1.2 Um nýja búvörusamninga
Aðalfundur BSNÞ haldinn á Kópaskeri 10.3 2015, lýsir yfir ánægju meða ályktun búnaðarþings
um búvörusamninga. 

B.S.N.Þ. leggur áherslu á eftirfarandi þætti í gerð nýs búvörusamnings:

 Að fjárhæð stuðningsins hækki. 
 Að nýr samningur tryggi viðgang rannsókna, þróunar og grunnmenntun í 

landbúnaðarfræðum. 
 Að í nýjum samning verði lögð áhersla á að vernda innlenda framleiðslu fyrir því að 

flutt verði inn dýraafurðir sem framleiddar eru við lakari aðstæður og kröfur en gerðar
eru til innlendrar framleiðslu og að öll áhersla verði lögð á að hindra innflutning 
erlendra sjúkdóma. 
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 Leggur áherslu á mikilvægi þess að kostnaður við eftirlits- og úttektarkerfi ný 
samnings verði ekki óheyrilegur og að sem hæðst hlutfall framlags renni beint til 
bænda.

 Að tekið verði tillit til byggðasjónarmiða, landbúnaðar sem grunnatvinnuvegur er 
mismikilvægur eftir landssvæðum og verður að taka tillit til þess í nýjum samningi. 

 Tryggja verður framlög til rekstrar sameiginlegra kerfa s.s. skýrsluhalds sem skulu 
áfram rekin á félagslegum grunni. 

 Leggur áherslu á að ríkisstuðningur færist á milli manna án þess að menn þurfi að 
kaupa sig inn í hann. 

 Leggur áherslu á mikilvægi þess að stöðuleiki verði í ríkisstuðning á milli ára hjá 
einstökum framleiðendum. 

1.3 Um búvörusamninga
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að í þeim samningum sem framundan eru við ríkisvaldið verði 
stuðningur við jarðrækt aukinn.

1.4 Um nýjan sauðfjársamning
 Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til að hefja sem fyrst viðræður um nýjan 
sauðfjársamning við ríkið. 

Greinargerð:  Tíminn líður hratt og sama ár og samningur okkar rennur út eru 
alþingiskosningar.  Það  væri gott ef samningurinn væri í höfn fyrir kosningar.

1.5 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að skoðað verði gaumgæfilega hvort að ekki séu til betri leiðir heldur 
en núverandi beingreiðslur til þess að styrkja búskap á fjárbúum. 

Greinargerð: Athuga mætti hvort að gripagreiðslur og búsetustyrkir væru eitthvað sem að 
kæmu sér betur.

1.6 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 10. mars 2015 

varar eindregið við því  að afnema beingreiðslur til bænda í því formi sem þær eru nú í vegna 
þess að með því gæti svo farið að lánastofnanir gjaldfelldu öll fasteignalán sem eru með veði í
jörðum bænda.

Greinargerð: Eins og nú háttar til er greiðslumark jarða hluti af fasteignaveði jarða og má þar 
einu gilda hvort lán hefur verið tekið vegna fasteignakaupa, húsbygginga, vélakaupa eða 
vegna kaupa á greiðslumarki.  Verði greiðslumark fellt niður á jörðum að hluta eða að öllu 
leyti getur lánastofnun gjaldfellt öll veðlán á viðkomandi jörð.

1.7 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 
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Febrúar 2015 leggur til að í nýjum sauðfjársamning verði settir á framkvæmdastyrkir til 
nýbygginga, breytinga og endurbóta á eldri fjárhúsum.

1.8 Um ráðstöfun ónýtts greiðslumarks
Félag sauðfjárbænda á Héraði  og Fjörðum haldinn 27, Febrúar 2015 á Arnhólsstöðum

í Skriðdal vill beina því til aðalfundar LS  hvort megi nýta ónýtt greiðslu mark til styrktar 
nýliðun í sauðfjárrækt í formi leigu á greiðslumarki til fjögurra ára 

Greinargerð: Þar sem nýliðun í sauðfjárrækt er mikilæg fyrir landsbyggðina alla mætti færa 
rök fyrir auknum útgöldum sem stuðla að búsetu um landið allt. Útfærslur mætti svo skoða í 
framhaldi.

1.9 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði leggur til að stuðst verði í öllum megin atriðum við 

núgildandi samning þegar kemur að gerð nýs samnings. Stefnt skal að því að nýr samningur 
verði til tíu ára.

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

 Stöðugleiki hefur verið í starfsumhverfi sauðfjárbænda.
 Jafnvægi hefur náðst milli framleiðslu og sölu sauðfjárafurða.
 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.

