
Frá allsherjarnefnd 

 

Aðalfundur Búnaðarsamtaka Vesturlands haldinn að Hótel Hamri 18. apríl 2012 beinir því til 

sveitarstjórna Dalabyggðar og Borgarbyggðar að þær í samráði við fjallskilanefndir og 

leitarstjóra, leiti allra leiða til að samræma fjárleitir svo fénaður komist betur til skila á 

haustdögum. 

Samþykkt samhljóða 

 

Frá búfjárræktarnefnd 

 

Aðalfundur Búnaðarsamtaka Vesturlands haldinn á Hótel Hamri 18. apríl 2012 hvetur 

nautgriparæktarráðunauta til að efla kynbótastarf í mjólkurframleiðslu með tíðari skoðun á 

eldri kúm og kvígum á fyrsta ári á öllu starfssvæðinu. 

Samþykkt með þorra atkvæða 

 

Aðalfundur BV haldinn að Hótel Hamri 18. apríl 2012 hefur áhyggjur af þróun 

dýralæknaþjónustu eftir þær breytingar sem áttu sér stað 1. nóvember sl. Mikilvægt er að fram 

fari endurskoðun á stöðu dýraheilbrigðisþjónustu og meta hvort og hvar úrbóta er þörf á bæði 

skilgreindum þjónustusvæðum MAST og annars staðar. Aðalfundurinn krefst þess að MAST leiti 

allra leiða til að manna dýralæknastöðu í Búðardal.  

Greinargerð: 

Nú er að renna upp annasamur tími sauðburðar og það er grafalvarlegt mál að í Dalasýslu sé 

ekki enn kominn dýralæknir til starfa. Leita verður allra leiða til að leysa dýralæknaþjónustu 

þar í maí mánuði, t.d. mætti skoða það að ráða dýralækni tímabundið til leysa úr brýnustu 

þörfinni nú í vor.  

Samþykkt með þorra atkvæða 

 

Aðalfundur BV haldinn að Hótel Hamri 18. apríl 2012 hvetur MAST til að gera bændum kleift 

að hafa aðgang að neyðarlyfjum á búum sínum, svo hægt sé að bregðast við bráðaveikindum 

dýra.  

Samþykkt með þorra atkvæða 

 

Frá félagsmálanefnd 

 

Aðalfundur BV haldinn að Hótel Hamri 18. apríl 2012 tekur undir ályktun Búnaðarþings frá 

29. febrúar um breytingar á leiðbeiningaþjónustu  í landbúnaði. Fundurinn felur stjórn BV að 

taka þátt í endurskipulagningu leiðbeiningaþjónustu á landsvísu þar sem heildarhagsmunir 

bænda séu hafðir að leiðarljósi. 

Samþykkt samhljóða 

 

Aðalfundur BV haldinn að Hótel Hamri 18. apríl 2012 skorar á ríki og sveitarfélög að auka 

framlög til minka- og refaveiða svo lífríki sé ekki í stórhættu eins og málum er háttað í dag. 

Samþykkt með þorra atkvæða 

  

 

Frá jarðræktar- og umhverfisnefnd 

 

Aðalfundur Búnaðarsamtaka Vesturlands haldinn að Hótel Hamri 18. apríl 2012 skorar á 

Umhverfisráðuneytið að heimila bændum að skjóta villta fugla, sem valda tjóni á 

ræktunarlöndum. Virkja til þess ákvæði 7. gr. reglugerðar um fuglaveiðar og nýtingu hlunninda 

af villtum fuglum. 

Samþykkt samhljóða 



Fjárhagsnefnd 

 

Fjárhagsnefnd: 

Aðalfundur BV haldinn aðHótel Hamri 18.apríl 2012 samþykkir að laun stjórnar og 

nefndarmanna verði eftirfarandi: 

Formaður kr. 150.000 á ári og kr 10.000 á fund. 

Aðrir stjórnarmenn kr. 50.000 á ári og kr 10.000 á fund. (greitt sérstaklega atk. Samþykkt með 

meirih) 

Varamaður stjórnarmanns fái kr. 10.000 á fund. 

Skoðunarmenn reikninga kr. 15.000. 

Auk framangreindra launagreiðslna verði greiddur akstur samkvæmt aksturstaxta ríkisins. 

Fulltrúar á aðalfundi fái greiddan akstur. 

Greiðsla fyrir setu á aðalfundi er ½ dagpeningur en 1. apríl 2012  er ½ dagpeningur á 

dagpeningataxta ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands kr 9.700 

Fulltrúar sem sitja í Búgreinaráðum fái greiddan akstur samkvæmt aksturstaxta ríkisins. 

Greiðsla fyrir setu á Búgreinaráðsfundum er ½ dagpeningur en 1.apríl 2012 er ½ dagpeningur 

á dagpeningataxta ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands kr 9.700 

Samþykkt samhljóða 

Fjárhagsnefnd: 

Aðalfundur BV haldinn að Hótel Hamri 18.apríl 2012 samþykkir fjárhagsáætlun fyrir árið 

2012. 

Rekstrartekjur Áætlun 2012 Raun 2011  

  Seld þjónusta  -      77.339.331      -      75.171.478      

  Starfsfé  -      55.197.370      -      64.031.426      

  Aðrar tekjur    -           241.762      

    -     132.536.701      -     139.444.666      

Rekstrargjöld       

  Rekstrarvörur         15.331.180             13.877.577      

  Laun og launatengd gjöld         77.701.690             79.581.789      

  Bifreiða- og ferðakostnaður         18.574.365             18.818.827      

  Annar rekstrarkostnaður         12.425.511             15.858.520      

  Afskriftir           6.575.842               5.811.939      

          130.608.587            133.948.652      

        
Hagnaður (tap) fyrir fjármunatekjur og 
(fjármagnsgjöld) -        1.928.114      -        5.496.014      

        

Afkoma dótturfélags -             20.000      -             17.876      

        

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     

Vaxtagjöld og verðbætur           1.200.000               1.156.337      

Hagnaður (tap) ársins -           748.114      -        4.357.553      

  
     
     
     Rekstrarafgangur ársins: -           748.114      -        4.357.553      

Samþykkt samhljóða 
Fjárhagsnefnd: 

Aðalfundur BV haldinn að Hótel Hamri 18.apríl 2012 ákvarðar árgjald til BV vegna 

yfirstandandi árs verði 3000 á gjaldskyldan félagsmann. 

Samþykkt samhljóða 

 


