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Í þessari skýrslu verður farið yfir störf stjórnar LS frá aðalfundi 2009 og til marsloka 2010. 
Framvinda mála frá síðasta aðalfundi er kynnt í sér skýrslu og kemur því ekki fram hér. 
Stjórnin hefur haldið 9 fundi á starfsárinu, þar af eru 1 símafundur. Á fyrsta fundi skipti 
stjórnin með sér verkum og er Fanney Ólöf Lárusdóttir varaformaður, Þórarinn Ingi 
Pétursson gjaldkeri, Helgi Haukur Hauksson ritari og Þorvaldur Þórðarson meðstjórnandi. 
Oddný Steina Valsdóttir tók sæti Fanneyjar í október þegar hún fór í veikindaleyfi.   
 
Formaður gegnir fyrir hönd samtakanna formennsku í Markaðsráði kindakjöts auk þess að 
vera fulltrúi LS í milliþinganefnd sem fjallaði um búnðargjald. Fanney Ólöf er formaður 
Fagráðs og auk hennar sitja í ráðinu fyrir hönd LS: Þórarinn Pétursson og Sigurður Þór 
Guðmundsson. Oddný Steina hefur tekið sæti Fanneyjar meðan hún er í veikindaleyfi og 
Þórarinn gengir stöðu formanns Fagráðs á meðan. Í árshátíðarnefnd LS sitja Jóhann Pétur 
Ágústsson, formaður, Sólveig Sigríður Einarsdóttir og Erlendur Ingvarsson. Skipun 
árshátíðarnefndar gildir fram yfir árshátíð 2012. 
 
Stjórn skipaði starfshóp til að fara yfir uppbyggingu viðmiðunarverðskrár. Formaður þar er 
Gunnar Þórarinsson en auk hans sitja í hópnum Oddný Steina Valsdóttir og Jóhannes 
Sveinbjörnsson. Hópurinn hefur þegar skilað skýrslu sem verður til umfjöllunar á 
aðalfundinum.  Ennfremur var skipaður starfshópur fagráðs og LS til að fara yfir og skilgreina 
ræktunarmarkmið í sauðfjárrækt. Fyrir hönd LS sitja í hópnum Helgi Haukur Hauksson og 
Anna Margrét Jónsdóttir. 
 
Fljótlega eftir seinast aðalfund minntu náttúruöflin á sig með eldgosi í Eyjafjallajökli. 
Afleiðingar þess eru öllum kunnar og ljóst að fátt hefur haft meiri áhrif á landbúnað á 
svæðinu í áratugi.  Framkvæmdastjóri LS tók virkan þátt í vinnu BÍ á gossvæðinu auk þess að 
vinna að skýrslugerð. Formaður var einnig í góðu sambandi við bændur á svæðinu. 
  
Vinna að hinu svokallaða Albencare-máli hélt áfram á vormánuðum með gagnasöfnun, 
samtölum og fundum við bændur sem aðilar voru að málinu.  Á haustmánuðum var ákveðið 
á fundi með aðilum málsins og lögmanni BÍ að aðhafast ekki frekar í málinu. Ljóst var að 
sönnunarbyrði yrði mjög erfið ef halda ætti málinu til streitu.  
 
Á haustmánuðum var hleypt af stokkunum stefnumótunarverkefni samtakanna. Ágúst 
Þorbjörnsson hjá fyrirtækinum Framsækni var fenginn til ráðgjafar og til að stýra verkefninu.  
Vinnan hófst formlega á formannafundi í nóvember og hefur stjórn fundað reglulega síðan til 
að ræða ýmsa stefnumarkandi þætti. Drög að stefnumótun LS verða lögð fyrir aðalfundinn til 
umfjöllunnar. 
 
Fundarferð LS um landið var farin 16.-18. Ágúst, fundað var á sjö stöðum á landinu: 
Hraunsnefi í Borgarfirði, Birkimel á Barðaströnd, Blönduósi, Ídölum í Aðaldal, Ekkjufelli á 
Héraði, Hrollaugstöðum í Suðursveit og á Hvolsvelli. Góð mæting var á fundina og alls má 
áætla að um 300 manns hafi látið sjá sig. 



Formannafundur samtakanna var haldinn að Hraunsnefi í Borgarbyggð þann 26. nóv. Góð 
mæting var á fundinn eins og jafnan en aðalumræðuefni fundarins var stefnmótun eins og 
áður hefur komið fram. 
 
