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BÚNAÐARSAMBAND SUÐURLANDS 

Stofnað 6. júlí 1908 

Búnaðarfélög 31, búgreinafélög 5, félagatala 1.189, apríl 2017. 

 Aðalstjórn: 

  Gunnar Kr. Eiríksson, Túnsbergi, í stjórn frá 2008, formaður 2016.       

  Ragnar Lárusson, Stóra-Dal, í stjórn frá 2006. 

  Baldur I Sveinsson, Litla-Ármóti, í stjórn frá 2014. 

  Erlendur Ingvarsson, Skarði, í stjórn frá 2012. 

  Sigurjón Eyjólfsson, Eystri-Pétursey, í stjórn frá 2016. 

 

 Varstjórn: 

  María Hauksdóttir, Geirakoti. 

  Helgi Eggertsson, Kjarri. 

  Oddný Steina Valsdóttir, Butru. 

  Sigurður Sæmundsson, Skeiðvöllum. 

  Björn Helgi Snorrason, Kálfafelli. 

 

 Skoðunarmenn: 

  Theodór Vilmundarson, Efsta Dal, frá 2012.  

  Páll Eggertsson, Arngeirsstöðum, frá 2014 

 

 Starfsfólk:                  Sími 
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 Starfsmenn bændabókhalds: 
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Starfsmenn Kynbótastöðvar Suðurlands og starfssvæði:         Sími  

 Sveinn Sigurmundsson     Framkvæmdastjóri frá 1. maí 1996    480-1801 

 Bragi Ágústsson     Hluti Flóa, Skeið, vesturhluti Árnessýslu  871-2056 

 Úlfhéðinn Sigurmundsson  Hreppar, hluti Tungna       871-5563 

      Halldór Eiðsson     Rangárþing frá V-Landeyjum, hluti Flóa  871-8611 

 Hermann Árnason   Frá Vík að vesturhluta Landeyja     871-1410 

 Sigríður Böðvarsdóttir   Skaftárhreppur        871-4719 

Klaufskurður Kynbótastöðvar Suðurlands: 
 Birkir Þrastarson, Hæli             897-4482 
 
Tilraunabúið Stóra-Ármóti: 
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 Hilda Pálmadóttir og Höskuldur Gunnarsson frá 1. sept 2001     482-1058 
 
Sauðfjársæðingastöðin Þorleifskoti: 
 Sveinn Sigurmundsson, umsjón frá 1. apríl 1986        480-1801 
 
Formenn búnaðarfélaga 2017:               sími 
 Ölfus: Pétur B. Guðmundsson, Hvammi, 801 Selfoss      483 4456 
 Þingvallasveit: Gunnar Þórisson, Fellsenda, 801 Selfoss      482-2683 
 Grímsnes: Björn Snorrason, Björk, 801 Selfoss        486-4476 
 Bláskógabyggð: Trausti Hjálmarsson, Austurhlíð, 801 Selfoss    486-8948 
 Hrunamannahr.: Benedikt Kristinn Ólafsson, Auðsholti 6, 845 Flúðir   552-8978 
 Gnúpverjahr.: Arnór Hans Þrándarson, Þrándarholti, 801 Selfoss    486-6038 
 Skeið: Jón Vilmundarson, Skeiðháholti, 801 Selfoss       486-5592 
 Hraungerðishr.: Ragnar Finnur Sigurðsson, Litla-Ármóti  801 Selfoss    848-2336 
 Sandvíkurhr.: Ari Páll Ögmundsson, Stóru-Sandvík, 801 Selfoss    482-3163 
 Eyrarbakkahr.: Pjetur N. Pjetursson, Sólvangi, 820 Eyrarbakki    554-5959 
 Stokkseyrarhr.: Björn Harðarson, Holti, 801 Selfoss       486-3407 
 Gaulverjab.hr.: Þorsteinn Ágústsson, Syðra-Velli, 801 Selfoss     486-3377 
 Villingaholtshr.: Reynir Þór Jónsson, Hurðarbaki, 801 Selfoss    486-3345 
 Ásahreppur: Egill Sigurðsson, Berustöðum, 851 Hella      487-5068 
 Djúpárhreppur: Birkir Ármansson, Brekku, 851 Hella      487-5646 
 Holt: Daníel Magnússon, Akbraut, 851 Hella        487-6562 
 Landsveit: Hannes Ólafsson, Austvaðsholti, 851 Hella      487-6597 
 Rangárvellir: Björgvin Reynir Helgason, Lambhaga, 851 Hella    487-8770 
 Hvolhrepps: Birkir Arnar Tómasson, Móeiðarhvoli 2, 861 Hvolsvöllur   487-8077 
 Fljótshlíð: Páll Eggertsson, Arngeirsstöðum, 861 Hvolsvöllur     487-8380 
 V-Landeyjar: Sævar Einarsson, Stíflu, 861 Hvolsvöllur      486-1508 
 A-Landeyjar: Jóhann Nikulásson, Stóru-Hildisey 2, 861 Hvolsvöllur   487-8548 
 V-Eyjafjöll: Eyvindur Ágústsson, Stóru-Mörk, 861 Hvolsvöllur    487-5050 
 A-Eyjafjöll: Kristinn Stefánsson, Raufarfelli,  861 Hvolsvöllur    487-8866 
 Dyrhólahr.: Gunnar Þorsteinsson, Vatnsskarðshólum,  871 Vík    487-5868 
 Hvammshr.: Ólafur Þ. Gunnarsson, Giljum, 871 Vík       487-1369 
 Álftaver: Páll Eggertsson, Mýrum, 880 Kirkjubæjarklaustur     487-1351 
 Skaftártunga: Elín Heiða Valsdóttir, Úthlíð, 880 Kirkjub.kl.     487-1363 
 Leiðvallahreppur: Hörður Daði Björgvinsson,Efri-Ey, 880 Kirkjub.kl.   487-4733 
 Kirkjubæjarhr.: Þórarinn Bjarnason, Þykkvabæ, 880 Kirkjub.kl.    487-4704 
 Hörgslandshr.: Bjarki V. Guðnason, Maríubakka, 880 Kirkjub.kl.    565-7839 
 
Formenn búgreinafélaga á Suðurlandi: 
 Félag kúabænda Suðurlandi:  Rafn Bergsson, Hólmahjáleigu      487-1185 
 Félag sauðfjárbænda V-Skaftafellss.: Einar Freyr Elínarson, Sólheimahj.  823-1320 
 Félag sauðfjárbænda Rangárvallasýslu: Erlendur Ingvarsson, Skarði   487-1590 
 Félag sauðfjárbænda Árnessýslu: Trausti Hjálmarsson, Austurhlíð 2   486-8948 
 Loðdýraræktarfélag Suðurlands: Hjalti Logason, Neðri-Dal     848-7785 
 

 

 

 

Mynd á forsíðu, kornþresking á Stóra-Ármóti haustið 2016, ljósm. Sigurður Andri Jóhannesson. 
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Á aðalfundi Búnaðarsambands Suðurlands 14. 

apríl 2016 að Höfðabrekku, urðu breytingar á 

stjórn, en kosið var um stjórnarmann úr V-

Skaftafellssýslu. Jón Jónsson gaf ekki kost á sér til 

áframhaldandi stjórnarstarfa og eru honum þökkuð 

vel unnin störf á liðnum árum. Í hans stað var 

kosinn Sigurjón Eyjólfsson og er hann boðinn 

velkominn til starfa. 

Stjórn skipti með sér verkum, Gunnar Kr. Eiríks-

son, formaður, Ragnar Lárusson, varaformaður, 

Sigurjón Eyjólfsson, ritari og þeir Erlendur 

Ingvarsson og Helgi Eggertsson, meðstjórnendur. 

Á starfsárinu vour haldnir 6 formlegir stjórnar-

fundir. 

Auka Búnaðarþing var haldið 24. nóvember og 

kynnti stjórn BÍ fyrirhugaðar breytingar á félags-

kerfinu. 

Formannafundur Búnaðarsambandsins var hald-

inn á Stóra-Ármóti 9. febrúar en þar voru kynntar 

tillögur stórnar um breytta aðkomu félagsmanna að 

Búnaðarsambandinu. 

Allnokkur tími hefur farið í undirbúning á 

breyttu félagskerfi og kynningu á því í aðildarfé-

lögunum. Hefur það að miklu leiti lent á Sveini 

framkvæmdarstjóra. 

Stjórn ákvað að fara í breytingar á fjósinu í Stóra

-Ármóti, en núverandi aðstaða stenst ekki 

aðbúnaðarreglugerð. Verður fjósinu breytt í lausa-

göngufjós með legubásum og möguleika á að gera 

aðstöðu fyrir einstaklingstilraunir. 

Töluverður tími hefur farið í Nautgriparæktarmið-

stöð Íslands, en Sveinn er framkvæmdastjóri 

hennar. Stjórnina skipa Sigurður Loftsson fyrir LK, 

Sveinbjörn Eyjólfsson fyrir BÍ og Gunnar Kr. 

Eiríksson fyrir BSSL. Fyrsta  starfsár Nautís var 

árið 2016. 

Tilraunanefndarfundur var haldinn að Stóra-

Ármóti í nóvember en á hann mætti fólk víða af 

landinu. Tilraunastarfið hefur verið of lítið, en fjár-

magn hefur verið af skornum skammti. Leita þarf 

allra leiða til að auka tilraunastarf í íslenskum land-

búnaði. 

Framtíð Búnaðarsambandsins byggir á að sem 

flestir núverandi félagar sjái sér hag í því að vera 

áfram félagar og stuðli að þróun og framtíð 

Búnaðarsambandsins sem sterks héraðsafls. Máttur 

bænda er mikill þegar þeir standa saman. 

Að lokum vil ég þakka stjórn og starfsfólki 

Búnaðarsambandsins gott samstarf á árinu og 

einnig bændum. 

 

                                         Gunnar Kr. Eiríksson. 

Gunnar Kristinn Eiríksson 

Skýrsla formanns 

Mynd Helga Sigurðardóttir 
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Árið 2016 var að flestu leyti hagfellt og árgæska 

góð. Svellalög lágu lengi yfir og því var aðeins um 

kal að ræða á Suðurlandi sérstaklega í lautum og 

lægðum. Vorið var úrkomulítið og þá einkum við 

suður- og suðausturströndina þar sem dæmi voru 

um að úrkoma í apríl, maí og mestan hluta af júní 

var lítil sem engin. Á þurrlendi urðu því 

þurksskaðar. Sumarið var gott og svo var haustið 

hagstætt til kornþreskinga því haustrigningarnar 

hófust ekki að ráði fyrr en komið var fram í 

nóvember en þá hófst lægðagangurinn með mikilli 

úrkomu en mildu veðri. 

 Formannafundur var haldinn í Gunnarsholti 26. 

janúar 2016. Á fundinn mætti Sindri formaður BÍ 

og fór m.a. yfir stöðuna í þeim veigamiklu breyt-

ingum sem framundan voru og varða tollamál, gerð 

búvörusamninga og búnaðargjald. Sveinn Runólfs-

son ávarpaði fundinn. Undirritaður kynnti hug-

myndir um einangrunarstöð fyrir holdanaut á Stóra 

Ármóti og fór yfir starfsemi BSSL og fyrirtækja 

þess á síðasta ári.  

