Afgreiðsla mála
1. Reikningar Bændasamtaka Íslands og Nautastöðvar BÍ – samþykktir
2. Fjárhagsáætlun Bændasamtaka Íslands og Nautastöðvar BÍ – samþykkt
3. Áhrif villtra dýra
Markmið
Að áhrif beitar villtra dýra á ræktarland og beitiland verði þekkt.
Leiðir
Vöktun og skráning beitaráhrifa villtra dýra og fugla verði gerð á landsvísu í samvinnu við samtök og
stofnanir sem eiga í hlut.
Framgangur
Stjórn BÍ vinni að málinu, t.d. í samstarfi við Náttúrustofur landshlutanna og sæki til þess nauðsynlegt
fjármagn og rannsóknarstyrki.
Erlendur Ingvarsson, Skúli Þórðarson, Guðný Helga Björnsdóttir, Valberg Sigfússon, Páll Eggertsson,
Þórður Halldórsson, Sif Matthíasdóttir

4. Póstþjónusta í dreifbýli
Markmið
Að tryggja áreiðanlega póstþjónustu í dreifbýli alla virka daga.
Leiðir
Fyrir liggur að afnema endanlega einkarétt hins opinbera á póstþjónustu. Þess í stað mun hið opinbera,
eftir öðrum leiðum, tryggja öllum neytendum aðgang að þjónustu.
Framgangur
Stjórn BÍ hafi forgöngu um framgang málsins með samskiptum við stjórnvöld og þær stofnanir er málið
varðar.
Greinargerð
Þjónusta Íslandspósts er mjög nauðsynleg fyrir bændur og fyrirtæki á landsbyggðinni. Minnt er á
mikilvægi sendinga svo sem lyfja og varahluta á þeim svæðum þar sem langt er í næsta afhendingarstað
vörunnar.
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson
Jóhann Nikulásson
Eiríkur Egilsson
Sigurlaug Gissurardóttir
Gústaf Jökull Ólafsson
Vigdís Sveinbjörnsdóttir

5. Ljósleiðaratengingar
Mál 5 var afgreitt með máli 6.

6. Byggðastefna
Markmið

Tekist verði á við byggðaröskun og aðstaða íbúa og fyrirtækja á landinu jöfnuð hvað varðar ýmsa
mikilvæga grunnþjónustu svo sem fjarskipti, raforku og samgöngur í samræmi við bókun um byggðamál í
nýundirrituðum rammasamningi B.Í. og stjórnvalda.
Leiðir
Alþingi tryggi fjármagn til að standa við áætlun um ljósleiðaravæðingu Íslands. Settar verði reglur um það
með hvaða hætti opinber stuðningur verði veittur til sveitarfélaga sem eru að eða hyggjast leggja
ljósleiðara.
Sama verð gildi fyrir dreifingu á raforku á öllu landinu. Þrífösun verði flýtt og afhendingaröryggi aukið.
Mikil aukning umferðar um vegi landsins kallar á stórauknar fjárveitingar til samgöngumála.
Framgangur
Stjórn B.Í. hafi forgöngu um framgang málsins við stjórnvöld og þær stofnanir sem málið varðar.
Böðvar Sigvaldi Böðvarsson, Jóhann Nikulásson,
Eiríkur Egilsson, Sigurlaug Gissurardóttir,
Gústaf Jökull Ólafsson, Vigdís Sveinbjörnsdóttir,
Einar Freyr Elínarson

7. Samgöngur í dreifbýli
Mál 7 var afgreitt með máli 6.

8. Starfsemi Matvælastofnunar – verkfall eftirlitsdýralækna
Markmið
Að koma í veg fyrir að verkfall eftirlitsdýralækna bitni á nokkurn hátt á velferð búfjár.
Leiðir
Búnaðarþing krefst þess að eftirlitsdýralæknar í sláturhúsum hafi ekki heimild til þess að fara í verkfall.
Framgangur
Stjórn BÍ fylgi málinu eftir við hlutaðeigandi aðila.
Greinagerð:
Á síðasta ári kom upp mjög alvarleg staða hjá bændum þar sem ekki fékkst leyfi til að slátra dýrum. Afar
slæmt ástand skapaðist hjá alifugla og svínbændum þar sem dýravelferð vék fyrir hagsmunum
dýralækna í verkfalli. Til að fyrirbyggja að slík staða geti komið upp í allri framtíð er þessi ályktun lögð
fram.
Erlendur Ingvarsson
Skúli Þórðarson
Guðný Helga Björnsdóttir
Valberg Sigfússon
Páll Eggertsson
Þórður Halldórsson
Sif Matthíasdóttir

