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Framleiðsla og neysla
• Árið 2013 voru framleidd ríflega 9.900 tonn 

af kindakjöti. 88% af því var lambakjöt.  

• Neysla á kindakjöti á íbúa innanlands  
var 20,5 kg árið 2013 eða 26,5% af 
kjötneyslunni í heild sem var 81,9 kg. 
á íbúa.  Kindakjötsneysla dróst lítillega 
saman frá fyrra ári, eftir aukningu á milli 
áranna 2011 og 2012.

• 70% af kjötsölunni i fóru á innan
landsmarkað árið 2013, en annað til 
útflutnings.  Helstu markaðir eru Noregur, 
Hong Kong, Bandaríkin, Færeyjar og 
Bretland.

• Auk þess voru framleidd 1.000 tonn af 
ull og 580.000 gærur. Ullin er þvegin 
hérlendis og unnin að hluta.  Rúmur 
helmingur afurða sem unnar eru úr 
íslenskri ull fara til útflutnings. Gærurnar 
eru að mestu fluttar út óunnar útflutning.  

Afurðir

• Meðalafurðir á kind voru 27 
kíló kjöts árið 2013, samkvæmt 
niðurstöðum skýrsluhalds fjárræk
tarfélaganna. 93% fjárstofnsins í 
landinu er skýrslufærður.

• Afurðahæsta sauðfjárbúið (með 100 
ær eða fleiri) skilaði 39,5 kílóum 
kjöts eftir hverja fullorðna kind árið 
2013.  Á 314 búum með 100 ær eða 
fleiri voru afurðir yfir 29 kíló kjöts 
eftir hverja kind.  Afurðir voru nok
kru minni 2013 eftir metár 2012, 
en frjósemi var hinsvegar betri.  

• Meðalkjötþungi lambsskrokks árið 
2013 var 15,98 kíló. Lögð voru inn 
542.000 lömb.  95% framleiðslun
nar fer fram í sláturtíðinni sem er 
frá 1. september – 31. október.

Umfang greinarinnar
• Á Íslandi eru um 2.100 sauðfjárbú, 

þ.e. sem leggja inn eitthvað kindakjöt. 
Helmingur framleiðslunnar er á 
Norðvesturlandi, 30% á Norðausturlandi 
og 20% á Suðurlandi.

• Flestir sauðfjárbændur og/eða makar 
þeirra stunda greinina með öðrum 
búgreinum, annarri starfsemi eða 
öðrum störfum utan búsins.  Sumir 
stunda þó eingöngu sauðfjárrækt.  300 
stærstu búin framleiða 40% af innlögðu 
kindakjöti.

• Fjöldi sauðfjár er rúmlega 476.000 
vetrarfóðraðar kindur. Fjárfjöldinn hefur 
lítið breyst síðustu ár en fækkað verulega 
sé litið til síðustu áratuga.  Það varð flest 
tæplega 900.000 veturinn 197879.

• Skráðir sauðfjáreigendur eru ríflega  
2.600.  Meðalfjöldi á hvern eiganda er 
180. Þessi tala hefur hækkað um 35% 
frá aldamótum.  Þarna eru taldir með 
allir sem eiga kindur, en sumir eru aðeins 
með fé í tómstundum og eiga fáa gripi.
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Verðlag og tekjur
• Verðlagning á kindakjöti 

og ull er frjáls. Engar 
takmarkanir eru á 
framleiðslu.

• Heildarverðmæti framleiðslu 
sauðfjárbænda var 11,2 
milljarðar króna árið 
2013 samkvæmt áætlun 
Hagstofu Íslands.  Hlutur 
sauðfjárafurða var rúm 
18% af framleiðsluverðmæti 
landbúnaðarafurða á árinu.

• Meðalverð til bænda fyrir 
lambakjöt var 594 kr/kg 
árið 2013, en 176 kr/kg fyrir 
annað kindakjöt.   Meðalverð 
til bænda fyrir ull var 181 
kr/kg. Þetta eru verð frá 
afurðastöð í öllum tilvikum. 

• Samkvæmt mælingu Hagstofu 
Íslands hefur smásöluverðs 
lambakjöts hækkað um 40,4% 
frá 20062013.  Almennt 
verðlag hækkaði á sama tíma 
um 58,4%.

• Bændur fá ekki greitt 
sérstaklega fyrir innmat sem 
notaður er í slátur eða fluttur 

út, hausa sem notaðir eru í svið 
og ekki fyrir gærur en greiða 
ekki fyrir flutning sláturfjár á 
móti.

• Samkvæmt samantekt 
Hagþjónustu landbúnaðarins 
fyrir árið 2012 var meðalvelta 
sauðfjárbús 9,6 milljónir 
króna. Að meðaltali var 
sauðfjárbúið rekið með 800 
þúsund króna afgangi.  Þetta 
byggir þó aðeins á gögnum 
frá takmörkuðum fjölda búa.  
Meðalbúið var með 397 kindur 
og framleiddi tæp  9 tonn af 
kjöti.

• Útflutningstekjur þjóðarinnar 
af sauðfjárafurðum árið 2013 
voru rúmir 3,5 milljarðar 
króna alls sem var 16% 
aukning frá fyrra ári. 39% 
komu frá Evrópulöndum utan 
ESB, 32% frá ESB, 17% frá 
Asíu, 9% frá NAmeríku og 
3% frá Afríku.  55% voru 
vegna kjöts, 21% vegna gæra, 
12% vegna ullar og 12% 
vegna innmatar og annarra 
afurða.

