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Ágæti sauðfjárbóndi, 

Eins og þér er eflaust kunnugt um hefur öll leiðbeiningaþjónusta í landbúnaði verið sameinuð undir 

nafninu Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, skammstafað RML. Flestir starfsmenn RML voru áður 
starfsmenn búnaðarsambanda eða Bændasamtaka Íslands. Hjá nokkrum búnaðarsamböndum á 

Norður- og Austurlandi var búið að halda námskeiðaröð sérsniðna fyrir sauðfjárbændur og gekk hún 

undir nafninu „Sauðfjárskólinn“. Þessi námskeið voru mjög vel sótt og bændur almennt ánægðir 
með þau. Síðastliðið haust var ákveðið hjá RML að bjóða sauðfjárbændum í Austur-Skaftafellssýslu, 

Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu, Árnessýslu og Skagafjarðarsýslu upp á þennan fræðslukost.  

Góð þátttaka náðist í hverri sýslu og er nú búið að halda sex fundi af sjö á þessum svæðum. Nú í haust 

býðst sauðfjárbændum í Gullbringu- og Kjósarsýslu, Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, Snæfellsnesi, 

Dalasýslu, Barðastrandarsýslum og Ísafjarðarsýslum að taka þátt í þessu starfi og koma í 

„Sauðfjárskólann“. Reynt er að senda þessa kynningu til sem flestra sauðfjáreigenda á þessum 

svæðum þó einhver bú sem standa utan skýrsluhalds gætu hafa orðið útundan. Þeir sauðfjáreigendur 

eru að sjálfsögðu velkomnir í hópinn þó þeir hafi ekki fengið persónulegt boðsbréf. 

„Sauðfjárskólinn“ stendur í u.þ.b. eitt framleiðsluár og verða haldnir sjö fundir á þessum tíma og 

standa þeir alla jafna frá kl 13-17.  Leiðbeinendur verða fyrst og fremst starfsmenn RML á sviði 

sauðfjárræktar, þau Árni Brynjar Bragason, Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Eyþór Einarsson, Fanney Ólöf 

Lárusdóttir og Lárus G. Birgisson. Auk þess munu starfsmenn RML á sviði jarðræktar, bútækni og 

rekstrar koma inn sem leiðbeinendur á suma fundina og Hákon Hansson dýralæknir verður 
aðalleiðbeinandi á einum fundi. 

Hér á eftir fer örstutt lýsing á áætlaðri dagskrá fundanna með fyrirvara um breytingar. 

1. fundur – miður nóvember 2014 
Fóðrun og umönnun áa til frjósemi og afurða. 
Haustmeðferð og fóðuráætlun - Farið yfir niðurstöður tilrauna og almennar ráðleggingar.  
Nokkur atriði um sauðfjársæðingar, tilgangur og leiðir til að ná góðri fangprósentu. 
Frágangur á haustbók í fjárvís.is og skipulag á  komandi fengitíð.  
 
2. fundur – miður janúar 2015 
Fóðrun og markmið með fóðuröflun og haustbeit. 
Kynning á skýrsluhaldi í sauðfjárrækt og uppbyggingu þess. 
Fjárvís, uppgjör síðasta árs.  
Uppgjörsskýrslur, stöðumat og markmiðasetning.   
Skráning fangs, fósturtalninga o.fl. 
 
3. fundur – miður febrúar 2015   
Fóðurkostnaður, fóðuröflun og fóðurgæði, greining á kostnaðarþáttum. Sniðið að sauðfjárbúum. 
Undirbúningur vorsins, áburðardreifing, sáningar í tún og grænfóður.  
Skipulagning vor og haustbeitar.  
Sumarbeitin afréttir/heimalönd – rætt um nokkur umhugsunaratriði. 
 
4. fundur – miður mars 2015  
Húsvist sauðfjár, vinnuhagræðing á vetri, fóðrunaraðferðir. 
Byggingarreglugerð, gólfgerðir og einangrunarefni (kostir og gallar), helstu húsgerðir, gjafagrindur, 
gjafavagnar, brynningar. 
Vinnuhagræðing við gjafir, umhirðu og meðhöndlun áa á vetri. 
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Undirbúningur sauðburðar, flokkun áa, bólusetning og lyfjagjöf. Vinnuskipulag á sauðburði. 
 
