
Háskólinn á Akureyri 
Félagsvísinda- og lagadeild 
Lögfræðiskor 
2008 
 

Gætu íslenskir bændur haft hag af aðild að 
landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins? 

- Meginreglur í stefnu, stjórnun og styrkjakerfi   
 

Hilmar Vilberg Gylfason 
Lokaverkefni í félagsvísinda- og lagadeild 

 



Háskólinn á Akureyri 
Félagsvísinda- og lagadeild 
Lögfræðiskor 
2008 
 

Gætu íslenskir bændur haft hag af aðild að 
landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins? 

- Meginreglur í stefnu, stjórnun og styrkjakerfi   
 

Hilmar Vilberg Gylfason 
Lokaverkefni til 90 eininga B.A. prófs í félagsvísinda- og lagadeild 

 
Leiðbeinandi: Ágúst Þór Árnason 

 



Yfirlýsing 
 

a) 
Ég undirritaður lýsi því hér með yfir að ég er einn höfundur þessa verkefnis og er það ágóði 
eigin rannsókna og vinnu. 
 

_______________________________ 
Hilmar Vilberg Gylfason 

140580-5629 
 

b) 
Það staðfestist hér með að þetta lokaverkefni fullnægir að mínum dómi kröfum til B.A. prófs í 
félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Akureyri. 
 

_______________________________ 
Ágúst Þór Árnason 

 



Útdráttur 
 
Í verki þessu er gefin innsýn í hina sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins og 
þá stefnu sem mótuð hefur verið innan sambandsins varðandi styrki til landbúnaðar.  Samofin 
umfjölluninni er staða landbúnaðarmála á Íslandi og möguleg aðild Íslands að ESB, og 
hugsanleg áhrif þess á íslenskan landbúnað.  Landbúnaðarkerfi Evrópusambandsins er ein af 
grunneiningum sambandsins og viðamikill þáttur í starfsemi þess.  Kerfið hefur verið til 
gagngerar endurskoðunar á síðustu árum í kjölfar stækkunar ESB og áherslubreytinga í 
landbúnaðarmálum.  Það er því megin tilgangur ritgerðarinnar, eins og titill hennar gefur til 
kynna, að gefa yfirlit yfir þær meginreglur og forsendur sem landbúnaðarkerfi ESB byggir á í 
dag.  Þá verður leytast við að svara þeirri spurningu hvort íslenskir bændur gætu haft hag af 
aðild að hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins ef til kæmi aðild Íslands 
að sambandinu.   
 

Abstract 
 
The point of this work is to give an overview on the Common Agricultural Policy of the 
European Union and the outlines of the support policy which is based on the objective of the 
policy.  Together, the status of agricultural matters in Iceland will be discussed in relation to 
possible EU membership of Iceland and what impact the membership might have on 
agriculture in Iceland.  The EU agricultural system is one of the basic organs of the Union and 
both an extensive and an important part of it.  The system has been reviewed and almost 
completely changed in the last few years in relation to the enlargement of the EU and new 
emphasis in agriculture in the Union.  Therefore it is the main purpose of the essay to view the 
outlines and principles which the EU agricultural system is based on today.  Then the question 
is raised if it could be rewarding for Icelandic farmers to be a part of the Common 
Agricultural Policy if Iceland would go for membership.  
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Inngangur 
Landbúnaðarkerfi Evrópusambandsins er ein af grunneiningum sambandsins.  Kerfið hefur 

nánast frá upphafi verið einn af umfangsmestu þáttum sambandsins og einkennst af 

sérhæfðum reglum sem lengst af var lítill vilji til að breyta.  Það er jafnframt ein af ástæðum 

þess að regluverk þetta hefur ekki notið mikillar athylgi meðal fræðimanna.  Síðustu ár hafa 

þó einkennst af miklum breytingum á stærð og innviðum Evrópusambandsins og má í raun 

tala um að sambandið hafi tekið algjörum stakkaskiptum á liðnum áratug.  Stækkunin til 

austurs og fleiri málaflokkar á forræði sambandsins hafa orðið til þess að allt umfang þess 

hefur aukist verulega.  Jafnframt hafa verið gerðar veigamiklar breytingar á stefnu ESB og á 

það ekki síst við um stefnuna í landbúnaðarmálum.  Í sjálfu sér er eðlilegt að 

áherslubreytingar beinist að landbúnaði innan sambandins á þeim tímamótum sem það hefur 

staðið frammi fyrir, ekki síst í ljósi mikillar stækkunar þess.  Landbúnaðarmálin eru stærsti 

einstaki málaflokkurinn á forræði Evrópusambandsins og fellur allt að helmingur 

heildarútgjalda þess til landbúnaðarmála.  

