
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 

Mál til félagsmálanefndar 

Lagt er til að allar tillögur frá nefnd byrji svo: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011... 

Vísað til LS af stjórn BÍ 

1.1. Tilboðsmarkaður með greiðslumark 
Markmið: 
Að koma á kvótamarkaði í sauðfjárrækt með sambærilegu fyrirkomulagi og í mjólkurframleiðslu. Núverandi 
fyrirkomulag viðskipta með greiðslumark í sauðfjárrækt er ógagnsætt og er réttur seljenda í viðskiptunum mun 
sterkari en kaupanda. Verðlag greiðslumarks í sauðfjárrækt hefur verið of hátt fyrir þá aðila sem eru að stíga sín 
fyrstu skref í atvinnugreininni og þurfa einnig að standa straum af öðrum kostnaði sem tilheyrir því að byrja 
búskap. Bæta má samkeppnishæfni sauðfjárræktar sem atvinnugreinar með því að stuðla að lægra verði á 
greiðslumarki og lækka þar með þann kostnað sem leggst á atvinnugreinina í formi vaxta og verðbóta af lánum til 
greiðslumarkskaupa. Ættu allir þessir þættir sem nefndir hafa verið hér að stuðla að meiri nýliðun í sauðfjárrækt 
greininni til hagsbóta. 

Leiðir: 
Búnaðarþing feli stjórn Bí að óska eftir því við Sjávarútvegs og landbúnaðarráherra að koma á kvótamarkaði í 
sauðfjárrækt.  

Fyrstu skref:   
Stjórn Bí skoði þá reynslu sem skapaðist af kvótamarkaði í mjólkurframleiðslu og nýti hana við undirbúnings vinnu 
að kvótamarkaði fyrir sauðfjárrækt. 

1.2 Tilboðsmarkaður með greiðslumark 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu 2011 skorar á stjórn LS að beita sér fyrir því að það komið verði á 
tilboðsmarkaði fyrir viðskipti með greiðslumark í sauðfé. 

Greinargerð:  
Kvótamarkaður í sauðfjárrækt er til þess fallin að auka samkeppnishæfni sauðfjárræktarinnar við aðrar kjötgreinar 
á markaði í formi lægra verðs á greiðslumarki. Ætti markaðurinn að stuðla að gagnsærri og eðlilegri viðskiptum 
með greiðslumark þar sem réttur kaupenda og seljenda er jafnaður í viðskiptunum. Með því að koma á 
tilboðsmarkaði er jafnframt stigið skerf til þeirrar áttar að koma enn frekar til móts við það fólk sem vill hefja 
sauðfjárbúskap og búa í hinum dreifðu byggðum landsins. 

1.3. Skattaleg meðferð greiðslumarkskaupa 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum 2011 beinir því til aðalfundar LS að hlutast til um að dregin 
verði til baka breytingu á lögum er varða gjaldfærslu við kaup á greiðslumarki. 

Greinargerð 
Þann 18.desember síðast liðinn  voru á Alþingi samþykkt lög um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og 
gjöld og þar með breyting á lögum nr.90/2003  um tekjuskatt, með síðari breytingum. Þar með var felld niður 
heimild til að færa niður stofnkaup við kaup á framleiðslurétti í landbúnaði. Breyting þessi tók gildi um síðast liðin 
áramót þannig að við kaup á greiðslumarki eftir 1.janúar 2011 er ekki heimilt að færa niður við kaup. Það að koma 
með slíka lagabreytingu með stuttum fyrirvara er verið að mismuna þeim sem á undanförnum árum hafa verið að 
fjárfesta í greiðslumarki og hinna sem ekki hafa átt þess kost. Eðlilegra hefði verið að gera slíka breytingu við lok 
sauðfjársamnings 

1.4. Jarða- og ábúðarlög 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu 2011 skorar á stjórn L.S. að beita sér fyrir breytingum á jarða og 
ábúðalögum með það að markmiði að tryggja búsetu í sveitum landsins og nýtingarrétt á landbúnaðarlandi. 



Greinargerð: 
Á undanförnum árum hefur byggð í sveitum víða farið halloka vegna þess hve jarðaverð hefur verið hátt og 
greiðslugeta venjulegs búreksturs verið langt frá því að geta borið þá skuldsetningu sem af jarðarkaupum hlýst. 
Einnig má líta til þróunar annarstaðar í heiminum þar sem sauðfjárrækt er sífellt að minnka vegna þess að hún 
getur ekki keppt um landverð við aðrar búgreinar eins og t.d. í Nýja Sjálandi.  Samfara breyttri heimsmynd 
ímatvælaframleiðslu og aukinni umræðu varðandi skort á matvælum á heimsvísu er nauðsynlegt fyrir Íslendinga að 
tryggja aðgang að landi til landbúnaðarframleiðslu á næstu árum. 

1.5. Aðildarviðræður við ESB 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í  Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011. Tekur undir afstöðu 
Búnaðarþings um aðildarviðræður um ESB. 

