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Samþykktar tillögur 

01-ALS-101 Undanþága sláturleyfishafa frá samkeppnislögum 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 skorar á Matvælaráðherra að vinna áfram að undanþáguheimildum sláturleyfishafa frá 

samkeppnislögum. 

• Þær undanþáguheimildir frá samkeppnislögum sem kjötafurðastöðvar hafa í nágrannalöndum okkar hafa skilað 

mikilli hagræðingu við slátrun og úrvinnslu afurða m.a. með aukinni tæknivæðingu. Slík hagræðing skilar sér í 

bættum rekstri afurðastöðva sem skilar lægra vöruverði og bættu vöruúrvali til neytenda. Sambærilegar 

undanþágur til sláturleyfishafa hér á landi væru bændum og neytendum til hagsbóta. Að auki má sjá tækifæri til 

að efla dýravelferð og stuðla að umhverfisvænni starfsháttum á grunni betra skipulags flutninga og tæknivæddari 

förgun úrgangs.  

• Stjórn BÍ vinni að málinu í samstarfi við Matvælaráðherra og Matvælaráðuneyti. 

• Bændasamtök Íslands vinni markvisst með skýrslur sem gerðar hafa verið um mögulegan ávinning bænda og 

neytenda af undanþágu.  

01-ALS-102 Innlend áburðarframleiðsla 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 fagnar fyrirhugaðri áburðarframleiðslu á Íslandi og hvetur þá einkaaðila sem þegar vinna 

að verkefnum á því sviði til dáða. 

Jafnframt hvetur fundurinn íslensk stjórnvöld til að greiða götu verkefna á þessu sviði þannig að áburðarframleiðsla geti 

hafist hér á landi eins fljótt og kostur er. 

• Áburðarframleiðsla á Íslandi yrði mikið framfaraskref fyrir íslenskan landbúnað og jákvætt skref í átt að 

umhverfisvænni og sjálfbærari landbúnaði á Íslandi.  

• Bændasamtök Íslands hvetji stjórnvöld til að greiða götu áburðarframleiðslu á Íslandi með þeim ráðum sem þau 

eiga til s.s. með breytingum á lagaumhverfi ef þarf. 

• Bændasamtök Íslands haldi áfram að vera vakandi fyrir samstarfsmöguleikum við þá aðila sem vinna að 

verkefnum á sviði áburðarframleiðslu á Íslandi og láti þeim í té tölulegar upplýsingar og annað það efni sem kann 

að verða til aðstoðar.  

01-ALS-103 Eftirlit Matvælastofnunar með búfjárhaldi 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 hvetur stjórn deildarinnar til að koma á auknu samtali við Matvælastofnun um 

dýravelferð og eftirlit með búfjárhaldi.  

• Það er greininni mikilvægt að traust ríki milli bænda og neytenda um dýravelferð og aðbúnað búfjár. Skilvirkt 

eftirlit er einn af þeim þáttum sem byggir undir það traust. 

• Virkt samtal stjórnar búgreinadeildarinnar við Matvælastofnun um ofangreinda þætti. 

01-ALS-104 Línubrjótar – Verklag 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til stjórnar búgreinadeildar sauðfjárbænda að fara yfir verkferla með 

Matvælastofnun er varðar línubrjóta. 

• Skýrar, einfaldar og samræmdar opinberar verklagsreglur um meðhöndlun línubrjóta vantar. Í þeim þarf t.d. að 

taka á þáttum eins og tímalínu aðgerða, verklagi þegar línubrjótur er handsamaður utan sláturtíðar, 

tilkynningarskyldu við handsömun, verklagi við bótagreiðslur og kostnaðarhlut sveitarfélaga og 

Matvælastofnunar.  
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• Stjórn búgreinadeildarinnar vinni að því með Matvælastofnun að gefnar verði út skýrar verklagsreglur um 

meðhöndlun línubrjóta. 

• Stjórn búgreinadeildarinnar tryggi að Matvælastofnun yfirfari verklag með sveitarfélögum. 

01-ALS-105 Sauðfjárveikivarnarlínur - Viðhald 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til stjórnvalda og Matvælastofnunar að tryggja að sauðfjárveikivarnarlínur 

uppfylli þau skilyrði sem þeim eru sett skv. lögum og reglugerðum þar um. 