1.10 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 10. mars 2015 

telur að við gerð nýs sauðfjársamnings skuli stuðst í öllum meginatriðum við núgildandi 
samning.  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 kjarabætur 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.
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 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.

1.11 Um nýjan sauðfjársamning
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í  Vestur Húnavatnssýslu haldinn í matsal SKVH 9. 

mars 2015 varar við afgerandi breytingum á gildandi samningi um starfsskilyrði 
sauðfjárræktar. Verði farið að greiða út á t.d. ræktað land, landstærð, kornrækt og annað, 
jafnvel óskylt sauðfjárbúskap mun það leiða af sér aukinn mismun milli einstakra bænda, 
jarða og einnig landshluta. Verði greiðslumark einstakra jarða skert verulega frá því sem nú er
skekkir það veðhæfni margra jarða með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. 

2. Mál til stjórnsýslunefndar

2.1 Um landnýtingu í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu
Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum beinir því til Landsamtaka sauðfjárbænda 

að fylgja því eftir að landbúnaðarráðuneytið endurskoði ákvæði reglugerðar um gæðastýrða 
sauðfjárframleiðslu, nr. 1160/2013, sem fjalla um landnýtingu framleiðenda og 
landbótaáætlanir, 

Nauðsynlegt er að reglugerðarákvæðin verði færð til samræmis við kröfur og markmið
búvörulaga um að landnýting sauðfjárbænda verði sjálfbær. Gildandi reglugerð felur hins
vegar í sér stórkostlegar kröfur til sauðfjárbænda um uppgræðslu lands óháð beitarþunga og
án þess að lagaheimild sé fyrir slíkum kröfum. Þá er Landgræðslunni selt sjálfdæmi um
útfærslu þessara krafna, jafnvel þótt stofnunin hafi algjörlega brugðist í að leggja mat á þróun
gróðurs þar sem gildar landgræðsluáætlanir hafa verið á síðustu 10-15 árum.  

Greinargerð: Forsögu gæðastýringar má rekja til samnings um framleiðslu sauðfjárafurða,
sem lögfestur var á árinu 2000. Grunnhugmyndin að baki gæðastýringu var að taka upp
samræmt gæðakerfi í sauðfjárrækt á ábyrgð búgreinarinnar sjálfrar. 

Lögfesting meginreglna gæðastýringar fór fram með lögum nr. 101/2002, um breytingar á
búvörulögum nr. 99/1993. Þar kom fram að gæðastýrð sauðfjárrækt væri framleiðsla
sauðfjárafurða samkvæmt gæðakerfi Bændasamtaka Íslands sem ráðherra staðfesti, sbr. 1.
mgr. 41. gr. þágildandi búvörulaga.

Lagaákvæðum um gæðastýringu var breytt nokkuð með breytingarlögum við búvörulög, nr.
58/2007. Ekki var um neinar efnisbreytingu að ræða um forsendur landnýtingarþáttar
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gæðastýringar. Meginreglur gæðastýringar koma nú fram í 2. mgr. 41. gr. búvörulaga
svohljóðandi:

Með gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu er átt við framleiðslu á dilkakjöti samkvæmt
kröfum um velferð búfjár, sjálfbæra landnýtingu og hollustu afurða. Gæðastýrð
sauðfjárframleiðsla skal m.a. ná til landnota, aðbúnaðar og umhverfis, sauðfjárskýrsluhalds,
jarðræktar, fóðrunar, heilsufars og lyfjanotkunar. Framleiðsluaðferðir og framleiðsluaðstæður
skulu skjalfestar.

Í 12. gr. reglugerðar um gæðastýringu nr. 1160/2013, koma fram nýjar kröfur til
landnýtingarþáttar gæðastýringar.

Landnýting framleiðanda skal vera sjálfbær á öllu því landi sem hann tilgreinir í
umsókn sinni og skal það land jafnframt standast viðmið um ástand samkvæmt þeim kröfum
sem settar eru í viðauka I. Framleiðandi skal eingöngu nýta land sem tilgreint er í umsókn.
Landbótaáætlun skv. 15. og 16. gr. skal gera fyrir beitiland sem uppfyllir ekki kröfur
samkvæmt viðauka I.

Stóra breytingin er að ekki er lengur fullnægjandi að landnýting sé sjálfbær, eins og lögin
kveða á um, heldur skal land almennt standast tiltekin viðmið um ástand!!!  Þessi viðmið eru
ákveðin í sérstökum viðauka sem fylgir reglugerðinni.