9. Merkingar búvara
Markmið:
Íslenskir neytendur eiga kröfu til þess að vita hvaðan matvörur koma og hvort þær eru framleiddar á
heilnæman hátt í sátt við náttúru og samfélag. Aðgengilegar og réttar upplýsingar eru samofnir
hagsmunir bænda og neytenda og forsenda upplýstra innkaupa og blómlegrar matvælaframleiðslu.
Leiðir og framgangur:
Bændasamtök Íslands beina því til stjórnvalda að reglur um merkingar matvæla verði hertar til muna.
Samtökin telja mikilvægt að neytendur hafi greiðan aðgang að upplýsingum um upprunaland,
dýravelferð, fóður, umhverfisfótspor, hreinleika, heilbrigði, aðbúnað, starfsumhverfi, lyfja- og
eiturefnanotkun.

Greinargerð:
Upprunaland. Neytendur eiga heimtingu á að vita hvaðan maturinn kemur og Bændasamtök Íslands vilja
að gerðar verði mun strangari kröfur um að fram komi með skýrum og afgerandi hætti hvaðan varan er
upprunnin, þ.e. að greint sé frá upprunalandi hennar, eða eftir atvikum frá hvaða landi aðalhráefni
vörunnar er.
Dýravelferð. Neytendur eiga heimtingu á því að vita hvort matvörur sem þeim standa til boða eru
framleiddar á siðlegan hátt. Bændasamtök Íslands skora á stjórnvöld að koma á sérstöku opinberu
merkingakerfi fyrir allar landbúnaðarvörur, innlendar sem erlendar, á grundvelli 25. gr. laga nr. 55/2013
um velferð dýra. Þar verði horft til aðbúnaðar, lyfjanotkunar og fleiri þátta. Mikilvægt er að slíkar
merkingar séu skýrar, einfaldar og áberandi svo neytendur geti tekið upplýstar ákvarðanir á einfaldan
hátt.
Umhverfisfótspor. Neytendur eiga heimtingu á því að vita hvort þær matvörur sem þeim standa til boða
séu framleiddar á umhverfisvænan hátt. Bændasamtökin leggja til að stjórnvöld feli
umhverfisráðuneytinu að kortleggja kolefnis- eða umhverfisfótspor íslensks landbúnaðar í heild og
sundurliðað eftir greinum. Sérstakt tillit verði tekið til umhverfisfótspors vegna flutnings á vörum,
áburðarnotkun, sýklalyfjanotkun, fóðurs o.s.frv.
Birgir Arason
Oddný Steina Valsdóttir
Guðrún Tryggvadóttir
Ólafur Þ. Gunnarsson
Jón Magnús Jónsson
Sveinn Steinarsson

10. Skattamál í landbúnaði – Vísað til stjórnar

11. Smitvarnir í landbúnaði
Markmið
Gera átak í smitvörnum vegna búfjársjúkdóma.
Leiðir
Endurskoða þarf lagaumgjörð um varnir við búfjársjúkdómum, ásamt lögum um dýralækna og
heilbrigðisþjónustu við dýr, efla rannsóknir á sviði dýrasjúkdóma og hvetja til vitundarvakningar meðal
bænda og þeirra sem þá þjónusta um mikilvægi smitvarna.
Framgangur
Stjórn BÍ falið að hafa frumkvæði að smitvarnaátaki í samvinnu við Matvælastofnun, ráðuneyti
landbúnaðarmála, Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum og Landbúnaðarháskóla Íslands.
Greinargerð.
Aukinn ferðamannastraumur, innflutningur dýrafurða og notaðra landbúnaðartækja eykur hættu á að
smitandi dýrasjúkdómar berist til landsins. Jafnframt felur aukinn flutningur búfjár milli bæja og landshluta
í sér hættu á dreifingu smitefna. Þörf er á vitundarvakningu hvað þetta varðar meðal almennings, og
þjónustuaðila í landbúnaði.
Erlendur Ingvarsson
Skúli Þórðarson
Guðný Helga Björnsdóttir
Valberg Sigfússon
Páll Eggertsson
Þórður Halldórsson
Sif Matthíasdóttir