1.6. Aðildarviðræður við ESB 
Aðalfundur sauðfjárbændadeildar BSNÞ lýsir yfir fullum stuðningi við ESB tillögu sem samþykkt var á síðasta 
Búnaðarþingi, þar sem ítrekuð er andstaða við aðild að ESB. Fundurinn telur að upplýsingaöflun Bændasamtakanna 
og úrvinnsla þeirra upplýsinga hafi verið mjög vönduð og málefnaleg. Fundurinn telur að þrátt fyrir að hugsanlegt 
sé að sauðfjárbúskapur á Íslandi standi af sér að Ísland gangi í ESB sé ljóst að landbúnaðurinn í heild fari mjög illa út 
úr aðild að ESB. Það er því alger nauðsyn að koma fram sem ein heild í þessu máli, enda til lítils að sauðfjárbændur 
standi einir eftir ef búið er að rústa öllum öðrum landbúnaði og úrvinnslu afurða í landinu. 

1.7 Aðildarviðræður við ESB 
Félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu tekur undir áhyggjur Búnaðarþings vegna umsóknarferils Ríkistjórnar 
Íslands við inngöngu í Evrópu sambandið. Þar sem ekki er aðeins verið að fara með atvinnuöryggi heillar stéttar 
sem lítur ströngustu heilbrigðis kröfum í framleiðslu á hágæða matvöru heldur einnig fisk,orku og vatns auðlindum 
þjóðarinnar. 

Greinagerð. 
Innan 20 ára gera spár ráð fyrir að jarðarbúar verði 8,3milljarðar og mun eftirspurn eftir matvælum, vatni og orku 
aukast gríðarlega og vegna loftslagsbreytinga munu verða gerðar auknar kröfur um sjálfbæran landbúnað í stað 
verksmiðju búa. Telur fundurinn gríðarlegt ábyrgðarleysi af hendi stjórnvalda að hætta matvælaöryggi þjóðarinnar 
með aðildarumsókn sinni. 

1.8. Stjórnarkjör í LS 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn að Hesti 15. mars 2011 beinir því til aðalfundar LS 
að breyta lögum samtakanna um stjórnarkjör á þann veg að fella út landshlutaákvæði og tímamörk til stjórnarsetu. 
 
Greinargerð 
Þetta ákvæði er barn síns tíma þegar samgöngur og samskipti voru ekki eins auðveld og þau eru í dag og 
sauðfjárbændur voru í þremur flokkum. Nú eru sauðfjárbændur sameinuð gegnheil stétt og ætti hver sem vill vinna 
að framgangi stéttarinnar geti boðið sig fram til starfa í stjórn burt séð frá búsetu. Þá geta tímamörk orðið fjötur 
um fót í endurnýjun í stjórn sem og varðandi varamenn sem bundnir eru ákveðnum mönnum. Eðlilegast er að 
varamenn séu kosnir sér og í röð sem 1. 2. o.s.frv. 
 
Athugasemd stjórnar LS: Vakin er athygli á 18. grein samþykkta samtakanna:  Samþykktum þessum má aðeins 
breyta á aðalfundi LS og þarf til þess minnst 2/3 hluta atkvæða aðalfundarfulltrúa. Tillögur til lagabreytinga skulu 
sendar stjórn í tæka tíð og sendar til aðildarfélaga með fundarboði. 

1.9. Staðsetning aðalfundar LS 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 3. mars 2011 beinir því til Landssamtaka 

sauðfjárbænda að halda aðalfund sinn í landsfjórðungunum til skiptis eins og áður var ásamt árshátíð samtakanna.  

Með því að halda fundinn utan höfuðborgarsvæðisins má færa hann og árshátíðina nær grasrótinni. 

 

 



Greinargerð:  

Félag sauðfjárbænda við Eyjafjörð lýsir sig tilbúið til að aðstoða LS við undirbúning og framkvæmd aðalfundar og 

árshátíðar á árinu 2012 á Akureyri. 

 

1.10. Staðsetning aðalfundar LS. 

Stjórn LS leggur til við aðalfund samtakanna 2011 að aðalfundur 2012 verði haldinn 12.-13. apríl 2012 í Reykjavík. 

Árshátíð verði 13. apríl. 

 

1.11. Stefnumótun LS – Kafli um markaðsmál og sölu á erlendum mörkuðum 



Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 

Mál til allsherjarnefndar 

Lagt er til að allar tillögur frá nefnd byrji svo: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011... 
 
2.1.  Stjórnsýsla Matvælastofnunar 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu 2011 mælist til þess við Alþingi að starfshættir,  stjórnsýsla 
Matvælastofnunar og dýraheilbrigðissvið, verði tekin til athugunar af til þess bærum aðilum.  

Greinargerð:  
Þar sem Matvælastofnun fer með almannafé, er handhafi stjórnvalds og fer með breiðan flokk málefna sem varða 
landbúnað, skiptir miklu máli fyrir alla sem starfa að landbúnaðinum að stofnunin verði starfi sínu vaxin og njóti 
trausts og virðingar innan bændastéttar sem utan.  

