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Þessi vegvísir er ætlaður til að vísa þér á hvar upplýsingar og fróðleik  

varðandi hrossarækt er að finna á vefnum. Einnig er hann ætlaður til að 

leiða þig skref fyrir skref gegnum umsókna- og tilkynningaferlið við upphaf 

búrekstrar. Í sumum tilfellum sérðu að líklegast er best að fá aðstoð ráðunautar 

við að sinna þeim umsóknum eða tilkynningum fyrir þig, svo þú getir eytt tíma 

þínum í að byggja upp blómlegt bú. 

UPPLÝSINGAR OG FRÓÐLEIKUR

AÐ HEFJA  
HROSSARÆKT

RAFRÆNN VEGVÍSIR FYRIR NÝLIÐA

Um hrossarækt á vef RML 

Félag hrossabænda

Matvælastofnun

Ýmsar upplýsingar og fróðleik um efnið er að finna á vef  
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins

Ýmis fróðleikur og tenglar

Ýmsar upplýsingar og fróðleikur

WWW

WWW

WWW
RáðgjafaRmiðstöð landbúnaðaRins 

sími: 516-5000 | Netfang: rml@rml.is

KT: 580113-0520 | www.rml.is

Ljósmynd: Anna Guðrún Grétarsdóttir

http://www.rml.is/is/bufjarraekt/hrossaraekt
http://fhb.is/is/
http://www.mast.is/
mailto:rml%40rml.is?subject=
http://www.rml.is


TILKYNNING TIL SKATTAYFIRVALDA, TIL  
LAUNAGREIÐENDASKRÁR STAÐGREIÐSLU  
/ VIRÐISAUKASKATTSSKRÁR

NÝSKRÁNING/BREYTING 
UMRÁÐAMANNA BÚFJÁR

RAFRÆN SKILRíKI  

SKRÁNING LöGHEIMILIS 

SKREF FYRIR SKREF

Tilkynna þarf ríkisskattstjóra um stofnun reksturs á kennitölu einstaklings eða 
fyrirtækis með því að sækja um virðisaukaskattsnúmer og láta skrá sig inn  
á launagreiðendaskrá eigi síðar en 8 dögum áður en starfsemi hefst. 

Veitir aðgang að mikilvægum kerfum. 

Skráning lögheimilis á bújörð er mjög mikilvæg.

Að hefja rekstur 

Þjónustuvefur ríkisskattstjóra 

WWW

WWW

Virðisaukaskattsskrá

Launagreiðendaskrá

Eyðublað

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

Meirihluti bænda skilar virðisaukaskattsuppgjöri á 6 mánaða fresti (tvisvar á 
ári). Mánaðarlega, fyrir 15. hvers mánaðar, þarf að skila tryggingargjaldi og 
staðgreiðslu af launum til innheimtumanns ríkissjóðs. Slíkt er hægt að framkvæma  
á þjónustuvef ríkisskattsjóra www.skattur.is.

Sameiginlegt eyðublað fyrir virðisaukaskatts-  
og launagreiðendaskrá  

Rafræn skilríki

Skráning búsetu

Upplýsingar á vef ríkisskattsjóra

Upplýsingar á vef ríkisskattsjóra

Leiðbeiningar ríkisskattstjóra
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Ríkisskattstjóri WWW

Matvælastofnun

Þjónustugátt MAST

WWW

WWW

Dýraeftirlitsmenn hjá Matvælastofnun (MAST) sjá um nýskráningu og 
breytingar á umráðamönnum búfjár. Upplýsingar um dýraeftirlitsmann  
á þínu svæði má finna á vef MAST. 

Umsóknir á rafrænu formi

Íslykill

Þjóðskrá

Þínar glósur:

https://www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/
https://secure.rsk.is/Thjonustusidur/Vefur/
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/virdisaukaskattsskra/nr/160
https://www.rsk.is/atvinnurekstur/ad-hefja-rekstur/launagreidendaskra/
https://www.rsk.is/media/rsk05/rsk_0502.is.pdf
https://www.rsk.is/
http://www.mast.is/
http://umsokn.mast.is/web/index.html
https://www.island.is/islykill/
http://www.skra.is/?pageid=1213


EFTIRLIT MEÐ HROSSARÆKT

MAST – eftirlit MAST

MAST – héraðsdýralæknir

WWW

WWW

MAST hefur eftirlit með búfjárhaldi, nánari upplýsingar um það 
má finna á síðu stofnunarinnar.

Upplýsingar um héraðsdýralækni á þínu svæði er að finna hér.
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SKRÁNING BÚFJÁRFJöLDA  
OG FÓÐURBIRGÐA
Skila skal haustskýrslu (skýrslu um fjölda búfjár og magn 
fóðurs) til MAST í gegnum vefinn www.bustofn.is á hverju 
hausti. Þeir bændur sem ekki gera það sjálfir geta fengið 
aðstoð starfsmanna RML sem ganga frá þeim gegn gjaldi.  

