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Forsíðumynd: Forsíðumyndin tekin sumarið 2016 við Gamlakofa í Búrfellsheiði, sem er hluti af 

Öxarfjarðarheiði. Þarna var gamall gangnamannakofi og rofabörðin eru veggir af kofanum. 

Ærnar tvær eru þarna í góðu yfirlæti en mjög gróið getur verið við gamlar rústir. Báðar eru þær 

frá Hafrafellstungu en sá bær er aðili að landbótaáætlun fyrir svæðið í gegnum gæðastýringu í 

sauðfjárrækt.  
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Árið 2017 sinnti Landgræðsla ríkisins eftirliti með landnýtingu skv. 
reglugerð 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu, með síðari 
breytingum. Haft var eftirlit með um 1800 þátttakendum og 
framkvæmdar 47 landbótaáætlanir. Farið var í 22 
gróðurskoðunnarferðir á afréttarsvæði til að meta gróður og ákvarða 
sleppitíma. Auk þess var farið á sjö svæði til að meta árangur af 
landbótaaðgerðum en það verk hófst 2016. Búið er að gera áætlun um 
skoðunarsvæði til ársins 2025. Fulltrúi Landgræðslunnar sá um kennslu 
landnýtingarþáttar vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt. 
 

Gæðastýring í sauðfjárframleiðslu. Landnýtingarþáttur 2017 

  

 
Daði Lange Friðriksson og Gústav M. Ásbjörnsson 

  

 

Daði Lange Friðriksson 

 

 

Efnisorð: 

Landgræðsla ríkisins, Matvælastofnun, 

reglugerð, afréttir, landnýtingaráætlun, 

gæðastýring, námskeið, sauðfjárrækt.  
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Inngangur  

Með gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu er átt við framleiðslu sauðfjárafurða samkvæmt kröfum 
sem settar eru fram í reglugerð nr. 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu, með síðari 
breytingum. Sauðfjárframleiðendur sem uppfylla skilyrði sem sett eru í reglugerðinni eiga rétt til 
sérstakra álagsgreiðslna úr ríkissjóði skv. samningi um starfskilyrði sauðfjárræktar frá 25. janúar 
2017.  

Meðal þeirra skilyrða sem uppfylla þarf eru atriði er lúta að aðbúnaði og meðferð sauðfjár, 
merkingu búfjár, skýrsluhaldi, heilbrigðisþáttum og nýtingu lands. Matvælastofnun fer með 
framkvæmd gæðastýringarinnar, en Landgræðsla ríkisins annast framkvæmd 
landnýtingarþáttar reglugerðarinnar samkvæmt stjórnsýslusamningi milli Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðurneytis, Matvælastofnunnar og Landgræðslu ríkisins frá júní 2014, en sá 
samningur rann út í árslok 2017.  

Skýrsla þessi fjallar um eftirlit með landnýtingarþætti gæðastýringar í sauðfjárframleiðslu árið 
2017 í samræmi við ákvæði stjórnsýslusamningsins og reglugerðar nr. 1160/2013 um 
gæðastýrða sauðfjárframleiðslu, með síðari breytingum. 

Landbótaáætlanir voru uppfærðar árið 2016. Gilda nær allar þeirra til ársins 2025.  

 

Fjöldi þátttakenda 

Fjöldi þátttakenda í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu árið 2017 var ríflega 1.800 líkt og 
undanfarin ár. Aðeins var haldið eitt námskeið með nýjum þátttakendum árið 2017 og voru 
flestir þátttakenda að taka við fjárbúum í rekstri. Námskeiðið var haldið á Kirkjubæjarklaustri 
14. júní og sá Gústav M. Ásbjörnsson um kennslu í landnýtingarþættinum.  

 

Mat á nýjum umsækjendum 

Á vordögum 2017 voru afgreiddar umsóknir frá árinu 2016 en þær voru alls 27. Stóðust þær 
allar mat Landgræðslunnar. Nánast allar snérust um ábúendaskipti.  
 
Eftirlit með þátttakendum 

Í  eftirliti með gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu er notast við sömu aðferðir og undanfarin ár en 

þær eru í megin atriðum tvær. Handahófsúrtak,  þar sem 2% af heildarfjölda þátttakenda lendir 

í úrtakinu. Að þessu sinni voru það 36 aðilar sem lentu í úrtakinu og var landnýting þeirra 

könnuð m.t.t. ástands beitilands og viðmiða um sjálfbæra landnýtingu í reglugerð nr. 1160/2013 

um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu, með síðari breytingum. Hin aðferðin er í formi eftirlits, 

samhliða öðrum störfum Landgræðslu ríkisins, sem og viðbrögð við ábendingum sem berast 

stofnuninni um að landnýtingu sé ábótavant.  