12. Nýting jarðeigna ríkisins
Markmið
Að tryggja búsetu og landbúnað á sem flestum jörðum í eigu ríkis og kirkju.
Leiðir
Búnaðarþing 2016 leggur til að núverandi verklag og reglur um ráðstöfun jarða í eigu ríkis og kirkju verði
endurskoðað.
Framgangur
Stjórn BÍ fylgi málinu eftir með samstarfi við kirkjuráð og fjármálaráðuneyti.
Greinargerð
Við endurskoðun á núverandi fyrirkomulagi verði höfð til hliðsjónar búsetuþróun í sveitum og styrking
byggðar. Skilmálar er varða ábúð þurfa að stuðla að áframhaldandi búrekstri.
Eiríkur Blöndal
Sigmundur H. Sigmundsson
Gunnar Þorgeirsson
Trausti Hjálmarsson
Halla Eiríksdóttir
Trausti Þórisson
Jóhann Ragnarsson

13. Verndun ræktunarlands
Markmið:
Að unnar verði viðmiðunarreglur um gott ræktanlegt land.
Leiðir:
Skipulagsstofnun móti viðmiðunarreglur í samvinnu við þar til bæra aðila. Markvisst verði unnið að því á
landsvísu í gegnum aðalskipulag sveitarfélaga að gott ræktanlegt land sé varðveitt.
Framgangur:
Stjórn BÍ taki málið upp við Skipulagsstofnun og Samband íslenskra sveitarfélaga og óski eftir að settar
verði viðmiðunarreglur um hvað teljist vera gott ræktanlegt land.
Birgir Arason
Oddný Steina Valsdóttir
Guðrún Tryggvadóttir
Ólafur Þ. Gunnarsson
Jón Magnús Jónsson
Sveinn Steinarsson

14. Raflínur og háspennujarðstrengir
Markmið
Að gætt verði jafnræðis þegar metin eru möguleg línustæði háspennulína á hálendi og láglendi, þ.m.t.
vegna svokallaðs meginflutningskerfis raforku. Að svæðisskipulag miðhálendisins haldi gildi sínu.
Leiðir
Að svæðisskipulag miðhálendisins haldi gildi sínu og að í landskipulagsstefnu verði sett ákvæði um að
ávallt skuli taka tillit til kosta sem felast í lagningu jarðstrengja þegar lagt er mat á áhrif mismunandi kosta
varðandi legu og útfærslu orkuflutningsmannvirkja óháð því hvort um er að ræða hálendi eða
láglendi. Að stjórnvöld setji sér markmið um vernd mikilvægs lands á láglendi í stefnu sinni um lagningu
raflína.
Framgangur
Stjórn BÍ taki málið upp við Umhverfisráðherra og Iðnaðarráðherra.