• Stjórn búgreinadeildar fylgi því eftir að stjórnvöld leggi til nægilegt fjármagn til að tryggja að 

sauðfjárveikivarnarlínur þjóni tilgangi sínum. 

01-ALS-106 Sauðfjárveikivarnarlínur 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til stjórnar deildarinnar að fara yfir núgildandi sauðfjárveikivarnarlínur með 

tilliti til mikilvægi þeirra.  

• Meginmarkmið sauðfjárveikivarnarlína á næstliðnum áratugum hefur verið hlutverk þeirra í útrýmingu riðu. 

Ræktun íslensks sauðfjár m.t.t. riðuþolinna arfgerða mun því breyta tilgangi sauðfjárveikivarnarhólfa hratt. Ástand 

sauðfjárveikivarnarlína er mjög misjafnt og hefur verið um langa hríð. Sjúkdómastaða í samliggjandi varnarhólfum 

m.t.t. til riðu og jafnvel fleiri sjúkdóma er víða sú sama. Allir þessir þættir gera það að verkum að tímabært er að 

endurmeta tilgang og markmið með skiptingu landsins í svo mörg varnarhólf sem raun ber vitni. 

01-ALS-107 Betri gögn - Bætt afkoma 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 leggur áherslu á að verkefnið Betri gögn-bætt afkoma verði fest í sessi og því tryggt 

fjármagn til áframhaldandi starfa. Betri gögn – bætt afkoma er grundvallarverkefni í hagsmunagæslu sauðfjárbænda, 

nauðsynlegt til að greina bæði tækifæri og þær áskoranir sem búgreinin stendur frammi fyrir á hverjum tíma. 

• Stjórn búgreinadeildarinnar vinni að því að tryggja verkefninu fjármagn til að það geti haldið áfram, vaxið og 

dafnað. 

01-ALS-108 Ullarmál (AFTUR Í NEFND) 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til stjórnar Ístex að geymslupláss fyrir ull við ullarþvottastöðina á Blönduósi 

verði aukið þannig að það sé mögulegt að flýta ullarflutningum. Jafnframt skoði stjórn að jafnræðis sé gætt við 

ullarflutninga.  

Stjórn Ístex er hvött til að efla fræðslu á sviði ullarflokkunar með það að markmiði að hámarka verðmæti ullar. 

• Stjórn búgreinadeildar beini því til stjórnar Ístex að vinna að verkefninu. 

• Stjórn búgreinadeildar beini því til stjórnar Ístex að þeir sem þurfa að flytja sína ull sjálfir fái greitt fyrir flutning. 

01-ALS-108 Ullargeymslur  

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til stjórnar Ístex að geymslupláss fyrir ull við ullarþvottastöðina á Blönduósi 

verði aukið þannig að mögulegt sé að flýta fyrir ullarflutningum.  

• Stjórn Ístex er hvött til að skoða lausnir með það að markmiði að hægt sé að sækja ull til bænda eins fljótt og hægt 

er þegar hefðbundnum rúningstímabilum líkur.  

• Stjórn búgreinadeildar beini því til stjórnar Ístex að vinna að verkefninu.  
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01-ALS-109 Ullarflutningar  

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til stjórnar Ístex að jafnræðis sé gætt við ullarflutninga með tilliti til kostnaðar 

sem af hlýst. 

• Stjórn búgreinadeildar beini því til stjórnar Ístex að vinna að verkefninu. 

•  Stjórn búgreinadeildar beini því til stjórnar Ístex að þeir sem þurfa að flytja sína ull sjálfir fái greitt fyrir flutning. 

01-ALS-110 Ullarflokkun  

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til stjórnar Ístex að efla fræðslu á sviði ullarflokkunar með það að markmiði að 

hámarka verðmæti ullar. 

02-FAG-101 Fjárvís lambapp 

Búgreinaþing Sauðfjárbænda 2023 hvetur RML til að bæta viðmót fjárvís gagnvart snjalltækjum við allar almennar 

skráningar og lestur örmerkja.  

02-FAG-102 Örmerkjanotkun 

Búgreinaþing Sauðfjárbænda 2023 hvetur búgreinadeild sauðfjárbænda að vinna með MAST og MAR að því að bæta 

merkingarreglugerðina.  