Gæðastýring
• 92% sauðfjárfram

leiðslunnar er gæðastýrð 
(1550 bú). Þau bú sem ekki 
eru með eru flest mjög lítil.  
Í gæðastýringu felst að þeir 
sem taka þátt vinna eftir 
ákveðnum aðferðum við 
framleiðsluna.  Aðferðirnar 
meðal annars kröfur um 
aðbúnað og umhverfi 
sauðfjár, skýrsluhald, 
jarðrækt, fóðrun, heilsufar, 
lyfjanotkun, afurðir, 
landnýtingu, umgengi 
og fleira. Kröfurnar eru 
skilgreindar í reglugerð 
1160/2013. 

• Stærsti þátturinn varðandi 
gæðastýringuna eru reglur 
um landnotkun þannig að 
ekki er heimilt að nýta land 
til sauðfjárræktar nema að 
landið þoli það samkvæmt 
mati Landgræðslunnar.  
Þetta gildir bæði um þau 
lönd sem bændur eiga 
eða ráða sjálfir og líka um 
sameiginleg lönd eins og 
afrétti.  Sé 
landið 
ekki í 
nægilega 
góðu 
ástandi 
verður að 
gera tímasetta 
og skilgreinda 

landbótaáætlun um 
úrbætur.  

• Samkvæmt síðustu 
heildarúttekt stóðust 
90% þátttakenda í 
gæðastýringu í sauðfjárrækt 
mat Landgræðslunnar á 
landnotkun án athugasemda.  
9,7% í viðbót höfðu gert 
landbótaáætlun en 0,3% 
stóðust ekki kröfurnar.  
Mikið starf er unnið við 
uppgræðslu samkvæmt 
landbótaáætlununum. 
Fjölmargir sauðfjárbændur 
taka jafnframt þátt í 
landgræðsluverkefninu 
„Bændur græða landið“ 
auk þess sem önnur 
verkefni eru unnin með 
stuðningi Landbótasjóðs 
Landgræðslunnar en 
sauðfjárbændur leggja 
fjármuni til sjóðsins.

•  Allir sauðfjárbændur þurfa 
að einstaklingsmerkja 
bústofninn þannig að 

hver gripur er 
rekjanlegur.  

Allir  þurfa 
jafnframt 
að tryggja 
fénu góðan 

aðbúnað 
samkvæmt 
sérstakri 

reglugerð 
þar um.
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Opinber stuðningur
• 1.900 sauðfjárbú fá beingreiðs

lur frá hinu opinbera en hin 
framleiða án beingreiðslna. 
Ekki er skilyrði að eiga rétt á 
beingreiðslum til að hefja fram
leiðslu. Greitt er samkvæmt 
samningi um starfsskilyrði 
sauðfjárræktar sem gildir frá 
20082017.

• Beingreiðslur frá hinu opinbera 
miðast við ærgildi.  Beingreiðs
lur eru veittar út á 368.500 
ærgildi.  Árið 2013 var upphæð 
beingreiðslu kr. 6.519 á hvert 
ærgildi . Beingreiðslurnar eru 
ekki framleiðslutengdar þ.e. 
fjöldi ærgilda breytist ekki þó 
framleiðslan aukist eða minnki.  

• Þeir sem framleiða innan 
gæðastýringar fá þar að auki 
álagsgreiðslur á framleitt kíló 
lambakjöts frá hinu opinbera 

(ekki þó á lökustu gæðaflokka
na). Þær voru 156 krónur á kíló 
árið 2013.  Að auki fengu inn
leggjendur 38 krónur í viðbót 
pr. kg á alla sína framleiðslu til 
að mæta kostnaði við birgða
hald.  Það er kostnaðarsamt í 
greininni þar sem framleiðslan 
fer nánast öll fram á haustin 
en sala árið um kring.  Að auki 
fást sérstakar greiðslur á fram
leitt kíló af þveginni ull sem 
voru 506 kr/kg árið 2013. Allar 
fjárhæðirnar eru óframleiðs
lutengdar þ.e. ef framleiðslan 
eykst þá deilist fjármagnið á 
fleiri kíló, en heildarupphæðin 
hækkar ekki.

• Útgjöld hins opinbera vegna 
sauðfjárframleiðslu var 4.791 
milljón króna  árið 2013.  Það 
voru 0,82% af áætluðum útgjöl
dum ríkissjóðs á árinu.

Þórarinn Ingi Pétursson, 
formaður LS.

Landssamtök sauðfjárbænda
Landssamtök sauðfjárbænda eru heildarsamtök búgreinarinnar.  
Þau samanstanda af 19 félögum sauðfjárbænda víðsvegar um land. 

Félagsmenn eru rúmlega 1.800.

Stjórn LS 2013  2014 skipa:

Formaður: 
Þórarinn Ingi Pétursson, Grund, Grýtubakkahreppi.
Varaformaður: 
Oddný Steina Valsdóttir, Butru, Rangárþingi eystra.
Ritari: 
Þórhildur Þorsteinsdóttir, Brekku, Borgarbyggð.
Meðstjórnendur: 
Atli Már Traustason, SyðriHofdölum, Skagafirði.
Böðvar Baldursson, YstaHvammi, Þingeyjarsveit.

Framkvæmdastjóri er Sigurður Eyþórsson.

Allar nánari upplýsingar um starfsemina  
má finna á heimasíðunni saudfe.is.
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