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Valgerður Auðunsdóttir setur fundinn og býður fundargesti velkomna fyrir hönd stjórnar.
Stungið er upp á Valgerði sem fundarstjórna og það samþykkt samhljóða. Magnús tekur að
sér að lesa upp skýrslu stjórnar.
Skýrsla stjórnar:
Magnús las upp skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2017. Þar var farið yfir í tímaröð þá viðburði
s.s. sýningar eða stjórnarfundi sem haldnir voru á starfsárinu. Í því samhengi má helst nefna;
Sýning ERL á Hvanneyrarhátíð í Borgarfirði, sýning Inga Vignis Gunnlaugssonar á Trilludögum
á Siglufirði, útgáfu Tímaritsins Landnámshænan 2017 og stjórnarfundir voru 3.
Á síðasta aðalfundi (2016) var mikið rætt um kynningu og fræðslu um landnámshænuna t.d. í
formi námskeiðs. Stjórn eyddi því miklum tíma í skipulagningu á slíku námskeiði í samstarfi
við Endurmenntun Landbúnaðarháskóla Íslands (líkt og gert var 2008 þegar námskeið var
síðast haldið) og Ólaf Dýrmundsson og Jóhönnu Harðardóttur sem jafnframt voru kennarar
námskeiðisins. Námskeiðið var kallað „Hænsnahald – hagur og hamingja“. Því miður náðist
ekki lágmarksþátttaka og féll því námskeiðið niður. Það hafði verið fyrirhugað þann 3.
nóvember sl.
Stjórn sótti um styrk til Erfðanefndar landbúnaðarins á árinu. Umsóknin var tvíþætt, annars
vegar til fjármögnunar á vottunarferðum félagsins til félagsmanna og hinsvegar til
fjármögnunar á námskeiði um landnámshænuna og hænsnahald almennt. Sótt var um
hámarksstyrk að upphæð 700 þúsund krónur. Félagið fékk styrk til námskeiðahalda að
upphæð 410.000 kr og hefur 75% af þeirri upphæð borist félaginu.
Annað sem kom inn á borð stjórnar á árinu voru t.d. viðvaranir vegna fuglaflensu. Heimasíða
félagsins er ekki að virka sem skyldi því þær tilkynningar sem sendar eru til stjórnar í gegnum
t.d. umsókn um vottun eða Póst – gluggana, berast ekki til stjórnar og ekki næst í
hýsingaraðila síðunnar til að koma því lag. Stjórn hefur því beint þeim tilmælum til
félagsmanna að endurnýja umsóknir sínar um vottun eða annað sem liggur á hjarta. Nokkuð
var skrifað í Bændablaðið um landnámshænuna og starf ERL, a.m.k. 3 greinar. Stjórn ERL vill
koma á framfæri þakklæti til þeirra sem skrifuðu í blaðið. Félaginu barst persónulegur styrkur
að upphæð 10.000 kr frá David Grote sem heldur landnámshænur í Bandaríkjunum, eru
honum færðar bestu þakkir fyrir.

Reikningar:
Valgerður gjaldkeri félagsins fór yfir rekstrarreikning og efnahagsreikning.
Rekstrarreikningur: Samtals tekjur eru 902.458 kr. Samtals gjöld eru 723.580 kr. Hagnaður
ársins 2016 eru 178.878 kr.
Efnahagsreikningur: Eigið fé í lok árs eru 1.671.184 kr. Skuldir eru 0 kr.
Valgerður ítrekar að hér sé um að ræða uppgjör fyrir árið 2016 en ekki 2017 og því sé ekki
styrkféð frá Erfðanefndinni á þessum reikningsskilum. Það muni birtast á yfirliti yfir árið 2017
á næsta aðalfundi.
Spurt var um hversu margir greiddu félagsgjöld, 197 félagar greiddu félagsgjöld árið 2016.
Reikningar voru samþykktir samhljóða.
Aðalfundarstörf:
Magnús las upp ályktun frá stjórn sem borin var undir atkvæði;
Ályktanir:
Stjórn ERL leggur fram tillögu þess efnis að dr. Ólafur R. Dýrmundsson verði gerður að
heiðursfélaga í Eigenda- og ræktendafélagi landnámshænsna. Ólafur hefur átt mikið og gott
samstarf við félagsmenn og stjórn ERL undanfarin ár. Hefur hann sýnt félaginu og starfi þess
einstaka velvild.
Ályktun þessi var samþykkt samhljóða. Ólafur var viðstaddur og þakkaði innilega fyrir.
Kosningar:
Í kjöri var ritari (Magnús Ingimarsson), 1 varamaður (Atli Brynjarsson) og skoðunarmaður
reikninga (Halldór Sigurðsson).
Magnús gaf kost á sér til áframhaldandi setu sem ritari og situr næstu 3 árin. Enginn gaf kost
á sér sem varamaður í stjórn, því urðu allir félagsmenn í kjöri og var Ingi Vignir Gunnlaugsson
á Ólafsfirði sá sem hlaut flest atkvæði og er nú varamaður í stjórn og situr næstu 2 árin.
Halldór Sigurðsson gaf kost á sér sem skoðunarmaður reikninga og var endurkjörinn.
Önnur mál:
Ólafur Dýrmundsson tekur til máls og ræðir fyrirhugað námskeið og harmar að það hafi fallið
niður. Hann ítrekar að þarna að baki liggur mikil vinna og segir að það framlag megi ekki fara
í súginn. Því leggur hann til að auglýst verði annað námskeið snemma á næsta ári, sem ekki
hefur lágmarksfjölda nemenda, líkt og var hjá Endurmenntun lbhí en þar var lágmarkið sett
við 15 nemendur. Kostnaði við þetta námskeið yrði haldið í lágmarki og þannig mætti fræða
þá sem hafi áhuga á, og komast hjá því að þeir sem vilji sækja námskeið líði fyrir dræma
aðsókn. Við vitum að markhópurinn er ekki stór. Ólafur beinir því til stjórnar að endurhugsa
fyrirkomulag á námskeiðinu.