02-FAG-103 Þróun kynbótamats 

Búgreinaþing Sauðfjárbænda 2023 hvetur RML að halda áfram vinnu við gagnasöfnun í Fjárvís svo hægt sé að vinna úr þeim 

kynbótamat fyrir eiginleika sem stuðla að hagkvæmari framleiðslu greinarinnar, m.a. endingu, fallþunga og vaxtarhraða.   

02-FAG-105 Fjármagn til riðurannsókna 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til ráðuneytis landbúnaðarmála að stórauka fjárframlög til rannsókna á riðu og 

kynbóta sauðfjár með það fyrir augum að auka hlutdeild verndandi arfgerða í stofninum og halda áfram að niðurgreiða 

arfgerðargreiningar. 

02-FAG-106 Endurskoðun reglugerðar um sauðfjársjúkdóma 

Búgreinaþing Sauðfjárbænda 2023 beinir því til ráðuneytis landbúnaðarmála að ljúka hið snarasta endurskoðun reglugerðar 

(651/2001) Tryggja þarf að gripir sem hafa verið greindir með verndandi arfgerð gegn riðu verði EKKI skornir niður í 

hjörðum þar sem riða kemur upp. Sú vinnuregla þekkist erlendis. 

02-FAG-107 Garnaveiki í sauðfé á Íslandi 

Búgreinaþing Sauðfjárbænda 2023 beinir því til MAST að skima markvissar fyrir garnaveiki á garnaveikisvæðum og jafnframt 

til Keldna að staðfesta virkni bóluefna sem notuð eru við íslenskar aðstæður. 

• Gerð verði rannsókn á því hvernig bóluefni virkar á sýkta gripi. Skoðað verði hvort annað bóluefni sé til sem henti 

betur fyrir þá bæi sem berjast við garnaveiki. Einnig að aukið verði tíðni á skimunum sláturfjár frá 

garnaveikibæjum og nágrannabæjum. 
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02-FAG-108 Ormalyfsgjöf undir húð 

Búgreinaþing Sauðfjárbænda 2023 leggur til að bændum verði leyft að sprauta sjálfir með ormalyfi undir húð líkt og með 

önnur stungulyf í sauðfé. 

02-FAG-109 Dýralæknaþjónusta 

Búgreinaþing Sauðfjárbænda 2023 beinir því til Matvælaráðuneytisins að tryggja öfluga dýralæknaþjónustu um allt land. 

02-FAG-110 Rannsóknir á sauðfjársjúkdómum 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 hvetur Keldur og Landbúnaðarháskólann til aukinna rannsókna á sauðfjársjúkdómum og 

úrræðum við þeim, með það fyrir augum að auka afurðir fjárins og stuðla þannig að bættri afkomu bænda.   

02-FAG-111 Ullarflokkar 

Búgreinaþing sauðfjárbænda 2023 beinir því til ÍSTEX að fjölga ullarflokkum sínum um tvo. SF1; svartflekkótt og MF1; 

móflekkótt. 

Í ljósi þess að skortur er á ull til að búa til prjónaband væri hægt að búa til stórar lotur af garni úr þessum tveimur litum með 

því að blanda saman allri svartflekkóttri ull annars vegar og allri móflekkóttri ull hins vegar og gera úrvals prjónaband úr 

þeim tveimur litum. Þeir yrðu ekki eins milli ára, en fengju þá lotunúmer tengd hverju ári og væri eins og góð vín flokkuð 

eftir árgerðum. 

02-FAG-112 Upprunamerking  

Búgreinaþing Sauðfjárbænda 2023 skorar á afurðastöðvar að taka upp nú þegar merkingar sem staðfesta íslenskt kjöt í 

framleiðslu sinni. T.d. „íslenskt lambakjöt“ og „íslenskt staðfest“ til að einfalda neytendum að velja íslenska framleiðslu. 

03-UMH-102 Flokkun landbúnaðarlands 

Mikilvægt er að vernda það góða landbúnaðarland sem til staðar er á Íslandi. Eftir því sem eftirspurn eftir landi, meðal 

annars til kolefnisjöfnunar, eykst verður sífellt mikilvægara að land sem er hentugt til matvælaframleiðslu sé skilgreint sem 

ræktunar- og beitiland í aðalskipulagi sveitarfélaga.   

