
Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2010 

Skýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2009/2010. 

Í þessari skýrslu verður farið yfir störf stjórnar LS frá aðalfundi 2009 og til marsloka 2010.  
Sú nýbreytni er nú viðhöfð að framvinda mála frá síðasta aðalfundi er kynnt í sér skýrslu og 
kemur því ekki fram hér. 

Stjórnin hefur haldið 11 fundi á starfsárinu, þar af eru 5 símafundir.  Á fyrsta fundi skipti 
stjórnin með sér verkum og er  Fanney Ólöf Lárusdóttir varaformaður,  Þórarinn Ingi 
Pétursson gjaldkeri, Baldur Grétarsson ritari og Þorvaldur Þórðarson meðstjórnandi.   

Þann 18 apríl var skrifað undir breytingar á  sauðfjársamningi sem snéru að vísitölutengingu 
samningsins sem ríkisstjórn hafði einhliða ákveðið að fella brott.  Þessar breytingar gerðu ráð 
fyrir óbreyttu framlagi út 2009 og þaki á hækkanir á árunum 2010-2012.  Samningurinn 
framlengist um 2 ár og mun gilda út árið 2015 í stað 2013.  Þrjú síðustu árin verður 
samningurinn í fullu gildi skv. því sem samið var um 2007. 82% bænda samþykktu þessar 
breytingar í atkvæðagreiðslu um samninginn.  

Einar Ófeigur Björnsson og Margrét Ingjaldsdóttir unnu á árinu að verðlagsgrunni sauðfjár-
afurða í samráði við stjórn samtakanna. Grunnurinn er byggður á upplýsingum úr 
bókahaldsgrunni BÍ sem hefur að geyma raunupplýsingar úr rekstri sauðfjárbúa víða á 
landinu.  Fyrstu drög að því sem seinna var kallað tekju- og kostnaðarverðsgrunnur voru 
kynnt í fundarferð LS sem farin var í ágúst.  Stefnt er að því að grunnurinn verði kynntur 
frekar á aðalfundi 

Mikil umræða var um nýja skipan varnarhólfa í landinu. Mikil óánægja hefur verið með 
niðurfellingar á nokkrum varnarlínum á landinu og hafa sum aðildarfélög sent samtökunum 
ályktanir varðandi það.  Stjórn samþykkti einnig ályktun þar sem óskað var eftir því við 
MAST að upplýsa bændur rækilega um dreifingu sauðfjársjúkdóma eftir landssvæðum. Málið 
hefur verið tekið upp við yfirdýralækni tvisvar sinnum þar sem lögð var áhersla á 
upplýsingagjöf og mögulega umsögn varðandi flutninga á fé milli svæða. Formaður hefur rætt 
við landbúnaðarráðherra og MAST um varnalínumálið og aðilar eru sammála um að fara yfir 
það í sameiningu að loknum aðalfundi LS. 

Mál tengt meintri vanfóðrun og slæmum aðbúnaði sauðfjár kom inn á borð stjórnar og var það 
mál einnig tekið upp við MAST. Stjórn samþykkti ályktun um að skýra þyrfti betur ábyrgð 
yfirvalda þegar grípa þyrfti inn í búrekstur þar sem dýravelferð er ábótavant. Nauðsynlegt er 
að fyrir hendi sé einfalt skipulag þar sem að hægt er að tilkynna um slík tilvik og setja í 
ákveðið ferli. Við núverandi aðstæður er stundum óljóst hver ber ábyrgð á að grípa inn í ef 
þess er þörf.  Eðlilegast væri að Matvælastofnun stýrði því á samræmdan hátt um land allt.  

Rannsóknir og krufningar á lömbum voru til umræðu þar sem ljóst þótti að bændur ættu í 
sumum tilfellum erfitt að með að koma í rannsókn lömbum þar sem vafi léki á ástæðum 
dauða, auk þess sem mikil kostnaður fylgdi slíkum rannsóknum.  Málið var rætt við Eggert 
Gunnarsson hjá Tilraunastöð HÍ á Keldum og yfirdýralækni. Aðilar voru sammála um að 
mikilvægt væri að rannsaka slík tilfelli ef vafi leikur á hvað valdi dauða. Fyrirkomulag á 
slíkum rannsóknum ætti ekki að vera kostnaðarsamt fyrir bændur. Unnið verður áfram að 
málinu og niðurstaða kynnt fyrir sauðburð. 