Mörg undanfarin ár hafa reynst alvarlegir misbrestir á störfum og starfsháttum Matvælastofnunar (og 
fyrirrennurum hennar). Stjórnvöld hafa í litlu sinnt umkvörtunum bænda þess efnis. Opinber úttekt á stofnuninni 
hefur ekki farið fram og enn sem fyrr verða bændur varir við mikla annmarka á starfsháttum stofnunarinnar.  

Fundurinn telur því löngu tímabært að fram fari opinber úttekt á stjórn og starfsháttum Matvælastofnunar 

2.2.  Meðferð garnaveikisýna 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn að Hesti 15. mars 2011 beinir því til aðalfundar LS 
að Matvælastofnun verði krafin um einstaklingsmerkingar garnaveikisýna frá sláturhúsi og endurskoði alla verkferla 
við töku og meðferð garnaveikisýna, ásamt því að á hreinu sé hvernig niðurstöður eru tilkynntar bændum og 
dýralæknum. 

Greinargerð: 
Af gefnu tilefni er algerlega óásættanlegt að vafi leiki á hvaðan einstök sýni koma og einnig er það  óboðleg 
stjórnsýsla að teknar séu ákvarðanir sem valda bændum óþægindum eða beinu fjárhagstjóni, með ályktunum sem 
byggja á getgátum. Nauðsynlegt er að árétta það við Matvælastofnun að hún geri sömu kröfur til sín við merkingar 
í sýnatökum og til bænda með einstaklingsmerkingar búfjár. 

2.3. Smitsjúkdómafræðsla 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda Vestur-Skaftafellssýslu haldinn í Herjólfsstaðaskóla 22. mars 2011 skorar á 
Matvælastofnun að sinna betur fræðslu og sjúkdómavakt varðandi smitsjúkdóma í sauðfé. 

Greinargerð: 
Með niðurlagningu varnarlína og stækkandi smitvarnarhólfa er brýnt að kortleggja útbreiðslu ýmissa 
smitsjúkdóma, s.s. lungnapestar og kregðu svo brugðist verði við í tíma. Þá er nauðsynlegt að fræða bændur um 
smitleiðir og sjúkdómavarnir.  

2.4. Starfsleyfisskylda í sauðfjárrækt 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn að Hesti 15. mars 2011 beinir því til aðalfundar LS 
að taka upp umræðu um hugsanlegar leyfisveitingar í sauðfjárrækt. 
 
Greinargerð: 
Í dag gilda reglur um leyfisveitingar um framleiðslu á kjöti í svína- og alifuglarækt, einnig þurfa kúabændur að hafa 
leyfi til að framleiða. Af þeim sökum er eðlilegt að það sama gildi um sauðfjárbændur. Það getur einnig auðveldað 
yfirvöldum að gera eitthvað í málefnum þeirra er brjóta gegn dýravelferð. 

2.5. Starfsleyfisskylda í sauðfjárrækt, eftirlitsfyrirkomulag og eftirlitsgjöld 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í  Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, lýsir áhyggjum yfir 
auknum álögum er varða eftirlit  svo sem fóðureftirliti og ef sett verður á starfsleyfi til að halda sauðfé. 



Greinagerð: 
Eftirlit er af hinu góða, en það má ekki verða að oki. Telur FSD að þeir sem eru í  gæðastýringu sauðfjár séu með 
starfsleyfi. Spurning hvort  verið sé að koma á einhverri tekjulind  fyrir pappírspésa með því að herða eftirlit. 

2.6. Dýralæknaþjónusta: 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn að Hesti 15. mars 2011 beinir því til aðalfundar LS 
að beita sér að fullu fyrir því að sólarhrings dýralæknisþjónusta verði tryggð á öllu landinu. 

2.7. Dýralæknaþjónusta 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, mótmælir harðlega 
fækkun embætta Héraðsdýralækna og fjölgun möppudýra. 

2.8. Bóluefni við lungnakregðu 
Aðalfundur sauðfjárbænda í Vopnafirði beinir því til aðalfundar Landssambands Sauðfjárbænda að áfram verði 
unnið markvist að þróun bóluefnis við lungakregðu. 

Greinargerð 
Lungakregða er vaxandi vandamál um allt land, og það er ekki hægt að bólusetja við henni .  En hún veldur miklu 
tjóni með minni frjósemi í gimbrum, og afföllum á hrútum. 

2.9 Bóluefni við lungnakregðu og rannsóknir á henni. 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Árnessýslu 2011 skorar á stjórn LS að beita sér fyrir auknu samstarfi við Keldur á 
rannsóknum á lungnakregðu í sauðfé með það að markmiði að finna bóluefni gegn henni. 
 
2.10. Rannsóknir á heilbrigði sauðfjár  
Sauðfjárbændur í N-Þing skora á stjórn L.S. að beita sér fyrir því að rannsóknir og þróun á sviði heilbrigðismála 
sauðfjár verði eflt. Ekki verður búið við það til langframa að litlar sem engar rannsóknir séu stundaðar á þessu sviði. 