 Búnaðarsambandið veitti verðlaun fyrir 

afurðahæsta kúabúið, afurðahæstu kúna og þyngsta 

nautið á Suðurlandi á aðalfundi Félags kúabænda 

sem haldinn var á Stracta á Hellu í lok janúar.  

 Undirritaður sat á Búnaðarþingi sem 

starfsmaður félagsmálanefndar en það er fróðlegt 

að fylgjast með umræðu bænda um þeirra helstu 

málefni. 

 Á aðalfundi Búnaðarsambands Suðurlands sem 

haldinn var að Höfðabrekku 14. apríl flutti nýráðinn 

framkvæmdastjóri BÍ Sigurður Eyþórsson ávarp og 

kom m.a. inn á félagskerfi bænda og væntanlega 

búvörusamninga. Kosið var um stjórnarmann úr 

Vestur-Skaftafellssýslu en Jón Jónsson Prestsbakka 

sem setið hefur í stjórn frá 2010 gaf ekki kost á sér 

áfram. Sigurjón Eyjólfsson Eystri-Pétursey var 

kosin í stjórnina og til vara Björn Snorrason 

Kálfafelli. 

 Búnaðarsambandið heldur úti heimasíðu og 

fóru um 30 fréttir í loftið ásamt fjölda tilkynninga, 

fundargerða ofl. Það er mikil vinna að halda úti 

góðri heimasíðu en um leið mikilvægt. 

 Undirritaður á sæti í Fagráði um velferð dýra 

sem oftast fundar einu sinni í mánuði. Störf ráðsins 

eru launalaus og þar sem Búnaðarsambandið hefur 

ekki aðrar tekjur en félagsgjöld eftir áramótin varð 

úr að segja sig frá ráðinu. 

 Eftir áramótin tók framkvæmdastjóri að sér að 

vinna við 3. áfanga rammaáætlunar í faghópi 2. 

Verkefni hópsins var m.a. að meta virkjunarkosti 

og landsvæði með tilliti til annarrar nýtingar en 

orkuvinnslu svo sem ferðaþjónustu, útivistar og 

landbúnaðar og þá sérstaklega með tilliti til beitar. 

Við Sveinn Runólfsson tókum beitarnotin fyrir. 

Þetta var veruleg vinna en 118 vinnustundir fóru í 

þennan þátt sem var bæði fróðlegur og skemmti-

legur. 

 Hjá Bændabókhaldinu voru unnin skattframtöl 

fyrir 186 bú sem er sama tala og í fyrra. 

Virðisaukaskýrslur voru unnar fyrir 120 aðila og er 

það svipað og í fyrra.  

 Seinnihlutann í nóvember sá 

Búnaðarsambandið um að halda fræðslufundi um 

sauðfjárrækt þar sem Fanney Ólöf Lárusdóttir RML 

kynnti afrakstur hauststarfsins í sauðfjárrækt á 

fjórum fræðslufundum, einum fyrir hverja sýslu og 

voru veitt verðlaun fyrir efstu hrútana. Eyþór 

Einarson, RML fór yfir ræktunarstarfið í 

sauðfjárrækt, og fjallaði um hrútakost 

Sauðfjársæðingastöðvarinnar.  

 Kristján Bjarndal aðstoðaði  okkur við úttektir 

vegna jarðabóta og sá alfarið um Austur-

Skaftafellssýslu sem við tókum að okkur að sjá um. 

Helga Sigurðardóttir hefur farsæla umsjón með 

úttektunum. Alls fara nærri 800 vinnustundir í 

úttektir sem voru 467 og umsjón með þeim. Á 

yfirliti um styrkhæfa ræktun á síðasta sumri má sjá 

að grasrækt og grænfóðurrækt hefur aukist en 

kornræktin dregst saman um 230  hektara og árin 

tvö þar á undan dróst hún saman um 873 ha. 

Heildarhektarafjöldi er 5.402 á móti 5.094 árið 

áður. Á landsvísu er nærri helmingur þess lands 

sem tekið er út á Suðurlandi. 

 Ákveðið var að stofna Nautgriparæktarmiðstöð 

Íslands ehf (Nautís), sem er í jafnri eigu Landssam-

Sveinn Sigurmundsson 

Starfsemi Búnaðarsambandsins 2016 
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bands kúabænda, Bændasamtaka Íslands og 

Búnaðarsambands Suðurlands. Í stjórn Nautís sitja 

þeir Sigurður Loftsson sem fulltrúi LK, Sveinbjörn 

Eyjólfsson, fulltrúi BÍ og Gunnar Kr. Eiríksson sem 

fulltrúi BSSL. Sigurður er formaður stjórnar. 

Hönnun við holdagripafjósið hófst fyrir ári síðan en 

Unnsteinn Snorri Snorrason var fenginn til að leiða 

þá vinnu. Verkfræðistofan Efla sá svo um burðar-

þols- og byggingaleyfisteikningar. Undirritaður var 

ráðinn sem framkvæmdastjóri Nautís og þegar árinu 

lauk höfðu farið 260 vinnustundir í holdagripabúið 

en að öðru leyti vísast til skýrslu um einangrunar-

stöðina í þessu riti. 

 

Stóra Ármót 

Sláttur hófst 17. júní 2016 sem 

er 12 dögum fyrr en í fyrra en 

nálægt meðalári. Slegnir voru 

72 ha í fyrri slætti og 42 ha í 

seinni slætti og fengust af því 

1025 rúllur. Heygæði voru 

með albesta móti. Korni var 

sáð í 19,5 ha. Fengust af því 

80 tonn miðað við 65 % þ.e. 

og 125 hálmrúllur. Þá voru 

grafnir 2 km af nýjum 

skurðum  og 8,5 ha brotnir af 

nýju landi en í það var sáð 

rýgresi. 

 Framleiðsluréttur búsins 2016 var 308.565  

lítrar.  Samkvæmt skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar 

eru afurðir á árskú nú 7.027 kg.  Innlögð mjólk á 

árinu voru 313.207 lítrar .     

 Efnainnihald innleggsmjólkur var (tafla 2),  

prótein 3,39% og fita 4,12%. Þar af 94% mjólkur 

flokkaðist í úrvalsmjólk.  

 Hagnaður Stóra-Ármóts ehf. á árinu 2016 var 

105 þúsundir kr. Samkvæmt efnahagsreikningi 

nema eignir félagsins 136.025 milljónum, bókfært 

eigið fé í árslok er 88.784 milljónir og er eiginfjár-

hlutfall félagsins 65%. Rekstrartekjur eru 54,0 mill-

jónir og rekstrargjöld 56,2 milljónir með afskriftum 

sem eru 7,1 milljón. Að teknu tilliti til fjármagnsliða 

er 

Jarðabótaúttektir 2016 í ha 

Sýsla Gras 
Græn-
fóður Korn 

Olíu-
jurtir Alls 

Árnessýsla 704 794 510 8 2.017 

Rangárvallasýsla 753 704 746 47 2.249 

V-Skaftafellssýsla 180 229 172 52 633 

A-Skaftafellssýsla 104 334 64 0 503 

Samtals  1.741 2.061 1.493 107 5.402 

Mynd.1: Afurðir árskúa á Stóra Ármóti  samanborið við landsmeðaltal.  
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hagnaður ársins um 100 þúsund. Rekstrarafgangur 

fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) 

var árið 2016 um 5 milljónir króna og lækkaði milli 

ára, var árið 2015  um 7,1 milljónir.  

 Búið er að taka ákvörðun um að fara í 

breytingar á fjósinu með hliðsjón af 

aðbúnaðarreglugerð. Fjósinu verður breytt í 

lausagöngufjós með legubásum. Unnsteinn Snorri 

hefur hannað breytingarnar en framkvæmdir hefjast 

í sumar. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 23 

milljónir. 

 Af tilraunastarfi er helst að nefna að á síðasta 

ári var framkvæmd tilraun um áhrif fóðrunar á 

efnainnihald mjólkur með sérstaka áherslu á fitu. 

Niðurstöður liggja fyrir og þær helstar að fituviðbót 

í fóðri leiddi til þess að fita í mjólk hækkaði og 

próteinhlutfallið lækkaði 

en að öðru leyti vísast til 

samantektar um 

niðurstöðurnar í þessu riti. 

Hrafnhildur Baldursdóttir 

tilraunastjóri lét af 

störfum um áramót. Hún 

hafði verið í 40% 

starfshlutfalli og sóttist 

eftir fastráðningu en 

landbúnaðarháskólinn 

hafði ekki fjármagn í það 

en bauð henni 

verkefnaráðningu áfram 

sem byggir á því aflað er 

fjármagns til að greiða 

launin eftir verkefnum sem 

fengin er styrkur til. 

 

Sauðfjársæðingastöð. 

Áfram var unnið að því að 

fá leyfi til útflutnings á 

hrútasæði. Sífellt eru gerðar 

meiri kröfur um rannsóknir 

á sjúkdómum og vottun á 

starfseminni. Pantanir liggja 

fyrir frá USA og Noregi. 

Gera þarf berklapróf fyrir 

útflutninginn til USA þrátt 

fyrir að berklar hafi ekki 

fundist í íslensku sauðfé. Þá þarf að skima fyrir 

nokkrum sjúkdómum sem ekki finnast hér og má 

þar m.a nefna Blátungu. Gagnvart útflutningi til 

Noregs þarf stöðin að komast á lista yfir viður-

kenndar sæðingastöðvar í Evrópu. Þrátt fyrir góðan 

vilja héraðsdýrlæknis og starfsfólks MAST náðum 

við því ekki alveg. Við gáfumst ekki upp og tókum 

sæði til frystingar úr völdum hrútum snemma í 

október fyrir USA markað. Það er skemmst frá því 

að segja að frystingin gekk afburða vel. Við náðum 

616 skömmtum sem bíða útflutnings til USA. 

 Fanghlutfall úr sæðingunum 2015 miðað við 

ferskt sæði var 66 % með 1,82 lömb eftir á en 

árangur með frysta sæðið var með 66 % fanghlutfall 

og 1,73 lömb eftir á sem er verulega betra en fyrri 

ár. 

Ár Árskýr 
Nyt-árskýr 
kg 

  

Sæti Fitu      % 
Protein 
% 

Frumutala x 
1000 Gerlatala 

2000 56 4.422   3,82 3,27 336 31.916 

2002 47 5.378 204 3,87 3,32 263 11.875 

2004 40 6.248 52 3,83 3,29 299 12.812 

2006 42 6.357 58 4,00 3,41 343 10.916 

2008 45 6.321 75 4,06 3,47 325 11.920 

2010 44 6.972 16 4,18 3,49 230 9.420 

2011 43 6.518 58 4,18 3,45 164 8.540 

2012 47 6.655 53 4,17 3,43 174 10.404 

2013 42 6.798 45 4,37 3,55 232 11.100 

2014 47 6.844 47 4,16 3,47 172 9.600 

2015 52 6.628 99 4,19 3,52 223 12.000 

2016 47 7.027 77 4,12 3,40 249 12.000 

2. tafla: Yfirlit um afurðir – magn og eiginleika, árin 2000-2016.  
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 Sauðfjársæðingastöðin sem hóf starfsemi sína 

árið 1968 og því var þetta 49. árið sem stöðin er 

starfrækt. Meira sæði var sent út þetta árið en í fyrra 

eða alls sæði í 23.010 ær, sem er sæði í 585 ám 

fleira en í fyrra.  Mest var tekið úr Berki frá Efri-

Fitjum, V-Hún. eða 2.300 skammtar, þá var 

Kornelíus frá Stóru-Tjörnum Ljósavatnsskarði með 

1.625 skammta, Bergur frá Bergsstöðum Miðfirði 

með 1.615 skammta, Bjartur frá Ytri-Skógum Eyja-

fjöllum með 1.605 skammta, Klettur frá Borgarfelli 

Skaftártungu með 1.600 skammta, aðrir hrútar voru 

með færri skammta. Mesta eftirspurnin var í Berg 

frá Bergsstöðum en því miður tókst ekki að ná nema 

um helmingi af því sæði sem var pantað úr honum. 

