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Árið 2015 sinnti Landgræðsla ríkisins eftirliti með landnýtingu skv.  

reglugerð 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Haft var 

eftirlit með ríflega 1.750 þátttakendum og framkvæmdar 50 

landbótaáætluna. Unnið var að umsögnum um landbótaáætlanir 

skv. reglugerð nr. 1160/2013. Þá kom Landgræðslan að vinnu við 

gerð breytingareglugerðar nr. 536/2015 um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu. 

Skýrsla nr.:    Dagsetning: 

LANDGRÆÐSLA RÍKISINS  

Matvælastofnun 

Efnisorð: 

 Sauðfjárframleiðsla, landbóta- og 
landnýtingaráæltun, eftirlit 

Heiti: 

LR-2016/11 20. apríl 2016 

Undirskrift verkefnisstjóra 

Höfundar: 

Verkefnisstjóri: 

Unnið fyrir: 

Samstarfsaðilar: 

Útráttur: 

Landgræðslu ríkisins 

Gústav Ásbjörnsson 

Gústav M. Ásbjörnsson 

Gæðastýring í sauðfjárframleiðslu - Landnýtingarþáttur 2015 

Gústav Ásbjörnsson 



Með gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu er átt við framleiðslu sauðfjárafurða samkvæmt kröfum 

sem settar eru fram í reglugerð nr. 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu og breytinga-

reglugerð nr. 536/2015. Sauðfjárframleiðendur sem uppfylla skilyrði sem sett eru í reglugerðinni 

eiga rétt til sérstakra álagsgreiðslna úr ríkissjóði skv. samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 

25. janúar 2007.  

Meðal þeirra skilyrða sem uppfylla þarf eru atriði er lúta að aðbúnaði og meðferð sauðfjár, merk-

ing búfjár, skýrsluhald,heilbrigðisþættir og nýting lands. Það er Matvælastofnun sem fer með 

framkvæmd gæðastýringarinnar, en Landgræðsla ríkisins annast framkvæmd landnýtingarþáttar 

reglugerðarinnar samkvæmt stjórnsýslusamningi milli Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðaneytis, 

Matvælastofnunar og Landgræðslu ríkisins frá júní 2014.  

 

Skýrsla þessi fjallar um eftirlit með landnýtingarþætti gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu árið 

2015 í samræmi við ákvæði stjórnsýslusamningsins og reglugerðar nr.1160/2013 um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu, með síðari breytingum. 

 

Fjöldi þátttakenda 

Fjöldi þáttakenda í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu árið 2015 var ríflega 1.750 og stóð nær í stað 

frá fyrra ári þar sem skv. upplýsingum Landgræðslunnar bárust engar nýjar umsóknir um þátttöku 

í verkefninu. 

  

Framkvæmd landbótaáætlana 

Haft var eftirlit með framkvæmd alls 50 landbótaáætlana um allt land sem skiptast þannig að 25 

áætlanir eru vegna afrétta og 25 áætlanir vegna heimalanda. Að þessum áætlun standa alls um 300 

framleiðendur. Nokkuð var um að næðist að klára áætlanir fyrir heimalönd sem og tvö upprekstar-

heimalönd.  

Mat á nýjum umsækjendum 

Landgræðslunni bárust ekki upplýsingar um þátttöku nýrra aðila fyrir árið 2015. Því tengdist engin 

vinna þessum verklið á árinu 2015. 

Tafla 1. Fjöldi landbótaáætlana sem eftirlit er haft með 2009-2015. 
        

  2009 2010 2011 2012 2015 2013 2014 

Afréttir 21 21 24 24 25 27 27 

Heimalönd 45 45 41 41 25 41 41 

Samtals 66 66 65 65 25 68 68 



Eftirlit með þátttakendum 

Við almennt eftirlit með þátttakendum er í meginatriðum notast við tvær aðferðir. Annars vegar er 

um að ræða eftirlit með handahófsúrtaki en miðað er við að um 2% af heildarfjölda þáttakenda 

lendi í úrtakinu. Að þessu sinni voru því 35 aðilar í úrtakinu og var landnýting þeirra könnuð m.t.t. 

ástands beitilandsins og viðmiða um sjálfbæra landnýtingu í reglugerð nr. 1160/2013 um gæða-

stýrða sauðfjárframleiðslu með síðari breytingum. 

Hins vegar er um að ræða eftirlit samhliða öðrum störfum Landgræðslunnar sem og viðbrögð við 

ábendingum sem berast um að landnýtingu sé ábótavant.  

Niðurstaða þessa eftirlits leiddi ekki ljós nein tilvik þar sem grunur var um frávik frá landbótaáætl-

unum né að landnýting hefði breyst þannig að viðkomandi uppfyllti ekki lengur skilyrði reglu-

gerðar um landnýtingu. 

  

Umsagnir um landbótaáætlanir sbr. reglugerð nr. 1160/2013 

Með bráðabirgðaákvæði í reglugerð nr. 1160/2013 var kveðið á um að allar gildandi landbóta-

áætlanir skyldu uppfærðar til samræmis við ákvæði hennar fyrir árslok 2014. Alls átti að uppfæra 

50 landbótaáætlanir. 42 áætlanir bárust Landgræðslunni til umsagnar og skilaði stofnunin síðustu 

umsögnunum til Matvælastofnunar um miðjan apríl. Niðurstaðan var sú að stofnunin gerði engar 

athugasemdir við 9 áætlanir, 33 áætlanir fengu athugasemdir sem snéru ýmist að framsetningu, 

ónógum upplýsingum, ástandi beitarlandsins eða sjálfbærri landnýtingu. 

 

Endurskoðun reglugerðar 

Þann 18. júní 2015 var sett reglugerð nr. 536 um breytingu  á reglugerð nr. 1160/2013 um gæða-

stýrða sauðfjárframleiðslu. Í aðdraganda þessa vann Landgræðslan umsögn um drög að reglugerð-

inni og skilaði þeim til Umhverfis- og auðlindaráðaneytisins. Með breytingareglugerðinni voru 

gerðar nokkrar breytingar  á gildandi reglugerð m.a. var Matvælastofnun veitt heimild til þess að 

samþykkja landbótaáætlanir fyrir beitarlönd þar sem viðmið um ástand næðust ekki, að uppfylltu 

skilyrði um að í viðkomandi landbótaáætlun væri fjallað um hvernig draga mætti úr beitarálagi. Þá 

inniheldur breytingareglugerðin ákvæði þess efnis að uppfæra þurfi allar landbótaáætlanir fyrir 1. 

mars 2016. 




