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 Númer tillögu: 01.01 
 Nefnd: Endurskoðunarnefnd 
 Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 ályktar.  

Vegna hruns í afurðaverði og þ.a.l. brostins rekstrargrundvallar sauðfjárbúa þá fara samtökin fram á að 

stuðningsgreiðslur við sauðfjárrækt samkvæmt liðunum, gæðastýringu og býlisstuðningi, samkvæmt 

sauðfjársamningi verði frystar á hverri jörð, frá og með árslokum 2018 til ársins 2023 eins og þær líta út í 

ársáætlun 2018, samt með viðmið í framleiðslu betra ársins 2016 og 2017. Greiðslur verði skilyrtar við 

búsetu og atvinnurekstur á viðkomandi jörð. Greiðslumark verði áfram framseljanlegt og geta greiðslur 

þess vegna flust búa á milli í samræmi við viðskipti bænda þar um. Framlög samkvæmt samningnum árin 

2019, 2020, 2021 og 2022 verði þau sömu og árið 2018 að teknu tilliti til verðlagsbreytinga og vatnshalla 

samnings.  

Ásetningshlutfall fari þó ekki undir 0,5.  

Þó verði einstökum bændum heimilt að draga meira úr eða hætta sauðfjárframleiðslu, og halda öllum eða 

hluta af sínum greiðslum gegn skilyrðum sem m.a. geta verið eftirfarandi; 

 Aldurstengdar ástæður. 
 Fjárfesting og önnur uppbygging á jörðunum.  

Árið 2023 taki taktur samningsins við eins og honum er lýst árið 2019 og framvegis.   

Þá geta greiðslur litið svona út m.v. sama verðlag og reiknað var með í gerð sauðfjársamnings.  

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Beingreiðslur 2267 2256 2142 2132 2114 

Gæðastýring 1679 1672 1603 1597 1582 

Gripagreiðslur 0 0 0 0 0 

býlisstuðningur 194 193 185 185 183 

ullarnýting 437 436 430 428 424 

Fjárfestingast 48 48 95 95 94 

svæðisb stuðn 145 145 143 143 141 

aukið virði 145 145 95 95 94 

Alls 4915 4895 4693 4675 4632 
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 Númer tillögu: 01.02 
 Nefnd: Endurskoðunarnefnd 
 Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 

 

Stjórn LS hafi heimild á árinu 2018 til að ná í fjármuni inn í samninginn til að halda áfram sambærilegu 

átaki og markaðsráð hefur stundað á árinu 2017. 

Að því gefnu að það verði verulegur viðsnúningur á afurðaverði í haust hefur stjórn heimild til að vinna að 

framgangi þess að stofnaður verði markaðssjóður fyrir íslenskar sauðfjárafurðir. 

 

 Númer tillögu: 01.03 
 Nefnd: Endurskoðunarnefnd 
 Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 
 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnvalda að fara rækilega yfir alla 

hagræðingarmöguleika afurðageirans á kindakjötsmarkaði. Skoðaður verði möguleiki á að setja 

lagaheimild sem heimilar sameiningu og/eða verkaskiptingu afurðarstöðva á kjötmarkaði. Aukinn 

innflutningur á kjöti gefur tilefni til að endurskilgreina stærð kjötmarkaðarins og í hvaða 

samkeppnisumhverfi afurðarstöðvarnar starfa.   

 

 Númer tillögu: 01.04 
 Nefnd: Endurskoðunarnefnd 
 Flutningsmaður:  Sigurður Þór Guðmundsson 

 

Nefndin leggur til að erindi frá Félagi sauðfjárbænda við Eyjafjörð og Félagi sauðfjárbænda á 

Suðurfjörðum um upptöku framleiðslustýringar verði tekið út af dagskrá fundarins og vísað til stjórnar LS í 

samræmi við 4. grein starfshátta aðalfundar LS.  
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 Númer tillögu: 02.01 
 Nefnd: Félags- og fjárhagsnefnd 
 Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

 

Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Skagafirði, haldinn á Löngumýri 28.febrúar 2018 beinir því til 

Landssamtaka sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að meiri sameining ríki meðal sauðfjárbænda. 

Greinargerð:  

Allir sauðfjárbændur eru samfélagslega mikilvægir fyrir greinina. Þeir bændur sem eiga færra fé gegna ekki síður hlutverki í að „líma“ 

sveitasamfélagið saman en þeir sem eiga fleira fé. Það er ekki eðlilegt að LS sé að mismuna sauðfjárbændum eftir sauðfjárfjölda. 