Niðurstaða ársins 2017 var sú að ekki voru nein tilvik sjáanleg, þar sem grunur var um frávik frá 

landbótaáætlunum né að landnýting hefði breyst þannig að viðkomandi uppfyllti ekki lengur 

skilyrði reglugerðar um landnýtingu. Hins vegar kom upp eitt tilvik þar sem óskað var eftir 

nánari útskýringum á sleppitíma sauðfjár en í þeirra landbótaáætlun er ekki tilgreind nein 

sérstök dagsetning sem hægt er að miða við og því var ekki farið með málið lengra.  
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Árangursmat 

Samkvæmt 16. gr. reglugerðar 1160/2013 með síðari breytingum skal framkvæma árangursmat 

landbóta eigi sjaldnar en á 5 ára fresti. Árið 2017 var farið í fyrstu mælingu á landbótum 

eftirfarandi áætlana. 

- Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Valþjófsstaði 

- Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Almenninga 

- Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Álftaversafrétt 

- Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Biskupstungnaafrétt 

- Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Gnúpverjaafrétt 

- Landbótaáætlun 2016-2025 fyrir Landmannaafrétt 

Ekki náðist að gera árangursmat fyrir Rangárvallaafrétt, Stóra-Háls, Vaðbrekku og Aðalból en 
það mun verða gert sumarið 2018. Landgræðsla ríkisins hefur stillt upp aðgerðaplani um vinnu 
við  árangursmatið og má sjá það í töflu 1. 

 

Tafla 1. Áætlun um árangursmat landbóta 2016-2025 

  Árangursmat 

Heiti beitarlands Ár 1 Ár 2 

Eiríksstaðir og Hákonarstaðir 2018 2023 

Jökuldalsheiði 2018 2023 

Aðalból og Vaðbrekka 2018 2022 

Upprekstrarheimalönd í Vopnafjarðarhreppi 2016 2020 

Afréttir í Grýtubakkahreppi 2016 2020 

Afréttur Reykhverfinga 2019 2024 

Austurafréttur Bárðdæla 2016 2021 

Austurafréttur í Skútustaðahreppi 2020 2025 

Borgir 2019 2014 

Daðastaðir 2020 2025 

Grænavatn 2018 2023 

Kollavík 2020 2025 

Mýri 2020 2025 

Svartárkot 2019 2024 

Sveinungsvík 2021 2025 

Tjörnesafréttur 2020 2025 

Valþjófsstaður 2017 2021 

Vesturafrétt Bárðdæla 2019 2024 

Öxarfjarðarheiði 2016 2021 

Bjarnastaðahlíð Árl. Árl. 

Bústaðir Árl. Árl. 

Byrgisskarð Árl. Árl. 

Eyvindarstaðaheiði 2020 2025 
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Garður í Hegranesi 2019 2024 

Goðdalir 2019 2024 

Hofsafréttur Árl. Árl. 

Hofsvellir, Hof og Vesturhlíð 2016 2020 

Litla-Hlíð Árl. Árl. 

Stekkjarholt og Skatastaðir Árl. Árl. 

Almenningar 2017 2021 

Álftaversafréttur 2017 2022 

Biskupstungnaafréttur 2017 2022 

Fljótshlíðarafréttur 2016 2020 

Flóa- og Skeiðamannaafréttur 2018 2023 

Gnúpverjaafréttur 2017 2022 

Grímsnesafréttur 2020 2025 

Holtamannaafréttur 2018 2023 

Hrunamannaafréttur 2018 2023 

Landmannaafréttur 2016 2021 

Næfurholt og Hólar 2016 2020 

Rangárvallaafréttur 2018 2023 

Síðumannaafréttur 2019 2024 

Skaftártunguafréttur 2020 2025 

Sólheimajarðir 2019 2024 

Stóri- Háls 2018 2022 

Afréttur Oddstaðaréttar 2020 2025 

Hítardalur 2016 2020 

 
Gæðastýring í sauðfjárrækt 2018 

Unnið verður áfram að eftirliti og árangursmati vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt 2018 en 38 
umsóknir hafa borist en gætu orðið fleiri. Stefnt er á að árangursmeta 9 svæði sumarið 2018. 
Áfram verður unnið að hefðbundnu eftirliti vegna þeirra um 1800 aðila sem eru nú þegar í 
gæðastýringu í sauðfjárrækt.  Samningur Landgræðslu ríkisins og landbúnaðarráðherra rann út í 
árslok 2017 og þegar þetta er skrifað hefur ekki verið samið um áframhaldandi aðkomu 
Landgræðslunnar að eftirliti með landnýtingarþætti gæðastýrðrar sauðfjárframleiðslu. 
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Mynd 1. Stöðumat á uppgræðslum á Reykjaheiði en borið var á og sáð í svæðið 2017 og það 

metið sama ár. 

 

Mynd 2. Sauðfé í vel grónum haga á Þeistareykjum en sjá má í rofabörð efst á myndinni.   
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