 Alls voru 15.570 ær sæddar með fersku sæði 

frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands sem er mesta 

þátttaka frá upphafi. Miðað við þá 23.010 skammta 

sem sendir voru út er því um 67,7 % nýtingu á sæði 

að ræða en veðrátta var hagstæð með tilliti til flutn-

inga á sæði. Þátttakan  í sauðfjársæðingum á Suður-

landi er meiri en árið á undan alls 8.874 ær sæddar á 

móti 8.555 ám árið 2015.   

 Lítið breytt starfslið hefur verið frá  árinu 2009. 

Þóra Þórarinsdóttir sér um að fylla á sæðisstráin, 

ganga frá pöntunum, þrif ofl. Ármann Sverrisson 

kom okkur til aðstoðar við akstur á hrútasæði austur 

í sveitir í stað Gunnars Björnsson sem hefur sinnt 

því í 30 ár. Páll Stefánsson dýralæknir sér um gæða-

mat á sæði og sæðisblöndun. Páll Þórarinsson 

annast sæðistöku og gegningar í hrútahúsi. Árni 

Freyr Pálsson er aðstoðarmaður við sæðistöku og 

leiðir hrútana fram. 

Undirritaður sér um 

skipulag, tekur við 

pöntunum og deilir út 

sæðinu. Sölvi Sveins-

son sá um þrif á hrúta-

húsi. 

 

Kynbótastöð 

Kynbótastöð 

Suðurlands sér um 

sæðingastarfsemi 

nautgripa á Suður- og 

Austurlandi en þar eru 

framkvæmdar 23.185 

sæðingar árið 2016  

sem er um 45 % 

sæðinga í landinu. Á Búnaðarsambandssvæðinu eru 

20.408 sæðingar sem er fækkun um 1.704 sæðingar 

milli ára en árin tvö þar á undan var fjölgun um 3 

þúsund sæðingar á Suðurlandi. 

 Fastráðnir frjótæknar eru; Gestur Jens 

Hallgrímsson Austurlandi, Orri Brandsson fyrir 

Austur Skaftafellsýslu, Sigríður Böðvarsdóttir fyrir 

Skaftárhrepp,  Hermann Árnason Hvolsvelli sinnti 

Víkursvæðinu frá 1. apríl 2016 en Smári Tómasson 

fram að þeim tíma en þá lét hann af störfum eftir 42 

ára starf. Halldór Eiðsson tók við vesturhluta 

Rangárvallasýslu. Úlfhéðinn Sigurmundsson er í 

uppsveitum Árnessýslu. Á Selfossi eru Bragi 

Ágústsson og Guðmundur Jón Skúlason. Aðrir 

afleysingamenn eru.  Birkir Þrastarson, Bjarki 

Guðmundsson og Eyþór Karl Ingason. Friðrik 

2016 2015 2014 2013 2012
BS.Kjalarnes 42 49 108 224

Borgarfjörður 71 94 147 198 136

Snæfellsnesýsla 81 108 147 101 74

Dalasýsla 41 45 80 63 217
Barðastrandasýsla 17

Ísafjarðarsýsla 28

Strandasýsla 12

Húnavatnssýslur 2.003 1.580 1.017 1.150 1.220

Skagafjarðarsýsla 1.272 877 739 857 1.136

Eyjafjarðarsýsla 672 739 586 614 531

S.Þingeyjarsýsla 1.041 959 604 999 906

N.Þingeyjarsýsla 707 736 394 633 544

Austurland 808 1.314 956 1.131 1.018

A.Skaftafellsýsla 1.808 1.598 2.200 1.974 2.173

V.Skaftafellsýsla 1.383 1.375 1.256 1.356 1.489

Rangárvallasýsla 2.483 2.298 2.336 2.302 2.300

Árnessýsla 3.200 3.284 3.113 2.983 3.551

Landið allt samtals 15.570 15.077 13.636 14.486 15.519

Börkur frá Efri Fitjum mest notaði hrúturinn haustið 

2016. Mynd Sigurjón Einarsson. 

Tafla. 3 sæddar ær með fersku sæði árin 2012-2016 
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Reynisson er afleysingamaður í Austur-

Skaftafellssýslu og Sigurður Max Jónsson tók við 

afleysingastörfum á Austurlandi 

 Klaufskurður var framkvæmdur á 4.613 kúm á 

93 kúabúum á síðasta ári sem er örlítil fækkun frá 

fyrra ári. Meðalverð á kú er kr. 1.485,- Tekjur af 

klaufskurði og gjöld eru í jafnvægi en þá er ekkert 

eftir í afskriftir. Birkir Þrastarson frá Hæli sér um 

klaufskurðinn. 

 Kynbótastöðin á 9 bíla um áramót en hafði þá 

selt 2 á árinu en keypt 2 nýja. Keyptur var Bens 

Atego sendiferðabíll fyrir klaufskurðarbásinn og 

svo Subaru Forester fyrir Víkursvæðið. 

Heildarakstur allra bílanna voru 393.548 km en þar 

af voru um 375.000 km vegna sæðinga. 

Meðalakstur á sæðingu eru tæpir 17 km en á 

Austurlandi þarf 46 km á sæðingu og svo 33 km í 

Skaftárhreppi. Kostnaður á ekinn km með 

afskriftum er u.þ.b. 36 kr. sem er 5 kr. lækkun 

miðað  við árið á undan. 

  Þorsteinn Ólafsson dýralæknir 

nautastöðvarinnar kenndi nýju frjótæknunum  þeim 

Eyþóri Karli Ingasyni og Sigurði Max Jónssyni 

verklega þáttinn. Síðar ferðuðust þeir með 

frjótæknum og fengu þjálfun þar.  

 

Lokaorð  

Rekstrartekjur fyrirtækjanna fyrir utan Stóra Ármót 

voru 225,8 milljónir sem er aukning frá fyrra ári úr 

206,7 milljónum. Rekstrargjöld eru 225,1 milljónir 

og er því rekstrarhagnaður 670 þúsund. 

Fjármunaliðir skila aðeins 2,1 milljónum sem er 

gríðar minnkun frá fyrra ári þegar þeir skiluðu 8,6 

milljónum. Stóra Ármót kemur út með 105 þúsunda 

króna hagnað. Að teknu tilliti til tekjuskatts er  

hagnaður upp á 1,9 milljónir í heild. Samkvæmt 

efnahagsreikningi aukast eignir úr 281,8 milljónum 

í 295,5 milljónir í árslok. Veltufjármunir aukast úr 

141 milljónum í 157 milljónir. Veltufé frá rekstri er 

8,6 milljónir sem er það sem reksturinn skilar. 

Bændabókhaldið veltir 29 milljónum og er með 1,2 

milljóna króna hagnað. Sauðfjársæðingastöðin veltir 

14 milljónum og hagnað upp á 112 þúsund. 

Kynbótastöðinn er með veltu upp á 127 milljónir en 

tap upp á 961 þúsund krónur. Búnaðarsambandið er 

með veltu sem nemur 78,4milljónum og hagnað upp 

á 1,5 milljónir. Rekstrartekjur á Stóra Ármóti voru 

54 milljónir. Rekstrargjöld eru 56,2 milljónir og 

hagnaður því 1,6 milljónir þegar búið er að taka 

tillit til skatta og fjármagnsliða. Ef 

Heildarfjöldi sæðinga og árangur 2016 

  Fjöldi Fang-hlutfall % 

Austurland 1738 62 

A-Skaftafellssýsla 1006 61 

V-Skaftafellssýsla 1315 68 

Rangárvallasýsla 7489 63 

Árnessýsla 11604 63 

Óskráðar sæðingar 33   

Samtals/landsmeðaltal 51522 65 
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 Lokaorð  

Rekstrartekjur fyrirtækjanna fyrir utan Stóra Ármót 

voru 225,8 milljónir sem er aukning frá fyrra ári úr 

206,7 milljónum. Rekstrargjöld eru 225,1 milljónir 

og er því rekstrarhagnaður um 700 þúsund. Fjár-

munaliðir skila aðeins 2,1 milljónum sem er gríðar 

minnkun frá fyrra ári þegar þeir skiluðu 8,6 mill-

jónum. Stóra Ármót kemur út með 105 þúsunda 

króna hagnað. Að teknu tilliti til tekjuskatts er    

hagnaður upp á 1,9 milljónir í heild. Samkvæmt 

efnahagsreikningi aukast eignir eða úr 281,8 mill-

jónum í 295,5 milljónir í árslok. Veltufjármunir 

aukast úr 141 milljónum í 157 milljónir. Veltufé frá 

rekstri er 8,6 milljónir sem er það sem reksturinn 

skilar. Bændabókhaldið veltir 29 milljónum og er 

með 1,2 milljóna króna hagnað. Sauðfjársæðinga-

stöðin veltir 14 milljónum og hagnað upp á 112 

þúsund. Kynbótastöðin er með veltu upp á 127 

milljónir en tap upp á 960 þúsund krónur. Búnaðar-

sambandið er með veltu sem nemur 78,4 milljónum 

og hagnað upp á 1,5 milljónir.  Ef samstæðureikn-

ingurinn við Stóra Ármót er skoðaður þá er heildar-

veltan 280 milljónir og bókfærðar eignir 311 mill-

jónir.  

       Um áramótin var búnaðargjaldið fellt niður en 

árið 2016 nam það 600 milljónum. Skiptingin á 

búnaðargjaldinu síðustu ár var eftirfarandi. 

Búgreinafélögin (30%), búnaðarsambönd (6 %), 

Bændasamtökin (19 %) , Ráðgjafarmiðstöðin 

(35%) og Bjargráðasjóður (10 %).  

Hjá Búnaðarsambandi Suðurlands er þetta um 11 

milljónir á ári í tekjulækkun, sem er mætt með 

ýmiskonar hagræðingu sem  þýðir m.a. fækkun í 

starfsmannahaldi. Möguleiki er á að hækka félags-

gjöld en stjórn hefur markað sér þá stefnu að fé-

lagsgjöldin eigi að ná yfir kostnað vegna stjórnar 

og félagsstarfs. 

Bændasamtökin og aðildarfélög þeirra eru að 

endurskipuleggja sitt félagsstarf og ákveða hvernig 

skuli staðið að fjármögnun. Vonandi taka bændur 

þátt í starfi félaga sinna en nú þarf hver og einn að 

samþykkja aðild að félagsstarfi með því að að 

greiða félagsgjald. Öflug og vel rekin félög sem 

vinna að hagsmunum bænda eru nauðsynleg. 

