
Stutt yfirlit yfir störf nefndar sem falið var að endurskoða uppbyggingu 

viðmiðunarverðskrár Landssamtaka sauðfjárbænda  

 
Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda ákvað á fundi sínum þann 14. jan. 2011 að skipa hóp til að 
endurskoða uppbyggingu viðmiðunarverðskrár LS og gera tillögur til breytinga ef ástæða þykir til. 
Ekki var okkar hlutverk að skoða viðmiðunarverðið sjálft heldur einungis mismun á milli flokka í 
núverandi kerfi þ.e. EUROP kerfinu. Undirrituð eru í hópi þessum.  
 Við skoðun á viðmiðunarverðskrá LS frá síðastliðnu sumri sést að munur á milli flokka getur 
verið enginn eða talsvert mikill. T.d. eru E3 og U3 á sama verði en munur milli U3 og R3 er hins 
vegar 33 kr. og munur á R3 og O3 er 58 kr. Einnig eru mismiklar verðfellingar í fituflokkunum. 
Þannig að í sumum tilvikum munar litlu eða engu en í öðrum tilvikum munar mjög miklu í 
verðmætum fyrir bóndann hvort skrokkurinn fer í "hagstæðan" gæðaflokk eða næsta flokk sem er 
með miklu lægra verði skv. þessari verðskrá.  
 Meðalverð skv. þessari verðskrá LS miðað við flokkun eins og hún var árið 2010 er kr. 466,17 
kr/kg. Meðfylgjandi tillaga er sett upp með sama meðalverð þó hlutföll milli flokka séu allmikið 
breytt.  
 Við vinnu okkar reyndum við að safna upplýsingum víða að og um hina ýmsu þætti. Má þar 
nefna verðskrár sláturleyfishafa bæði innanlands og erlendis þar sem EUROP kerfið er notað t.d.í 
Noregi, Svíþjóð og Bretlandi. Einnig voru sendar spurningar til framkvæmdastjóra allra 
sláturleyfishafa (á Íslandi) um þeirra skoðanir og áherslur varðandi gæðamun eftir gerð og fitu og 
áhrif þess á markaðssetningu afurðanna. 
 Einnig voru skoðaðar niðurstöður rannsókna og athugana á kjötgæðum eftir flokkum. Bæði 
var um að ræða innlendar og erlendar athuganir.  
 Sömuleiðis leituðum við eftir áliti frá ýmsum sem hafa þekkingu og skoðanir á efninu. M.a. 
var frétt á saudfe.is um vinnu þessa og einnig var tölvupóstur sendur á alla formenn aðildarfélaga 
LS.  Nokkur svör og góðar ábendingar bárust frá bændum og stjórnum/formönnum 
aðildarfélaganna og fleirum.  
 Tillaga sú sem fylgir hér með er niðurstaða þessarar vinnu okkar og með henni er reynt að 
taka tillit til hinna ýmsu sjónarmiða. Markmið hennar er að auka gæði afurðanna og tryggja þannig 
neytendum  gott lambakjöt.  Markmið hennar er einnig að stuðla að sem mestri hagkvæmni á 
öllum stigum ferilsins: bóndi - sláturhús - kjötvinnsla - markaðssetning - neytandi. Og stuðla þannig 
að góðri sölu á þeirri frábæru afurð sem íslenskt lambakjöt er og með því bæta hag bænda og allra 
annarra sem höndla með afurð þessa.  
 Verðlagning nágrannaþjóða okkar út frá EUROP-kerfinu byggir orðið á alllangri reynslu. Í 
Noregi og Svíþjóð eru fituflokkar 2 og 3 verðlagðir jafnt og í Bretlandi er sama og enginn munur í 
verði milli þessara flokka. Út frá gögnum um vefjahlutföll, bæði innlendum og erlendum, virðist 
þessi niðurstaða vel rökstudd. Við ákváðum þó að leggja til að fituflokkur 3 yrði áfram í aðeins 
lægra verði en fituflokkur 2 en að munurinn yrði verulega minni en áður. Fallið í verði milli 
fituflokks 3 og 3+ er áfram töluvert og sömuleiðis yfir í fituflokka 4 og 5. Áhrif gerðar á 
verðlagningu í tillögu okkar eru samfelldari en áður, en þó í meginatriðum í sama anda og verið 
hefur. Síðast en ekki síst er rétt að nefna að við leggjum til verulega hækkun á kjöti af fullorðnu og 
veturgömlu.  

Tillagan er sett upp á tvenns konar hátt. Annars vegar sem hlutfall af meðalverði og hins 
vegar sem frávik frá verði á R3 ( R3 = 100%) en það er sá verðflokkur sem næstur er meðalverðinu. 
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