• Hvetja þarf sveitarfélög landsins til að skilgreina ræktunar- og beitiland í sínu aðalskipulagi. 

• Búgreinadeild sauðfjárbænda hvetur Bændasamtök Íslands til samstarfs við Samband íslenskra sveitarfélaga 

varðandi málið. 

03-UMH-003 Endurheimt votlendis 

Þar sem endurheimt votlendis fer fram er nauðsynlegt að frágangur lands sé þannig að ekki skapist hættur fyrir menn og 

skepnur ásamt því að land verði raunverulega fært til fyrra horfs.  

• Verklagsreglur frá Landgræðslunni þurfa að vera þannig úr garði gerðar að aðferðir við endurheimt skapi ekki 

hættur fyrir þá sem um landið fara. 

• Landgræðslan og Bændasamtökin vinni sameiginlega að verklagsreglum. 

• Eftirlit viðurkenndra aðila þarf að vera viðhaft með framkvæmd. Án fullnægjandi umsagnar færist viðkomandi 

framkvæmd ekki sem jákvæð í kolefnisbókhaldi. 

• Samhliða endurskoðun verklags við endurheimt er nauðsynlegt að auka við rannsóknir innanlands á raunverulegri 

þýðingu hennar við lækkun kolefnisfótspors. Ekki er ásættanlegt að styðjast eingöngu við IPCC stuðla 

Milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna án þess að sannreynt hafi verið að þeir eigi við aðstæður á Íslandi. 
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03-UMH-004 Veggirðingar 

Nauðsynlegt er að betur sé staðið að viðhaldi og endurnýjun veggirðinga. Viðhald veggirðinga við þjóðveg eitt og aðra 

fjölfarna vegi ætti að vera alfarið á hendi Vegagerðar. Samræmt verklag þarf að vera til staðar um allt land. 

• Nauðsynlegt er að ræða við ríkisvaldið, Samband íslenskra sveitarfélaga og Vegagerðina um hvernig réttindi 

bænda verða tryggð við lagningu vega og viðhald núverandi vega. 

• Nauðsynlegt er að tryggja öryggi vegfarenda þar sem þjóðvegir eða aðrir fjölfarnir vegir liggja í gegnum bújarðir, 

meðal annars með undirgöngum. 

03-UMH-106 Kolefnisspor sauðfjárræktar 

Kolefnisfótspor atvinnugreina verður sífellt mikilvægara í alþjóðlegu samhengi og þar með markaðssetningu búfjárvara. 

• Áréttað er að losun metans og glaðlofts er hringrásarferli og ef búfjárfjöldi stendur í stað eykst magn þessara 

tegunda ekki í andrúmsloftinu. Jafnframt minnkar það ef búfé fækkar. 

• Nauðsynlegt er að kolefnisbinding ræktarlands og ekki síður beitilands sé metin kolefnisspori sauðfjárræktar til 

tekna. 

• Gæta þarf að því í umræðu um kolefnisspor að kolefnisbinding í sauðfjárrækt verður ekki einungis til í 

kjötframleiðslu heldur einnig í ull, gærum og aukaafurðum s.s. innmat.  

• Misjafnar reikniaðferðir eru viðhafðar í dag. Hér er mikilvægt að hefja samstarf við fagaðila s.s. LBHÍ til að komast 

að sameiginlegri og vísindalegri niðurstöðu um hvaða aðferðir sé réttast að viðhafa. 

04-END-101 _ Loftslagsmál 

Sauðfjárbændur skorast ekki undan ábyrgð þegar kemur að loftslagsmálum en árétta að við endurskoðun sauðfjársamnings 

verði ekki fallist á verkefni sem auki vinnu bænda nema þeim fylgi aukið fjármagn. Einnig verði ekki fallist á verkefni sem 

tengjast loftslagsmálum nema þau teljist inní loftslagsbókhald Íslands.  

• Hafa skal í huga að í búvörulögum sem sauðfjársamningur byggir á er hvergi minnst á kolefnisbindingu og því 

ekkert þar til að byggja á. Allar aðgerðir sem bæta rekstraröryggi sauðfjárbænda stuðla að minna kolefnisspori. 

Rekstrargögn sýna að þau bú sem hafa öflugan tekjugrunn skila meiri afurðum eftir hverja kind. 