Land sem hefur verið lítið gróið í árhundruð varð með reglugerðinni ófullnægjandi sem
beitarsvæði, jafnvel þótt mikið sé af vel grónu beitilandi á viðkomandi svæði og beitarálag
óverulegt. Með reglugerðinni er gerð er krafa um landbótaáætlanir þar sem gróður er í
framför.

Eðli landnýtingarkrafna samkvæmt reglugerðinni er í ósamræmi við lagaákvæði sem um
málið gilda. Þessu verður að breyta tafarlaust.

Landnýtingaráætlanir hafa verið í gildi á ýmsum svæðum í um 10-15 ár. Landgræðslan hefur
haft eftirlit með þeim svæðum. Ekki hefur verið skilað neinum úttektum eða skýrslum um
þróun gróðurs á svæðunum. Það virðist því hafa verið vegna getuleysis við eftirlit með eldri
áætlunum að kallað var eftir því að Landgræðslan fengi nánast sjálfdæmi um uppgræðslu á
Íslandi, sem sauðfjárbændur eiga að greiða fyrir, þrátt fyrir að nýting þeirra sé nú þegar
sjálfbær.

Á þeim svæðum sem landbótaáætlanir hafa verið til staðar sl. 10-15 ár á félagssvæði
sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum, hefur gróður verið í bata. Landsvæðin eru víðáttumikil
og þar bæði vel og illa gróin svæði. Landið er hins vegar víðfemt með umfangsmikil
gróðursvæði og beitarálag því lítið. Aukinn gróður skýrist af litlum beitarágangi, góðu
veðurfari og ýmis konar uppgræðsluverkefnum, sem eru ótengdar gæðastýringu.
Landnýtingin er fyllilega sjálfbær og það virðist í raun vera tilviljunarkennt á hvaða bændur er
lagður klafi landbótaáætlana.

Það er augljóst að engir hafa meiri hagsmuni af því að gróðurnýting sé sjálfbær en
sauðfjárbændur.
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Í ljósi alls framangreinds er mikilvægt að Landsamtök sauðfjárbænda beiti sér fyrir því að
reglugerð um gæðastýringu verði endurskoðuð. Reglugerðinni verð breytt þannig að þar
verði gerðar kröfur um sjálfbæra landnýtingu sem í öllum aðalastriðum verði á ábyrgð
sauðfjárbænda sjálfra. Eðli máls samkvæmt má gera ráð fyrir eftirliti Landgræðslunnar, en
skyldur verði látnar fylgja því eftirliti um að styðja tillögur stofnunarinnar með rökum og
gögnum um þróun gróðurs á einstökum svæðum. Þannig mætti viðhafa þær gróðurmælingar
sem ný reglugerð gerir ráð fyrir, en bíða með ákvarðanatöku um að fella niður gildandi
landbótaáætlanir og/eða auka kröfur landbótaáætlana, þar til gróðurmælingar hafa farið
fram í nokkur ár.

2.2 Um eftirlit með gæðastýringu (landnýting) - Frá Sigríði Jónsdóttur
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 krefst þess að Landgræðslan láti þegar

í stað af árásum sínum á landbótaáætlanir bænda í gæðastýrðri  sauðfjárframleiðslu. Að 
öðrum kosti  feli  sjárvarútvegs- og landbúnaðarráðherra öðrum aðilum en Landgræðslunni  
eftirliti og úttekt á landi sem nýtt er við gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 

2.3 Um eftirlit með gæðastýringu (gæðastýringarmöppur)
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 krefst þess  að Mast sinni þeirri 

skyldu sinni að yfirfara gæðastýringarmöppur í eftirlitsferðum sýnum.

Greinargerð: Töluvert hefur borið á því að eftirlistmenn Mast skoði ekki 
gæðastýringarmöppur í heimsóknum sínum. Þetta á sér í lagi við þegar eftirlits dýralæknar 
koma í fjósaskoðanir á blönduð bú. Einnig eru dæmi þess að ekki sé litið á aðrar skepnur en 
nautgripi í þessum heimsóknum.

2.4 Um fyrirkomulag skráninga vegna gæðastýringar
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 leggur til að stjórn LS beiti sér fyrir 

því að skráningar vegna gæðastýringar verði settar inn í skýrsluhaldskerfið.

2.5 Um skil á skráningum vegna gæðastýringar
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í S-Þing haldið að Ýdölum 10. mars. 2015 beinir því 

til stjórnar LS að öllum gæðastýringareyðublöðum verði hægt að skila rafrænt til MAST. Þá 
væri æskilegt að fækka  eyðublöðum og gera þau skilvirkari.