Farið var í fundarferð um landið dagana 17-18 ágúst þar sem formaður og framkvæmdastjóri 
fluttu erindi um stöðu á markaði, störf stjórnar og verðlagsgrunn. Haldnir voru fundir í 
hverjum landshluta, Búðardal, Eyjafirði, Egilsstöðum og undir Eyjafjöllum.  Kynnt var 
viðmiðunarverðskrá LS fyrir haustið 2009 þar sem vegið meðalverð hækkaði um 11% frá 
verðskrá sem gefin var út í apríl 2008. Meðalverð til bænda var samkv. verðskrá tæpar 475 
kr/kg (án vsk) en rúmar 147 kr/kg fyrir kjöt af fullorðnu fé.  Mesta breytingin fólst í því að 
ekki var lengur gefið út viðmiðunarverð fyrir dilkakjöt til útflutnings, heldur ein verðskrá. 
Fundirnir voru vel sóttir en gagnrýni hefur komið fram á hversu fáir þeir voru og því langt 
fyrir suma að sækja þá. 

Ullarverð hækkaði um 8% á haustmánuðum og rekstur Ístex gekk mjög vel á árinu. Mikil sala 
er á lopa og prjónaskapur mjög vinsæll meðal landsmanna nú um stundir, sem veldur því að 
fyrirtækið annar vart eftirspurn. 

Samtök ungra bænda voru stofnuð síðasta haust og voru formaður og framkvæmdastjóri 
viðstaddir stofnfund og málþing.  LS færði samtökunum að gjöf lénið „ungurbondi.is“ auk 
framlags til að setja upp slíka heimasíðu. LS væntir góðs samstarfs við ungliða í bændastétt 
og fagnar því frumkvæði sem felst í stofnun samtaka ungra bænda. 

Formaður og framkvæmdastjóri sóttu ráðstefnu á haustmánuðum sem haldin var í Brussel á 
vegum evrópsku bændasamtakanna. Ráðstefnan fjallaði um sölu og markaðsetningu 
sauðfjárafurða.  Ráðstefnan stóð í 2 daga og var í alla staði fróðleg. Framkvæmdastjóri LS 
fjallaði ítarlega um þessa ráðstefnu bæði í Bændablaðinu og á heimasíðu okkar á sínum tíma. 

Þó nokkuð var rætt um mögulega samvinnu í útflutningi sauðfjárafurða. Haldinn var fundur á 
vegum Markaðsráðs með öllum hlutaðeigandi aðilum til þess að velta upp þeim leiðum sem 
færar væru. Niðurstaðan varð sú að MK stæði fyrir framleiðslu á kynningarbæklingi sem 
nýtast myndi öllum við markaðssetningu erlendis og það verkefni er nú í vinnslu. 

Eggert feldskeri boðaði í haust til kynningar á nýrri vörulínu „Born again“ sem eru yfirhafnir 
sem framleiddar eru úr smálambaskinnum sem bændur söfnuðu saman síðasta vor. Verkefnið 
er styrkt af fagráði í sauðfjárrækt.  Bændur eru hvattir til að taka þátt í verkefninu ef þeir eiga 
þess kost. Formaður og framkvæmdastjóri heimsóttu einnig fyrirækið Farmers Market og 
kynntu sér starfsemi þess og þær vörur sem unnar eru á vegum þess úr íslenskri ull. 

LS ásamt BÍ og fleiri búgreinafélögum tóku þátt í verkefninu „Eldum íslenskt“. Það verkefni 
var ákaflega vel heppnað og vakti mikla athygli á þeim búvörum sem framleiddar eru í 
landinu og hvernig matreiða má þær á margvíslegan hátt. Von er að áframhald verði á því 
verkefni á þessu ári. 

Í ágúst var haldinn fundur Norrænu bændasamtakana NBC hér á landi. Formaður og 
framkvæmdastjóri sátu ráðstefnuna þar sem rædd voru sameiginleg hagsmunamál bænda á 
norðurlöndum og voru loftslagsmál fyrirferðarmikil í þeirri umræðu.  Í framhaldi af þessum 
fundi var ákveðið að stefna að samvinnu milli sauðfjárbændafélaga á norðurlöndum. Stefnt er 
að því að halda sameiginlegan fund stjórna sauðfjárbænda á Norðurlöndum hér á Íslandi 
næsta haust. Í febrúarmánuði sótti svo Eyjólfur Ingvi Bjarnason nemi við 
landbúnaðarháskólann í Ási, Noregi, ráðstefnu þar í landi fyrir hönd LS. Hann hefur þegar 
greint frá þeirri ráðstefnu í Bændablaðinu. 
 



Formannafundur LS var haldinn 13. nóv. 2009. Þar var farið yfir stöðu á kjötmarkaði, fjallað 
um skuldamál bænda og rætt um ýmis hagsmunamál greinarinar. Eftir fundinn var gestum 
boðið í heimsókn til Ístex, verksmiðjan skoðuð og snæddur kvöldverður. 