Ólafur heldur áfram en ræðir nú um ERL og Slow food samtökin. Landnámshænan er um
borð í Bragðörkinni, komst þar um borð 2015. Næsta skref er „Presidium“. Þar þurfa
framleiðendur sem fá að nota vörumerki Slow food að standast ákveðna staðla t.d. að hafa
vottun frá ERL á útlits- og atferliseinkennum. Þá þurfa 2 eða fleiri framleiðendur að taka
saman höndum um að framleiða ákveðnar afurðir t.d. egg, skv. skilyrðum sem Slow Food
setur, og þá má reikna með að þær vörur verði með Slow Food merki. Þatta felur í sér frekari
viðurkenningu á landnámshænunni en nú þegar er komin í örkinni (Ark of Taste). Jóhanna og
Ólafur lögðu inn umsókn í október, Dominique er að vinna með hana og verður frekari
upplýsingum bætt við ef þörf krefur. Unnið er að frekari skilgreiningu á þessu hjá Slow food
um þessar mundir. Þetta er mikilsvert og þekkt um allan heim og styrkir sérstöðu
landnámshænunnar í markaðslegum skilningi.
Jóhanna Harðar tekur undir með Ólafi og ítrekar að félagið þurfi að gæta þess að svona
viðurkenning lendi ekki í höndum annarra en ERL. Það þarf að vinna faglega að svona
hlutum.
Jóhanna heldur áfram og fer inn á námskeiðahald. Tekur þar undir með Ólafi; Námsgögning
eru til og fyrirlestrarnir líka og algert synd sé að láta svona vinnu og efni „gleymast ofan í
skúffu“. Hún leggur því til við stjórn að ERL setji upp námskeið á eigin spítur, þar sem
kostnaði verði haldið í lágmarki og enginn lágmarksfjöldi nemenda. Félagsmenn fái í
ofanálagt afslátt af námskeiðisgjaldinu. Síðasta námskeið var skipulagt á föstudegi (3. Nóv
2017) en vænlegra verði að halda það á t.d. laugardegi eða sunnudegi.
Í framhaldi af þessu ræða Valgerður, Jóhanna og Ólafur um að gott væri að komast í
samband við þá sem halda hænur og hafa leyfi innan sveitarfélaganna.
Ólafur vill að stjórn eða fulltrúi/ar hennar gangi á fund við menn innan Samband íslenskra
sveitarfélaga og ræði við þá um mikilvægi námskeiða sem þessa. Þannig fái ERL tilfinningu
fyrir viðhorfum þeirra til slíkra verka. Mikilvægt að fá fund, ekki bara senda bréf.
Magnús tekur við orðinu og segir frá pósti sem hann fékk frá Brigitte Brugger dýralækni
alifuglastjúkdóma hjá MAST. Hún lýsti yfir ánægju sinni með að sjá námskeiðið „Hænsnahald
– hagur og hamingja“ auglýst og sagði þetta virkilega mikilvægt. Hún er boðin og búin til að
leggja hönd á plóg, s.s. með að búa til ítarefni eða stutta kynningu um sjúkdóma í hænum.
Hvort sem um er að ræða á námskeiði eða við annað tækifæri (t.d. gestur á aðalfund).
Valgerður spyr hvað þurfi að fá að vera með í „Presidium“ hjá Slow food. Ólafur svarar að
Dominic Plédel formaður Slow food á íslandi sé að útfæra þessa hluti. Þetta yrði sjálfsagt
hliðstætt og geitabændur gera. Þeir mynda hóp framleiðenda sem fara að ákveðnum kröfum
og fá í staðinn að nota merki Slow food á sínar vörur.
Ólafur og Jóhanna fara í stuttu máli yfir sögu verndunar á landnámshænunni. Þau ítreka að
við séum á réttri leið með verndunarstarfið. Við erum að vinna með skársta efniviðinn
(erfðaefnið) sem völ er á við verndun landnámshænsna. Við verðum því að standa vörð um
það til þess að bjarga því sem bjarga verður.
Í lok fundar:

Fundurinn leggur til að farnar verði 2-4 víðtækar ferðir vegna vottunar á næsta ári með
skipulögðum hætti. Jafnframt leggur fundurinn til að námskeið verði sett á teikniborðið að
nýju og verði haldið á fyrstu 3 mánuðum ársins 2018.
Heiðursfélagi ERL – Viðurkenning:

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson

Ólafur var kjörinn heiðursfélagi Eigenda- og ræktendafélagi landnámshænsna á
aðalfundi þann 12. nóvember 2017 fyrir einstakt framlag í þágu verndunar
landnámshænnar. Ólafur hefur átt mikið og gott samstarf við félagsmenn og stjórn ERL
undanfarin ár. Hefur hann sýnt félaginu og starfi þess einstaka velvild.
Stjórn færir Ólafi bestu þakkir fyrir og hlakkar til frekara samstarfs:

________________________________
Hugi Ármannsson – formaður
________________________________
Valgerður Auðunsdóttir – gjaldkeri
________________________________
Magnús Ingimarsson - ritari

Fundarritari:
Magnús Ingimarsson