Greinargerð
I
Árið 2010 voru samþykkt ný skipulagslög. Með nýjum lögum var komið á nýju skipulagsstigi,
þ.e. landsskipulagi. Bændasamtökin lögðust á sínum tíma gegn þessu – og rökin voru þau að þetta vald
væri betur komið hjá heimamönnum, það er að segja sveitarfélögunum á hverjum stað.
Engu að síður fór þetta inn í lögin og landsskipulagsstefnu er ætlað að samþætta áætlanir opinberra
aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun.
Nú er ný afstaðin kynning og auglýsing landsskipulagsstefnu 2015-2026. Stefnan er nokkuð ítarleg og
felur í sér stefnu um skipulag á miðhálendi Íslands, um skipulag í dreifbýli, um búsetumynstur og
dreifingu byggðar og stefnu um skipulag á haf- og strandsvæðum. Umhverfisráðherra hefur lagt fram á
Alþingi tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu.
Landsskipulagsstefnan markar ekki stefnu um eiginlega landnotkun, þ.e. landnotkunarflákum eins og
gert er í aðalskipulagi sveitarfélaga. Stefnan er meira fljótandi og almenns eðlis með nokkrum
undantekningum þó. Má þar nefna t.d. orkuflutningsmannvirkjum á miðhálendi Íslands. Í
Landsskipulagsstefnunni segir beinum orðum: „Við umhverfismat kerfisáætlunar verði lagt mat á áhrif
mismunandi kosta varðandi legu og útfærslu orkuflutningsmannvirkja á víðerni og náttúru hálendisins. Á
miðhálendinu taki slíkt umhverfismat til kosta sem felast í lagningu jarðstrengja auk loftlína.“
Hins vegar vantar inn í þingsályktunartillöguna sambærilega setningu um jarðstrengi þegar um er að
ræða orkuflutningsmannvirki á láglendi.
Í dag er í gildi svæðisskipulag miðhálendis Íslands þar sem mörkuð er stefna um landnotkun
miðhálendisins. Við gildistöku svæðisskipulags miðhálendisins var mörkuð sameiginleg stefna
aðliggjandi sveitarfélaga um landnotkun miðhálendisins. Gildistakan var stórt framfaraskref og mjög
mikilvæg fyrir byggðir Íslands. Hvað varðar orkuflutningsmannvirki í svæðisskipulaginu að þá er
skilgreint mannvirkjabelti sem þverar miðhálendi Íslands. Þar er mögulegt að leggja háspennulínu um
hálendið ef þörf krefur.
Við samþykkt Alþingis á landsskipulagsstefnu mun svæðisskipulag miðhálendis Íslands vera fellt úr gildi
og sú sátt sem þar hefur skapast um landnotkun mun þá tapast. Eins og landsskipulagsstefnan er
uppbyggð að þá er mjög varhugavert að fella umrætt svæðisskipulag úr gildi. Orkuflutningsmannvirkin
myndu, miðað við þessa stefnu, rísa að mestu á láglendi Íslands, vegna þess að sú leið yrði alltaf ódýrari
en lagning jarðstrengja á hálendinu. Þessi stefna yrði afar íþyngjandi fyrir marga þá sem hafa kosið að
yrkja landið og hafa sitt lífsviðurværi af því.
II
Í samþykktri þingsályktun um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.
(http://www.althingi.is/altext/144/s/1355.html) er kveðið á um stefnu stjórnvalda varðandi raflínur í
jörðu. Þar er þó ekki tekið tillit til hagsmuna landbúnaðar, eða dreifðra byggða varðandi loftlínur eða
jarðstrengi hvað varðar meginflutningskerfi raforku.
Þar er þannig tiltekið:
1.3. Meginflutningskerfi raforku.
Í meginflutningskerfi raforku skal meginreglan vera sú að notast sé við loftlínur nema annað sé talið
hagkvæmara eða æskilegra, m.a. út frá tæknilegum atriðum eða umhverfis- eða öryggissjónarmiðum.
Með tilliti til umhverfis- og öryggissjónarmiða skal meta í hverju tilviki fyrir sig hvort rétt sé að nota
jarðstrengi á viðkomandi línuleið, eða afmörkuðum köflum hennar, á grundvelli eftirfarandi viðmiða sem
réttlæta þá að dýrari kostur sé valinn:
1. Ef línuleið er innan skilgreinds þéttbýlis, sbr. skilgreiningu á þéttbýli í 2. gr. skipulagslaga, nr.
123/2010.
2. Ef línuleið er innan friðlands sem verndað er sökum sérstaks landslags, sbr. 53. gr. laga nr.
44/1999, um náttúruvernd.
3. Ef línuleið er við flugvöll þar sem sýnt er að loftlína geti haft áhrif á flugöryggi.
4. Ef línuleið er innan þjóðgarðs.
5. Ef línuleið er innan friðlands sem verndað er af öðrum sökum en sérstaks landslags, sbr. 53. gr.
laga nr. 44/1999, um náttúruvernd.
Í framangreindum tilvikum skal meta hve langan jarðstreng er tæknilega mögulegt að vera með á

viðkomandi stað í meginflutningskerfinu, kostnað og hvaða áhrif útfærslan hefur á afhendingaröryggi og
gæði raforku. Ef í framangreindum tilvikum kostnaður við að leggja jarðstreng er ekki meiri en tvisvar
sinnum kostnaður við loftlínu á viðkomandi kafla skal miða við að leggja jarðstreng, nema ef ekki er talið
tæknilega mögulegt að leggja jarðstreng eða ef loftlína er í umhverfismati talin betri kostur á grundvelli
umhverfissjónarmiða. Við samanburð á kostnaði skal miða við núvirtan stofnkostnað. Reglan um
hámarkskostnaðarmun gildir þó ekki þegar um er að ræða skilgreint þéttbýli eða friðland sem verndað er
sökum sérstaks landslags eða að teknu tilliti til flugöryggis, sbr. 1.–3. tölul.
Taka skal mið af afhendingaröryggi raforku og kostnaði við að tryggja það.
III
Af framangreindu má ráða að hagsmuna landbúnaðar og dreifðra byggða er ekki nægilega gætt
varðandi lagningu raflína. Mikilvægt er að bæta úr því.
Eiríkur Blöndal, Sigmundur H. Sigmundsson,
Gunnar Þorgeirsson, Trausti Hjálmarsson,
Halla Eiríksdóttir, Trausti Þórisson,
Jóhann Ragnarsson

