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Ytri aðstæður – breytingar ! 

• Nýir tímar - Ný viðföng? 



Vörður framundan ! 

•  Niðurskurður opinberra framlaga til 
fagþjónustu landbúnaðarins, - 
búnaðarlagasamningur, -  
–  við erum á skilorði !! 

•  Innheimta og notkun búnaðargjaldsins 
í lagalegri óvissu 

•  Endurskoðun ráðgjafarþjónustunnar   
–  sjá síðar. 



Búnaðarlagasamningur (?) 
2011 og 2012 (16 mánuðir eftir) 

•  Einfaldaður,-skerðing framlaga 12-15 % 
•  Reynt var að verja; 

•  Ráðgjafarþjónustuna 
•  Búfjárræktarstarfið 
•  Hagsmunagæsluna  

•  Þyngsta höggið; 
•  Þróunarverkefni  (tæp 80 %) 
•  Markaðsverkefni 
•  Framleiðnisjóður – ,,lagður að velli” 



Viðbrögð okkar! 

•  Endurskoða forsendur 
starfseminnar og þjónustustig 

•  Leita nýrra tekjustofna og aðlaga 
gjaldskrá 

•  Forgangsröðun verkefna 
 
•  Ögrandi tækifæri – til breytinga 



Drög 

•  Samstarfs- og 
verkaskiptasamningar BÍ 
og ÆÍ 

 



I.  Almenn ákvæði 

•  Bændasamtök Íslands og Æðaræktarfélag Íslands 
gera með sér eftirfarandi samstarfssamning á 
grundvelli samþykkta BÍ og ÆÍ - þar sem lagt er til 
grundvallar að félagar ÆÍ geti allir orðið, sem stunda 
æðarrækt og nýta afurðir hennar.  ÆÍ skuldbindur 
sig til að félagaskrá sé lögð fram og samþykkt á 
aðalfundi ár hvert.  

•  Markmiðið með samningnum er; - að tryggja skýra 
skipan í samskiptum BÍ og ÆÍ,  og þannig 
verkaskiptingu að saman fari ábyrgð og forræði í 
þeim málaum sem undir hvorn aðila heyra.  



II. Verkefni ÆÍ 

•  ÆÍ annast eftirfarandi verkefni: 
•  Almennt félagsstarf Æðarræktarfélagsins,  

–  samskipti við félaga, félagaskrá   
–  undirbúning og framkvæmd félags- og 

aðalfunda,  
–  innheimtur árgjalda,  
–  fjárreiður og gerð ársreikninga   

•  Önnur störf – félagsleg verkefni - sem 
félagið tekur sér fyrir hendur. 



III. Verkefni BÍ 
•  BÍ er ábyrgðar- og framkvæmdaaðili 

búnaðarlagasamnings,   - hvar ráðgjafar- og fagstarf 
búgreinarinnar er nánar skilgreint.  BÍ annast að öðru 
leyti eftirtalin verkefni vegna æðarræktar; 

 
–  Faglegt ráðgjafarstarf í ræðu og riti til æðarbænda 

og stjórnar búgreinarinnar 
–  Ráðgjöf um sölu-, kynningar og markaðsmál 

afurða    
–  Samskipti við stjórnvöld og samningagerð um 

almenn starfsskilyrði landbúnaðarins 
–  BÍ veitir ÆÍ aðgang að sérfræðingum eftir því sem 

við á 



Hvað breytst ! 

•  Samstarfssamningurinn er ekki 
staðfestur af stjórn BÍ 

•  BÍ er áfram reiðubúið að veita 
ÆÍ ,,framkvæmdastjórnar - þjónustu” 
gegn hóflegri þóknun 

•  Önnur búgreinasamtök hafa leitað eftir 
slíkri þjónustu 



•  Stjórn BÍ hefur ákveðið að fram fari 
gagnger endurskoðun á ráðgjafar-
þjónustu landbúnaðarins, 
–  Skipulag 
–  Fjármögnun 
–  stjórnun   

•  Erlendur ráðgjafi mun stýra verkinu 
•  Niðurstað – tillaga að nýrri skipan lögð fyrir 

Búnaðarþing 2012 

Framtíð ráðgjafarþjónustunnar ! 