 Greinargerð: Með breyttu fyrirkomulagi á búfjáreftirliti verður eftirlit með gæðahandbók 
óreglulegt og hætta á að útfylling á henni verði ekki eins vel unnin og æskilegt  er.
Skil á gæðastýringarblöðum gætu verið á sama tíma og haustbækur.

2.6  Um skil á skráningum vegna gæðastýringar
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði beinir því til LS að vinna að því að hægt sé að skila öllum 

gæðastýringarskýrslum rafrænt til MAST.

Greinargerð:  Nú þegar er hægt að vinna margar þessara skýrslna í hinum ýmsu tölvuforritum
en ekki hægt að senda þær þannig til MAST.  Slíkt hlýtur að spara vinnu við 
úttektarheimsóknir til bænda og flýta fyrir úrvinnslu þessara gagna og gæti þ.a.l. minnkað 
kostnað við þessar heimsóknir.
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2.7 Um gjaldskrá vegna búfjáreftirlits
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 samþykkir að stjórn LS beiti sér fyrir 

því að Mast fari eftir 8. Gr. reglugerðar 567/2012 og geri betur grein fyrir gjaldskrá vegna 
búfjáreftirlits. 

Greinargerð: Samkvæmt 8. gr. reglugerðar  567/2012 á Mast að rukka tímagjald kr 8348 fyrir 
vinnu við dýraeftirlit. Mast bjó til sína eigin gjaldskrá byggða á þessu tímagjaldi, í einhverjum  
tilfellum er rukkað eftir búfjárfjölda, en í öðrum fyrir unna tíma.

3. Mál til fagnefndar

3.1 Um merkingar á kjötvörum
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, 

leggur til að allar íslenskar kjötvörur í neytendapakkningum verði merktar með 
grunnupplýsingum um vöruna á erlendum tungumálum ásamt ýtarlegum upplýsingum á 
íslensku. 

3.2 Um upprunamerkingar á kjöti
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði skorar á LS að ganga hart fram í kröfum um 

upprunamerkingar á öllu kjöti.

Greinargerð:  Þó nokkuð hefur verið flutt inn af kjöti að undanförnu og flest af því með mjög 
lítilli merkingu eða jafnvel engri.  Þessu þarf að breyta.  Einnig er mikilvægt að halda  á lofti  
sérstöðu lambakjötsins, að kjötið verði til  í okkar hreinu Íslensku náttúru.  Þar koma góðar og
glöggar merkingar sterkt inn. 

3.3 Um merkingar á sauðfjárafurðum
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 samþykkir að merki LS verði notað 

við upprunamerkingar á íslenskum sauðfjárafurðum. 

Greinargerð: Þar sem upprunmerkingar á matvælum  eru að verða skylda er mjög mikilvægt 
að Íslenskar búvörur hafi áberandi merkingar, þar sem neytendur geti treyst því að varan sé 
frá grunni framleidd á Íslandi. Stjórn LS hafi forgöngu í málinu og fái BÍ til þess að vinna málið 
í samstarfi við önnur búgreinafélög og sláturleyfishafa.

3.4 Um tilraunabúið á Hesti.
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015,

leggur áherslu á að áfram verði haldið öflugu ræktunar- og rannsóknarstarfi á fjárbúinu á 
Hesti. Og að sauðfjárræktendum verði tryggður aðgangur að erfðaefni því sem stofninn hefur
yfir að ráða. 

3.5 Um skráningu á vanhöldum lamba
Aðalfundur BSNÞ haldinn á Kópaskeri 10.3. 2015 beinir því til LS að hvetja til að 

skráning á ástæðum vanhalda lamba verði bætt.

Greinargerð: Mikið tjón verður hjá sauðfjárbændum vegna vanhalda á lömbum frá því þau 
komast á legg og fram að slátrun. Tjónið mælist í milljónatugum. Lítið er um nákvæmar 
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skráningar á því afhverju þessi lömb drepast t.d. fyrri hluta sumars. Til að draga úr þessu þarf 
að fara í öflugri skráningar.

Hugsanlega mætti semja við einhvern hóp bænda um slíkar skráningar. Það er eitt af 
sóknarfærum bænda til að ná bættri afkomu að draga úr þessu tjóni.

3.6 Um þróun BLUP kynbótamats fyrir endingu áa.
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til að beita sér fyrir því að þróað verði 

BLUP kynbótamat fyrir endingu áa.