Formaður, framkvæmdastjóri og sumir stjórnarmenn sótti einng fundi um sértæk málefni hjá 
aðildarfélögum.  Í haust var fundur hjá FSD í Dalabúð í Búðardal um afurðaverð og um miðjan 
febrúar var boðað til fundar af FSS að Ljósheimum í Skagafirði þar sem til umfjöllunar var 
áhrif þess á tekjur bænda að greiða mismunandi verð eftir vikum í sláturhúsum. Báðir þessir 
fundir voru mjög vel sóttir og frumkvæði aðildarfélaganna til fyrirmyndar. 
 
Sameining ráðuneyta er að verða sígilt umræðu efni þetta ár sem og hin fyrri. LS ítrekuðu 
andstöðu sína við að sameina ráðuneyti Landbúnaðar og sjávarútvegs inni í eitt 
atvinnuvegaráðuneyti.  Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að koma málinu á dagskrá hefur þó 
ekki orðið af þessari sameiningu. 
 
Stjórn LS gaf út viðmiðunarverð á kindakjöti snemma í ágúst. Verðskráin hækkaði um 5% frá 
fyrra ári sem var nánast það sama og hækkun vísitölu neysluverðs á tímabilinu.  
Sölusamdráttur varð á innanlandsmarkaði 2009. Við útgáfuna hafði innanlandssala verið 
með svipuðu móti fyrstu 6 mánuði ársins 2010, en það sem af er sumri var þó betra en 2009.  
Vegna stóraukins útflutnings hafði heildarafsetning hinsvegar gengið mun betur.  Stjórnin 
taldi því svigrúm til að hækka viðmiðunarverðið um sem nam vísitöluhækkun og örlítið 
umfram það vegna almennra kostnaðarhækkana. Verðskrá LS tók jafnframt mið af því að 
fyrir dyrum stóð að greiða geymslugjald beint til bænda í stað sláturleyfishafa.  Verð á 
ærkjöti var  þó ekki lækkað um fjárhæð geymslugjaldsins þar sem að stjórnin taldi verð þess 
orðið óásættanlega lágt.  Verðskrár sláturleyfishafa hækkuðu lítið um haustið.  Að teknu tilliti 
til geymslugjalds hækkaði þó verð ærkjöts nokkuð þar sem enginn sláturleyfishafi lækkaði 
það um fjárhæð geymslugjaldsins, en allir lækkuðu lambakjötið og sumir drógu geymslugjald 
ærkjöts af því líka.  Öll stærri sláturhúsin tóku síðan upp þrepaverðskrá þ.e. verðið var hæst 
fyrst en lækkaði síðan í þrepum alla sláturtíðina.  Með fyrra fyrirkomulagi var vaninn að 
greiða álag u.þ.b. fyrstu þrjár vikurnar en síðan tæki við sama verð afganginn af sláturtíðinni.  
Mikil óánægja varð með þessa aðferð og hún var að hluta dregin til baka.  Margar tillögur 
aðildarfélaganna til aðalfundar LS 2011 fjalla um málið, flestar á þá leið að leggja eigi 
þrepaverðskrár af.  Að teknu tilliti til geymslugjaldanna og aukagreiðslna sláturleyfishafa nú í 
vor þá hækkaði meðalverð á lambakjöti til bænda um 3.5% á milli áranna 2009 og 2010 og 
með sama hætti hækkaði verð ærkjöts um 47.5%.  Samt sem áður vantar rúm 12% upp á 
meðalverðið nái gildandi viðmiðunarverði LS. Það er góð byrjun að öll sláturhús sem buðu 
upp á páskaslátrun hækkuðu verðið frá fyrra ári. Lambakjötsverð og verð á veturgömlu var 
hækkað um 10% frá 2010 en verð á ærkjöti tvöfaldað. 
 
Breyting varð á greiðslum geymslugjalda á árinu.  Í stað þess að greiða fjármuni ætlaða til að 
standa straum af birgðahaldi í gengum afurðastöðvar, eru fjármunirnir greiddir beint til 
bænda. Ítarlega er fjallað um þetta mál í framvinduskýrslu undir liðnum 3.11 
 
Útflutningur sauðfjárfurða gekk afburðavel á árinu. Útflutningur á lambakjöti er upp undir 
4000 tonn síðustu tólf mánuði og hefur aukist um rúm 60% frá sama tíma í fyrra. Sem fyrr 
eru stærstu markaðirnir Bretland, Noregur, Spánn, Holland og Færeyjar. Tvöföldun varð á því 
magni sem fór á Bandaríkjamarkað. Verkefnið Áform hefur haft veg og vanda af 



markaðssetningu þar. Samningur verkefnið er nú útrunnin og hafa LS og LK verið í viðræðum 
við Íslandsstofu um áframhald markaðssetningar landbúnaðarvara á þessum . 
 