Bústofn WWW

MAST – búfjáreftirlit WWW

NÝSKRÁNING Á BÆNDATORG

Bændasamtök Íslands WWW

Gott er að framkvæma nýskráningu á Bændatorg samhliða 
tilkynningu til MAST með íslykli á vef Bændasamtaka Íslands 
www.bondi.is. Efst í hægra horninu er valið Bændatorg og 
nýr notandi. 

Bændatorg er vefsvæði sem allir bændur eiga að geta fengið 
aðgang að. Þegar þeir hafa skráð sig þar inn, sbr. hér á undan 
geta þeir farið þaðan beint inn í þau skýrsluhaldskerfi sem þeir 
hafa fengið aðgang að og tengd eru torginu án þess að  
skrá sig inn í þau sérstaklega. Þegar búið er að opna ákveðið 
kerfi (t.d. www.fjarvis.is eða www.huppa.is) fyrir bónda getur 
hann farið á Bændatorgið og valið kerfið sem hann ætlar að 
fara í með því að smella á heiti þess á stað sem heitir Síðan 
mín. Inni á torginu eru einnig ýmis konar skilaboð og fréttir sem 
tengjast kerfunum. Einnig má þar finna rafræn skjöl sem eru m.a. 
unnin af ráðunautum fyrir viðkomandi bónda. 

BÚREKSTUR / BÓKHALD 

Dk-Búbót 

Leiðbeiningar vegna framtalsskila 

WWW

WWW

Tölvudeild BÍ selur kerfið. Mismunandi aðgang er hægt 
að fá að kerfinu, nánari upplýsingar má sjá hér. Innifalið 
í verði eru uppfærslur vegna skattskila, framtals og 
skattkerfisbreytinga sem og símaþjónusta milli 10 og 16 
alla virka daga sem inniheldur greiningu á vandamálum 
og lagfæringu á þeim vanda sem rekja má til kerfisins. 
Þjónustusími er 563-0368.

Forritið er hluti dk viðskiptahugbúnaðar og er hannað og 
þróað af þeim. Hægt er að fá þær viðbætur við kerfið 
sem dk-hugbúnaður býður upp á skv. gjaldskrá þeirra. 
DkBúbót er uppsett með deildum og bókhaldslyklum sem 
eru sérsniðnir að landbúnaði. Þá byggir gagnasöfnun 
búrekstrartalna á því og eru bændur hvattir til að taka  
þátt í rekstrargrunni BÍ. 

Ljósmynd: Anna Guðrún Grétarsdóttir

http://www.mast.is/upplysingar-fyrir/baendur/bufjareftirlit/?info=1
http://www.mast.is/default.aspx?pageid=b89f0e63-c53f-4efa-b02b-a24c0b32dec6
http://www.bustofn.is/
http://www.mast.is/upplysingar-fyrir/baendur/bufjareftirlit/?info=1
http://www.bondi.is/
http://bondi.is/Pages/541
http://www.rml.is/static/files/RML_Rekstur/framtalsgerd_bubot.pdf
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Þínar glósur:

SKÝRSLUHALD

• Sótt er um áskrift að WorldFeng hjá BÍ í gegnum vef en einnig hægt að fá 
frían aðgang ef viðkomandi ræktandi er félagsmaður í hestamannafélagi  
eða Félagi hrossabænda.

• RML sér um að úthluta nýjum ræktendum númerum sem þeir nota á þau folöld 
sem fæðast á viðkomandi búi. 

Skýrsluhald í hrossarækt á sér langa sögu og er grunnur upplýsingaöflunar fyrir 
ræktunarstarfið í greininni. WorldFengur er upprunaættbók íslenska hestsins. 
WorldFengur safnar saman upplýsingum um íslenska hesta innan landa FEIF 
(Alþjóðasamtök eigenda íslenska hestsins) og eru þær aðgengilegar á vefnum. 
WorldFengur er samstarfsverkefni Bændasamtaka Íslands og FEIF um að þróa 
einn og viðurkenndan miðlægan gagnagrunn um íslenska hestinn hvar sem 
er í heiminum. Í WorldFeng er að finna viðamiklar upplýsingar um ættartölu, 
afkvæmi, kynbótadóma, eigendur, ræktendur, kynbótamat, liti, örmerki og fleira.

Umráðamaður búfjár ber ábyrgð á að allt búfé hans sé merkt með 
viðurkenndum merkjum sem fylgja á dýrinu alla ævi þess.