Greinargerð: Ending áa hefur áhrif á afkomu sauðfjárbúa og væri því eftirsóknarvert að geta 
kynbætt markvisst fyrir þessum eiginleika.

3.7 Um nýtingu örmerkja (frá stjórn)
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2015 beinir því til fagráðs í sauðfjárrækt að 

marka stefnu um örmerkjavæðingu í sauðfjárrækt í samstarfi við RML.

Greinagerð: Áhugi bænda á notkun örmerkja er alltaf að aukast. Æskilegt er að fyrir liggi 
leiðbeiningar um hvaða tæknilausnir eru heppilegastar fyrir íslenskan markað, bæði hvað 
varðar búnaðinn sjálfan svo og útfærsla á tölvuforritum á vegum Bændasamtakanna.

3.8 Um notkun óerfðabreytts fóður í sauðfjárrækt (frá stjórn)
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda felur stjórn LS að beita sér fyrir því að 

íslensk sauðfjárrækt nýti ekki fóður úr erfðabreyttu hráefni. Stefnt skal að því að allt 
kjarnfóður sem nýtt er í greininni verði úr hráefnum sem ekki hefur verið erfðabreytt.

Greinargerð: Miklar deilur hafa verið um erfðabreytt matvæli undanfarin ár.  Neytendur eru 
margir hverjir tortryggnir á þau þó að rannsóknir hafi ekki sýnt fram á neikvæð áhrif.  
Hinsvegar er jafnljóst að margir sækjast eftir að kaupa matvæli sem eru ekki erfðabreytt eða 
byggja ekki á fóðri úr erfðabreyttum hráefnum.  Sauðfjárræktin hérlendis á þarna sóknarfæri 
til að undirstrika sérstöðu sína. bæði í ljósi þess að kjarnfóðurnotkun er mjög takmörkuð og 
vandalaust er að nálgast fóður úr óerfðabreyttu hráefni. Af þeim sökum er rétt að stefna að 
því að greinin verði að fullu laus við notkun á erfðabreyttu fóðri innan fárra ára.

4. Mál til byggðanefndar

4.1 Um dýralæknaþjónustu á Austurlandi
Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum sem haldinn er að Arnhólsstöðum í Skriðdal

27.febrúar beinir því til aðalfundar LS að MAST komi dýralæknamálum á svæðinu í lag með 
að lágmarki einni 100%  fastri stöðu starfandi dýralæknis á vegum embættisins.

Greinargerð: Það er ekki hægt að setja lög um velferð dýra og reglugerð um velferð búfjár þar
sem bændur eru skildugir að leita til dýralæknis og svo eiga skepnur það til að veikjast utan 
hefðbundins opnunartíma, en hafa svo engann samningsbundinn dýralækni starfandi á mjög 
stóru landbúnaðarsvæði.

4.2 Um ljósleiðarasamband í sveitum
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til þess að vinna kröftuglega að því með 

stjórnvöldum að lagður verði ljósleiðari heim á hvern bæ um allt land sem allra fyrst.
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Greinargerð: Eins og allir vita er gott netsamband ekki lengur bara eitthvað sem gaman væri 
að hafa.  Heldur er það bráðnauðsynlegt vegna vinnu, náms og einfaldlega til að  halda 
landinu í byggð. 

4.3 Um háttsemi fjölmiðla
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til þess að vinna að því með stjórn 

Bændasamtakanna að haldið verði til haga neitunum, hundsunum og óbilgirni tiltekinna 
fjölmiðla og/eða fjölmiðlamanna varðandi birtingar á greinum og tilsvörum eða leiðréttingum
forsvarsmanna bænda vegna fréttaflutnings eða fréttatilbúnings þessara sömu aðila og það 
síðan alltaf látið birtast í næsta Bændablaði á eftir ásamt/með þeirri klausu sem ekki fékkst 
birt.  Þetta gæti orðið fastur liður í Bændablaðinu okkar sem til dæmis gæti heitið 
“Rangfærslur og leiðréttingar”.

Greinargerð: Oft hefur bændum borist til eyrna að í gegnum tíðina hafi verið erfitt að fá 
fjölmiðla og fjölmiðlafólk til þess að birta leiðréttingar á rangfærslum um íslenskan 
landbúnað.  En það er ekki nóg að bændur frétti það á skotspónum, heldur verður að tíunda 
það rækilega með skipulögðum hætti í Bændablaðinu ásamt því hvað ekki fékkst birt og nafni
þess fjölmiðlamanns sem stóð í vegi birtingarinnar.  Á þann hátt einan er hægt að koma því á 
framfæri við almenning að ekki sé allt sem sýnist í fréttaflutningi af íslenskum landbúnaði.

