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Um mitt ár 2010 ákvað stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda að setja af 
stað stefnumótunarverkefni fyrir samtökin.  Stjórnin taldi mikilvægt að 
setja á blað áherslur samtakanna til lengri tíma en bara á milli aðalfunda 
auk þess sem vönduð stefnumótun auðveldar ákvarðanatöku, setur fram 
sjónarmið sem samtökin vilja standa fyrir og varðar leiðina fram á við.  
Stefnumótun þarf að vera skýr, ljóst hvað við er átt með þeim markmiðum 
sem stefnt er að, þau þurfa að vera mælanleg og liggja þarf fyrir hvernig á 
að útfæra þau.  Þetta hljómar afar einfalt en það er mikil vinna að útfæra 
stefnu þannig að öllum þessum kröfum sé fullnægt og allir skilji hlutina 
á sama hátt.  Sú stefna sem hér fer á eftir er niðurstaða þeirrar vinnu.

Ákveðið var að leita samstarfs við Ágúst Þorbjörnsson ráðgjafa hjá Fram-
sækni ehf.  Hann leiddi starfið í samvinnu við stjórn og framkvæmda-
stjóra.  Leitað var víðtæks samráðs, bæði innan LS og í tengdum greinum.  
M.a. var rætt við sláturleyfishafa, fulltrúa Beint frá býli, fulltrúa bænda 
í lífrænni ræktun, fulltrúa smásöluverslunarinnar, markaðssérfræðinga 
og fleiri   Ágúst sótti jafnframt tvo af haustfundum LS 2010 og stýrði 
hópvinnu um verkefnið á formannafundi LS 2010, sem fjallaði nánast 
eingöngu um þetta mál.

Stjórn og framkvæmdastjóri LS kynntu jafnframt verkefnið á aðalfundum 
félaga sem þeir sóttu 2011, auk þess sem drög að stefnumótuninni voru 
lögð fyrir aðalfund 2011.  Drögin í heild voru kynnt á fundinum og nefndir 
fundarins tóku svo hver sinn kafla til meðferðar.  Ákveðið var að skipta 
stefnunni í fimm kafla eins og sjá má hér á eftir þ.e. markaðsmál innan-
lands, markaðsmál erlendis, fyrirkomulag slátrunar og vinnslu, rekstur 
búa og fyrirkomulag opinbers stuðning.  Það sem hér fylgir er endanleg 
útgáfa eins og stjórn LS samþykkti hana í júní 2011.

Ávallt verður að hafa í huga að stefnumótun sem þessi  þarf að vera lifandi 
plagg, eigi hún að vera alvöru leiðarljós í starfinu.  Það þýðir að hana þarf 
að endurskoða reglulega, með hliðsjón af þeim breytingum sem verða.   
Þó sauðfjárrækt byggi á gömlum merg þá er umhverfi greinarinnar sí-
breytilegt og samtökin sem og sauðfjárbændur allir þurfa að hafa það í 
huga, en það er von stjórnar LS að með þessari stefnumótun sé komið 
ákveðið leiðarljós fyrir greinina inn í næstu ár.

Að lokum eru Ágústi Þorbjörnssyni færðar hugheilar þakkir fyrir gott 
samstarf sem og öllum öðrum sem aðstoðuðu við verkefnið.
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•	 Lambakjöt verði áfram ein af 
meginstoðum kjötneyslu lands-
manna. Áhersla verði lögð á 
eiginleika íslenska lambsins hvað 
varðar heilbrigði og hreinleika. 

•	 Sérstaklega verði unnið að því að 
ná til ungs fólks með áherslu á 
hollustu og fjölbreytta möguleika 
íslenska lambsins.

•	 Lambakjöt verði samkeppnis-
hæft í verði við helstu stað-
gönguvörur að teknu tilliti til 
framleiðsluhátta.

•	 Erlendir ferðamenn sem koma 
til landsins kynnist íslensku 
lambakjöti.

•	 Jákvæð ímynd sauðfjárrækt-
arinnar verði varin og styrkt  
enn frekar.

•	 Meðalneysla á lambakjöti per 
mann verði amk. 20 kg. á ári.

•	 Hlutfall lambakjöts í heildar-
kjötneyslu verði amk. fjórðungur.

Markaðsmál 
og sala 
á innanlandsmarkaði

Stefna

Markmið
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Markaðsmál og sala 
á erlenda markaði

•	 Útflutningur á lambakjöti verði 
mikilvægur hluti af heildar-
tekjum sauðfjárbænda og skili 
verulegum gjaldeyristekjum til 
þjóðarbúsins. 

•	 Íslenska lambakjötið verði mark-
aðssett á grundvelli hreinleika 
og sjálfbærni framleiðslunnar, til 
að ná fram sem hæstu verðum 
á mörkuðum erlendis. Lögð 
verði áhersla á að byggja smátt 
og smátt upp fleiri markaði þar 
sem uppruni kjötsins er neyt-
endum ljós.

•	 Markaðsstarf verði samræmt, 
til að hámarka arðsemi, auka 
skilvirkni og lágmarka áhættu 
vegna möglegra sveiflna á gengi 
og verðlagi. Ávalt verði fylgist 
vel með þróun markaða til að 
lágmarka áhættu framleiðenda.

•	 Útflutningur verði amk. 45% af 
heildarframleiðslu í landinu og 
tekjusamsetningin endurspegli 
amk. það hlutfall.

•	 A.m.k. 40% af útflutningnum 
verði markaðssett sem íslenskt 
kjöt.

Stefna

Markmið
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Fyrirkomulag slátrunar og vinnslu

•	 Hagræðing í greininni verði há-
mörkuð með það að leiðarljósi að 
lækka slátur- og vinnslukostnað, 
auka tekjur bænda og tryggja 
rekstrargrundvöll afurðastöðva.

•	 Samvinna afurðastöðva og 
bænda aukist.

•	 Rekstraraðilum í slátrun og 
vinnslu verði fækkað.

•	 Markmiðið um hagræðingu 
verður sett fram þegar greining á 
heildarhagræðingarmöguleikum 
liggur fyrir.

Stefna

Markmið
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Rekstur búa
•	 Rekstur sauðfjárbúa skili arði og 

geri bændum kleyft að greiða 
sér laun í samræmi við sam-
bærilegar stéttir. Áhersla verði 
á að auka rekstarvitund, lækka 
kostnað við framleiðsluna og 
auka afurðir eftir hverja kind.

•	 Afurðir í magni á hverja kind 
aukist að jafnaði um 10% (2,5 
kg) á næstu 5 árum.

•	 Meðalframlegð sauðfjárbúa verði 
amk. 70 %.

Stefna

Markmið
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Fyrirkomulag 
opinbers stuðnings

•	 Greinin verði mikilvæg grunn-
stoð í atvinnulífi dreifðari 
byggða landsins, varðveiti og 
nýti gæði landsins með sjálf-
bærum hætti, tryggi innlendum 
neytendum gæðavöru á hag-
stæðu verði og skili verulegum 
gjaldeyristekjum. Opinber 
stuðningur taki mið af því.

•	 Rekstrarumhverfi greinarinnar 
verði ekki raskað af opinberum 
aðilum.

•	 Vægi framleiðslutengds stuðnings 
verði amk. 50% af heildarstuðn-
ingi við dilkakjötsframleiðslu.

Stefna

Markmið