2.11. Rannsóknir á heilbrigði sauðfjár – frá stjórn LS 
Aðalfundur LS 2011 leggur til að Matvælastofnun og Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði á Keldum ráðist  í 
tvíþættar heilsufarsrannsóknir á sauðfé á næstu misserum. Annarsvegar verði lungnasjúkdómar rannsakaðir með 
það að markmiði að kortleggja útbreiðslu þeirra og þróa bóluefni.  Hinsvegar verði reynt til þrautar að leita orsaka 
fósturdauða og lambaláts sem enn er að valda miklu tjóni víða um land. 

2.12. Lambavanhöld á sumri 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Breiðabliki 22 mars. 2011 beinir því til Landssamtaka 

sauðfjárbænda að þau leiti leiða til  þess að hægt verði að gera rannsókn á vanhöldum á lömbum að sumri. 

Greinargerð: 

Nú er svo komið að á sumum svæðum eru viðvarandi slæmar heimtur að hausti og er það því töluverður 

fjárhagslegur skaði fyrir bændur.  Það vakna upp spurningar hvað það er sem er að valda þessum vanhöldum hvort 

að það sé eitthvað sem er hægt að fyrirbyggja eða ekki. 

2.13 Mengunarmál 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda Vestur-Skaftafellssýslu haldinn í Herjólfsstaðaskóla 22. mars 2011 tekur undir 
með ályktun nr. 30 um mengunarmál sem samþykkt var á Búnaðarþingi 2011. Í ályktuninni kemur fram að tryggja 
þurfi að landbúnaðarframleiðslu á Íslandi stafi ekki hætta af utanaðkomandi mengun. Landbúnaður á Íslandi er 
almennt stundaður í sátt við umhverfið og mikilvægt að mengun t.d. frá stóriðjum og sorpbrennslum valdi ekki 
skaða. Nauðsynlegt er fyrir ímynd íslensks landbúnaðar að koma í veg fyrir slíkt.  

2.14. Díóxímengun 
Stjórn LS harmar þá stöðu sem upp er komin eftir díoxínmengunarmálið í Skutulsfirði.  Ljóst er það mun hefta 
landbúnað á svæðinu og búvörur þaðan  verða taldar óhæfar til manneldis, þó í sumum tilvikum sé það aðeins 



vegna grunsemda.  Í ljósi þess að samtök sláturleyfishafa hafa ályktað á þann veg að ekki verði tekið við gripum til 
slátrunar á þeim búum sem talin eru hafa orðið fyrir mengunaráhrifum, er mikilvægt að stjórnvöld bregðist strax 
við til að bændur á svæðinu þurfi ekki lengur að búa við óvissuástand. Eðlilegast er að samið sé við þá um 
niðurskurð bústofnsins gegn greiðslu bústofns- og afurðatjónsbóta með svipuðu sniði og gert er þegar  skorið er 
niður vegna riðuveiki. 
  

2.15. Stjórnsýsla Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar vegna díóxínmálsins  

Stjórn LS fordæmir stjórnsýslu Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar vegna díoxínmálsins í Skutulsfirði. Eftirlit 
UST með sorpbrennslunni Funa var ófullnægjandi sem og upplýsingagjöf til almennings. MAST olli næstum 
stórskaða á orðspori íslenskra landbúnaðarvara erlendis með ónákvæmri og illa tímasettri upplýsingagjöf til 
erlendra aðila.  Fara verður ofan í alla verkferla tengda tilvikum sem þessum hjá báðum stofnununum og sjá til þess 
að mál sem þetta endurtaki sig ekki. 
 
2.16. Atvinnustefna í dreifbýli 
Aðalfundur FsHF haldinn á Borgarfirði skorar á Landssamtök sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að tillit sé tekið til 
sauðfjárræktar sem atvinnugreinar þegar ríkisstjórnin mótar framtíðarstefnu í atvinnumálum á landsbyggðinni. 

Greinargerð:  
Mikilvægt er á hverjum tíma að merkjum atvinnugreinarinnar sé haldið á lofti ekki síst þegar þrengir að 
efnahagslífinu og atvinnu í dreifbýli. Skemmst er að minnast áætlunar ríkisstjórnarinnar um atvinnumálum á 
landsbyggðinni, í Sóknaráætlun 2020 virtist sem svo að sauðfjárrækt sem og annar landbúnaður ættu ekki uppá 
pallborðið við mótun slíkrar framtíðarstefnu. 

2.17. Stefnumótun LS – Kafli um fyrirkomulag opinbers stuðnings 



Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 

Mál til fagnefndar 

Lagt er til að allar tillögur frá nefnd byrji svo: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011... 

3.1  Gæðastýring í sauðfjárrækt 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði haldinn að Hesti 15. mars 2011 beinir því til aðalfundar LS 
að óska eftir því að gæðastýringu í sauðfjárrækt verði komið á tölvutækt form svo hægt sé að nýta hana betur til 
úrvinnslu. 
 