 Enn er gert ráð fyrir því að búnaðarsamböndin 

annist úttektir vegna jarðabóta og landgreiðslna og 

eru 20 milljónir ætlaðar í það verk á landsvísu sem 

er sama upphæð og kom í fyrra en nú er vinna við 

landgreiðslur að auki. 

 Framundan eru tímar óvissu, umbrota og 

endurskipulagningar félagsstarfsins. Félögin þurfa 

að skilgreina vel fyrir hverju þau standa og hvaða 

verkefnum þau vinna að. Það er síðan bænda að 

ákveða hvort þeir vilja taka þátt í því. Mikilvægt er 

að bændur standi saman og taki þátt í félögum 

sínum. Ef ekki stöndum við uppi með veiklað og 

hálfmáttlaust félagskerfi. Hvað Búnaðarsambandið 

áhrærir þá hefur þá hlutverk þess og starfsemi 

minnkað við það að ýmisskonar stjórnsýsluverkefni 

hafa farið til MAST og svo ráðgjafarþjónustan yfir 

til  RML. Eftir standa þó öflug fyrirtæki og miklar 

eignir og vonandi sjá bændur á Suðurlandi sér hag í 

því að sameinast í Búnaðarsambandi Suðurlands. 

 Að lokum þakkar undirritaður bændum og 

samstarfsfólki ánægjulega samvinnu á liðnu ári 

      Sveinn Sigurmundsson 
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Stöðin er í eigu Nautgriparæktarmiðstöðvar Íslands 

ehf (Nautís), sem aftur er í jafnri eigu Landssam-

bands kúabænda, Bændasamtaka Íslands og 

Búnaðarsambands Suðurlands. Í stjórn Nautís sitja 

þeir Sigurður Loftsson sem fulltrúi LK, Sveinbjörn 

Eyjólfsson, fulltrúi BÍ og Gunnar Kr. Eiríksson sem 

fulltrúi BSSL. Sigurður er formaður stjórnar. Fram-

kvæmdastjóri félagsins er Sveinn Sigurmundsson. 

Dýralæknir stöðvarinnar er Þorsteinn Ólafsson og 

starfsmaður er Baldur Indriði Sveinsson. Þá hefur 

Baldur Helgi Benjamínsson, búfjárerfðafræðingur 

verið félaginu til ráðuneytis undanfarna mánuði. Í 

nýjum búvörusamningi var samið um sérstakt 100 

m.kr. framlag til uppbyggingar á stöðinni. Einnig er 

gert ráð fyrir að hluta af stuðningi búvörusamn-

ingsins við nautakjötsframleiðslu verði ráðstafað til 

að reka stöðina á komandi árum. Hér á eftir er gerð 

grein fyrir stöðu framkvæmda. 

 

Girðing 

 Afmörkuð hefur verið 47 ha lóð sem búið er að 

girða af að mestu. Girðingin er fjárheld úthringinn 

en rafgirðing verður innan við. Að lóðinni verður 

lokað hlið og munu ekki aðrir fara þar um nema að 

þeir hafi erindi. 

 

Hönnun og teikningar 

 Hönnun við holdagripafjósið hófst fyrir ári 

síðan en Unnsteinn Snorri Snorrason var fengin til 

að leiða þá vinnu. Verkfræðistofan Efla sá svo um 

burðarþols- og byggingaleyfisteikningar. Við 

hönnunina var tekið tillit til reglugerðar nr 

850/2015 sem  fjallar um innflutning erfðaefnis 

holdanauta og kröfur um útbúnað einangrunar-

stöðva og haft fullt samráð við dýralækna Matvæla-

stofnunar. Ákveðið var að byggja steinsteypt hús 

með límtrésþaki að grunnfleti 524 m2. Haugkjallari 

með kanalkerfi verður undir hluta húsins. Svæði 

fyrir gripi skiptist í 2 aðskilin svæði með aðstöðu-

rými á milli. Í kúahlutanum er gert ráð fyrir legu-

básum fyrir 20 kýr sem ganga á steyptum rimlum. Í 

uppeldishlutanum eru 6 stíur fyrir gripi sem ætlaðir 

eru til sæðistöku og til bænda. 

 

Framkvæmdir við veg grunn og lagnir 

 Um miðjan ágúst þegar búið var að staðsetja 

bygginguna hófust framkvæmdir við grunn og veg 

að húsinu. Stutt var niður á Þjórsárhraunið og því 

þurfti öflugan fleyg til að vinna á því. Samhliða því 

voru lagnir lagðar fyrir  heitt og kalt vatn og raf-

magn. 

 

Byggingaframkvæmdir 

 Byggingaframkvæmdir hófust svo í lok 

nóvember en samið var við Fossmót ehf Selfossi. 

Vel hefur viðrað til útivinnu í vetur og frost sjaldan 

tafið steypuvinnu. Vinna við botnplötu haug-

kjallarann, haugkanalana og brunnana er langt 

komin. Haugrýmið er aðskilið milli eininga og 

keyptar hafa verið 2 haughrærur fyrir hvort haug-

rými. Þá hafa steinbitar verið keyptir. Næstu skrefin 

eru að steypa útveggina en límtrésbitarnir eru 

væntanlegir í mars.  

 

Kostnaðaráætlun og fjármögnun. 

 Kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir því að heildar-

kostnaður verði um 120 milljónir og er þá ótalinn 

kostnaður við fósturvísana og kaup á kúm. Hingað 

til hafa framkvæmdir verið fjármagnaðar með láns-

fé en í búvörusamningunum er gert ráð fyrir 100 

milljónum í stofnkostnað. Þá hafa fengist 6,4 mill-

jónir úr þróunarsjóði nautgriparæktar með von um 

meira framlag síðar. Nú í lok febrúar er heildar-

kostnaður kominn í rúmar 44 milljónir. 

 

Fósturvísar 

 Í upphafi verða fluttir inn frá Noregi 40 fóstur-

vísar af Aberdeen Angus kyni, en á næstunni 

verður hugað að kaupum á 20 kúm  Reikna má með 

að um tvo fósturvísa þurfi að jafnaði fyrir hvern 

kálf sem kemur í heiminn, þar sem um helmingur 

fósturvísanna misfarist. Norðmennirnir hafa þegar 

Bygging einangrunarstöðvar fyrir holdagripi  

að Stóra-Ármóti í Flóa 
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hafið undirbúning að töku fósturvísana en gert er ráð 

fyrir að þeir verði teknir í apríl n.k. Þá þurfa að líða 

60 dagar áður en má flytja þá til landsins og fari allt 

að óskum verður þeim komið fyrir í fósturmæðrum 

næsta sumar. Þá gætu fyrstu kálfarnir fæðst á 

útmánuðum 2018 og  í fyrsta lagi von á sæði eða 

nautkálfum til bænda í ársbyrjun 2019. 

 

Lokaorð 

 Ljóst var frá upphafi að sú leið sem hér er farin 

við innfluttning nýs erfðaefnis holdanauta, er bæði 

seinleg og mjög kostnaðarsöm. Það er hinsvegar 

metnaður allra þeirra sem að verkefninu standa að 

vanda undirbúning og að fylgt sé ítrustu kröfum um 

sóttvarnir, þannig að framkvæmdin megi verða 

greininni sú lyftistöng sem vonast er til. 

 

Sigurður Loftsson stjórnarformaður Nautís 

Sveinn Sigurmundsson framkvæmdastjóri Nautís 

 

Kostnaður við Holdagripafjós í lok mars 2017 

 Teikning og hönnun                     3.854.655 kr. 

 Leyfisgjöld                        719.012 kr. 

 Holdagripafjósið                   24.032.644 kr. 

 Girðing                     2.637.458 kr. 

 Grunnur plön og vegur                     7.157.782 kr. 

 Lagnir                     1.792.549 kr. 

 Laun                     4.150.574 kr. 

 Annað                        125.718 kr. 

 Samtals                  44.344.674 kr. 
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Á árinu 2016 unnu undirrituð og Jóhannes Svein-

björnsson að verkefni sem hafði þann tilgang að 

skilgreina helstu þætti í fóðrun mjólkurkúa sem 

hafa áhrif á efnahlutföll í mjólk, með sérstakri á-

herslu á fituhlutfallið.  

Gerð var skýrsla um verkefnið (skýrsluna má nál-

gast á heimasíðu lbhi, lbhi.is undir útgefið efni-rit 

77). Skýrslan er tvíþætt; annars vegar nokkuð ítar-

legur kafli um fyrri rannsóknir en þar á eftir er sagt 

frá tilraun sem gerð var á tilraunabúinu á Stóra-

Ármóti fyrri hluta árs 2016. Tilraunin var sett upp 

með það fyrir augum að prófa á íslenskum gróf-

fóðurgrunni fituviðbót í kjarnfóðri með tvennum 

hætti, annars vegar í gegnum kjarnfóðurblöndu og 

hins vegar með beinni íblöndun þurrfitu í heilfóður. 

Tilraunin heppnaðist vel og skilar niðurstöðum sem 

svara rannsóknaspurningunum, sem voru um það 

hvort umræddar tilraunameðferðir hefðu áhrif á át, 

nyt og efnahlutföll mjólkur. Fituviðbót í fóðri, hvort 

sem er úr þurrfitu eða kjarnfóðurblöndu, leiddi til 

breytingar á efnainnihaldi mjólkurinnar, þannig að 

fituhlutfall mjólkurinnar hækkaði og próteinhlut-

fallið lækkaði. Breyting um 5% á fitu/prótein hlut-

falli mjólkurinnar eins og kom fram í þessu verk-

efni, er umtalsverð og ætti að vera þýðingarmikið 

fyrir bændur og mjólkuriðnaðinn að vita af þessum 

möguleika til að stilla af jafnvægi milli framboðs og 

eftirspurnar á þessum tveimur verðefnum 

mjólkurinnar. 

Styttri greinargerð um verkefnið var einnig birt í 

Bændablaðinu þann 23. mars 2017, bls. 52-53. 

Verkefnið var fjármagnað af Framleiðnisjóði land-

búnaðarins (þróunarfé nautgriparæktar), Samtökum 

afurðastöðva í mjólkuriðnaði, Búnaðarsambandi 

Suðurlands og Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Ég lauk starfi hjá LBHÍ þann 31.desember 2016 

sem tilraunastjóri á Stóra-Ármóti. Vil því að lokum 

þakka öllum sem ég hef starfað með síðasta ár fyrir 

skemmtilegt og gott samstarf þann tíma sem ég hef 

verið tilraunastjóri á Stóra-Ármóti.  

 

    Hrafnhildur  Baldursdóttir. 

Tilraunastarfsemin á Stóra-Ármóti 2016 

Hrafnhildur Baldursdóttir 

Nemendur frá LbhÍ fá kynningu á tilraunastarfinu. (H.B.) 

Kýr í tilraun á Stóra-Ármóti (H.S.) 



 15 

1. Fundarsetning, Ragnar Lárusson formaður. 

Ragnar Lárusson setti fundinn og bauð fulltrúa, starfs-

menn, heiðursfélaga, gesti og framkvæmdastjóra 

Bændasamtakanna velkomna. Hann gerði það að til-

lögu að Jón Jónsson, Prestsbakka, stýrði fundi og 

Helga Sigurðardóttir, starfsmaður Búnaðar-

sambandsins ritaði fundargerð. 

 

2. Skipan kjörbréfanefndar, Sveinn Sigurmunds-

son. 