Fulltrúar LS á búnaðarþingi ásamt stjórn sendu 7 mál til búnaðarþings 2010. Þau mál fjölluðu 
um fjármál bænda, Evrópumál, raforkukostnað, búfjáreftirlit, lyfjamál, breytingar á 
stjórnarráði og orlofsíbúð BÍ. Öll þessi mál fengu brautargengi, ýmist sem sjálfstæð mál eða 
sameinuð í eina tillögu um sambærileg málefni. 

Í janúar fundaði stjórnin í húsakynnum Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Ágúst Sigurðsson 
rektor var gestur fundarins og var þar fjallað atriði sem skólinn hefur með að gera og snerta 
sauðfjárræktina, t.d kennsluefni í sauðfjárrækt ofl. Ennfremur var rætt um starfsemi 
tilraunabúsins á Hesti og þær breytingar sem orðið á rekstri eftir að búrekstur LBHÍ var 
færður í nýtt félag.   

Nefnd sem fjallaði um breytingar á búnaðargjaldi og félagskerfi bænda náði ekki 
sameiginlegri niðurstöðu fyrir Búnaðarþing.  LS hafði áður lagt til við nefndina að öllum 
áformum um lækkun búnaðargjalds yrði slegið á frest. Búnaðarþing 2010 samþykkti að skipa 
fimm manna nefnd til að fjalla um lækkun búnaðargjalds, tveir aðilar komi frá 
búgreinafélögum, tveir frá búnaðarsamböndum og einn frá BÍ. 
 
LS gagnrýndi í ályktun áform umhverfisráðherra að skerða framlög til refaveiða. Þeirri 
ákvörðun var svo snúið við og áfram greitt fyrir refaveiðar.  Einnig mótmælti LS harðlega 
fyrirhugaðri sameiningu ráðuneyta í eitt atvinnuvegaráðuneyti. Fullkominn óvissa er um lyktir 
þess máls en ljóst að ekki er fullkomin eining innar ríkisstjórnarflokkana um málið. 
 
Samtökin hafa fylgst vel með vinnu BÍ varðandi aðild að ESB. Sigurður Eyþórsson 
framkvæmdastjóri LS situr m.a. samningahópi um byggða- og sveitarstjórnarmál.  LS hafa 
lýst ánægju sinni með framgöngu BÍ í málinu og stendur heilshugar með málflutningi þeirra 
sem verið hefur rökfastur og málefnalegur.  Einnig hafa samtökin fylgst vel með vinnu BÍ 
varðandi skuldamál bænda. Formaður LS hefur einnig átt viðræður við forsvarsmenn banka 
og verið í sambandi við sauðfjárbændur sem hafa verið að leita úrlausna á sínum málum. 
 
Í tilefni af 25 ára afmæli LS var efnt til bændaferðar til Færeyja. Þar kynnti hópurinn sér 
sauðfjárrækt í eyjunum ásamt því að heimsækja fyrirtæki og ferðamannastaði. Bændur kynntu 
svo íslenskt lambakjöt í verslunum víða um Færeyjar. Það var virkilega vel heppnað og seldist 
kjötið vel á meðan á kynningum stóð. 
 
Framlög til jarðræktar.  2009 og 2010 var ákveðið að tvöfalda fjárframlög í sauðfjársamningi 
til endurræktunar og jarðræktar í ljósi góðrar nýtingar bænda á þeim styrkjum.  Það var gert 
með tilfærslu fjármuna og þýddi að framlög til málaflokksins urðu 35 milljónir hvort ár í stað 
rúmra 17. 
 
Hluti stjórnar átti fund með fulltrúum landgræðslunar þar sem var rætt um greiðslur vegna 
eftirlits með landnýtingarþætti gæðastýringar. Einnig var rætt um möguleika þess að auka 
framlög til sauðfjárbænda úr Landbótasjóði.  Erindi frá LG liggur fyrir aðalfundi LS og 
fundurinn verður beðinn að marka stefnu í málinu.. 



16,3% samdráttur var í sölu dilkakjöts á innanlandsmarkaði milli áranna 2008 og 2009. Á 
sama tíma var aukning í útflutningi rúm 60%. Birgðastaða í lok árs 2009 var svipuð og árið á 
undan. Að teknu tilliti til útflutnings var samdráttur í heildarafsetningu kindakjöts um 3%.  
Samkvæmt niðurstöðum úr kjötmati 2009 var meðalverð á dilkakjöti til bænda 439 kr/kg á 
árinu en 115 kr/kg fyrir kjöt af fullorðnu.  Meðalverð í heild, miðað við samsetningu 
framleiðslunnar er þá 409 kr/kg. Litlu munaði á verði sláturleyfishafa.  Hæstu 
dilkakjötsverðin voru 441 kr/kg en lægstu 437 kr/kg.  Aðeins meiru munaði á verði fyrir 
fullorðið þar sem hæsta verðið var 123 kr/kg en það lægsta 110 kr/kg. Verðin eru námunduð 
upp í næstu heilu krónu.  Ekki er tekið tillit til álagsgreiðslna KS og SKVH á fituflokka 4 og 5 
sem greiddar voru framan af sláturtíð. 
 