Þegar hugtakið sauðfjárbóndi er skilgreint er eðlilegast að notast við samþykktan sauðfjársamning á milli bænda og ríkis, þ.e. að 

sauðfjárbóndi sé sá aðili sem á fé á lögbýli og er með það mikinn rekstur að hann flokkist undir virðisaukaskylda starfsemi.  

Félags- og fjárhagsnefnd leggur til að tillögunni sé vísað til stjórnar LS eins og heimild er gefin 

fyrir í 4. grein starfshátta aðalfunda LS.  

 

 Númer tillögu: 02.02 
 Nefnd: Félags- og fjárhagsnefnd 
 Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

 

Aðalfundur FSHF haldinn á Skjöldólfsstöðum 9. mars 2018 skorar á Landssamtök sauðfjárbænda að taka 

aukinn þátt í ferðakostnaði þeirra fulltrúa sem lengst eiga að fara á aðalfund þar sem hann er alltaf haldinn 

á sama stað og því alltaf fulltrúar sömu aðildarfélaga sem bera mestan kostnað. 

Félags- og fjárhagsnefnd leggur til að tillögunni sé vísað til stjórnar LS eins og heimild er gefin 

fyrir í 4. grein starfshátta aðalfunda LS. 
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 Númer tillögu: 02.03 
 Nefnd: Félags- og fjárhagsnefnd 
 Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

 

Breyting á samþykktum Landssamtaka sauðfjárbænda 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Bændahöllinni 5.-6. apríl samþykkir eftirfarandi 

breytingar á samþykktum samtakanna. 

Svona er greinin í dag (blálitaður texti fer út/breytist): 

2. gr. 

LS eru samtök sjálfstæðra svæðisfélaga sauðfjárbænda og deilda sauðfjárbænda innan búnaðarsambanda og gæta 

hagsmuna þeirra í hvívetna. 

Aðildarfélög LS eru eftirtalin: Félag sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði, Félag sauðfjárbænda í Dalasýslu, Félag 

sauðfjárbænda á Snæfellsnesi, Félag sauðfjárbænda í Strandasýslu, Félag sauðfjárbænda í Vestur-Húnavatnssýslu, Félag 

sauðfjárbænda í Austur-Húnavatnssýslu, Félag sauðfjárbænda í Skagafirði, Félag sauðfjárbænda við Eyjafjörð, Félag 

sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu, Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum, Félag sauðfjárbænda á Suðurfjörðum, 

Félag sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu, Félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu, Félag sauðfjárbænda í Árnessýslu, 

Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur-Skaftafellssýslu, Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Norður- 

Þingeyinga, Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Kjalarnesþings, Félag sauðfjárbænda á Vestfjörðum og Deild 

sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austurlands. 

Svona yrði hún eftir breytingar (gullitaður texti kemur inn): 

2. gr. 

LS eru samtök sjálfstæðra svæðisfélaga sauðfjárbænda og deilda sauðfjárbænda innan búnaðarsambanda og gæta 

hagsmuna þeirra í hvívetna. 

Aðildarfélög LS eru eftirtalin: Félag sauðfjárbænda í Borgarfjarðarhéraði, Félag sauðfjárbænda í Dalasýslu, Félag 

sauðfjárbænda á Snæfellsnesi, Félag sauðfjárbænda í Strandasýslu, Félag sauðfjárbænda í Vestur-Húnavatnssýslu, Félag 

sauðfjárbænda í Austur-Húnavatnssýslu, Félag sauðfjárbænda í Skagafirði, Félag sauðfjárbænda við Eyjafjörð, Félag 

sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu, Félag sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum, Félag sauðfjárbænda á Suðurfjörðum, 

Félag sauðfjárbænda í Vestur-Skaftafellssýslu, Félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu, Félag sauðfjárbænda í Árnessýslu, 

Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Austur-Skaftafellssýslu, Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Norður- 

Þingeyinga, Deild sauðfjárbænda í Búnaðarsambandi Kjalarnesþings, Félag sauðfjárbænda á Vestfjörðum og Félag 

sauðfjárbænda í Vopnafirði.  
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 Númer tillögu: 02.04 
 Nefnd: Félags- og fjárhagsnefnd 
 Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

 

Breyting á samþykktum Landssamtaka sauðfjárbænda 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn í Bændahöllinni 5.-6. apríl samþykkir eftirfarandi 

breytingar á samþykktum samtakanna. 

Svona er greinin í dag (blálitaður texti fer út/breytist): 

11. gr. 

