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Hér fyrir neðan er ályktun frá Landsam tökum  sauðfjárbæ nda sem  va r sam þykkt á aukaaðalfundi síðastliðnu 
hausti. Stjórn Félagsauðfjárbæ nda í Rangárvallarsýslu hvetur nefndarfó lk í F járlaganefnd að taka tillit til þeirra 
þátta í ályktunni þegar kem ur að afgreiðslu mála sem  eru í fjáraukalögum  sem snýr að vanda 
sauðfjárræ ktarinnar.

Fyrir hönd stjórnar Erlendur Ingvarsson í Skarði

Sam tökin lögðu ítrekað áherslu á v ið  stjórnvöld að beinar aðgerðir núna beindust fyrst og frem st að þeirri 
tekjuskerð ingu sem  fram le iðendur hafa þegar orðið fyrir. Sú skerðing e r óháð búsetu og í beinu sam hengi við 
fram leiðslu.

Í tengslum  v ið  þæ r aðgerðir sem ríkisstjórnin æ tlar að ráðast í vegna rekstrarvanda sauðfjárræ ktarinnar er rétt að 
benda á það að kjörnir fu lltrúar Landssam taka sauðfjárbæ nda sendu frá sér eftirfarandi ályktun um aðgerðir 
vegna vanda sauðfjá rræ ktarinnar á aukafundi LS sem haldinn va r 19. September.

Bæ ndur eigi kost á greiðslum  sem  m iðist v ið  innlögð kg dilkakjöts á árinu 2017. M arkm ið þessara aðgerða væri 
að koma í veg fyrir hrun í greininni og stórfellda byggðaröskun. Skilyrði fyrir þessum  greiðslum  verði m.a. að 
viðkom andi fram le iðandi búi á lögbýli og hafi fleiri en 100 ve trarfóðraðar kindur sam kvæ m t skráningu 
M atvæ lastofnunar haustið 2016. Þetta yrði e inskip tisaðgerð og hugsuð til að bæta að hluta k jaraskerð ingu sem  er 
tilkom in vegna læ kkunar á afurðaverði haustsins 2017. Aðgerðin verði fjárm ögnuð með sérstöku 650 m.kr. 
fram lagi ríkisins.

Landssam tök sauðfjárbæ nda styðja það heilshugar að unnin verði vönduð úttekt á allri v irð iskeðjunni í 
sauðfjárræ kt frá bónda til neytenda, enda greining sem  er m ikilvæ gur liður fyrir fram tíðarlausnir. Í fram haldinu er 
nauðsynlegt að fara í frekari vinnu til að styrkja ramman utan um grein ina svo henni séu boðin lífvænleg skilyrði. 
Það e r ekki boðlegt til fram tíðar að treysta þurfi á sértæ kar aðgerðir þegar fall verður á m örkuðum  vegna 
utanaðkom andi aðstæ ðna með tilheyrandi óvissu um aðgerðir.