04-END-102 Greiðslumark 

Mikilvægi greiðslumarks ítrekað og því beint til samninganefndar um endurskoðun búvörusamninga að áfram verði unnið að 

því að stöðva niðurtröppun greiðslumarks út samningstímann. Stjórn BÍ verði jafnframt falið að knýja fram breytingu á 

búvörulögum þar sem horfið verði frá því að leggja niður greiðslumark við lok gildandi sauðfjársamnings (1. Janúar 2026). 

• Forsendur þess samnings sem skrifað var undir 19. febrúar 2016 fólu í sér skv. bókun 15.2 að 

heildarverðmætasköpun greinarinnar myndi aukast um 7,5% að lágmarki miðað við óbreyttan fjárfjölda og fast 

verðlag. Tækist það ekki ætti að endurskoða niðurtröppun beingreiðslna á greiðslumark.  

• Þetta markmið hefur ekki gengið eftir og við endurskoðun samnings sem var undirrituð 11. janúar 2019 var horfið 

frá niðurtröppun til ársins 2023 og greiðslumark hefur vægi út samningstímann. Við þá endurskoðun gleymdist þó 

að uppfæra 6. mgr. 38. gr. búvörulaga sem segir: „Frá og með 1. janúar 2026 fellur greiðslumark úr gildi.“ Enda eru 

fjármunir skilgreindir á þann lið á árinu 2026. Þessu atriði þarf að fylgja eftir við endurskoðun 2023. 

• Í bókun 15.4 í samnings sem skrifað var undir 19. febrúar 2016 segir: „Síðari endurskoðun skal fara fram árið 2023. 

Þá skal horfa til sömu þátta og við þá fyrri.“ Staðan er sambærileg og þau markmið sem sett eru fram í bókun 15.2 

hafa ekki gengið eftir og skilyrði þess að endurskoða niðurtröppun beingreiðslna virk skv. samkomulaginu. 
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04-END-104 Ullarmál 

Því er beint til stjórnar búgreinadeildar sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að stuðlar á mismunandi flokka ullar verði lagðir 

af við útdeilingu stuðningsgreiðsla. Sami stuðningur verði greiddur pr. innlagt kíló af hreinni ull, óháð því í hvaða flokk ullin 

flokkast. 

• Með þessari breytingu verður línan á milli afurðarverðs hjá Ístex og ríkisstuðnings skýrari. Núverandi fyrirkomulag 

er verulega ógagnsætt og sveiflur milli ára geta verið talsvert miklar. Nú er opinber stuðningur hvers bónda háður 

úttekt þriðja aðila (flokkun ullar hjá Ístex) sem skapar óþarfa tortryggni. Horfa ætti frekar til þess að 

ríkisstuðningurinn sé stöðugur á milli ára og ríkið sé að stuðla að dýravelferð sem rúningur sannanlega er. Ístex 

getur svo auðveldlega aðlagað sína verðskrá að þessum breytingum og því ætti þetta ekki að bitna á afkomu 

þeirra sem skila inn góðri ull. 

04-END-105 Greiðslumarksmarkaður 

Við endurskoðun sauðfjársamnings verði horft til þess að viðhalda markaði með greiðslumark. Unnið verði að því að koma 

greiðslumarki á markað sem legið hefur niðri í tvö ár líkt og ályktað var um árið 2022. Einnig verði greiðslumark (3.496 

ærgildi) sem fallið hefur niður sett á markað.  

04-END-106 Stuðlar á gæðastýringu vegna mismunandi sláturtíma 

Því er beint til stjórnar búgreinadeildar sauðfjárbænda að leggja til við framkvæmdanefnd búvörusamninga að afnema 

notkun mismunandi stuðla á gæðastýringargreiðslur vegna sláturtíma. 

• Lagt er til að stuðlar á gæðastýringu vegna sláturtíma sem framkvæmdanefnd búvörusamninga samþykkti árið 

2019 verði lagðir niður. Stuðlar hafa verið greiddir dilkakjöt sem lagt er inn í viku 35-37 ár hvert. 2019 hefur 

framleiðsla dregist saman og sláturhúsin bjóða uppá frekar takmarkaða slátrun á þessu tímabili. Vilji 

sláturleyfishafar meira innlegg á þessu tímabili er eðlilegt að þeir borgi fyrir það sjálfir en opinberar greiðslur komi 

þar ekki nærri. Einnig gerir þessi breyting kerfið gegnsærra og einfaldara í framkvæmd. 