3.2.  Rafrænt kindakjötsmat 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Vestur Húnavatnssýslu haldinn í matsal SKVH ehf 18.mars 2011 beinir því til 
Landsamtaka sauðfjárbænda að þau beiti sér fyrir því að þróun á rafrænu kjötmati  verði framhaldið og að lögum 
breytt þannig að heimilt verði að nota  það eitt  og sér í sláturhúsum hér á landi. 

Greinargerð: 

 Vaxandi óánægju virðist gæta hjá bændum með gæðamat á kjöti í sláturhúsum á því formi sem það er stundað  

nú.Menn reka sig á gríðarlegar fram- eða afturfarir í ræktunarstarfi með tilliti til kjötgæða eftir því hvar þeir leggja 

inn hverju sinni.Þá segir það sig sjálft að með aukinni hagræðingarkröfu í sláturhúsum og þar með auknum  

tæknibúnaði og hraða á sláturlínu minkar sá tími sem kjötmatsmenn hafa til að meta hvern og einn skrokk og slíkt 

getur ekki annað en bitnað á áreiðanleika matsins. 

3.3. Örmerki í sauðfé 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Breiðabliki 22 mars. 2011 skorar á Landsamtök 

sauðfjárbænda að  þau beiti sér í því að tölvumálum varðandi örmerkin verði komið í viðunandi horf. 

Greinargerð: 

Vinnsla við vinnu á forriti við vasafjárvís hefur gengið ansi rólega s.l. 2 ár og er það óásættanlegt þegar bændur 

hafa fjárfest fyrir mörg hundruð þúsund í örmerkjum og útbúnaði. 

En það strandar á tölvudeild BÍ  að klára vinnu við forritið svo að hægt sé að nota búnaðinn. 

3.5. Ræktun kollótts fjár 

Aðalfundur deildar sauðfjárbænda innan Búnaðarsambands Vestfjarða haldinn í Heydal 13.júní 2010 beinir því til 

aðalfundar L.S. að beita sér fyrir því að á Hestbúinu eða öðru völdu búi, fari fram sambærilegt ræktunarstarf á 

kollótta fénu og verið hefur á Hesti á hyrnda fénu á undanförnum árum. 

3.6. Val á sæðingahrútum 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda Árnessýslu 2011 skorar á stjórn LS  að beita sér fyrir því að fagráð í sauðfjárrækt 
komi að og bæti val á sæðingastöðvahrútum. 

Greinargerð:  
 Á undanförnum árum þykir okkur hafa verið mjög einhæft val á sæðingastöðvahrútunum og ekki verið horft nóg til 
hagrænu þáttanna í greininni, sem dæmi mjólkurlagni, frjósemi og endingu. 

3.7. Forsendur kynbótaeinkunna. 
Aðalfundur FsHF 2011 haldinn á Borgarfirði beinir til Fagráðs í sauðfjárrækt að hlutast til um að forsendur 
útreiknings allra einkunna í skýrsluhaldi í sauðfjárrækt verði útskýrðar á aðgengilegan hátt fyrir skýrsluhaldara. 

3.8. Ásetningslistar í Fjárvís 
Aðalfundur FsHF 2011 haldinn á Borgarfirði leggur áherslu á að útbúnar verði töflur í Fjárvís, eða í Excel, tengdum 



Fjárvís, sem geri notendum Fjárvíss kleift að útbúa ásetningslista lamba og niðurröðun áa undir hrúta með því vægi 
einstakra eiginleika í skýrsluhaldinu sem hver bóndi kýs. 

3.9. Skráning á haustbötun í Fjárvís 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn að Löngumýri 15. mars 2011 leggur til að hægt verði að skrá 
sérstaklega haustbötun lamba inn í Fjárvís.is. 

Greinagerð: 
Í núverandi kerfi Fjárvís.is er ekki hægt að sjá hvaða lömb eða undan hvaða ám eru að fara í haustbötun.  Þar sem 
þetta hefur ekki verið skráð, er ekki hægt að fullyrða  með vísindalegum rökum að bötun hafi áhrif á 
afurðareinkunn ánna sem þó margir bændur telja.  Það er því nauðsynlegt að bændur hafi möguleika á að skrá 
þetta.  

3.10 . Stuðningur við lífræna sauðfjárrækt af fagfé - Bókun fagráðs frá 26. janúar 2011 
Lögð voru fram gögn um hugmyndir um stuðning við lífrænan landbúnað. Það er álit starfshóps sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, sem skilað var 28. september sl. og einnig samningur ráðuneytisins og BÍ frá 29. desember, 
„Samningur um styrk til þróunar lífræns landbúnaðar á Íslandi“. Nokkrar umræður urðu um málið, en þrátt fyrir að 
sérstök ákvæði hafi verið um stuðning við þennan málaflokk af þróunarfé í núverandi sauðfjársamningi hefur aldrei 
komið nein umsókn til fagráðsins á þessu sviði. Einnig var bent á að meta verði hversu vel sundurgreining á hluta 
framleiðslu frá gæðastýrðri framleiðslu falli að þeirri framleiðsluímynd sem þar er verið að byggja upp. Fulltrúar LS 
töldu eðlilegt að þessu máli yrði vísað til umfjöllunar á aðalfundi LS áður en ákvörðun væri tekin um að fastbinda 
tilgreinda upphæð af þróunarfénu slíkum stuðningi. 