Hvert aðildarfélag kýs einn fulltrúa úr hópi fullgildra félagsmanna á aðal- og aukafundi LS fyrir fyrstu 50 fullgilda félagsmenn 

sína, tvo fulltrúa séu fullgildir félagsmenn 51-100, þrjá séu fullgildir félagsmenn 101-200 o.s.frv. Fjöldi fulltrúa skal miðast við 

fjölda í félagaskrá 1. janúar ár hvert og skal atkvæðisréttur og kjörgengi fulltrúa miðast við félagaskrá sem borist hefur LS 

tveimur vikum fyrir aðalfund. Aðal- og aukafundir skulu opnir til áheyrnar öllum félagsmönnum LS. Þó er heimilt að loka 

fundinum fyrir öðrum en stjórn og kjörnum fulltrúum, um einstök málefni. Heimilt er að senda aðalfund beint út fram að 

nefndarstörfum. 

Svona yrði hún eftir breytingar (gullitaður texti kemur inn): 

11. gr. 

Hvert aðildarfélag kýs einn fulltrúa úr hópi fullgildra félagsmanna á aðal- og aukafundi LS fyrir fyrstu 50 fullgilda félagsmenn 

sína, tvo fulltrúa séu fullgildir félagsmenn 51-100, þrjá séu fullgildir félagsmenn 101-200 o.s.frv. Fjöldi fulltrúa hvers 

aðildarfélags skal miðast við fjölda félagsmanna í LS sem ekki skulda gjaldfallin félagsgjöld eða hafa samið um greiðslu í 

félagaskrá 1. febrúar ár hvert og skal atkvæðisréttur og kjörgengi fulltrúa miðast við þá félagsmenn LS sem ekki skulda 

gjaldfallin félagsgjöld eða hafa samið um greiðslu tveimur vikum fyrir aðalfund. Aðal- og aukafundir skulu opnir til áheyrnar 

öllum félagsmönnum LS. Þó er heimilt að loka fundinum fyrir öðrum en stjórn og kjörnum fulltrúum, um einstök málefni. 

Heimilt er að senda aðalfund beint út fram að nefndarstörfum. 
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 Númer tillögu: 02.05 
 Nefnd: Félags- og fjárhagsnefnd 
 Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

 

Félagsgjöld 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 samþykkir að félagsgjald fyrir árið 2018 skuli vera 19.900 

kr. á hvert bú. Gjaldið innifelur aðild að samtökunum fyrir tvo einstaklinga sem uppfylla að öðru leyti 

skilyrði fyrir aðild samkvæmt samþykktum samtakanna. Gjald fyrir aukaaðild skal vera 5.600 kr.  Er þetta í 

samræmi við ákvæði 7.gr. samþykkta LS. 

 

 Númer tillögu: 02.06 
 Nefnd: Félags- og fjárhagsnefnd 
 Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

 

Starfskjör stjórnarmanna 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 samþykkir að starfskjör stjórnar LS verði með eftirfarandi 

hætti til aðalfundar 2019. Formaður fái 180.000- kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir hvern 

stjórnarfund. Varaformaður fái 25.000- kr. í laun á mánuði og fulla dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund. 

Aðrir stjórnarmenn fái fulla dagpeninga fyrir hvern stjórnarfund. Allir stjórnarmenn fái greiddan akstur sem 

nemur 100 kr. fyrir hvern ekinn kílómetra og annan ferðakostnað. 
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 Númer tillögu: 02.07 
 Nefnd: Félags- og fjárhagsnefnd 
 Flutningsmaður:  Einar Freyr Elínarson 

Fjárhagsáætlun 2018 

Rekstrartekjur 18.615.500 

Búnaðargjald   

Félagsgjöld 18.615.500 

Aðrar tekjur     

Laun og tengd gjöld 12.700.000 

Laun starfsmanns 5.000.000 

Laun stjórnar 2.500.000 

Akstur starfsmanna 1.000.000 

Akstur stjórnarmanna og fulltrúa í nefndum 2.000.000 

Dagpeningar 750.000 

Mótframlag í lífeyrissjóð 600.000 

Tryggingargjald 800.000 

Annar kostnaður vegna starfsmanna 50.000 
  

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður 8.090.000 

Aðkeypt ráðgjöf 2.500.000 

Skrifstofukostnaður 200.000 

Heimasíða og tölvubúnaður 50.000 

Gjaldfærð áhöld og tæki 50.000 

Bóhaldsþjónusta 900.000 

Endurskoðun 250.000 

Kostnaður vegna aðalfundar 2.500.000 

Funda og ráðstefnukostnaður 100.000 

Ferðakostnaður og fargjöld innanlands 1.000.000 

Ferðakostnaður erlendis 0 

Markaðsupplýsingar 240.000 

Styrkir 250.000 

Auglýsingar 50.000 

Annar kostnaður 0   

Gjöld umfram tekjur án fjármagnsliða -2.174.500   

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 800.000 

Vaxtatekjur 800.000   

Aðrar tekjur og gjöld 1.600.000 

Hlutdeild í afkomu félaga 1.600.000 

Iceland Original ehf   
  

Afkoma ársins 225.500 
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 Númer tillögu: 03.01 
 Nefnd: Alsherjanefnd 
 Flutningsmaður:  Hallfríður Ósk 