Sveinn Sigurmundsson bar upp tillögu um skipan 

kjörbréfanefndar; Jón Vilmundarson, Skeiðháholti, 

Borghildur Kristinsdóttir, Skarði og Sigurður Ómar 

Gíslason, Hemru. Tillagan samþykkt. 

 

3. Skýrsla stjórnar, Ragnar Lárusson formaður. 

Ragnar Lárusson fór yfir skýrslu stjórnar. Á síðasta 

aðalfundi var kosið um stjórnarmenn í Rangárvalla-

sýslu og urðu þar engar breytingar á stjórn. Vegna 

breytinga á lögum þurfti að gera hlé á fundi á meðan 

stjórnarmenn skiptu með sér verkum, en lagabreyt-

ingin fólst í því að formaður er sjálfkjörinn á Búnaðar-

þing. Á árinu voru haldnir 8 stjórnarfundir. Helstu 

verkefnin ársins lutu að stofnun og þróun á 

einangrunarstöð fyrir holdanaut að Stóra-Ármóti í 

samvinnu við Bændasamtök Íslands og Landsamtök 

kúabænda. Nýja fyrirtækið heitir Naut-

griparræktarmiðstöð Íslands og í stjórn eru Gunnar Kr. 

Eiríksson(BSSL), Sveinbjörn Eyjólfsson(BÍ) og 

Sigurður Loftsson(LK). Fleira var markvert á Stóra-

Ármóti en Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri 

réð Hrafnhildi Baldursdóttur í 40% stöðu sem tilrauna-

stjóra og þar með er tilraunastarf byrjað á nýju. 

Samkeppnisstofnun sendi kæru vegna vinnu við lóða-

samninga, sem við fengum Heiðrúnu Lind hjá Lex 

lögmannsstofu til að svara fyrir okkur, niðurstaða 

þeirra samskipta var að Samkeppnisstofnun lét málið 

niður falla. 

 Búnaðarsambandið stóð fyrir fjölmennum fundi 

um tollasamninga á Hótel Selfossi í október. Erindi á 

fundinum fluttu þau Sigurður Ingi Jóhannsson og Erna 

Bjarnadóttir. 

 Formannafundur Búnaðarsambandsins var hald-

inn í Gunnarsholti þann 26. janúar 2016 og þar var 

gestur fundarins Einar Ófeigur Björnsson, vara-

formaður BÍ. Þar ræddi hann um tollasamninga, stöð-

una í gerð búvörusamninga og búnaðargjald. 

 Formaður mætti líka á formannafund BÍ sem 

haldinn var á Hótel Sögu 23. nóvember síðastliðinn og 

var aðalumræðuefnið staðan í búvörusamningunum. 

Að lokum þakkaði hann stjórn og starfsmönnum og 

bændafólki öllu fyrir samstarf á árinu. 

 

4. Reikningar BSSL og skýrsla framkvæmdastjóra, 

Sveinn Sigurmundsson.    

Sveinn byrjaði á að fara yfir breytingar síðustu ára. 

Gríðalegar sviftingar hafa verið í starfsemi sambandsins 

á liðnum árum. Þróunin hefur verið að ýmis verkefni 

hafa farið frá BSSL og BÍ yfir til MAST, svo sem 

kvótamál, forðagæsla og margt fleira. Ráðgjafa-

starfsemin yfir til RML, samstarfi Búnaðarsambands A-

Skaftafellssýslu til 11 ára er lokið og mikil breyting er á 

samstarfi við LbhÍ (áður RALA). BSSL er eftir með 

rekstur fyrirtækja, eignaumssýslu, úttektir, 

túnkortagerð, félagskerfið og ýmis verkefni, sem sum 

hver munu tengjast nýjum búvörusamningum. BSSL 

hefur haldið í það að halda nokkra bændafundi á hverju 

ári og fengið að borðinu þá aðila sem þörf er á hverju 

sinni. Vinnuverndarverkefni í samvinnu við BÍ er í 

þróun og reynt er að fá fleiri aðila til samstarfs í því. Á 

næstu árum þurfum við að selja okkur í auknum mæli 

og innheimta fyrirtækin okkar fyrir aukin þátt í rekstri 

samstæðunnar. 

 Umhverfisstofnun skipaði 4 manna nefnd til að 

gera tillögur um aðgerðir gagnvart ágangi álfta og 

gæsa.Tillögur hópins voru tvíþættar. Fyrri hlutinn 

beinist að tjóni bænda af ágangi álfta og gæsa í tún og 

akra og mögulegum griðlöndum fyrir þessa fugla. 

Seinni hlutinn beinist að því að sett verði viðmið um 

ákjósanlega verndarstöðu álfta- og gæsastofna á Íslandi. 

Jafnframt að kannað verði hvort grípa megi til aðgerða 

samkvæmt skýrum leikreglum til að takmarka vöxt 

þeirra ef stofnstærð fer umfram þá verndarstöðu. 

 Ef félagsgjöldin eiga að ná yfir allan kostnað 

stjórnar og skoðunarmanna, þyrftu þau að vera 3.500 

kr á einstakling. Gert er ráð fyrir því að búnaðargjald 

verði fellt út í ársbyrjun 2017. Fjármögnun félags-

kerfisins er verkefni sem öll félög tengd bændum 

standa frammi fyrir á næstu misserum. Miðað við 

dóminn um ólögmæti iðnaðarmálagjalds þarf upplýst 

108. aðalfundur  

Búnaðarsambands Suðurlands 

haldinn 14. apríl 2016 að Hótel Kötlu, Höfðabrekku. 
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samþykki fyrir félagsaðild og gjaldtöku félagsgjalds. Til 

að verða aðili að BÍ þarf að samþykkja 0,3 % veltuskatt 

og vera aðili að einu af aðildarfélögum BÍ. BSSL ætlar 

ekki að leita eftir samþykki fyrir veltuskatti að svo 

stöddu. Umhugsunarefni hvernig menn munu velja sér 

félag til að vera í. Mjög mikilvægt að bændur standi 

saman. 

Jarðabótaúttektir hafa aðeins dregist saman á liðnu ári, 

þó fóru um 800 vinnustundir í þá vinnu. Flestar úttektir 

hér á Suðurlandi, af landinu öllu. 

 Kynbótastöðin er með veltuaukningu, enda hefur 

umfangið vaxið eftir að við tókum yfir sæðingar á 

Austurlandi. Aukningar í sæðingum voru talsverðar og 

voru sæðingar í allt um 25 þúsund gripir eða tæplega 

helmingur af því sem sætt var á landsvísu. Kostnaður 

við hverja sæðingu er 4.800 kr/sæð en 7.900 kr/sæð á 

Austurlandi. Akstur á hverja sæðingu er frá 15,6 km og 

upp í 46 km (á Austurlandi). Starfsstöðin í Vík leggst af 

þegar Smári Tómasson hættir sæðingum á þessu ári og 

Hermann Árnason tekur við. Frjótæknar fóru á fangs-

koðunarnámskeið, en mikill breytileiki er milli manna 

hvort og þá hve mikið þeir hafa sinnt þessu. 

Klaufskurður var gerður á 5.000 kúm á 100 bæjum, en 

kostnaður hefur aukist og er meðalverð 1.560 kr á grip. 

Birkir Þrastarson hefur tekið við klaufskurðinum af Þor-

steini Loga Einarssyni, en með honum er Ingvar Hersir 

Sveinsson. 

 Reksturinn á Sauðfjársæðingastöðinni er ásættan-

legur. Þar voru flestar ær sæddar á Suðurlandi í Árnes-

sýslu, eða 3.284 ær. Alls voru sæddar rúmlega 15 þús-

und ær en vertíðin byrjaði óvenju seint. Útflutningur var 

enginn þetta árið, vegna breytinga á innflutningsreglum 

í USA. 

 Á vinnuborðinu er holdanautastöðin Nautís ehf. 

sem er samstarfsverkefni LK, BÍ og BSSL. Markmið 

hennar er að endurnýja erfðaefni holdanautagripa og 

flytja inn fósturvísa úr Aberdeen Angus kyni frá Nor-

egi. Holdanautastöðin á að rísa á Stóra Ármóti og 

verður 40 ha afgirt lóð undir stöðina og alger einangrun. 

Þar á að byggja 500m2 fjós með rými fyrir 20 kúa 

ræktunarkjarna. 

 Bændabókhaldið er að velta 26 milljónir. Þar er tap 

upp á 1,4 milljónir og ýmislegt sem kom þar inní, veik-

indi ofl. Framtöl fyrir 190 og vsk fyrir 112, sem er 

svipað og undanfarin ár. 

 Rekstur fyrirtækjanna er í heildina aðeins yfir núlli. 

 Rekstrartekjur fyrirtækjanna fyrir utan Stóra Ármót 

er 206,6 milljónir sem er aukning frá fyrra ári úr 195,5 

milljónum. Rekstrargjöld eru 216,3 milljónir og er því 

rekstrartap 9,6 milljónir. Fjármunaliðir skila 9,3 mill-

jónum og Stóra Ármót kemur út með 1,6 milljón króna 

hagnað. Tekjuskattur er 95 þúsund. Lokaniðurstaðan er 

því hagnaður upp á 1,4 milljón. Samkvæmt efnahags-

reikningi eru heildareignir 281,8 milljónir króna og 

aukast lítillega. Veltufjármunir eru 141 milljónir í árs-

lok, nánast óbreytt frá fyrra ári. Veltufé til rekstrar 2,8 

milljónir sem reksturinn tekur til sín. Rekstrartap er á 

öllum fyrirtækjunum. Bændabókhaldið veltir 27 mill-

jónum og er með 1,5 milljóna tap. Sauðfjársæðinga-

stöðin veltir 14 milljónum og tap upp á 832 þúsund. 

Veltuaukning var hjá Kynbótastöðinni um rúmar 20 

milljónir og fer í 120 milljónir, aðallega vegna sæð-

inganna á austurlandi. Rekstrartap er 1,8 milljónir. 

Rekstur Búnaðarsambandsins heldur áfram að dragast 

samanog er veltan nú tæpar 69 milljónir. Rekstrartap 

5,4 milljónir en að teknu tilliti til fjármagnsliða og 

dótturfélags lagast satða og þá er hagnaðurinn 1,8 mill-

jónir. Rekstrartekjur á Stóra Ármóti voru 56 milljónir. 

Rekstrargjöld eru 54,3 milljónir og hagnaður því 1,6 

milljónir þegar búið er að taka tillit til skatta og fjár-

magnsliða. Ef samstæðureikningurinn við Stóra Ármót 

er skoðaður þá er heildarveltan 262 milljónir og bók-

færðar eignir 293 milljónir.  

 Tilraunastarf á Stóra Ármóti var til umfjöllunar en 

Hrafnhildur Baldursdóttir er í 40% starfi tímabundið, 

LbhÍ er að öllum líkindum að taka peninga af rann-

sóknarstörfum í rekstur skólans. Fjósið komið til ára 

sinna og breytinga er þörf í takt við aðbúnaðarreglu-

gerð. Erlendis er farið að framkvæma úrval útfrá erfða-

mörkum, þá eru erfðamengi skoðuð um leið og hann 

fæðist og ráðið um afdrif hans í framtíðinni. 

Miklar breytingar eru framundan svo sem tollasamn-

ingar, nýjir búvörusamningar, búnaðargjaldið á útleið, 

þá er mikilvægast að bændur standi saman. 