4.4 Um viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Hótel Rjúkanda 18 febrúar 

2015 Beinir því til Landsamtaka sauðfjárbænda að þau þrýsti á að MAST setji nægt fjámagn til
viðhalds á sauðfjárveikivarnargirðingum.

4.5 Um viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í V-Hún haldinn í matsal SKVH 9. mars 2015 krefst 

þess að fjármagni verði veitt til viðhalds varnargirðinga eins og lög kveða á um. Nú nýverið 
hafa komið upp riðutilfelli í þremur hjörðum á landinu, það eitt sýnir að hvergi má slaka á í 
sjúkdómavörnum. Fundurinn krefst þess að MAST sinni ávallt þeirri skyldu sinni að viðhalda 
og hirða um sauðfjárveikivarnargirðingar.

5. Mál til markaðsnefndar

5.1.  Um rekstur grillvagns MK
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, fer 

fram á að Markaðsráð kindakjöts stórhækki framlagið sem fylgir grillvagninum. 100.000.- kr. 
eru löngu hættar að duga fyrir hráefni á eins dags kynningu og að óbreyttu treystir félagið sér
ekki til að taka þátt í fleiri slíkum verkefnum.

5.2 Um markaðsmál lamba- og kindakjöts
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, 

leggur til að hafin verði markaðssókn með íslenskar kjötvörur til ferðamanna og mötuneyta. 
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Fundurinn fer fram á að sláturleyfishafar snúi sér af alvöru að því að selja 
ferðamannastöðum og veitingahúsum lamba- og kindakjöt til ferðamanna, með það að 
markmiði að framboð lambakjötsrétta á matseðlum verði stóraukið. 

Einnig leggur fundurinn áherslu á að mötuneytum standi ætíð til boða góðar vörur og 
þjónusta til að þau geti boðið kostgöngurum sínum upp á lamba- og kindakjöt sem allra 
oftast.

Það er ótækt að hráefnið í alla helstu rétti íslenska eldhússins liggi óhreyft í frysti 
meðan innflutt kjöt rennur í gegnum eldhús veitingastaðanna árið um kring. 

Það er einnig ótækt að börnin í skólamötuneytunum fái orkurýrar og lélegar máltíðir 
þegar nóg er til af indælu lambakjöti handa þeim öllum. 

5.3 Um íslenska kjötsúpu
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að íslensk kjötsúpa verði gerð að „þjóðarrétt íslendinga“  

Greinargerð: Það að kjötsúpan sé þjóðarréttur gerir það að verkum að ferðamönnum finnst 
þeir knúnir til þess að smakka hana. Ekki er verið að gera lítið úr því að kjötsúpa er á 
boðstólum mjög víða en betur má ef duga skal, átak mætti gera í að auglýsa hana og einnig 
mætti nota t.d. lambalæri í meira mæli í súpuna þar sem að þetta þyrfti að vera svona 
„gourmet“ réttur.

5.4 Um markaðsmál lambakjöts
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 fer fram á að Markaðsráð kindakjöts ásamt Landsamtökum sauðfjárbænda, 
beiti sér að fullu afli við að hvetja afurðastöðvar og kjötvinnslur til aukinnar vöruþróunar og 
vandaðrar meðhöndlunar í allri framleiðslu á lambakjöti svo lambið haldi sínum sessi sem 
einhver besti biti sem hugsast getur. 

5.5 Um markaðsmál lambakjöts
Aðalfundur Sauðfjárbændadeildar BSNÞ haldinn á Kópaskeri 10.3. 2015 ályktar: 

Stóraukið verði markaðsstarf í sölu lambakjöts, vöruþróun og rannsókna á sviði markaðsmála.

5.6 Um markaðsmál lambakjöts
Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til að vinna áfram að því að koma 

lambakjöti að á skyndibitastöðum um land allt.  Leggja þarf ríka áherslu á að auka 
innanlandsneyslu með meira framboði af tilbúnum réttum eða einhverju sem er þægilegt og 
fljótlegt að elda á nútima heimili.

Greinargerð: Lítið sést enn af lambakjöti í boði á skyndibitastöðum nema helst í formi 
kjötsúpu. Þetta þarf að breytast.  Lambakjöt er  hollt og heilsusamlegt og slíkt hlýtur að vera 
hægt að selja bæði íslendingum og erlendum gestum.  Því þurfa að fylgja upplýsingar og 
fræðsla svo að við náum til ferðamannsins.

