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Auglýst var eftir umsóknum 
um stuðning til söfnunar ullar 
í Bændablaðinu þann 11. ágúst 
sl. Ein umsókn barst frá ÍSTEX 
hf. sem er reiðubúið til þess að 
uppfylla öll skilyrði samkvæmt 
3. og 4. gr. verklagsreglna um
ráðstöfun fjár vegna ullarnýt-
ingar í reglugerð nr. 1221/2015, 
viðauka I.

Um fyrirkomulag um greiðsl-
ur til bænda segir í 1. tölul. 1. 
mgr. 2. gr. verklagsreglnanna 
að fjármunum til ullarnýtingar 
skuli ráðstafað þannig að a.m.k. 
85% skulu greiðast til bænda 
og skal fjárhæðinni deilt niður 

hlutfallslega eftir gæðum á hvert 
kíló hreinnar ullar miðað við alla 
innlagða ull á tímabilinu 1. nóv-
ember–31. október samkvæmt 
verðskrá sem Matvælastofnun 
hefur samþykkt. Þá segir í 1. mgr. 
6. gr. að Matvælastofnun gerir
síðan upp við seljanda ullar, Ístex 
hf., eigi síðar en 1. mars 2017.

Verðskrá vegna beingreiðslna 
til bænda sbr. 1.tölul. 1. mgr. 2. 
gr. verklagsreglna hefur verið 
samþykkt af Matvælastofnun. 
Fjárhæðir eru áætlaðar og birtr-
ar með fyrirvara um breytingar 
á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 
2017.

...frá heilbrigði til hollustu

Ráðstöfun fjár vegna ullarnýtingar

Fréttir

Matvælastofnun vekur athygli 
á breytingum sem voru gerðar 
í nýjum samningi um starfs-
skilyrði í sauðfjárrækt og tekur 
gildi 1. janúar 2017. Þá er rétt 
að hafa í huga að ný reglugerð 
um stuðning við sauðfjárrækt í 
tengslum við samninginn hefur 
ekki verið gefin út af ráðherra. 

Nýtt fyrirkomulag verður á 
stuðningsgreiðslum til bænda á 
árinu 2017 í samræmi við nýjan 
búvörusamning og búvörulög. 
Matvælastofnun skal gera árs-
áætlun eigi síðar en 15. febrúar 
ár hvert um heildarstuðning við 
bændur í tengslum við samning 
um starfsskilyrði í sauðfjárrækt 
og greiðir í jöfnum greiðslum 
til bænda mánaðarlega. Fyrsta 
greiðsla innt af hendi í febrúar 
þegar ársáætlun liggur fyrir (tvö-
föld mánaðargreiðsla), og er síðan 
stuðningur greiddur mánaðarlega 
út árið. Á árinu 2017 verða eftir-
farandi stuðningsgreiðslur hluti 
af ársáætlun: beingreiðslur, gæða-
stýringargreiðslur, beingreiðslur 
fyrir ull og svæðisbundinn stuðn-
ingur. 

Samkvæmt nýjum búvöru-
samningi fá framleiðendur einir 
stuðningsgreiðslur sem eru skráðir 
eigendur eða leigjendur lögbýlis, 
stunda sauðfjárrækt á lögbýlinu 
með virkt virðisaukaskattsnúm-
er og starfsemi sem fellur undir 
atvinnugreinanúmer 01 og 02 í 
atvinnuvegaflokkun Hagstofu 
Íslands, sbr. ÍSAT2008 (þó ekki 
starfsemi í undirflokkum 01.61, 
01.62, 01.63, 01.64, 01.70 og 
02.40) og þá þurfa framleiðendur 
að vera þátttakendur í afurðaskýr-
sluhaldi búgreinar með fullnægj-
andi skilum sem og að staðið skil 
á haustskýrslu í Bústofni skv. 10. 
gr. laga nr. 38/2013 um búfjárhald. 
Hjón og einstaklingar í óvígðri 
sambúð, samkvæmt skráningu í 
Þjóðskrá, sem standa saman að 
búrekstri geta óskað eftir því við 
Matvælastofnun að greiðslur sam-
kvæmt reglugerð þessari sé skipt 
jafnt á milli aðila. 

Jón Baldur Lorange,
framkvæmdastjóri 
Búnaðarstofu
Matvælastofnunar

Nr Gæðaflokkur Áætlað verð Stuðlar
10 H- Lamb 708 1,4
11 H-1 Flokkur 683 1,35
12 H-2 Flokkur 455 0,9
13 H-2 Lamb (lítið gölluð 683 1,35
14 M-Svart 607 1,2
15 M-Grátt 607 1,2
16 M-Mórautt 607 1,2
22 M-2 Flokkur 152 0,3
23 M-3 Flokkur
24 Úrkast

Nýtt fyrirkomulag stuðnings-
greiðslna til bænda

Það voru þeir Jón Viðar Jónmundsson og Hermann Árnason sem dæmdu hrútana og fallegustu gimbrina, bænd-
urnir biðu spenntir á meðan þegar þeir héldu í féð.  Myndir / MHH

Dagur sauðkindarinnar í Skeiðvangi 
við Hvolsvöll tókst frábærlega
Félag sauðfjárbænda í Rangár-
vallasýslu stóð fyrir Degi sauð-
kindarinnar í reiðhöllinni 
Skeiðvangi rétt við Hvolsvöll 
laugardaginn 22. október. 

Fjölmenni mætti á daginn til að 
skoða fallegt sauðfé og hitta mann 
og annan. 

Nokkrar verðlaunaveitingar 
fóru fram, auk þess sem SS bauð 
upp á kjötsúpu. Átti Jóhann G. 
Jóhannsson fallegasta lambhrút-
inn sem fékk 90,5 í heildarstig hjá 
dómurunum. Dagurinn tókst frábær-
lega í alla staði.  /MHH

Jóhann G. Jóhannsson átti fallegasta 
lambhrútinn sem fékk 90,5 í heildarstig 
hjá dómurunum, þar af 20 fyrir læri. Jó-
hann er með fé sitt á Borg í Þykkvabæ.

Gunnar Friðberg Sigþórsson lét sjá 
sig, skeggið hans vekur alltaf jafn 
mikla athygli.

Skarðshlíð undir Eyjafjöllum var 
valið besta sauðfjárræktarbú ársins 
2015. Það var Hjördís Ólafsdóttir 
sem tók við verðlaununum úr hendi 
Einars G. Magnússonar, formanns 
Félags sauðfjárbænda í Rangárvalla-
sýslu.

Þessi forystuhrútur vakti mikla 
athygli enda mjög fallegur og gæfur.

Gestir völdu litfegursta lambið á deginum en það átti Ásta Þorbjörnsdóttir 
á Grjótá í Fljótshlíð, hrútinn Randver.

Gestir dagsins fengu að þukla og taka á lömbunum, fremst er Guðlaugur 
Jónsson, bóndi á Voðmúlastöðum, að taka á einum hrútnum.

Bændablaðið
Kemur næst út
17. nóvember
Smáauglýsingar:

56-30-300




