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Með gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu er átt 
við framleiðslu sauðfjárafurða samkvæmt 
kröfum sem settar eru fram í reglugerð nr. 
10/2008 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. 
Sauðfjárframleiðendur sem uppfylla skilyrði 
sem sett eru í reglugerðinni, eiga á tímabilinu 1. 
janúar 2008 til 31. desember 2013 rétt til 
sérstakra álagsgreiðslna úr ríkissjóði skv. samn-
ingi um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 25. 
janúar 2007.  
Meðal þeirra skilyrða sem uppfylla þarf eru 
atriði er lúta að aðbúnaði og meðferð sauðfjár, 
merking búfjár, skýrsluhald,heilbrigðisþættir og 
nýting lands. Það er Matvælastofnun sem fer 
með framkvæmd gæðastýringarinnar, en Land-
græðsla ríkisins annast framkvæmd landnýt-
ingarþáttar reglugerðarinnar samkvæmt stjórnsýslusamningi milli Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðaneytis, Matvælastofnunar og Landgræðslu ríkisins frá 12. ágúst 2010. Skýrsla þessi fjallar um 
eftirlit með landnýtingarþætti gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu árið 2011 í samræmi við ákvæði 
stjórnsýslusamningsins og reglugerðar 10/2008. 
 

Fjöldi þátttakenda 

Fjöldi þáttakenda í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu árið 2011 var ríflega 1.600, en árið 2008 voru 
þeir um 1.400. 
  

Framkvæmd landbótaáætlana 

Haft var eftirlit með framkvæmd alls 65 landbótaáætlana um allt land sem skiptast þannig að 24 
áætlanir eru vegna afrétta og 41 áætlun vegna heimalanda. Í einu tilviki kom í ljós við  eftirlit, að 
ekki var unnið eftir landbótaáætlun fyrir afrétt og var það tilkynnt til Matvælastofnunar. Í töflu 1 er 
yfirlit yfir fjölda landbótaáætlana árin 2009-2011 þar sem Landgræðslan annaðist eftirlit með 
framkvæmd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat á nýjum umsækjendum 

Landnýting 64 nýrra umsækjenda um þátttöku í gæðastýringunni var metin og hlutu þeir allir stað-
festingu án athugasemda. Í flestum tilvikum var um að ræða jarðir og afrétti sem áður höfðu komið 
til mats á landnýtingu og aðilar þá jafnvel þá þegar aðilar að landbótaáætlun. Í töflu 2 er yfirlit yfir 
fjölda nýrra þátttakenda árin 2007-2001. 

Tafla 1. Fjöldi landbótaáætlana sem e�irlit er ha� með 2007-2011. 

      

  2009 2010 2011   

Afré�r 21 21 24   

Heimalönd 45 45 41   

Samtals 66 66 65   

Tafla 2. Nýjar umsóknir sem metnar voru árin 2007-2011. 

     

  2009 2010 2011  

Samþykktar án aths. 68 53 64  

Samþykk!r með aths. 2 0 0  

Hafnað 0 0 0  

Samtals 70 53 64  

Mynd 1. Fljótshlíðarafréttur. Þar hefur verið unnið skv. 

landbóta- og landnýtingaráætlun síðan 2005. 



Eftirlit með þátttakendum 

Á árinu 2011 var við eftirlitið lögð áhersla á mat á ástandi heimalanda m.t.t. þeirra tilvika þar sem 
landnýting veldur því að land flokkast í ástandsflokka D og E, en um þá áherslu er sérstaklega 
getið í viðauka I við reglugerð 10/2008 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Ekki kom upp tilvik 
þar sem ástæða þótti til að gera formlega athugasemd, sbr. 16. grein reglugerðar 10/2008 en allvíða 
er ástæða til þess að hafa sérstakt eftirlit með landnýtingu einstakra heimalanda.  Árin 2009 og 
2010 var tekið úrtak af handahófi úr hópi allra þátttakenda og landnýting þeirra yfirfarin. Árið 
2009 var stærð úrtaksins 30 þátttakendur en árið 2010 32 þátttakendur. Til stóð að handahófsúrtak 
yrði tekið með sama hætti 2011 en listi yfir þátttakendur barst ekki frá Matvælastofnun fyrr en í 
desember svo það reyndist ekki gerlegt þetta árið. Verkferlar hafa verið bættir og því hægt að taka 
upp eftirlit með handahófsúrtaki 2012.  
  

Endurnýjun landbótaáætlana  

Unnið var að endurnýjun landbótaáætlana svo sem venja hefur verið til. Alls var aðstoðað við gerð 
24 áætlana fyrir afrétti og heimalönd sem lokið var við, en auk þess er unnið að endurnýjun um 10 
áætlana til viðbótar sem ætlunin er að ljúka fyrir vorið 2012.  
  

Þróun í landnýtingu 

Við eftirlit mátti víða sjá ummerki um 
aukið beitarálag í heimalöndum þó ekki 
væri það í þeim mæli að landnýting 
teldist ekki sjálfbær sbr. skilgreiningu 
reglugerðar 10/2008. Nokkrar ástæður 
kunna að liggja að baki þessu, t.d. kuldi í 
tíðarfari framan af sumrinu 2011 og 
mögulega fjölgun saufjár á ákveðnum 
svæðum. Í þessu ljósi eru nú ákveðin 
svæði sem fylgst verður sérstaklega með 
á árinu 2012 m.t.t. landnýtingar og í 
einhverjum tilfellum gæti sú staða komið 
upp að tilkynna þurfi Matvælastofnun um 
að landnýting sé ekki lengur sjálfbær og 
þörf sé á gerð landbótaáætlana til að svo 
geti orðið. 
  

Kostnaður við verkefnið 

Heildarkostnaður við verkefnið árið 2011 var  7,2 mkr. Landgræðslan fær greitt fyrir þessa vinnu 
skv. samningi 4,8 mkr. en það sem umfram er er greitt af rekstrarfé Landgræðslunnar. Í töflu 3 er 
yfirlit yfir kostnað við framkvæmd landnýtingarþáttar gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu árið 
2011. 
Tafla 3. Kostnaður við e�irlit með landný�ngarþæ� 

gæðastýringar í sauð!árframleiðslu 2011.  

  Kr. %   

Laun og launtengd gjöld 5.074.080 70,3  

Bifreiðakostnaður 267.399 3,7  

Gagnagrunnsvinna 79.500 1,1  

Kostnaður á héraðssetrum 1.453.140 20,1  

Umsjón, bókhald o.fl. 343.706 4,8   

Samtals 7.217.825 100,0  

Mynd 2. Sauðfé á beit í uppgræðslu á Jökuldal 