04-END-107 Fjárfestingastuðningur 

Við endurskoðun sauðfjársamnings verði hámarks framlag vegna stofnkostnaðar framkvæmda hækkaður úr 20% í 40%, til 

samræmis við ákvæði í öðrum samningum s.s. nautgripasamningi. 

• Í dag er ósamræmi á milli búgreina hvað þetta atriði varðar. Til frekari rökstuðnings má nefna að á síðastliðnum 

árum hefur ekki alltaf tekist að koma út öllu því fjármagni sem heyrir undir þennan lið. Það er mikilvægt fyrir 

framþróun greinarinnar að fjárfestingastuðningurinn sé nægilega hár til ýta undir framkvæmdavilja bænda. 

Framkvæmdir munu varða leiðina að bættum aðbúnaði og hagkvæmari búskaparháttum.  

04-END-108 Þrepaskipting býlisstuðnings endurskoðuð 

Við endurskoðun sauðfjársamnings verði þrepaskipting og lágmörk býlisstuðnings endurskoðuð með það að markmiði að sú 

bústærð sem getur borgað einum manni sem næst meðallaunum fái hæstan stuðning. 

• Kveðið er á um það í samkomulagi ríkis og bænda frá 2019 að við endurskoðun 2023 verði fjárhæðir og þrep 

býlisstuðnings endurskoðuð. 

• Fyrirkomulag býlisstuðnings einsog hann er í dag er að mörgu leyti heppilegur, hann er ekki tengdur framleiðslu og 

hefur því ekki markaðstruflandi áhrif. Lagt er til að útfrá rekstrargögnum verði fundin sú bústærð sem líkleg er til 

að hafa að lágmarki einn mann í fullu starfi við búið á ársgrundvelli. Þessi bústærð fái hæstan stuðning og svo 

lækki hann til beggja átta, þ.e. þeir sem hafa fleira fé og færra fái hlutfallslega lægri styrk per kind.  

• Þessa útfærslu er svo hægt að miða við niðurstöðu verðlagsnefndar þegar hún liggur fyrir, en til glöggvunar segir 

kaflanum um verðlagsnefnd í 8 gr. Búvörulaga  2.mgr „[Verðlagsnefnd metur framleiðslukostnað sauðfjárafurða 

fyrir meðalbú.] 1)Miða skal við kostnaðarútreikninga er sýni áætlaða vinnuþörf, fjármagnskostnað, rekstrargjöld, 
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launakostnað og afurðir meðalbús sem er rekið við eðlilegar framleiðsluaðstæður. Tilgreina skal ársvinnu á 

sauðfjárbúi af stærð sem miðað er við og virða endurgjald fyrir vinnuframlag til samræmis við kjör þeirra sem 

vinna sambærileg störf og hafa svipaða menntun, sérhæfni og ábyrgð í starfi á almennum vinnumarkaði“ 

04-END-109 Nýliðun 

Nýliðun í stétt sauðfjárbænda er mikilvæg svo búgreinin haldi áfram að þróast og eigi bjarta framtíð. Mikilvægasta skrefið til 

auka nýliðun er að bæta rekstrarafkomu stéttarinnar. En við komandi endurskoðunarvinnu, sérstaklega á rammasamningi, 

verði horft til að auka stuðning við nýliða. 

• Nýliðunarstuðningur hefur ekki þróast í samræmi við aukinn fjárfestingarkostnað í landbúnaði síðustu ár. 

Mikilvægt er auka fjármagn sem fer undir liðinn nýliðunarstuðningur og samhliða því að endurskoða 

úthlutunarreglur og fyrirkomulag á greiðslum. 

• Tryggja þarf góð lánakjör til þeirra sem eru að hefja búskap og einnig forgang á innlausnarmarkað greiðslumarks. 

Þegar litið er til kynslóðaskipta þarf að auðvelda þá vegferð, setja ramma sem hægt er að fylgja og snýr bæði að 

hag kaupanda og seljanda. Þar er brýnt að breyta skattalegu umhverfi og gera eldri bændum kleift að hætta með 

reisn 

 