5. Umræður um skýrslur og reikninga. 

Páll Sigurjónsson, Galtalæk vakti menn til umhugsunar 

um það hvaða áhrif aukinn innflutningur á matvælum 

hefði á samfélagið. Hvernig er innkoma annara 

búgreina en hinna hefðbundnu að búvörusamningi, 

mikil óvissa um framvindu samningsins. 

 Einar Freyr Elínarson, Loðmundarstöðum. þakkaði 

greinagóða skýrslu og nú er mikil þörf að taka 

umræðuna um félagskerfi bænda. Í dag er þetta allt of 

mikill frumskógur og eðlilegast að regnhlífasamtök BÍ 

innheimti og greiði til aðildarfélaganna. Nauðsynlegt að 

tryggja örugga hagsmunagæslu. 

 Sveinn Sigurmundsson, svaraði Einari og taldi far-

sælast að hagsmunafélög bænda væru með eina tölu í 

veltuskatti og byðu eina stóra gulrót, en það var ekki 

samstaða um það. Því verður úr að margir bjóða litlar 

gulrætur með mismunandi útfærslum. Óvissan er líka 

hversu margir vilja vera aðilar að félögunum. Þegar 

Danir byrjuðu með svipað kerfi þá var félagsaðild um 

30% en er í dag 70%. Engum dettur í hug að það verði 
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100% aðild. Hver á að borga úttektir t.d. vegna kals. 

Hugmynd er komin fram um Hamfarasjóð í stað 

Bjargráðasjóðs. Þegar eldgosin í Eyjafjallajökli og 

Grímsvötnum stóðu yfir kom fram mikilvægi þess að 

bændur heima í héraði eigi samnefnara eins og 

Búnaðarsambandið sem aðstoðaði bændur mikið. Það 

þrengir að Búnaðarsambandinu á næstunni. Þá verður 

að bregðast við eins og bændur myndu gera ef 

framundan væri fóðurskortur.Finna fóður fyrir „féð“ 

eða fækka. Bændasamtökin eiga að vera regnhlífasam-

tök og halda mönnum saman í félagskerfinu. 

 

6. Matarhlé. 

 

7. Kjörbréfanefnd skilar áliti. 

Jón Vilmundarson , formaður nefndarinnar tók til máls. 

Rétt til setu eiga 31 búnaðarfélög, þar af 2 með 2 full-

trúa. Búgreinafélögin 6 eiga rétt á 19 fulltrúum. Kjörbréf 

eru lesin upp og í ljós kemur að eftirfarandi fulltrúar eru 

mættir: 

Búnaðarfélag Gaulverjabæjarhrepps 

Bárður Magnússon, Hólshúsum. 

Búnaðarfélag Stokkseyrarhrepps 

Enginn fulltrúi 

Búnaðarfélag Sandvíkurhrepps 

Ari Páll Ögmundsson, Stóru-Sandvík. 

Búnaðarfélag Hraungerðishrepps 

Gísli Hauksson, Stóru Reykjum. 

Búnaðarfélag Villingaholtshrepps 

Þorsteinn Logi Einarsson, Egilsstaðakoti. 

Búnaðarfélag Skeiðahrepps 

Jón Vilmundarson, Skeiðháholti. 

Búnaðarfélag Gnúpverjahrepps 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag Hrunamannahrepps 

Aðalsteinn Þorgeirsson, Hrafnkelsstöðum. 

Gunnar Eiríksson, Túnsbergi. 

Búnaðarfélag Bláskógabyggðar 

Trausti Hjálmarsson, Austurhlíð 2. 

Ingvi Þorfinnsson, Spóastöðum. 

Búnaðarfélag Þingvallahrepps 

Gunnar Þórisson, Fellsenda. 

Búnaðarfélag Grímsneshrepps 

Björn Snorrason, Björk II. 

Búnaðarfélag Ölfushrepps 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag Eyrabakka 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag A-Eyjafjallahrepps 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag V-Eyjafjallahrepps 

Ragnar Lárusson, Stóra-Dal. 

Búnaðarfélag A- Landeyjarhrepps 

Rafn Bergsson, Hólmahjáleigu. 

Búnaðarfélag V-Landeyjarhrepps 

Guðmundur Jónsson, Berjanesi. 

Búnaðarfélag Fljótshlíðarhrepps 

Páll Eggertsson, Arngeirsstöðum. 

Búnaðarfélag Hvolhrepps 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag Rangárvallahrepps 

Björgvin Reynir Helgason, Lambhaga. 

Búnaðarfélag Landmannahrepps 

Páll Sigurjónsson, Galtalæk. 

Búnaðarfélag Holtahrepps 

Daníel Magnússon, Akbraut. 

Búnaðarfélag Djúpárhrepps 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag Ásahrepps 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag Hörgslandshrepps 

Björn Helgi Snorrason, Kálfafelli. 

Búnaðarfélag Kirkjubæjarhrepps 

Þórarinn Bjarnason, Þykkvabæ 1. 

Búnaðarfélag Álftavers 

Margrét Harðardóttir, Mýrum. 

Búnaðarfélag Leiðvallahrepps 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag Skaftártungu 

Sigurður Ómar Gíslason, Hemru. 

Búnaðarfélag Hvammshrepps 

Enginn fulltrúi. 

Búnaðarfélag Dyrhólahrepps 

Gunnar Þormar Þorsteinsson, Dyrhólum. 

Félag sauðfjárbænda í Árnessýslu 

Sævar Bjarnhéðinsson, Arnarholti. 

Jökull Helgason, Ósabakka 1. 

Félag sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu 

Erlendur Ingvarsson, Skarði. 

Sigríður H. Heiðmundsdóttir, Kaldbak. 

Baldur Björnsson, Fitjamýri. 

Félag sauðfjárbænda í V-Skaftafellssýslu 

Einar Freyr Elínarson, Loðmundarstöðum. 

Loðdýraræktarfélag Suðurlands 

Hjalti Logason, Neðri-Dal. 

Hrossaræktarsamtök Suðurlands 

Helgi Eggertsson, Kjarri. 

Sigríkur Jónsson, Syðri-Úlfsstöðum. 

Þuríður Einarsdóttir, Oddgeirshólum. 

Félag kúabænda á Suðurlandi 

Valdimar Guðjónsson, Gaulverjabæ. 

Borghildur Kristinsdóttir, Skarði. 

Samúel U. Eyjólfsson, Bryðjuholti 

Ásmundur Lárusson, Norðurgarði (varam). 

Sævar Einarsson, Stíflu (varam). 
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Mættir eru 38 fulltrúar. 

Álit kjörbréfanefndar er samþykkt samhljóða. 

 

8. Landssamtök landeigenda, Örn Bergsson. 

Landssamtök landeigenda voru stofnuð fyrir 9 árum um 

þjóðlendumálið. Fyrsta verkefni stjórnarinnar var að 

snúa ofan af þjóðlendumálinu. Það mál snerist í stuttu 

máli um að Hæstiréttur Íslands gerði landeigendum skylt 

að sýna sönnunarbyrði á sínum eignarhlut gagnvart 

ríkinu en ekki öfugt. Breytingarnar urðu þær að ríkið 

hætti að áfrýja mörgum málum og kröfugerð ríkisins 

varð allt önnur en hún var, í dag er hún svipuð og lagt 

var með upp í upphafi. 

 Í upphafi átti aðeins að beita sér í þjóðlendumálum, 

en á fyrsta ári komu lög sem við fórum að skipta okkur 

af, en það voru lög um frístundabyggð. Í lögunum átti 

það að vera þannig að þegar samningi um leigulóð lauk 

og ekki náðist sátt, þá gat leigjandinn einhliða framlengt 

leiguna um 10 ár, þessu var breytt. Í lögum félagsins 

urðum við hagsmunaaðilar gagnvart ríki og öðrum opin-

berum aðilum en félaginu er bannað að skipta sér af 

deilum milli landeigenda. 

 Félagið beitti sér þegar ný náttúruverndarlög voru í 

smíðum, þau voru upphaflega flutt 2013, gildistöku 

frestað vegna deilna. Lögin voru unnin í samráði m.a. 

við landeigendur og eru núna ásættanleg fyrir þá. Gömlu 

lögin leyfðu umferðarrétt manna á óræktuðu landi í 

byggð, (máttu hafa þar næturdvöl) en í dag þarf leyfi 

landeigenda til þess að fara um óræktað land í byggð. 

 Útivistarsamtök eru ósátt við þetta, við lifum á 

öðrum tímum og við þurfum að hafa heimildir til að 

vernda okkar land. Í lögunum átti líka að banna allan 

utanvegaakstur, en ekki gerður greinarmunur á akstri 

landeigenda eða annara, þessu varð breytt. 

 Ýmsum öðrum lögum hafa samtökin komið að og 

láta vinna fyrir sig faglegar umsagnir sem oft eru notuð í 

alþingisnefndum til ákvarðanatöku og við undirbúning 

lagasetninga. 

 Í dag eru 400 aðildarfélagar, árgjaldið er 8.000 kr en 

nokkur sveitarfélög eru í félaginu sem borga hærra gjald. 

Þyrftum að hafa að minnsta 1.000 félagsmenn til að 

félagið geti beitt sér í fleiri málum. Að lokum, við 

stöndum á tímamótum og þurfum að hafa þol til að vinna 

saman og meira með regnhlífasamtökunum BÍ í þessum 

málum. 

 

9. Landbúnaður á tímamótum, Sigurður Eyþórsson. 

Sigurður Eyþórsson framkvæmdastjóri Bændasamtaka 

Íslands byrjaði á að fjalla um breytta tíma í þjóðmál-

unum. Nýr Landbúnaðarráðherra getur vonandi farið að 

vinna að nýjum búvörusamningi af fullum krafti. Í fram-

haldinu kynnti hann niðurstöður kosninga um samning-

inn, sem var samþykktur af meirihluta bænda. Í undir-

búningsferlinu var mikið tekist á um samningana. Þar 

komu inní nýjir tollasamningar sem gerðu samnings-

ferlið erfiðara en á lokametrunum var samingstíminn 

lengdur. Ekki er þó búið að samþykkja þá á Alþingi og 

hafa ýmsir hagsmunaaðilar beinlínis beint því til þing-

manna að fella samninginn, þetta eru aðilar eins og Sam-

tök atvinnulífsins og Alþýðusambandið. Hefðum við 

frekar óskað eftir meiri stuðning frá þessum stóru hags-

munaaðilum. Þar sem ekki er búið að samþykkja samn-

ingana þá eru ýmsum spurningum ósvarað og mikið verk 

óunnið. 

 Félagskerfið mun eiga í miklum breytingum á kom-

andi árum þegar búnaðargjaldið leggst af og tekjustofnar 

BÍ og aðildarfélaga hverfa. Greiðslur í B-deild 

Bjargráðasjóðs munu líka leggjast af, en sumir bændur 

líta á þetta sem einskonar tryggingavernd sem hún er 

ekki. Því þegar greiðslur úr sjóðnum fyrir ákveðna deild 

eru uppurnar þá er ekki greitt úr sjóðnum óháð því 

hversu mikið einstaka bændur hafa greitt. Sumar 

búgreinar eins og loðdýrarrækt og garðyrkja (að undan-

skildum ræktun á kartöflum og gulrófum) hafa ekkert 

greitt í sjóðinn á meðan aðrar eins og alifuglar greiða allt 

sitt í sjóðinn. BÍ er í viðræðum við tryggingafélögin um 

næstu skref og hugmyndir að framtíðarlausn. Fyrir liggur 

að gera A-deildina að einskonar hamfarasjóð, sem á að 

bæta tjón af völdum eldgosa, jarðskjálfta ofl bæði í land-

búnaði og annarsstaðar. 