3.11 Uppfærslur á dkBúbót 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, beinir því til 
Bændasamtaka Íslands að þeir fylgi eftir að uppfærslur á DK-Búbót forritinu berist fyrr til bænda. 

Greinagerð: 
Undanfarin ár hefur t.d. síðasta uppfærslan (uppfærsla v/ skattaframtals) ekki borist fyrr en síðasti skilafrestur 
framtals er að renna út.  Þá hafa menn einungis þann tíma sem viðbótarfresturinn er til að klára að skila.  Teljum 
við að það hindri bændur í að skila sjálfir, því eins og í öllum öðrum málum er alltaf erfiðara að vinna undir pressu.  
Í þessu tilfelli á uppfærslan að vera tilbúin þegar framtal opnar á skattur.is. 

3.12. Hreinleikastuðull lambsullar 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011,  skorar á Ístex að 
hækka hreinleikastuðul á H-Lamb ullarflokki. 

Greinagerð: 
Í dag er það þannig að ef þú skilar inn ull í ullarflokk H-Lamb færðu ekki borgað nema 80% af heildarþyngd 
ullarinnar.  Finnst okkur þetta mjög ósanngjarnt því til þess að ull geti farið í H-Lamb verður hún að vera algjörlega 
hrein.  Þessi ullarflokkur hefur ítrekað verið felldur hjá bændum vegna lítils háttar skemmda.  Eigi ullin að vera 
svona hrein þá hlýtur að vera hægt að hækka hreinleikastuðul H-Lamb haustull. 

3.13. Ullarmat 
Stjórn LS beinir til fagnefndar að hún taki til umræðu fyrirkomulag eftirlits með ullarmati hjá móttökustöð Ístex á 
Blönduósi.  Vaxandi óánægja er með verklag við eftirlitið og verðfellingu ullar í tengslum við það.  Nauðsynlegt er 
leita allra leiða til að skapa frekari sátt um það. 

3.14. Stefnumótun LS – Kafli um fyrirkomulag slátrunar og vinnslu 



 Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 

Mál til markaðs- og kjaranefndar 

Lagt er til að allar tillögur frá nefnd byrji svo: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011... 

4.1. Lambakjötskynningar úti á landi 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda við Eyjafjörð haldinn á Búgarði 3. mars 2011 beinir því til Markaðsráðs að vera 

með lambakjötskynningar úti á landi svo bændur geti tekið þátt í þeim og Markaðsráð kynnt sína starfsemi í 

leiðinni. 

4.2. Starfsþjálfun í sveitum 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Breiðabliki 22 mars. 2011 beinir því til Landsamtaka 
sauðfjárbænda að ræða við Vinnumálastofnun varðandi möguleika bænda til að ráða atvinnulausa í tímabundna 
starfsþjálfun, þar sem bóndinn leggur til fæði og húsnæði á móti atvinnuleysisbótum frá Vinnumálastofnun. 
 
4.3. Fyrirkomlag álagsgreiðslna gæðastýringar 
Stjórn Deildar sauðfjárbænda innan Búnaðarsambands Vestfjarða beinir til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda 
að beita sér fyrir nauðsynlegum reglugerðarbreytingum, til þess að allt lambakjöt, sem framleitt er innan 
gæðastýringar, njóti gæðastýringarálags. 
 
Greinargerð: 
Á síðasta framleiðsluári gekk sala lambakjöts mjög vel og einungis 1.93% af framleiðslunni var í þeim flokkum sem 
ekki falla undir gæðastýringarálag.  Óeðlilegt er að hluti lambakjöts sem framleitt er innan gæðastýringar njóti ekki 
gæðastýringarálags, en fari samt út á markaðinn sem gæðastýrð vara. 

4.4. Afurðaverð 
Aðalfundur Deildar sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur – Skaftafellinga, haldinn að Hrollaugsstöðum 1. mars 
2011, beinir því til aðalfundar Landssamtaka Sauðfjárbænda 2011 að samtökin beiti sér fyrir því að afurðaverð 
sauðfjárafurða hækki verulega næstkomandi haust.  

Greinargerð 
Brýnt er að ná fram hækkunum sem gera meira en að bæta þær kostnaðarhækkanir sem orðið hafa á aðföngum 
undanfarin misseri. 

4.5. Afurðaverð 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, skorar á  alla 
sláturleyfishafa í landinu að hækka afurðarverð um allavega 40%. 

Greinagerð: 
Öll aðföng hjá bændum hafa hækkað verulega á undanförnum árum og nýjustu dæmin eru enn og aftur hækkun á 
áburði og gríðarlegar hækkanir á eldsneytiskostnaði.  Útlit er fyrir hækkanir á rúlluplasti.  Allt eru þetta verulega 
dýrir rekstrarliðir hjá bændum og því dugir engan veginn lítils háttar hækkun.   