Ákveðið var að efna til námskeiða í ullarmati eftir sláturtíðina 2010. Skipulögð voru hálfs 
dags námskeið í samvinnu við Ístex, sem aðildarfélögum LS var boðið að fá til sín.  16 af 19 
aðildarfélögum þekktust boðið.  Námskeiðsgjöld voru engin og kostnaður félaganna var 
enginn, utan vinnuframlags við að finna kennslustað og kynna námskeiðið á félagssvæðinu.  
Endurmenntun LBHÍ sá um skráningar og almenna umsýslu.  Námskeiðin urðu alls 30 á 21 
stað á landinu og sóttu þau alls um 350 manns.  Kennarar voru Guðjón Kristinsson frkvstj. 
Ístex og Emma Eyþórsdóttir formaður ullarmatsnefndar.  Styrkur fékkst úr þróunarsjóði 
sauðfjárræktar fyrir tæpum helmingi kostnaðar og Ístex greiddi síðan rúm 40% en afganginn 
greiddi LS.  Þrátt fyrir þetta stórátak hefur orðið vart vaxandi óánægju með eftirlit með 
ullarmatinu og þá verðfellingu sem fylgir.  Óánægjan er aðallega með að innleggjendur fá 
ekki að vita um verðfellinguna fyrr en eftir að ullin er komin í gegnum þvottastöðina.  Þá er 
ekki mögulegt lengur að gera athugasemdir við verðfellinguna.  Ekki er um miklar fjárhæðir 
að ræða því árið 2010 nam heildarupphæð verðfellingar aðeins tæpum 0.6% af verðmæti 
ullarinnleggs ársins.  Það breytir því þó ekki að nauðsynlegt er að skapa frið um málið og 
aðalfundur 2011 mun ræða það. 
 
Stjórn og búnaðarþingsfulltrúar LS lögðu fram fimm mál til Búnaðarþing 2011. Þau fjölluðu 
um aðild Íslands að ESB, eyðingu refa, sameingu ráðuneyta, Hagræðingu í kjötvinnslu og 
skatta og aðfagnahækkanir. Þórarinn Pétursson varabúnaðarþingsfulltrúi sat þingið fyrir 
hönd LS í fjarveru Fanneyjar Ó Lárusdóttur 
 
Ræktunarmarkmið í sauðfjárrækt voru tekin til umræðu í stjórn samtakanna. Skv. 
búnaðarlögum eiga að vera skrifleg ræktunarmarkmið í öllum greinum þar sem starfa fagráð 
en um slíkt er ekki formlega að ræða í sauðfjárrækt. Rætt var talsvert um málið s.s. tengsl 
framleiðenda og neytenda, uppbyggingu verðskrár, vægi hagrænna þátta í ræktun, 
einkunnagjafir o.fl.  Samþykkt var að vísa málinu til fagráðs og í framhaldi af því var skipaður 
starfshópur um málið. Áður hefur verið rætt um fulltrúa LS í þeim hópi. 
 
Forsvarsmenn Bjargráðasjóðs komu á fund LS til að ræða stöðu sauðfjárræktarinnar innan 
sjóðsins. Ekki hefur verið jafnvægi milli inn og útgreiðslna til sauðfjárbænda og þörf á því að 
taka á því áður en í óefni stefnir.  Stjórn LS lagði til að sjóðurinn einbeitti sér að stórtjónum, 
m.a með því að hækka eigin áhættu. 
 
Skilað var ítarlegri umsögn í janúarlok um drög að frumvarpi til náttúrverndarlaga í samvinnu 
við Bændasamtökin.  Þar var lögð áhersla á fjögur atriði: 

• Að bændur hafi áfram eðlilegar heimildir til aksturs utan vega vegna landnýtingar og 

landgræðslu. 

• Að óþarfi sé að allir slóðar verði skráðir í opinberan kortagrunn og séu þar með aðgengilegir 

öllum. 

• Mótmælt varð að minnka eigi friðaðar votlendisspildur úr 3 í 1 ha, þar sem það hamli 

ræktunarstarfi bænda. 

