
 

 

Setningarræða á búgreinaþingi.  

Umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra, búgreinaþingsfulltrúar og aðrir gestir. 

Hjartanlega velkomin á búgreinaþing Bændasamtaka Íslands.  

 

Þetta er í annað sinn sem boðað er til Búgreinaþings og vil ég þakka starfsfólki 

skrifstofunnar kærlega fyrir skipulagninguna. Hlátrasköll og gleði hefur einkennt 

stemninguna á skrifstofunni í aðdraganda þingsins – meira en venjulegt er – en 

það er ef til vill bara geðshræring (haha!) 

Sameiningin sem átti sér stað árið 2021 hefur gengið framar vonum, við störfum 

núna sem sameinuð samtök í ellefu deildum, þar af bættist við ný búgrein 

landeldisbænda og bjóðum við þá sérstaklega velkomna til þingsins.  

Á liðnu ári fjölgaði félagsfólki okkar um 25% frá því árinu á undan.  Það er okkur 

mikilvægt að bændur sjái sér hag í að vera félagsmenn. Ásamt fjöldann allan af 

verkefnum, þá höfum við unnið að því síðustu mánuði að tryggja alla okkar 2.400 

félagsmenn launþega- og afleysingatryggingu í gegnum þann hluta 

félagsgjaldsins sem myndi renna í velferðarsjóð hjá tryggingarfélagi. Er fregna að 

vænta um niðurstöður þessa á allra næstu dögum.  

Okkur er heilsa og velferð bænda hugleikin og því verður það sérlega ánægjulegt 

að kynna fyrir ykkur á eftir afrakstur verkefnisins Bændageð sem Stella Björk og 

Guðrún Birna hafa unnið svo ötullega að síðustu mánuði.  

Ég vona að vinna og umræður næstu daga verði málefnalegar svo stjórn 

Bændasamtakanna fái gott veganesti inn í umræður um hagsmunamál allra 

búgreina.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundurinn eftir kynningar:  

Á þingið eru skráðir rúmlega 200 bændur og ívið fleiri í hátíðarkvöldverðinn. Af 

því tilefni vil ég leggja inn hugrenningar um hvort ástæða sé til að breyta 

samþykktum BÍ á næsta búnaðarþingi þar sem búgreinaþing yrði haldið að hausti 

og búnaðarþing að vori, eða hvort halda eigi einn landsfund sem opinn yrði öllum 

bændum.  

Eða er vilji til að sameina búgreinaþing og búnaðarþing í eitt þing að vori. Það 

væri ánægjulegt að þingfulltrúar tækju smá tíma á viðkomandi búgrein hvaða sýn 

bændur hefðu á þessu. Annað varðandi breytingar á samþykktum BÍ hvernig 

grunnur á félagsgjaldinu eigi að vera. Eins og fram kemur í fjárhagsáætlun þá eru 

áætlaðar tekjur af félagsgjöldum verði um 215 milljónir króna. 80% 

rekstrarkostnaðar BÍ eru laun, við horfum til þess að ef við eigum að gera enn 

betur í okkar starfi þá er nauðsynlegt að við horfum til hvernig tekjugrunnurinn er 

svo við náum að sinna því sem bændur vænta. 

Það verður ekki hjá því komist að nefna sölu á Bændahöllinni sem gengið var frá 

í upphafi árs 2022 og þar sem afhending á húseigninni fór fram í lok apríl 

síðastliðnum. Gríðarleg vinna var unnin af starfsmönnum BÍ við það að losa 

húsnæðið þar sem ríkið keypti einungis húseignina sem slíka en ekki lausamuni 

nema að hluta. Þar var okkar fyrsta verkefni var að skilgreina með skiptastjóra 

hvað var eign Bændahallarinnar ehf annarsvegar og svo þrotabúsins 

rekstrarfélagsins Sögu hins vegar. Það er skemmst frá því að segja að þegar heildar 

niðurstaðan liggur fyrir með uppgjöri við kröfuhafa beggja félaga þá erum við 

nánast núlli eftir þetta uppgjör. En við munum fara yfir þetta frekar við 

framlagningu ársreiknings á búnaðarþingi. 

 

 