 Framtíðin mun verða óljós, ef félagatal BÍ er skoðað 

þá eru flestir skráðir í fleiri en 1 félag. Starfsemi hags-

munagæslu bænda verður eins öflug og bændur vilja 

hafa hana. Miklir umbótatímar og mörg tækifæri í fram-

tíðinni. Spurningin verður þó alltaf þessi hvað fæ ég fyrir 

að vera í félagi, afslátt á móti vöru eða þjónustu, tengsla-

myndun í bændastéttinni. Það verður erfitt fyrir bændur 

að meta í sínum rekstri kostnað við t.d. samningavið-

ræður í búvörusamningum og fleiri samninga, hvernig 

metur þú tengslamyndun og vinnuspjall. 

 Við göngum til þessara verka eins og við göngum 

að öllum verkum í sveitinni af fullum dugnaði. 

 

Umræður: 

Erlendur Ingvarsson, Skarði. Þakkaði erindin og vildi 

hvetja bændur til að ganga í félag landeigenda, sem eru í 

mikilli sókn og eru samtök sem bændur þurfa að passa 

upp á. Sigurður nú er ný staða sem lýtur að félagskerfi 

bænda, Erlendur telur að BÍ eigi að rukka heildar-

pakkann og deila til aðildarfélaga, af hverju getur BÍ 

ekki séð um það? Það þarf kannski að fækka félögum, 

hvernig förum við að því? Búnaðarsambandsleiðin eða 

búgreinaleiðin hvor er betri? Við erum enn með öflugt 

búnaðarsamband. Hagkvæmarar að vera í BSSL en 
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búgreinafélögum. Hvað verður ef það verður hrun í 

búgreinafélögum hvað verður þá, við vorum að gera 

hlutina of flókna. 

 Sveinn Sigurmundsson, þakkaði erindin og spyr 

Sigurð hvernig BÍ ætli að standa að innheimtu búnaðar-

gjalds? Hvað með úttekt á landgreiðslur og jöfnuð 

sæðingagjalda í nýjum búnaðarsamningi. Skýrsla um 

ágang álfta og gæsa, hver eru næstu skref, munu bændur 

fá leyfi til að verja akra sína? 

 Jökull Helgason, Ósabakka, Sigurður hvað varð um 

úttektina sem Strandamenn og Húnvetningar fengu RML 

til að gera, í kjölfar vinnu við búvörusamninga? Kvóta-

kaup hvaðan koma peningarnir? 

 Páll Sigurjónsson, Galtalæk þakkaði Erni fyrir 

kynningu á Landeigendafélaginu. Ræddi breytingar á 

félagskerfinu, aðskilja hagsmunabaráttu og félagskerfi. 

 Sigurður Eyþórsson, svaraði Erlendi. Það var ekki 

vilji allra aðildarfélaganna til að hafa þessi gjöld á einni 

hendi, vilji var hjá BÍ að hafa þetta svona og það hefði 

verið einfaldara. Næstu skref eru ákvarðanir um hvernig 

á að framkvæma innheimtu félagsgjalda. Sveinn, varð-

andi félagsskrá þá munum við spyrja bændur hvort þeir 

vilji vera aðilar að sambandinu í nýju kerfi. Vinna við 

þetta hefst í haust. Bændur þurfa að ákveða hvort þeir 

ætli að vera í BÍ, þeir geta verið í aðildarfélagi en ekki 

BÍ. Vinnan við búvörusamningana er bara rétt að hefjast. 

Stuðningur við sæðingarkostnað var í mjólkusamningi 

en var fluttur yfir í nautgripasamning. Þeir aðilar sem 

ætla að fá styrk út á jarðrækt þurfa að vera með 

spildurnar inní jörð.is, það á eftir að setja nýjar reglur 

inn í sambandi við jarðrækt og landgræðslu. Er á leið á 

fund um ágang álfta og gæsa og þá vonandi fara málin 

að skýrast. Í nýjum samningi eiga menn að geta fengið 

bætt að hluta það tjón sem menn verða fyrir af völdum 

álfta og gæsa. Jökull varðandi skýrslu sem RML gerði á 

áhrif sauðfjársamnings í Strandasýslu og Vestfjörðum, 

þá er ekkert hægt að upplýsa um innihald hennar þar sem 

hún er eign þessara aðila og hefur ekki verið birt opin-

berlega. Innlausn mjólkurkvóta, þeir sem vilja geta inn-

leyst kvótann á næsta ári verður verðið 140 kr. ákveðnir 

aðilar fá forgang, nýliðar og þeir sem framleiddu mikið 

af umframmjólk. Erfitt að dæma um það hvort einhver 

vill kaupa eða ekki. 

 Örn Bergsson, kvaddi fundarmenn og þakkaði fyrir 

að fá að koma. Ítrekaði að samstaða þarf að vera hjá 

bændum og samvinna við regnhlífasamtökin BÍ. 

 

10. Tillögur lagðar fram og kynntar. 

Valdimar Guðjónsson, Gaulverjabæ, vill leggja fram 

breytingatillögu við tillögu Búnaðarfélags Hraungerðis-

hrepps sem barst fyrir fundinn. Tillagan er mjög bagaleg 

fyrir framleiðendur nautakjöts ef hún dregst lengur en 

þörf er. Þessi mál eru loksins komni á rekspöl með 

stuðningi stjórnvalda. Í dag er verið að flytja inn nauta-

kjöt fyrir 1. milljarð á ári. Þarna eru sóknarfæri og 

íslenskir nautakjötsframleiðendur þurfa að fá nýtt erfða-

efni inn í stofninn. 

 Tillaga frá Búnaðarfélagi Hraungerðishrepps til 

aðalfundar Búnaðarsambands Suðurlands 14. apríl 2016. 

Aðalfundur Búnaðarfélags Hraungerðishrepps haldinn 

að Stóra-Ármóti 11. apríl 2016 beinir því til stjórnar 

Búnaðarsambands Suðurlands og Nautgriparæktarfélags 

Íslands að innflutningur á erfðaefni úr holdanautakyni 

fari ekki af stað fyrr en búið er að byggja og gera loka-

úttekt á þeirri einangrunarstöð sem fyrirhugað er að reisa 

á Stóra-Ármóti. Tillagan samþykkt samhljóða. 

 Gísli Hauksson, Stóru Reykjum, vildi skýra út hvað 

fram fór hjá fundarmönnum hjá Búnaðarfélgai Hraun-

gerðishrepps. Það væri tryggt að gripir færu beint í nýja 

aðstöðu, og hvað verður þá um kálfana, ef ný aðstaða er 

ekki tilbúin. Ef eitthvað kemur uppá þá munu bændur í 3 

km radíus þurfa að slátra gripum, svolítið óljóst hjá 

MAST hvað gerist. 

 Sveinn Sigurmundsson, það eru tafir nú þegar í 

þessu máli og við eigum ekki að taka fósturvísa fyrr en 

byggingin er komin af stað. Gunnar Þorkelsson héraðs-

dýralæknir hjá MAST sagði á fundi á dögunum að ef 

eitthvað kæmi uppá þá yrði það metið eftir umfangi og 

hættu. Förum varlega en ef við tökum þá ákvörðun að 

bíða þangað til allt er tilbúið þá mun málið tefjast til 

muna. 

 Valdimar tók undir þau sjónarmið að við sjáum öll 

leyfi fyrir væntanlegri byggingu og framvindu mála. 

 

11. Nefndir hefja störf. 

Sveinn Sigurmundsson lagði til að nefndirnar yrðu 3 sem 

hér segir; Allsherjarnefnd formaður Gunnar Kristinn 

Eiríksson, fjárhagsnefnd formaður Páll Eggertsson, Arn-

geirsstöðum, fagmálanefnd formaður Samúel Unnsteinn 

Eyjólfsson, Bryðjuholti. 

 

12. Kosningar. 

Kosið um 1 stjórnarmenn og 1 í varastjórn úr Vestur-

Skaftafellssýslu. 

Niðurstöður kosninga – Sigurjón Eyjólfsson, Pétursey 

fékk 36 atkvæði. Björn Helgi Snorrason, Kálfafelli er 

varamaður í stjórn, var kosin með lófaklappi. 

 

Tillaga nr. 1 frá allsherjarnefnd. 

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands haldinn að 

Höfðabrekku, 14. apríl 2016 beinir því til stjórnar 

Búnaðarsambands Suðurlands og Nautgriparæktarmið-

stöðvar Íslands að innflutningur á erfðaefni úr holdanau-

takyni fari fram með ítrustu aðgát gagnvart smithættu. 
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Ítrekað er að fyrirhugaðar framkvæmdir á Stóra-Ármóti 

vegna verkefnisins séu áfram unnar í nánu samstarfi við 

MAST á öllum stigum. 

 Einnig að fósturvísar verði ekki settir upp fyrr en 

tryggt er að öll leyfi og áætlanir liggi fyrir og að ný-

fæddir gripir geti farið beint í væntanlega einangrunar-

stöð. 

 Orðið gefið laust um tillöguna. Enginn tók til máls. 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var hún sam-

þykkt samhljóða. 

 

Tillaga nr. 2 frá allsherjarnefnd. 

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands haldinn að 

Höfðabrekku, 14. apríl 2016 beinir því til stjórnar 

Búnaðarsambands Suðurlands að vinna að framtíðar-

stefnumótun í tilraunastarfi í nautgriparækt á Stóra-

Ármóti í samvinnu við LbhÍ, LK, FKS og BÍ. 

 Orðið gefið laust um tillöguna. Enginn tók til máls. 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var hún sam-

þykkt samhljóða. 

 

Tillaga nr. 3 frá fjárhagsnefnd. 

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands haldinn að 

Höfðabrekku, 14. apríl 2016, samþykkir að árgjald til 

Búnaðarsambands Suðurlands fyrir árið 2016 verði alls 

kr. 3.000,- á félagsmann. 

 Orðið gefið laust um tillöguna. Enginn tók til máls. 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var hún sam-

þykkt samhljóða. 

 

Tillaga nr. 4 frá fjárhagsnefnd. 

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands haldinn að 

Höfðabrekku, 14. apríl 2016, samþykkir að þóknun aðal-

fundarfulltrúa miðist við sem svarar einföldum dagpen-

ingum ríkisstarfsmanna. Það er kr. 11.200,- 

 Orðið gefið laust um tillöguna. Enginn tók til máls. 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var hún sam-

þykkt samhljóða. 

 

Tillaga nr. 5 frá fjárhagsnefnd. 

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands haldinn að 

Höfðabrekku, 14. apríl 2016, samþykkir að laun stjórnar-

manna verði kr. 10.000 fyrir hvern stjórnarfund auk dag-

peninga samkvæmt ríkistaxta og aksturs kr. 80 pr.km. 

Formaður fái tvöföld laun og dagpeninga á við aðra 

stjórnarmenn auk aksturs kr. 80 pr.km. Formaður fái að 

auki eingreiðslu sem nemur kr. 300.000,- 

 Orðið gefið laust um tillöguna. Enginn tók til máls. 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var hún sam-

þykkt samhljóða. 