• Farið fram á að innflutt grasfræ verði ekki talin framandi lífvera og almenn túnrækt með 

því sett í uppnám 



Stjórn LS ákvað á starfsárinu að leita umsagnar Samtaka ungra bænda (SUB) á reglum um 
nýliðunarstyrki í sauðfjárrækt.  SUB skilaði umsögninni sl. haust og lagði til að gerð yrði sú 
breyting að umsækjendum yrði heimilt að sækja um í allt að fimm ár í röð í stað þriggja áður.  
Stjórn LS samþykkti tillöguna og einnig stjórn Bændasamtakanna.  Sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðhera staðfesti síðan breytinguna í nóvember 2010 
 

Í árslok 2010 höfðu 52 einstaklingar fengið nýliðunarstyrki í sauðfjárrækt, frá því að 
styrkveitingar hófust 2008.  Þar af höfðu 14 fengið úthlutað tvisvar og 5 þrisvar.  
Heildarfjárhæð styrkja var rúmar 56 milljónir króna.  Árið 2011 bárust 51 umsókn, eða fleiri 
en nokkru sinni fyrr, þar af 33 nýjar en 18 framhaldsumsóknir.  Afgreiðslu er ekki lokið en 
verði allar umsóknir samþykktar eru styrkveitingar um 38 milljónir króna 
Samkomulag tókst um það 2008 að LS og LK beittu sér fyrir auknum framlögum úr mjólkur- 
og sauðfjársamningum til að efla jarðræktarsjóð BÍ.  Úr honum eru veittir styrkir til ræktunar 
til fóðurframleiðslu  á allt að 40 hektara.  18.75% af liðnum „Nýliðunar- og átaksverkefni“ í 
sauðfjársamningi eru ætluð til þessara verkefna. Árið 2011 er sú upphæð 19.5 milljónir 
króna.  Með því að nýta uppsafnaða fjármuni af öðrum liðum hefur framlag úr 
sauðfjársamningi verið 35 milljónir í sjóðinn frá 2009-2011.  Fjármögnun 2012 er ekki tryggð, 
þar sem að útlit er fyrir að uppsöfnun 2011 verði mun minni en áður m.a. vegna fjölgunar 
umsókna um nýliðunarstyrki. 
 
Formaður og framkvæmdastjóri áttu tvo formlega fundi með fulltrúum MAST á árinu. 
Fljótlega eftir seinasta aðalfund var farið yfir þær ályktanir sem tengdust stofnuninni ásamt 
fleiri málum.  Nú í vetur var svo annar fundur þar sem fylgt var eftir því sem áður hafði verið 
rætt ásamt því að ræða ýmis mál sem hafa borist á borð LS. Ennfremur kom til fundar  Eggert 
Gunnarsson á Keldum til að ræða um rannsóknir á lungnasjúkdómum og framkvæmd 
krufninga. 
Fulltrúar LS sóttu einnig samráðsþing MAST seinast vor. 
 
Fósturlát og lambadauði kom til umræðu nú á vormánuðum. Stjórn LS var sammála um að 
halda þyrfti áfram rannsóknum á þessum þáttum.  Fyrir fundinum liggur ályktun stjórnar um 
að farið verði í víðtæka rannsókn til að reyna að komast til botns í þessu vandamáli sem 
virðist um margt vera séríslenskt. 
 
Í desember 2010 kom upp að landbúnaðarafurðir úr Engidal í Skutulsfirði væru mögulega 
díoxínmengaðar eftir að Mjólkursamsalan lét rannsaka sýni úr mjólk af svæðinu, er reyndist 
innihaldi díoxín yfir leyfilegum mörkum. Rannsóknin var gerð vegna gruns um mengun frá 
sorpbrennslustöðinni Funa sem var reyndar lokað um sama leiti.  Haustið 2010 voru lögð inn 
6.5 tonn af kindakjöti af svæðinu.  Mest af því hafði þegar verið flutt út og áhyggjur komu 
upp um hvort það gæti reynst díoxínmengað. 

Fyrstu fréttir af málinu erlendis voru afar óljósar, en þær voru byggðar tilkynningu 
MAST. Sumir miðlar sögðu frá málinu á þann hátt að það væri díoxínmengað kjöt frá Íslandi á 
markaði, án þess að gera nánari grein fyrir því. Sagðar voru fréttir af málinu í a.m.k. fimm 
heimsálfum.  Þetta olli eðlilega áhyggjum og ruglingi meðal kaupenda hérlendis og erlendis 
og ýmsir höfðu samband við sína birgja vegna þess, og LS fékk margar fyrirspurnir.  Gefin var 
út önnur tilkynning frá MAST sem skýrði málið nokkuð og afmarkaði. 

