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Í síðustu Bændablöðum hef ég skrifað greinar um starfsemi RML. Í þessari grein mun ég fjalla um 

fjármála- og tæknisvið sem virkar sem stoðsvið fyrir fagsviðin tvö ásamt því að sjá um ytri 

tækniþjónustu fyrirtæksins.  

Fjármál, mannauðsmál, markaðsmál og tæknimál eru megin  viðfangsefni sviðsins. Tíu manns vinna 

við forritun, þjónustu, mannauðs eða fjármálastjórnun. Öll tæknimál RML hvort sem það lítur að innri 

rekstri eða rekstri skýrsluhaldskerfa eru á ábyrgð þessa sviðs. Fjármál, launa- og rekstrar bókhald 

ásamt  verkskráningu eru ansi viðamikil verkefni.  Reikningagerð byggir á verkskráningu starfsfólks en 

þar eru einnig mikilvægar upplýsingar sem eru nýttar við verkefnastjórnun og utanumhald um 

vinnuframlag til einstakra verkefna.  Upplýsingarnar nýtast við greiningu á því hvað þau framlög til  

RML  eru að fara í.  

Öll kerfi RML eru miðlæg þannig að ekki á að skipta máli hvar viðkomandi er staðsettur.  Mikil áhersla 

hefur verið lögð á að rafræn tenging starfsmanna sé góð og var til dæmis covid enginn áskorun fyrir 

okkur hvað fjarvinnslu varðar þar sem við vorum vön að takast á við það að vinna að verkefnum þrátt 

fyrir að starfsfólk og  viðskiptavinur væru ekki stödd á sama stað.  

Þróun og vinna við skýrsluhaldskerfi Bændasamtakanna  er á ábyrgð RML samkvæmt sértstöku 

samkomulagi sem gert var þegar tölvudeild Bændasamtakanna var færð yfir til RML í ársbyrjun 2020. 

Fram að þeim tíma var mikil samvinna um þróun forritana milli ráðunauta RML og tölvudeildar. Þegar 

tölvudeildin kom yfir til RML voru allir þættir sem tengjast þróun, viðhaldi skýrsluhaldskerfa/forrita 

og þjónusta komin á einn stað, en þjónustan hafði verið fyrir í RML. Skýrsluhaldskerfin  eru fimm,  

fjögur þeirra halda utan um íslensku búfjárkynin en forritið jörð er landupplýsingakerfi.  RML  

þjónustar og  heldur utan um dk bóhaldslausn fyrir bændur en þorri bænda nota þessa lausn við sitt 

bókald.  Auk þess er haldið utan um nokkur önnur minni forrit fyrir þriðja aðila innan tæknihluta RML. 

Búfjárkerfin Huppa, Fjárvís, Heiðrun og WorldFengur gegna fyrst og fremst því hlutverki að  halda 

utan um ætternsupplýsingar viðkomandi búfjártegunda. Ætternisupplýsingarnar eru nauðsynlegar við 

ræktun stofnsins en líka til þess að halda utan um búféð sem sérstakt íslenskt kyn. Ísland hefur 

alþjóðlegar skuldbindingar til varðveislu á þeim stofnum sem hér eru og nýtast skýrsluhaldskerfin til 

þess að halda utan um þær upplýsingar.  Skýrsluhaldskerfin eru einnig notuð til ýmiskonar 

upplýsingarsöfnunar. Greiðslukerfi í sauðfjár og nautgriparækt byggir á upplýsingum úr Fjárvís og 

Huppu. Einnig eru kerfin til grundvallar við forðagæslu.  Mikilvægi skýrsluhaldskerfana er því ótvírætt 

en einnig hefur verið kallað eftir því að þau verði notendavænni, nýtist enn fremur við bústjórn og 

geti tengst hverskonar jaðartækjum sem nýtast við búskapinn. WorldFengur er eina 

skýrsluhaldskerfið sem er alþjóðlegt en það heldur utan um ætternisupplýsingar íslenska hestsins í 

öllum þeim löndum þar sem hann er ræktaður af einhverju marki. WorldFengur og íslenkst 

eignarhald hans er því gríðarlega mikilvægt auk fyrrgreinds hlutverks þá er WorldFengur undistaða 

þess að varðveita íslenska hestinn sem íslenskan og fá til þess alþjóðlega viðurkenningu.  

Skýrsluhaldskerfið Jörð.is nær til grunnskráningar á túnum, skráningar á uppskeru hvort sem það er í 

útiræktun eða ylrækt,  skráningar á ræktun, ástandi lands, áburðargjöf og notkunar á varnarefnum. 

Einnig heldur kerfið utan um niðurstöður efnagreininga á heyi, búfjáráburði og jarðvegi. Skráningar í 

Jörð.is liggja til grundvallar greiðslu vegna ræktunarstyrkja. Jörð er þannig eitt af verkfærum sem 

bændur nota við áætlanagerð og ákvarðanatöku í búrekstrinum. Eins og í skýrsluhaldskerfunum í 



 
 
búfjárrækt hefur verið kallað eftir því að tengingar við jaðartæki, svo sem áburðardreifara verði 

komið á í Jörð.is til að skráningar verði nákvæmari og markvissari. 

Skýrsuhaldskerfin krefjast mikils viðhalds og þróunarvinnu. Tæknin þróast hratt, reglugerðir breytast 

og kröfur notenda verða eðlilega í samræmi við aðrar tækniþróanir. Það er því áskorun að halda úti 

kerfum sem jafn ríkar kröfur eru gerðar til með mjög fáum notendum til þess að standa undir þeim 

kostnaði sem rekstur þeirra krefst.  

Á fjármála- og tæknisvið eru einnig fleirri verkefni unnin en hér eru upptalin í stuttri gein en 

upplýsingar um þjónustu og ráðgjöf má sjá á heimasíðu okkar www.rml.is ásamt því að starfsfólk RML 

eru ávallt til viðtals hvort sem um er að ræða í gegnum síma eða á starfstöðvum RML. 
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