4.6. Afurðaverð 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 10. mars 2011 skorar á stjórn Landssamtaka 
sauðfjárbænda að fylgja eftir kröfum um verulega hækkað afurðaverð til sauðfjárbænda vegna gengdarlausra 
hækkana á aðföngum til landbúnaðar svo sem áburður, plast, olía og fleira. 

4.7. Afurðaverð 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn að Löngumýri 15. mars 2011  skorar á sláturleyfishafa að 
hækka afurðarverð verulega á komandi hausti. 



Greinagerð: 
Miklar aðfangahækkanir hafa skollið á sauðfjárbændur undanfarin misseri og nægir að nefna rúlluplast, áburðar- 
og olíuverð. Á liðnu hausti hefði afurðarverð þurft að hækka um ca. 13% til að halda í við aðfangahækkanir en 
raunin varð lækkun á afurðarverði. Því má ljóst vera að hækkun á komandi hausti þarf að vera veruleg. 

4.8. Aukagreiðslur á afurðaverð 2010 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda Vestur-Skaftafellssýslu haldinn í Herjólfsstaðaskóla 22. mars 2011 fagnar því að 
sumir sláturleyfishafar hafi ákveðið að greiða innleggjendum sínum uppbót á hvert kíló af innlögðu dilkakjöti frá því 
síðastliðið haust og hvetja aðra sláturleyfishafa að gera slíkt hið sama. 

4.9. Fyrirkomulag afurðaverðlagningar 
 Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, beinir því til 
framkvæmdarstjóra og stjórnarmanna sláturhúsa landsins að falla nú þegar frá þrepaskiptingu afurðaverðs. 
 
Greinagerð: 
Ólíðandi er að verð til bænda falli á milli vikna og enn meira ólíðandi að bóndinn þurfi að blæða fyrir það að komast 
ekki að í ákveðinni viku, þrátt fyrir pantanir. Þessi þrepaskipting afurðaverðs gerir ekkert annað en að skapa 
óánægju milli bænda og afurðarstöðva. Nóg er af slíkri óánægju í öðrum málum í þjóðfélaginu í dag og ættu 
afurðarstöðvar því að sýna bændum velvilja með því að falla frá þessari þrepaskiptingu frá og með viku 38. 

4.10. Fyrirkomulag afurðaverðlagningar 
Aðalfundur FSHF haldinn á Borgarfirði telur tilraun um þrepaskiptingu afurðaverðs eftir tímabilum haustið 2010 
ekki hafa gefist vel og skorar á sláturleyfishafa að gæta sanngirni ef þrepaskiptinga afurðaverðs verður áfram 
viðhöfð. 

Greinargerð:Á síðast liðnu hausti voru dæmi þess að sláturleyfishafar gátu ekki tekið á móti  fé til slátrunar fyrr en 
verðskrár lækkuðu. Skorað er á sláturleyfishafa að standa við útgefnar verðskrár og gefa öllum kost á slátrun miðað 
við bestu útgefin afurðaverð. 
 
4.11. Fyrirkomulag afurðaverðlagningar 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 10. mars 2011 mótmælir verðstefnu þeirra 
sláturleyfishafa sem lækkuðu verð sauðfjárafurða í áföngum síðastliðið haust.   

4.12. Fyrirkomulag afurðaverðlagningar og geymslugjald 
Aðalfundur FsHF 2011 haldinn á Borgarfirði krefst þess að við verðlagningu sauðfjárafurða á komandi hausti taki 
allt kindakjöt á sig verðlækkun vegna þeirrar breytingar að greiða geymslugjald beint til bónda 
 
4.13. Verðlag á gærum, innmat og flutningi sauðfjár 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, beinir því til stjórnar 
Landsamtaka sauðfjárbænda að skoða allt í sambandi við verð á gærum, innmat og flutningi lamba í sláturhús. 

Greinagerð: 
Góð sala hefur verið á gærum undanfarið og farið er að nýta bæði innmat og bein í mun meira mæli en áður var. 
Erfitt er fyrir bændur að fylgjast með hver verðmæti þessara afurða eru í dag, þar sem ekki er greitt sérstaklega 
fyrir þetta til okkar, heldur er þetta falið í kg verðinu. Það vekur upp spurningar hvort sauðfjárbændur séu ekki að 
fá allt of lítið greitt fyrir þessar afurðir. Þetta sama á við um flutning lamba í sláturhús, nú hafa bílar t.d. stækkað, 
en hefur kostnaður eitthvað lækkað? 
 
4.14. Verðlag á gærum og innmat og sláturkostnaður 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði haldinn að Löngumýri 15. mars 2011 fer fram á að sláturleyfishafar 
upplýsi sauðfjárbændur um skilaverð á gærum og innmat. Einnig að raunsláturkostnaður sé aðgengilegur 
innleggjendum. 



Greinagerð: 
Nú þegar sláturleyfishafar flytja orðið úr landi innmat fyrir hundruði milljóna og gæruverð hefur hækkað verulega 
er sjálfsögð krafa að sauðfjárbændur fái að fylgjast með verðmyndun þessara afurða. 