Ekki er ljóst hvort þetta hafi langtímaáhrif á útflutnings íslensks lambakjöts. Mál sem 
þessi geta þó auðveldlega stórskaðað okkar erlendu markaði.   



Settur var á stofn sérfræðingahópur á vegum MAST sem skilaði áfangaskýrslu í byrjun 
apríl 2011.  Niðurstaða hans er Engidalur í Skutulsfirði er talinn mengað svæði og sennilega 
óhæft til matvælaframleiðslu næstu misseri. Sölubann er á öllum afurðum frá 
framleiðendum á svæðinu og litlar líkur á að því verði aflétt í bráð.   Sláturleyfishafar vilja 
heldur ekki taka við afurðunum. Ekki liggur því annað fyrir en förgun bústofns á svæðinu þó 
lagalega sé ekki hægt að fyrirskipa það. Hinsvegar hefur ekki verið skorið úr því hvar ábyrgð 
málsins liggur og hvort og hvað miklar bætur fást fyrir hið mikla tjón sem bændurnir á 
svæðinu hafa orðið fyrir. Málið er enn í fullri vinnslu. 

Tekin hafa verið sýni af mjólk og kjöti í kringum sorpbrennslustöðvarnar á Svínafelli 
og Kirkjubæjarklaustri.  Öll þau sýni eru fullkomlega eðlileg. 
 
Fyrstu áburðarverð 2011 voru birt 1. febrúar og var það Búvís sem reið á vaðið. Síðan birtust 
þau eitt af öðru en það síðasta 23. febrúar.  Hækkanir voru að meðaltali 13-15% á algengum 
tegundum. Áburðarhækkanir halda því áfram og miðað við 14% meðalhækkun 2011 hefur 
áburður ríflega þrefaldast í verði frá 2006 (325%). 
 
Formaður Heimssýnar var gestur á 8. fundi stjórnar. Hann kynnti starf samtakanna næstu 
mánuði og fór jafnframt fram á styrk til starfseminnar.   Stjórnin samþykkti að veita 
samtökunum kr. 300.000 í styrk árið 2011 gegn því að fá sérunnar upplýsingar reglulega um 
þróun ESB viðræðnanna og mála sem þeim tengjast.  LS sem aðildarfélag BÍ hefur markað sér 
þá stefnu að berjast geng aðild að ESB. Heimssýn eru einu starfandi samtökin á landinu sem 
vinna gegn aðild og þótti stjórn því eðlilegt að leggja sitt að mörkum til þeirrar baráttu. 
 
Samtökin fengu á vormánðum 2010 til yfirlestrar handrit að sjónvarpsmynd Herdísar 
Þorvaldsdóttur um landeyðingu á Íslandi.  Gerðar voru mjög margar leiðréttingar við 
staðreyndavillur og athugasemdir við fullyrðingar sem fram komu.  Ljóst er að handrit þetta 
er alls ekki nein lofræða um íslensku sauðkindina en ástæða til að þakka fyrir það að geta 
komið á framfæri athugasemdum og leiðréttingum.  Formaður hefur líst sig reiðubúinn til 
frekari aðkomu að þessu viðfangsefni ef áhugi er fyrir því. 
 
Heimsóknum á saudfe.is hefur haldið áfram að fjölga þó ekki eins hratt og áður.  Nú eru 
tæplega 4.000 heimsóknir á mánuði samanborið við 3.800 árið árið áður.  Miðað hefur verið 
við að setja inn eitthvað nýtt efni hvern virkan dag sem skrifstofan er opin og það hefur 
yfirleitt tekist.  Athyglisvert er að nú eru næstum allir gestir komnir með háhraðatengingar. 
Enginn er lengur með ISDN, en samt sem áður eru ennþá tæp 0.5% með innhringitengingu. 
 

Hér hefur verið farið yfir það helsta úr starfi stjórnar á liðnu ári.  Eins og gefur að skilja er 
þetta síður en svo tæmandi yfirferð. Rétt er að benda á heimasíðu samtakanna þar sem 
fundargerðir eru aðgengilegar auk þess sem reynt er að upplýsa bændur sem best um það 
sem efst er á baugi hverju sinni. 
 
Að lokum eru færðar þakkir til stjórnarmanna, formanna aðildarfélaga og sauðfjárbænda um 
land allt fyrir ánægjuleg samskipti á þessu starfsári. Sérstakar þakkir eru færðar 
framkvæmdastjóra samtakanna, Sigurði Eyþórssyni fyrir öflugt starf að hagsmunum 
sauðfjárbænda 
 
Sindri Sigurgeirsson, formaður 