15. Fjallskil
Markmið
Að sveitarstjórnir á landinu öllu gæti þess að fara eftir og framfylgja öllum ákvæðum sem að þeim snúa í
lögum nr. 6/1986 um afréttarmálefni og fjallskil þannig að fjallskil verði fullnægjandi í hverju sveitarfélagi.
Leiðir
Stjórn BÍ kanni hvar á landinu fjallskilum er helst ábótavant og hlutist til um að sveitarfélög sem þar eiga
hlut að máli framfylgi skyldum sínum með tillögum til úrbóta.
Framgangur
Stjórn BÍ vinni í samstarfi við búnaðarsambönd eða búgreinafélög að því að fá upplýsingar á landsvísu
fyrir haustið. Þar sem ábótavant er verði sveitarfélögum send áskorun um úrbætur.
Greinargerð:
Víða um land eru heimtur ekki nægilega góðar, og verið að heimta fé fram eftir vetri. Með fækkun íbúa í
sveitum er þekking á smalamennsku að minnka og auk þess hafa sum sveitarfélög fækkað dagsverkum
við smölun. Þetta leiðir til vandræða.
Erlendur Ingvarsson
Skúli Þórðarson
Guðný Helga Björnsdóttir
Valberg Sigfússon
Páll Eggertsson
Þórður Halldórsson
Sif Matthíasdóttir

16. Förgun áhættuúrgangs
Brennsla á áhættuúrgangi úr dýrum
Markmið
Við endurskoðun á reglum um förgun áhættuúrgangs úr dýrum (áhættu flokkur 1) verði tryggð aðkoma
samtaka bænda til að tryggja þeirra hagsmuni.
Leiðir
Leitað verði samstarfs við Samband íslenskra sveitarfélaga, Umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
Matvælastofnun og umhverfisstofnun þegar unnið verður að lausn málsins.
Framgangur
Stjórn BÍ fylgi málinu eftir.

Greinargerð:
Eftir 1. september n.k. verður sláturhúsum bannað að urða úrgang úr dýrum sem telst til áhættuflokks 1
(Áhættuvefir sem falla til í sláturhúsum og óflokkaðar dýraleifar á urðunarstöðvum sveitarfélaga) og þurfa
frá þeim degi að senda slíkan úrgang til brennslu, að óbreyttu. Í dag er ekki völ á annarri brennslu en hjá
Kölku sorpeyðingastöð Suðurnesja og flutningskostnaður því mikill þegar úrgangurinn fellur til í öðrum
landshlutum.
Gunnar Kr. Eiríksson
Jóhann Gísli Jóhannsson
Hávar Sigtryggsson
Salvar Baldursson
Helga Ragna Pálsdóttir
Þórólfur Ómar Óskarsson

17. Kolefnisjöfnun búskapar

Markmið
Er að draga úr áhrifum kolefnislosunar við landbúnað.
Leiðir
Gera þarf útreikning á kolefnislosun landbúnaðar og áætlun um hvað þarf til þess að kolefnisjafna
búskapinn. Skoði möguleika á kolefnisjöfnun.
Framgangur
Stjórn BÍ í samvinnu við stjórn LSE fylgi málinu eftir.
Greinagerð:
Við eigum aðeins eina jörð og mikilvægt er að allri beri ábyrgð í loftlagsmálum. Skógrækt er viðurkennd
mótvægisaðgerð gegn uppsöfnun gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu. Margir
bændur eiga land sem ekki nýtist við búskapinn og gæti hentað vel til skógræktar. Með því að vinna
áætlun um skógrækt á landi sínu eða í samvinnu við aðra landeigendur og framfylgja
henni skapast möguleiki á sjálfbærni í búskapnum og ímynd bændastéttarinnar verður jákvæðari.
Gunnar Kr. Eiríksson
Jóhann Gísli Jóhannsson
Hávar Sigtryggsson
Salvar Baldursson
Helga Ragna Pálsdóttir
Þórólfur Ómar Óskarsson