LS óskaði í byrjun mars eftir rannsókn yfirdýralæknis f.h. MAST og Lyfjastofnunar á 
málefnum tengdum meðferð ormalyfsins Albencare. Við fósturtalningu á Brjánslæk á 
Barðaströnd fyrir skömmu kom í ljós lambalát og ófrjósemi í ám og í framhaldi af því vaknaði 
grunur um að lyfið Albencare gæti tengst málinu. Í ljós hefur komið að þetta ormalyf er ætlað 
til notkunar í nautgripi og víða í heiminum varað við notkun lyfsins á fengitíð. Eftir að þetta 
kom upp hafa fleiri dæmi komið fram um alvarlegar afleiðingar af notkun lyfsins.  
Matvælastofnun hefur ákveðið að hefja rannsókn en samstarfsnefnd MAST og Lyfjastofnunar 
taldi þó ekki ástæðu til þess að taka lyfið af markaði á þeim forsendum að enginn grunur væru 
um óæskilega verkun þess væri það notað í samræmi við gildandi undanþágu, þ.e. í nautgripi. 
 
Í marsmánuði gerðu samtökin í samráði við formenn aðildarfélaga verðkönnun á á nokkrum 
dýralyfjum.  Miklar umræður sköpuðust í kjölfarið um verð á lyfjum og var m.a fjallað um 
málið í Morgunblaðinu þrjá daga í röð. Í kjölfar þess var fundað með stjórn Dýralæknafélags 
Íslands þar sem lögð var áhersla á að bændur vildu ekki að dýralæknar hættu sölu á lyfjum 
heldur að endurskoðaðar yrðu þær reglur sem viðgangast um álagningu slíkra lyfja hjá 
Lyfjagreiðslunefnd. Ennfremur var ítrekað mikilvægi þess að bændur fái ávísað lyfjum og 
gætu keypt þau þar sem hagstæðasta verðið býðst. 
 
Samtökin fylgdust vel með birtingu verðlista á áburði.  Samningar frá haustinu 2009 milli 
Yara og Norsku bændasamtakanna um 40% lækkun frá árinu á undan höfðu gefið væntingar 
um lækkað verð á áburði. Sú lækkun sem varð hjá landgræðslunni í útboði á áburði skilaði sér 
þó ekki til bænda í landinu þegar til kom. Sú staðreynd að áburður sé á svipuðu verði eða 
heldur dýrari en 2009 er því mikil vonbrigði 
  
Formaður og framkvæmdastjóri fóru á haustmánuðum í heimsókn til afurðastöðva í landinu.  
Tilgangur ferðarinnar var að kynna sér starfsemi fyrirtækjanna og ræða um ýmis mál er varða 
samskipti sláturleyfishafa og bænda. Miklar áhyggjur komu fram um stöðu á kjötmarkaði 
vegna offramboðs og verðfalls á svínakjöti.  Einnig var rætt um mögulega samvinnu aðila og 
lýstu sláturleyfishafar yfir vilja til að skoða möguleika á frekari sameiningu afurðastöðva til 
hagræðingar og hagsbóta fyrir bændur og neytendur.  
 
Hér hefur verið stiklað í því helsta í störfum stjórnar, formanns og framkvæmdastjóra LS.  
Ljóst er að ekki er hægt að tæpa á öllu og eitthvað hefur sjálfsagt gleymst.  Við leitumst þó á 
hverjum tíma við að upplýsa sauðfjárbændur sem best um það sem er í gangi á okkar ágætu 
heimasíðu saudfe.is. Þar má finna fundargerðir stjórnar og reynt er að koma strax á framfæri 
helstu fréttum úr starfi samtakanna.  Á árinu 2009 voru um 45.000 heimsóknir inn á 
heimsíðuna sem er að meðaltali 122 heimsóknir á dag og 19% aukning frá árinu 2008. 
 



Að lokum vil ég svo þakka meðstjórnarmönnum mínum, framkvæmdastjóra samtakanna, 
Sigurði Eyþórssyni,  og einnig sauðfjárbændum vítt um land fyrir margvísleg og góð 
samskipti á mínu fyrsta starfsári sem formaður samtakanna. 
 
Sindri Sigurgeirsson, formaður  

 

 