Öll hross skal grunnskrá og örmerkja. Öll ásetningsfolöld skulu grunnskráð  
og örmerkt við hlið móður fyrir10 mánaða aldur. Folöld, sem slátrað er fyrir  
10 mánaða aldur skulu auðkennd þannig að fæðingarnúmer móður sé gefið 
upp við slátrun, sbr. ákvæði í merkingarreglugerð nr. 916/2012.

WWW

Þeir sem ekki skrá sjálfir í heimaréttina á Worldfeng geta skilað 
skýrsluhaldsgögnum til starfsmanna Rml sem sjá um að skrá gögnin,  
gegn gjaldi. öll örmerki eru skráð inn hjá Rml. 

Upprunaættbók íslenska hestsins

á vef RML

WorldFengur

MERKING HROSSA

WWWÖrmerkingar hrossa 

FÉLAGSSKAPUR

Félag hrossabænda heldur úti vef þar sem er að finna ýmsan fróðleik og tengla á 
gagnlegar vefsíður. Í öllum héruðum landsins eru starfrækt hrossaræktarsamtök/
sambönd sem í heild sinni mynda Félag hrossabænda sem eru aðili að 
Bændasamtökum Íslands.

Hrossaræktarsamtök á svæðinu – til að fá upplýsingar um þau má fara inn 
á vef Félags hrossabænda. Virkni hrossaræktarsamtaka er mjög misjöfn eftir 
landssvæðum þar sem engin lagaleg skylda hvílir á herðum þeirra.

Landssamband hestamannafélaga www.lhhestar.is er æðsti aðili innan Íþrótta- og 
ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) um alla þætti hestaíþrótta og málefni þeim tengdum.

Búnaðarfélag á svæðinu – spyrja má næsta ráðunaut eða bónda. Búnaðarfélög 
eru einnig misjafnlega virk en eru á flestum stöðum grunneining félagskerfis bænda. 
Með þátttöku í búnaðarfélagi tryggir bóndi sér einnig aðild að Bændasamtökum 
Íslands, heildarsamtökum bænda á Íslandi. 

Á sumum svæðum þjóna búnaðarsambönd þessu grunneiningarhlutverki sem 
búnaðarfélögin sinna annars. 

Hægt er að gerast aðili að Bændasamtökum Íslands (BÍ) hvort heldur sem  
er í gegnum búgreinafélag eða búnaðarfélag. Margir bændur eru félagsmenn  
á báðum stöðumi.

Félag hrossabænda WWW

TIKYNNINGA- OG  
UMSÓKNARFRESTIR  
í TíMARöÐ:

10. septembeR   
Umsóknarfrestur um  

jarðarbótastyrk rennur út.

10. desembeR    
Skil á haustskýrslu til MAST.

http://www.worldfengur.com/
http://www.rml.is/is/bufjarraekt/hrossaraekt/ormerkingar
www.lhhestar.is
http://www.fhb.is/is/
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JARÐABÓTASTYRKUR

Umsóknarfrestur til 10. september ár hvert. 

Túnkort sem unnin eru af búnaðarsambandinu á  
þínu svæði eða Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
þurfa að liggja fyrir. 

Umsóknarfrestur til 1. mars ár hvert

Jarðabótastyrkur WWW Upplýsingar á vef BÍ 

Bændatorg WWW Rafræn umsókn

UpplýsingaR sem þaRf að hafa TilTækaR:

• Búsnúmer 

• Vsk-númer

• ÍSAT númer (Atvinnugreinanúmer, 
 úthlutað um leið og vsk-númeri)

STYRKUR TIL VATNSVEITNA

Vatnsveitur WWW Upplýsingar á vef BÍ 

UpplýsingaR sem þaRf að hafa TilTækaR:

• Búsnúmer 

• Vsk-númer

• ÍSAT númer (Atvinnugreinanúmer, úthlutað um leið 
 og vsk-númeri)

• Staðfest kostnaðar- og framkvæmdaáætlun

• Umsögn sveitarstjórnar um að skilyrði 1. mgr. 
 1. gr. reglugerðar nr. 973/2000 sé uppfyllt.

DÝRAHEILBRIGÐI
Upplýsingar um dýralæknaþjónustu á þínu  
svæði á vef MAST.

Upplýsingar um smitvarnir vegna búfjársjúkdóma  
og varnarhólf á vef MAST.

Vaktsími dýralækna WWW

Smitvarnir WWW

Ljósmynd: Anna Guðrún Grétarsdóttir

http://www.bondi.is/pages/912
http://www.bondi.is/
http://www.bondi.is/pages/912
http://www.mast.is/dyraheilbrigdi/dyralaeknar/vaktsimi-dyralaekna/
http://www.mast.is/default.aspx?PageID=1bc19037-07fb-4d70-b633-bc7cd17234b5&info=1
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