5.7 Um uppgjör fyrir sauðfjárafurðir
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í S-Þing haldin að Ýdölum 10.mars.2015

skorar á sláturleyfishafa að bæta uppgjör fyrir sauðfjárafurðir. Þannig að það komi fram
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hvað sé borgað fyrir kjöt, hvað sé borgað fyrir gærur og hvað fyrir innmat. Núverandi uppgjör
er ekki nógu glöggt.

6. Mál til allsherjarnefndar

6.1 Um ásetningshlutfall
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 leggur til að ásetningshlutfall hækki upp í 0,75 haustið 2015 og haldi svo áfram 
að hækka út samninginn upp í 1,00. 

Greinargerð: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2013 ályktaði að hækka ætti hlutfallið
í þremur áföngum upp í 0,75, þannig að það yrði komið í þá tölu árið 2016.  Hækkun í 0,65 
haustið 2013 var í samræmi við þá samþykkt.  Hinsvegar tók aðalfundur LS málið upp á nýju 
árið 2014.  Þá var horfið frá fyrri stefnu og ályktað að hlutfallið skyldi vera 0,65 út gildandi 
sauðfjársamning þ.e. út árið 2017.  Ráðherra fór gegn þessi tillögu s.l haust og hækkaði 
ásetningshlutfallið í 0,70.

6.2 Um ákvörðun á ásetningshlutfalli fyrir árið 2015
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Vestur Húnavatnssýslu haldinn í matsal SKVH 9. 

mars 2015 lýsir vanþóknun á afskiptum fulltrúa annarra búgreina við afgreiðslu á 
ásetningshlutfalli í Framkvæmdanefnd búvörusamninga á liðnu hausti. Þar sem fulltrúi 
kúabænda og garðyrkjunnar réðu með afgerandi hætti ásetningshlutfalli sauðfjárbænda, sem
var í andstöðu við samþykkt aðalfundar LS. Fundurinn beinir því til aðalfundar LS 2015 að 
mótmæla harðlega svona viðbrögðum.

6.3 Um söfnun ullar
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn í Brún þann 17. 

Febrúar 2015 beinir því til stjórnar LS að vinna að því með Ístex að söfnun ullar gangi hraðar 
fyrir sig og verði með betri hætti en nú er.

6.4 Um söfnun ullar
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í S-þing haldin að Ýdölum 10.mars 2015

Telur fyrirkomulag ullarsöfnunar á félagssvæðinu alls óásættanlega og 
skorar á stjórn Ístex að bæta þar úr fyrir næsta haust.

6.5 Um búvélaprófanir
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og á Fjörðum haldinn 27. Febrúar 2015 á 

Arnhólsstöðum Skriðdal beinir því til aðalfundar L.S. 2015 um að bændasamtökin kanni hvort
sé möguleiki að endurvekja búvélaprófanir sem voru starfræktar fyrir alllöngu síðan.

Greinargerð: Það sem búvélar bænda eru orðnar allt of dýrar væri rétt að prófa sumar af 
þessum tækjum við íslenskar aðstæður, þó ekki þurfi endilega að hafa sama fyrirkomulag á 
prófunum sem voru viðhafðar áður fyrr. Það mætti hugsa sér að semja við eitthvað býli að 
taka að sér prófanir á vélum og öðru því sem við kemur búrekstri t.d. rúlluplasti, en að 
sjálfsögðu í samráði við Bændasamtökin
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6.6 Um rannsóknir á bragðgæðum lambakjöts sem framleitt er í mars og apríl
Aðalfundur F.S.H.F. haldinn að Arnhólsstöðum 27 feb 2015 beinir því til aðalfundar L.S 

að álykta um að gerð verði rannsókn á bragðgæðum lamba sem slátrað er í mars og apríl. 
Sérstaklega hvort munur er á gæðum kjöts af geltum og ógeltum hrútlömbum.

Greinargerð:  Árið 2010 var reglugerð um kjötmat sláturlamba breytt á þann veg að ógelt 
hrútlömb hættu að vera lömb í páskaslátrun. Um svipað leyti var tekið fyrir að leikmenn 
mættu gelda hrútlömb og er einungis dýralæknum heimilt að framkvæma slíka aðgerð. Ekki 
finnast neinar rannsóknir sem styðja þessar ákvarðanir. Þar sem umtalsverður kostnaður 
fylgir því að fá dýralækna til að framkvæma þessar aðgerðir og misgott aðgengi er að 
dýralæknum eftir svæðum, er nauðsynlegt að taka þessar ákvarðanir til endurskoðunar. 
Kanna þarf einnig hvort um er að ræða raunhæfan mun á gæðum afurða. 