 

Aðalfundur landssamtaka sauðfjárbænda 2018 beinir því til framkvæmdanefndar búvörusamninga að 

reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt nr. 1183/2017 verði breytt á þann veg að fyrsta greiðsla ársins 

samkvæmt búvörusamningi berist ekki seinna en fyrsta virka dag febrúarmánaðar. 

 

 Númer tillögu: 03.02 
 Nefnd: Alsherjanefnd 
 Flutningsmaður:  Hallfríður Ósk 

 

Aðalfundur landssamtaka Sauðfjárbænda 2018 tekur undir ályktun Búnaðarþings þar sem lögð er áhersla 

á að Byggðastofnun verði falið að vinna nýja greiningu á því hvaða landsvæði ættu að njóta 

svæðisbundins stuðnings og á hvaða forsendum. 

 

 Númer tillögu: 03.03 
 Nefnd: Alsherjanefnd 
 Flutningsmaður:  Hallfríður Ósk 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 samþykkir að aðalfundur samtakanna skuli haldinn 4.-5. 

apríl árið 2019 í Reykjavík. Stjórn er þó heimilt að flýta þessari dagsetningu ef sérstakar aðstæður vegna 

endurskoðunar samninga kalla á slíkt. 

 

 Númer tillögu:  04.01 
 Nefnd:  Markaðsnefnd 
 Flutningsmaður:  Þórarinn Ingi Pétursson 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu dagana 5.-6. apríl 2018 beinir því til 

Icelandic lamb að kanna hvort að forsendur séu til að fá lambakjöt vottað sem hollustuafurð. 
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 Númer tillögu:  04.02 
 Nefnd:  Markaðsnefnd 
 Flutningsmaður:  Þórarinn Ingi Pétursson 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu dagana 5.-6. apríl 2018 hvetur alla aðila 

sem koma að sölu og markaðssetningu landbúnaðarafurða að hafa eftirfarandi atriði að leiðarljósi. 

 Kolefnisfótspor  
 Umhverfisfótspor 
 Upprunamerkingar 
 Lyfjanotkun 
 Dýravelferð 

 

 Númer tillögu:  04.03 
 Nefnd:  Markaðsnefnd 
 Flutningsmaður:  Þórarinn Ingi Pétursson 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn á Hótel Sögu dagana 5.-6. apríl 2018 beinir því til 

Icelandic lamb að markaðssetja lambakjöt fyrir ungt fólk með tilliti til nútíma markaðssetningu. 

 

 Númer tillögu: 05.03 
 Nefnd: Framleiðslunefnd 
 Flutningsmaður:  Ástþór Örn Árnason 

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 leggur til að stuðlar á gæðastýringarálag fyrir árið 2019 

verði: 

 Stuðull fyrir kjöt af lömbum 1,0 
 Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum ám 0,6 
 Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum sauðum 0,6 
 Stuðull fyrir annað kjöt 0,3 
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 Númer tillögu: 06-01 
 Nefnd:   Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd 
 Flutningsmaður:  Sæunn Káradóttir  

 

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnar LS og MAST að sinna betur 

eftirlitsskyldu með líflambasölubæjum til að tryggja að sjúkdómastaða þar sé þekkt. 

 

 Númer tillögu: 06-03 
 Nefnd:   Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd 
 Flutningsmaður:  Gunnar Sigurjónsson  

 

Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnar LS að hafa samstarf við BÍ að 

undirbúningi kolefnisjöfnunar greinarinnar.  

 

 Númer tillögu: 06-04 
 Nefnd:   Fag-, búfjár- og umhverfisnefnd 
 Flutningsmaður:  Sæunn Káradóttir  

 

Aðalfundur Landssamtaka Sauðfjárbænda 2018 beinir því til stjórnar LS að gæta í hvívetna hagsmuna 

sauðfjárbænda vegna fyrirhugaðrar stofnunar miðhálendisþjóðgarðs.  

Greinargerð:  

Í nýjum stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er samþykkt að stofna miðhálendisþjóðgarð og er afar mikilvægt 

að stjórn LS komi að borðinu í þeirri vinnu til að tryggja að rödd sauðfjárbænda heyrist og að hagsmuna 

þeirra sé tryggilega gætt.  