4.15.  Sláturkostnaður við heimtöku 
Félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu tekur undir sjónarmið samtakanna“Beint frá býli” að eðlilegt sé að bændur 
geti fengið uppgefinn sláturkostnað á dilkakjöti og innan heimtökuréttar borgi bændur aðeins lágmarks kostnað við 
slátrun. 
 
Greinagerð: 
Sláturkostnaður á heimteknu dilkakjöti hefur hækkað töluvert undanfarin ár, eðlilegt  er að sláturleyfishafar geri 
grein fyrir kostnaðarmyndun á slátrun þar sem sláturkostnaður er mun hærri hérlendis en víða í nágrannalöndum 
okkar. Til þess að heildarneysla dilkakjöts liggi fyrir er það einnig hagsmunamál sláturleyfishafa jafnt og bænda að 
sem mest af þeim lömbum sem slátrað er sé slátrað í sláturhúsi. Með hækkandi sláturkostnaði er hætt við að menn 
velji þann kost að slátra heima. Eðlilegt er samt að greinamunur sé gerður á heimtökukostnaði innleggenda og 
kostnaðar vegna verktakaslátrunar. 
 
4.16. Útflutningur á sláturfé 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, beinir því til stjórnar LS 
að athugað verði af fullri alvöru með útflutning á sláturfé á fæti. Þar sem ekki hefur náðst að hækka afurðarverð á 
sauðfé undanfarin ár svo viðunandi sé fyrir bændur. 

4.17. Greiðslufyrirkomulag ullar 
Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, skorar á 
ullarfyrirtækið Ístex að byrja að staðgreiða ull til bænda. 

Greinagerð: 
Rekstur Ístex hefur gengið vel undanfarið, sem er gott, og finnst okkur því orðið tímabært að bændur fái sína ull 
borgaða um leið og þeir skila inn  vigtar- og flokkunarseðlum.  Bændur þurfa í flestum tilfellum að staðgreiða sína 
vöru, nema um annað sé samið og það sama ætti að ganga um Ístex. 

4.18. Niðurstaða nefndar um viðmiðunarverðskrá LS 
 
4.19. Stefnumótun LS – Kafli um markaðsmál og sölu á innanlandsmarkaði 

 



Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011 

Mál til fjárhagsnefndar 

Lagt er til að allar tillögur frá nefnd byrji svo: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2011... 

5.1. Refaveiðar 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldin að Breiðabliki 22 mars. 2011 beinir því til Landsamtaka 

sauðfjárbænda að þau beiti sér að öllu afli til að þrýsta á stjórnvöld að leggja meiri fjármuni til refaveiða. 

5.2. Raforkuverð 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, mótmælir harðlega 
miklum hækkunum á rafmagnskostnaði  undanfarin ár.  Þessi hækkun hefur einkum komið illa við íbúa 
landsbyggðarinnar og er mjög óeðlileg í ljósi þess að á mörgum svæðum er einungis boðið upp á einfasa rafmagn. 

5.3.  Eldsneytisverð 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda í  Dalasýslu, haldinn í Leifsbúð mánudaginn 14. mars 2011, skorar á stjórnvöld að 
minnka álögur ríkisins á eldsneytisverð. Eldsneytisverð er orðinn landsbyggðarskattur þar sem fólk í dreifbýli tekur 
ekki strætó á milli staða til að spara. 

5.4.  Aðfangaverð og álögur 
Félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu hefur verulegar áhyggjur af gríðarlegum aðfangakostnaði og hækkunum 
sem orðið hafa í landbúnaði undanfarin ár, sérstaklega á áburði og olíu. Skorar fundurinn á Ríkistjórn Íslands að 
draga úr álögum á olíu til matvælaframleiðslu, svokallaðri litaðri olíu.  

5.5. Eldsneytisverð og álögur 
Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum 2011 skorar á fjármálaráðherra Ríkisstjórnar Íslands að 
lækka nú þegar álögur á díselolíu og bensín. 

Greinargerð: 
Hinar óhóflegu álögur sem nú eru á eldsneytisverði koma hvað harðast niður á fólki í dreifðum byggðum landsins 
sem þurfa oft á tíðum að sækja atvinnu og þjónustu um langan veg, einnig leiðir þessi óhóflega skattheimta til allt 
of mikils flutningskostnaðar.  Þá er vert að vekja athygli að vegaþjónusta er nú skert frá því sem áður var. 

5.6. Framlög í Landbótasjóð 
Sauðfjárbændur í N-Þing lýsa yfir vonbrigðum sínum að Landgræðslan hafi ekki staðið við fyrirheit sín um að efla 
Landbótasjóð við það að L.S. greiði í hann núna 5 milljónir á ári, heldur hafi leyft sér að skerða eigið framlag um 
sömu upphæð. 

5.7. Reikningar LS 2010 

5.8. Fjárhagsáætlun LS 2011 

5.9. Stefnumótun LS – Kafli um rekstur búa 

 

 