7. Mál til heilbrigðisnefndar

7.1 Um smitvarnir í sauðfjárrækt
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, 

leggur áherslu á að hreinu sauðfjárræktarhéruðin njóti allrar mögulegrar verndar gegn 
smitsjúkdómum, svo þessi auðlind geti nýst um alla framtíð. 

7.2 Um fyrirkomulag skimunar gegn riðuveiki
Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 12. mars 2015 samþykkir að stjórn LS beiti sér fyrir 

því að búið verði að rannsaka öll sýni sem tekin eru í sláturhúsum á haustin vegna riðuveiki 
síðasta lagi 15.  des. ár hvert.

Greinargerð: Í ljósi þess að riðutilfelli eru að koma upp nú í byrjun árs og lóga þarf fé, er 
nauðsynlegt að ljúka greiningu sýna eins fljótt og kostur er. Með því að klára greiningu 
sýnanna fyrir fengitíma er hægt að komast hjá því að lóga lambfullu fé.

7.3 Um sauðfjársjúkdóma
Aðalfundur BSNÞ haldinn á Kópaskeri 10.3.2105 ályktar. Í ljósi fjölgunar riðu- og 

garnaveikitilfella, verður að auka vitund bænda um mikilvægi sjúkdómavarna og varnalína. 
Eftirlitsaðilar þ.e. Mast og dýralæknar gegna þar lykilhlutverki.

Ræða þarf hvort rétt sé að loka á flutning fjár á milli líflambasölusvæða. Hvort rétt sé að taka 
hrúta á sæðingarstöð af riðusvæðum. Hvort breyta þurfi fyrirkomulagi 
garnaveikisbólusetninga. Hvort menn séu almennt upplýstir um allar þær ástæður sem eru 
fyrir þeim takmörkunum sem í gildi eru varðandi flutninga á fé og heyi. 

7.4 Um rannsóknir á sauðfjársjúkdómum
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Hótel Rjúkanda 18 febrúar 

2015 beinir því til Landsamtaka sauðfjárbænda að þau beiti sér fyrir því að það rannsóknir 
verði auknar á sauðfjársjúkdómum .

Greinargerð:  Það hefur aukist stórlega að í sláturhúsum sé skrokkum hent eða klippt af þeim 
vegna ýmissa sjúkdóma t.d. lungna-, brjósthimnu- eða lífhimnubólgu.
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7.5 Um bóluefni gegn kregðu
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Hótel Rjúkanda 18 febrúar 

2015 hvetur Landsamtök sauðfjárbænda til að þrýsta á að það verði farið að framleiða 
bóluefni við kregðu.

8. Mál til fjárhagsnefndar

8.1 Um ráðstöfun arðgreiðslna frá Ístex
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu, haldinn í Þingborg 9. mars 2015, 

leggur til að LS verji hluta af arði sínum af hlutabréfum í Ístex hf. til að stækka eign sína í Ístex 
hf. og létti þar með undir með sauðfjárbændum við að eignast meirihluta í fyrirtækinu.   

8.2 Reikningar LS 2014

8.3 Fjárhagsáætlun LS 2015

8.4 Félagskerfi sauðfjárbænda (frá stjórn LS)
Aðalfundur LS 2015 felur stjórn samtakanna að vinna greinargerð um hvernig standa 

skuli að fjármögnun samtakanna, ef og þegar tekna af búnaðargjaldi nýtur ekki lengur við.  Í 
niðurstöðunum skal gera tillögur um hvernig fjármagna eigi samtökin með félagsgjöldum og á
annan hátt, sem og um aðrar þær skipulagsbreytingar sem kunna að vera nauðsynlegar 
vegna þess.  Stjórnin skal kynna drög að greinargerðinni á formannafundi 2015 og leggja 
síðan endanlegar tillögur fyrir aðalfund LS 2016.  Stjórninni er heimilt að leita sér 
utanaðkomandi ráðgjafar við verkefnið.

8.5 Starfskjör stjórnar LS 2015-2016
Aðalfundur LS 2015 leggur til að starfskjör stjórnar verði óbreytt til aðalfundar 2016

8.6. Tímasetning aðalfundar 2016
Aðalfundur LS 2015 leggur til að aðalfundur LS 2016 fari fram dagana 7.-8. apríl 2016 í 

Reykjavík.
 