18. Umhverfisstefna landbúnaðarins
Ímynd íslensks landbúnaðar í sátt við umhverfið til framtíðar.
Markmið
Setja fram skýra og heildræna stefnu í landbúnaðarmálum þar sem sjálfbærni verður höfð að leiðarljósi.
Leiðir
Setja fram metnaðarfulla stefnu um ábyrgan landbúnað.Stefnu í landnýtingarmálum þar sem horft er
sérstaklega til þess að ganga ekki á land en nýta auðlindir þess til að framleiða og bjóða upp á hágæða
vörur.Reynt verði að draga úr neikvæðum ytri áhrifum eins og framast er unnt og renna stoðum undir þá
þætti sem styðja jákvæða framleiðslu.
Framgangur
Stjórn BÍ fylgi málinu eftir

Gunnar Kr. Eiríksson
Jóhann Gísli Jóhannsson
Hávar Sigtryggsson
Salvar Baldursson
Helga Ragna Pálsdóttir
Þórólfur Ómar Óskarsson

19. Erfðabreytt fóður í landbúnaði - Kemur ekki úr nefnd og verður ekki ályktað um

20. Landbúnaðarháskólar

Markmið
Að tryggja áfram öfluga og sjálfstæða landbúnaðarháskóla í landinu og treysta enn frekar sérstöðu þeirra
á sviði mennta, rannsókna og starfsnáms.
Leiðir
Búnaðarþing 2016 ítrekar ályktun Búnaðarþings 2015 um Landbúnaðarháskóla.
Framgangur
Stjórn BÍ taki málið upp við ráðherra menntamála og Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið.
Greinagerð
Á grundvelli þess starfs sem unnið hefur verið á milli búnaðarþinga, sem BÍ hefur meðal annarra átt aðild
að, verði rekstrargrundvöllur sjálfstæðra landbúnaðarháskóla efldur. Til þess komi aukin fjárframlög ríkis,
með heimildum til ráðstöfunar söluandvirðis eigna viðkomandi háskóla til eflingar starfinu. Þá telur
Búnaðarþing að stórauka þurfi fjármagn til hagnýtra landbúnaðarrannsókna ef metnaðarfull áform
ríkisstjórnar um eflingu matvælaframleiðslu og stór skref í umhverfismálum eiga að standa undir nafni.
Eiríkur Blöndal
Sigmundur H. Sigmundsson
Gunnar Þorgeirsson
Trausti Hjálmarsson
Halla Eiríksdóttir
Trausti Þórisson
Jóhann Ragnarsson

21. Nýliðunarstuðningur í landbúnaði
Búnaðarþing 2016 fagnar auknu fjármagni til nýliðunar í nýgerðum rammasamningi landbúnaðarins sem
tekur til allra búgreina.
Búnaðarþing beinir því til stjórnar B.Í. að unnar verði skýrar verklagsreglur hið fyrsta sem miði að því að
fjármunirnir nýtist sem best.
Ásbjörn K. Pálsson, Ragnar Lárusson,
Björn Halldórsson, Sigurður Loftsson,
Einar Ófeigur Björnsson, Sólveig Bessa Magnúsdóttir,
Guðrún Lárusdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson,
Hrafnhildur Baldursdóttir

22. Útboð á rekstrarvörum - Vísað til stjórnar
23. Slátrun nautgripa - Kemur ekki úr nefnd og verður ekki ályktað um

24. Tölvukerfi BÍ- Vísað til stjórnar
25. Leiðbeiningaþjónusta í landbúnaði - Kemur ekki úr nefnd og verður ekki ályktað um
26. Aðild samtaka ungra bænda að BÍ
A.