 

Tillaga nr. 6 frá fjárhagsnefnd. 

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands haldinn að 

Höfðabrekku, 14. apríl 2016, samþykkir fyrirliggjandi 

fjárhagsáætlun Búnaðarsambands Suðurlands fyrir árið 

2016. 

 Orðið gefið laust um tillöguna. Enginn tók til máls. 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var hún sam-

þykkt samhljóða. 

Tillaga nr. 7 frá fagmálanefnd. 

Aðalfundur Búnaðarsambands Suðurlands haldinn að 

Höfðabrekku, 14. apríl 2016, hvetur bændur til að senda 

bókhaldsgögn í sameiginlegan gagnagrunn BÍ. 

Greinargerð: 

Til að styrkja forsendur ráðgjafar og hagsmunagæslu 

bænda er mikilvægt að þar til bærir aðilar hafi mark-

tækan gagnagrunn til að vinna úr. 

 Orðið gefið laust um tillöguna. Enginn tók til máls. 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var hún sam-

þykkt samhljóða. 

 

15. Reikningar bornir undir atkvæði. 

Reikningur BSSL fyrir 2015 samþykktir samhljóða með 

handauppréttingu. 

 

16. Önnur mál. 

Trausti Hjálmarsson, Austurhlíð vildi fá að leyfa BSSL 

að bjóða upp á ráðunautaþjónustu. Vildi líka vita um 

ávöxtun á fé BSSL. 

 Samúel Eyjólfsson, Bryðjuholti vakti athygli fund-

arins á að margir neyta afurða okkar og vill hvetja 

bændur til að bæta sína ásýnd. Þegar við keyrum um 

sveitir landsins að við getum horft upp að hverjum bæ og 

sagt þarna er matvælaframleiðsla og þaðan vil ég kaupa 

mat. Verðum að skoða vel þessi mál og vinna heima-

vinnuna okkar. Þarf oft svo lítið til að bæta ásýnd. Oft er 

það hugarfarsbreyting sem þarf. Hvað er á matseðli veit-

ingahúsa? Við bændur erum bestu sölumennirnir. 

 

17. Fundarslit, Ragnar Lárusson. 

Ragnar Lárusson, þakkaði Sveini Sigurmundssyni fyrir 

vel unnin störf og setu á 30 aðalfundum og færði honum 

smá þakklætisvott frá stjórn og starfsfólki. 

Fundarstjóri, dró saman helstu atriði fundarins, þakkaði 

góðan fund og gaf Ragnari Lárussyni formanni orðið. 

Ragnar þakkaði fundargestum fyrir fundarsetuna, starfs-

mönnum fyrir vel unnin störf. Þá óskaði hann fólki 

góðrar heimferðar og sleit fundi. 

Fundið slitið kl: 16:59 

Helga Sigurðardóttir 
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Mynd: Grunnur að nýrri einangrunarstöð á Stóra-Ármóti, tekin í janúarbyrjun 2017. (H.S.) 
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1.gr. 

Búnaðarsamband Suðurlands er samband búnaðar- og 

búgreinafélaga sem starfa að einhverju eða öllu leyti í 

Árnessýslu, Rangárvallasýslu og V-Skaftafellssýslu. Það 

er aðili að Bændasamtökum Íslands. Heimili og varnar-

þing þess er á Selfossi. 

 Nái starfssvæði aðildarfélags inn á starfssvæði 

annars búnaðarsambands skal leitað eftir samstarfssamn-

ingi við það. 

 

2.gr. 

Aðild að Búnaðarsambandinu geta átt þeir einstaklingar 

og lögaðilar, sem þess óska og stunda búrekstur í 

atvinnuskyni, enda séu þeir félagar í búnaðar- eða 

búgreinafélagi, sbr.1. gr. Aðild einstaklinga skal óháð 

því hvort þeir stunda búrekstur í eigin nafni eða annarra. 

Undir búrekstur fellur hverskonar búfjárrækt, jarðrækt, 

skógrækt, garðrækt og ylrækt. Einnig eftirfarandi 

starfsemi fari hún fram á lögbýlum: 

Eldi og veiðar vatnafiska, nýting hlunninda, framleiðsla, 

úrvinnsla og þjónusta. 

 Einstaklingar sem félagar eru í fleiri en einu 

aðildarfélagi skulu tilnefna eitt þeirra sem sitt aðalfélag, 

sem þar með ber ábyrgð á aðild þeirra. Samkvæmt því 

skal Búnaðarsambandið halda skrá yfir aðildarfélög sín 

og samræmda félagaskrá yfir alla félagsmenn þeirra. Sú 

félagaskrá er jafnframt félagaskrá Búnaðarsambandsins. 

  

3. gr.  

Tilgangur Búnaðarsambandsins er að vera heildarsamtök 

sunnlenskra bænda og vera í forsvari fyrir sunnlenskan 

landbúnað.  

Efla hvers konar framfarir í landbúnaði, gæta hagsmuna 

og auka hagsæld þeirra sem landbúnað stunda 

Að framfylgja á hverjum tíma gildandi löggjöf um 

íslenskan landbúnað í samstarfi við þá aðila sem annast 

framkvæmd slíkra laga. 

 

4. gr. 

Búnaðarsambandið hyggst ná tilgangi sínum með því að: 

a) Vera í forsvari fyrir sunnlenskan landbúnað, 

koma fram fyrir hans hönd og annast kynningu á 

honum og standa vörð um hagsmuni sunnlenskra 

bænda. 

b) Reka ýmis konar þjónustu fyrir bændur, eftir því 

sem þörf er fyrir á hverjum tíma. 

c) Styðja hvers konar félagslega starfsemi í 

héraðinu sem stuðlar að framförum í landbúnaði. 

d) Annast miðlun fróðleiks og kynningarefnis eftir 

því sem henta þykir á hverjum tíma. 

e) Vera tengiliður aðildarfélaganna og félagsmanna 

við Bændasamtök Íslands. Sjá um kosningu til 

Búnaðarþings og önnur þau hlutverk sem kveðið 

er á um í samþykktum Bændasamtaka Íslands. 

f) Annast ýmis konar umsóknir, eftirlit, umsjón, 

úttektir og vottun eftir því sem lög og reglur 

kveða á um. 

g) Sjá um rekstur þeirra fyrirtækja sem eru í eigu 

Búnaðarsambandsins og annast eignir þær, sem 

eru innan vébanda þess. 

 

5.gr. 

Heimilt er Búnaðarsambandinu að innheimta árgjald af 

félögum. Skal þá hvert aðildarfélag standa skil á greiðslu 

þess í samræmi við fyrirliggjandi félagaskrá samkv. 2.gr.  

Árgjald Búnaðarsambandsins er ákveðið á aðalfundi 

sambandsins. Gjöldum þessum skal skilað fyrir 1. des-

ember ár hvert ásamt félagatali. 

 Reikningssár Búnaðarsambandsins er almanaksárið. 

 

6. gr. 

Á aðalfundi skulu kosnir fulltrúar til setu á Búnaðarþingi 

til tveggja ára og jafn margir til vara. Formaður sam-

bandsins skal vera sjálfkjörin sem aðalmaður. Falli 

atkvæði jöfn skal hlutkesti varpað. 

 

7. gr. 

Stjórn Búnaðarsambandsins skal skipuð fimm mönnum. 

Formaður, varaformaður, ritari og tveir meðstjórnendur. 

Kosnir skulu jafnmargir til vara. Stjórn og varastjórn 

skal þannig skipuð: Úr Vestur-Skaftafellssýslu einn 

stjórnarmaður, úr Rangárvallasýslu tveir og úr Árnes-

sýslu tveir. Stjórnarmenn og varamenn þeirra skulu 

kosnir til þriggja ára, þannig að Árnesingar skulu kosnir 

eitt árið, Rangæingar annað árið og Vestur-Skaftfellingar 

hið þriðja. 

 Tveir skoðunarmenn reikninga skulu kosnir til 

tveggja ára í senn og tveir til vara. Skoðunarmaður 

reikninga skal eigi starfa lengur en sex ár í senn. 

 Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Hún ræður 

framkvæmdastjóra, er sér um daglegan rekstur sam-
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bandsins, reikningshald og ráðningu starfsfólks í samráði 

við stjórn sambandsins. 

 

8.gr. 

Aðalfundur Búnaðarsambandsins skal haldinn árlega, 

eigi síðar en í júní-mánuði. Skal boða til hans með 

minnst hálfsmánaðar fyrirvara. 

Á aðalfundi eiga sæti kjörnir fulltrúar félaga sem aðal-

fundur Búnaðarsambands Suðurlands hefur samþykkt 

sem aðildarfélög. 

Hvert aðildarfélag á rétt á fulltrúum sem hér segir: 

Þar sem félagatala er allt að 60, einn fulltrúa. 

Þar sem félagatala er 61-120, tvo fulltrúa. 

Þar sem félagatala er 121-180, þrjá fulltrúa. 

Þar sem félagatala er 181-240, fjóra fulltrúa, o.s.frv. 

 

 Auk kjörinna fulltrúa eiga stjórn sambandsins og 

framkvæmdastjóri þess málfrelsi og tillögurétt, svo og 

allir félagsmenn aðildarfélaga. Atkvæðisrétt hafa aðeins 

kjörnir fulltrúar. Þó skal enginn fara með nema eitt 

atkvæði. 

 Aðalfundur er lögmætur ef helmingur kjörinna full-

trúa er mættur ásamt meirihluta stjórnar sambandsins. 

Afl atkvæða ræður úrslitum. Þó þarf 2/3 hluta greiddra 

atkvæða á lögmætum aðalfundi til þess að lagabreytingar 

hljóti löglega afgreiðslu, enda hafi tillaga að lagabreyt-

ingu verið send út með fundarboði. 

 Auka fulltrúafund skal halda ef meirihluti stjórnar 

eða einn þriðji hluti kjörinna fulltrúa krefst þess. 

 

9. gr. 

Á aðalfundi skal stjórnin leggja fram til umræðu og 

afgreiðslu: 

1. Reikninga sambandsins fyrir undanfarið ár, ári-

taða af skoðunarmönnum, ásamt félagaskrá skv. 

2. gr. 

2. Skýrslu um starfsemi sambandsins undanfarið ár. 

3. Fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi reikningsár. 

4.   Kjósa trúnaðarmenn samkvæmt 7. grein. 

5. Kosið skal til Búnaðarþings samkvæmt 6. grein. 

 

10. gr. 

Stjórn Búnaðarsambandsins er heimilt að kjósa heiðurs-

félaga. Hvorki aðalfundur né aðrir opnir fundir eru 

ályktunarfærir um kjör heiðursfélaga. Fjölda heiðursfé-

laga skal stilla mjög í hóf. Við kjör heiðursfélaga skal 

afhenda heiðursskjal undirritað af stjórnarmönnum sam-

bandsins. Heiðursfélögum skal boðið að taka þátt í öllum 

hátíðarfundum sambandsins. Þeir skulu einnig boðaðir á 

aðalfund sambandsins og hafa þar málfrelsi og tillögu-

rétt. 

 

11. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar þau hafa verið samþykkt af 

aðalfundi Búnaðarsambands Suðurlands. 

 