5. fundur -  fyrri hluti í apríl 2015 
Sauðburður, fæðingarhjálp, sjúkdómavarnir, undirvenjur, vinnulag, beitarskipulag. 

Helstu sjúkdómar á sauðburði og meðhöndlun þeirra. Fjárvís.is, burðarskráning og aðrar 

vorskráningar. 

6. fundur – seint í ágúst 2015   
Hauststörfin, flokkun lamba og beitarskipulag og vinnulag við fjárrag haustsins.  
Hagkvæmni haustbötunar, mat á væntanlegu verðmæti afurða og val á sláturtíma.  
Fjárvís.is, nýting hans til undirbúnings hauststarfa og líflambavals. 
Þuklun ásetningslamba – verkleg kennsla 
 
7. fundur – í lok nóvember 2015 

Rýnt í ræktun og rekstur. Helstu áhrifaþættir og helstu leiðir til að bæta afrakstur búsins?  

Þátttakendur fá leiðbeiningar um hvernig þeir getað skoðað ýmsar tölur framleiðsluársins sem hér er 

að ljúka og metið árangurinn.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ráðgert er að halda „Sauðfjárskólann“ á nokkrum stöðum á áðurnefndu svæði. Staðsetning 
fundastaða fer eftir dreifingu þátttakenda. Til þess að „Sauðfjárskólinn“ sé settur af stað á hverjum 

fundarstað þurfa að lágmarki 15 bú að vera skráð til þátttöku. Miðað er við að hámarksfjöldi búa á 

hverjum fundastað séu 22 bú. Frá hverju búi geta komið þeir aðilar sem standa að búrekstrinum (allt 

að þrír) þannig að t.d. hjón geta komið bæði eða skiptst á að mæta ef það hentar.  

„Sauðfjárskólinn“ kostar 60.000 krónur á bú og þarf að greiða þá upphæð fyrir 20. desember 2014. 

Aðeins er hægt að kaupa allan pakkann en ekki einstaka fundi. Þeir bændur sem greiða búnaðargjald 
geta sótt um styrk í Starfsmenntasjóð bænda. Hver bóndi getur fengið að hámarki  33.000 krónur í 

styrk vegna endurmenntunar árlega. Sjóðurinn greiðir út styrkina að námi loknu þannig að í þessu 

tilfelli yrði hugsanlegur styrkur ekki greiddur fyrr en eftir rúmt ár. 

 Árið 2013 gáfu Uppheimar, í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands, út veglega 300 bls. 

kennslubók um sauðfjárrækt. Reiknað er með að þátttakendur í Sauðfjárskólanum hafi þessa bók til 

aflestrar á meðan á námi stendur. Bókin fæst í bókaverslunum en einnig er hægt að kaupa hana hjá 
Landbúnaðarháskóla Íslands á 7.000 krónur. Bókin  verður boðin til sölu á því verði á fyrsta fundi 

„Sauðfjárskólans“ á hverjum stað gegn staðgreiðslu.  

Hafir þú/þið áhuga á að taka þátt í „Sauðfjárskólanum“ skaltu skrá þig/ykkur fyrir 29. október n.k. 

Senda skal skráningu í tölvupósti á netfangið rml@rml.is eða hringja í síma  

516-5000. Í skráningunni þarf að koma skýrt fram nafn bæjar og nöfn, kennitölur, símanúmer 

og netföng þátttakenda frá búinu. Haft verður samband við alla sem skrá sig fyrir  1. nóvember. 

    Með von um mikinn áhuga og skjót viðbrögð, 

f.h. RML 

    Árni Brynjar Bragason, ráðunautur í sauðfjárrækt 

    ab@rml.is Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, RML. 

 

P.s. Sauðfjárbændur í Gullbringu- og Kjósarsýslu, Barðarstrandarsýslum og Ísafjarðarsýslum eru 

talsvert færri en í hinum sýslunum. Þeir eru sérstaklega hvattir til að tala sig saman um þennan 

fræðslukost þannig að nægur fjöldi búa skrái sig og ná megi „Sauðfjárskólanum“ heim í hérað. 