Með vísan til 1. mgr. 4. gr. samþykktar Bændasamtaka Íslands, staðfestir Búnaðarþing aðild
Samtaka ungra bænda að Bændasamtökum Íslands.
B. Búnaðarþing 2016 samþykkir eftirfarandi breytingar á samþykktum Bændasamtaka Íslands.
Í stað tölunnar 49 í 1. mgr. 11. gr. komi „50“.
Við lista yfir aðildarfélög og fulltrúa í 11. grein bætist „Samtök ungra bænda 1“
Ásbjörn K. Pálsson
Ragnar Lárusson
Björn Halldórsson
Sigurður Loftsson
Einar Ófeigur Björnsson
Sólveig Bessa Magnúsdóttir
Guðrún Lárusdóttir
Þórarinn Ingi Pétursson
Hrafnhildur Baldursdóttir

27. Slit Framleiðsluráðssjóðs
Markmið
Búnaðarþing 2016 samþykkir að Framleiðsluráðssjóði verði slitið. Eignum hans skipt milli BÍ og
aðildarfélaga samtakanna í samræmi við skipulagsskrá sjóðsins.
Leiðir
Búnaðarþing beinir til stjórnar Framreiðsluráðssjóðs að hefja vinnu við slit og uppgjör sjóðsins
samkvæmt ákvæðum skipulagsskrár hans að teknu tilliti til minnisblaðs frá 27. febrúar 2002.
Framgangur
Stjórn BÍ fylgi málinu eftir gagnvart stjórn Framleiðsluráðssjóðs.
Ásbjörn K. Pálsson, Ragnar Lárusson,
Björn Halldórsson, Sigurður Loftsson, Einar Ófeigur Björnsson, Sólveig Bessa Magnúsdóttir,
Guðrún Lárusdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson,
Hrafnhildur Baldursdóttir

28. Innheimta félagsgjalda
Markmið
Að hefja innheimtu félagsgjalda innan Bændasamtaka Íslands.
Leiðir
Búnaðarþing beinir til stjórnar BÍ að hefja innheimtu félagsgjalda samkvæmt ákvæðum samþykkta
samtakanna frá og með ársbyrjun 2017. Félagsgjald aukafélaga skv. 8. mgr. 5. gr. skal vera 12.000 kr. á
ári.
Framgangur
Stjórn BÍ fylgi málinu eftir. Stjórnin skal einnig líta til samþykktar formannafundar frá 23. nóvember 2015
þar sem mörkuð var sú stefna að innheimtu búnaðargjalds skyldi hætt.
Ásbjörn K. Pálsson, Ragnar Lárusson,
Björn Halldórsson, Sigurður Loftsson,

Einar Ófeigur Björnsson, Sólveig Bessa Magnúsdóttir,
Guðrún Lárusdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson,
Hrafnhildur Baldursdóttir

29. Bjargráðasjóður - Kemur ekki úr nefnd og verður ekki ályktað um

30. Samningur um viðskipti með landbúnaðarvörur við ESB

Tollasamningur við ESB og nýjar aðbúnaðarreglur
Búnaðarþing 2016 mótmælir harðlega tollasamningi við ESB frá í haust. Samningurinn er ekki í
samhengi við fyrirætlanir stjórnvalda um eflingu innlendrar matvælaframleiðslu. Þingið krefst þess að
stjórnvöld skipi þegar í stað starfshóp með fulltrúum bænda þar sem mat verður lagt á hvernig einstaka
búgreinar geta tekist á við afleiðingar samningsins. Sérstaklega verði horft til svína- og alifuglaræktar,
enda tekjutapið gríðarlegt í þeim greinum.
Starfshópnum verði einnig gert að meta kostnað og áhrif sem nýjar aðbúnaðarreglugerðir hafa fyrir
landbúnaðinn. Horfa skal til þess sem tíðkast í nágrannalöndunum þar sem stuðningur fylgir hertum
kröfum.
Unnin verði fagleg úttekt á þessum atriðum. Á grundvelli hennar verði bændum sköpuð eðlileg
starfsskilyrði inn í framtíðina, enda er það forsenda þess að bændur sjái sér fært að ráðast í þær dýru og
umfangsmiklu framkvæmdir sem nauðsynlegar eru til að uppfylla reglugerðir sem settar hafa verið.
Tollasamningurinn verði ekki fullgildur fyrr en starfshópurinn hefur skilað niðurstöðum sínum og gripið
hefur verið til nauðsynlegra mótvægisaðgerða af hálfu stjórnvalda.
Bændasamtökin setja málið í forgang.
Birgir Arason
Oddný Steina Valsdóttir
Guðrún Tryggvadóttir
Ólafur Þ. Gunnarsson
Jón Magnús Jónsson
Sveinn Steinarsson

31. Rammasamningurinn
Búnaðarþing 2016 samþykkir Rammasamning fyrir íslenskan landbúnað sem undirritaður var þann 19.
febrúar sl.