Raunar eru breytingarnar á landbúnaðarkerfi ESB það viðamiklar að erfitt getur verið 

að átta sig á því hvernig kerfið vinnur.  Það er því megin tilgangur ritgerðarinnar að gefa 

yfirlit yfir það fyrirkomulag sem er á landbúnaðarmálum innan sambandsins, þegar flestar þær 

breytingar sem lagt var upp með í Aðgerðaáætlun 2000 (Agenda 2000) eru komnar til 

framkvæmdar eða hið minnsta komnar eitthvað áleiðis.  Eins og betur verður komið að í 

ritgerðinni þá markaði stefnumótun landbúnaðarmála í Aðgerðaáætlun 2000 byltingu á ,,hinni 

sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB (The common agricultural policy (CAP))”.  Ýmis atriði 

urðu til þess að ráðist var í breytingar á landbúnaðarstefnunni en lítið verður fjallað um þær 

sögulegu ástæður hér þar sem tilgangur ritgerðarinnar er frekar að auka skilning lesandans á 

virkni kerfisins. 

Það er mikilvægt að hafa í huga að lögð er áhersla á virka endurskoðun 

landbúnaðarstefnunnar innan sambandsins.  Til marks um það má geta þess að þrír helstu 

lagabálkarnir um landbúnaðarkerfi ESB tóku gildi árið 2003 eða seinna.  Í þessu samhengi 

þarf jafnframt að líta til þeirra úrræða til aðlögunar, fyrir aðildarríkin, sem finna má í 

regluverki landbúnaðarins.  Þannig getur sú staða komið upp að kerfið sé á einhverjum 

ákveðnum tímapunkti ekki nákvæmlega eins í öllum aðildarríkjunum.  Þá hafa aðildarríkin 

ákveðnar takmarkaðar heimildir, eins og nánar verður komið að síðar, til þess að ákvarða sjálf 

hvaða einingar landbúnaðarkerfisins þau taka upp án þess að þær heimildir valdi miklum 

vandkvæðum við skoðun kerfisins í heild.   
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Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að í 1. kaflanum sem kallast Ísland og ESB 

verður farið í grófum dráttum yfir stöðu landbúnaðar á Íslandi, íslensku landbúnaðarstefnuna 

og tengsl Íslands og ESB.  Auk þess sem farið verður yfir grunnatriði í ákvarðanatökuferli 

ESB varðandi landbúnaðarmál og gildi þeirra ákvarðana í landsrétti aðildarríkjanna.  

Megintilgangur kaflans er þannig að gefa mynd af stöðunni á Íslandi í landbúnaðarmálum svo 

auðveldara sé að átta sig á því hver munurinn er á kerfinu miðað við landbúnaðarkerfi 

Evrópusambandsins.  Í öðrum kafla sem nefnist Landbúnaðarstefna ESB verður farið yfir 

tilgang og meginreglur ,,hinnar sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB” og staðan í dag skýrð í 

stuttu máli.  Stefnan er grunnurinn í öllu stjórnkerfi landbúnaðarins í Evrópusambandinu, þ.e. 

stefnumótunin og þær meginreglur sem síðan erum gegnumgangandi í öðrum útfærsluatriðum 

á kerfinu m.a. styrkjakerfinu sem er til umræðu í þriðja kaflanum.  Í þriðja kaflanum sem ber 

yfirskriftina Styrkjakerfi ESB og íslenskur landbúnaður verður farið yfir þær forsendur 

styrkjakerfis ESB í landbúnaði sem snert gætu íslenskan landbúnað við mögulega inngöngu 

Íslands í sambandið.  Er hér um að ræða ,,eingreiðslukerfið” (e. single farm payment) og 

,,dreifbýlisstuðninginn” (e. rural support) sem eru fyrirferðamestu stuðningskerfin í 

landbúnaði ESB.  Að lokum er síðan kafli sem nefnist Niðurstöður og lokaorð en þar verða 

dregnar saman helstu niðurstöður úr ritgerðinni.   

Eins og áður segir þá er megintilgangur ritgerðarinnar að gefa yfirlit yfir 

landbúnaðarkerfi ESB eins og það er í dag, í kjölfar þeirra miklu breytinga sem hefur verið og 

er verið að hrinda í framkvæmd innan Evrópusambandsins.  Þannig verður leitast við að svara 

þeirri spurningu hvort íslenskir bændur gætu haft hag af aðild að landbúnaðarstefnu 

Evrópusambandsins með tilliti til meginreglna; stefnu, stjórnunar og styrkjakerfis 

sambandsins á sviði landbúnaðarmála.  Það skal tekið fram að efni ritgerðarinnar er að mestu 

unnið upp úr enskum heimildum og voru allar þýðingar gerðar af höfundi sjálfum nema annað 

sé tekið fram.  Þá voru enskar útgáfur ESB reglugerða notaðar til hliðsjónar og innihald þeirra 

þýtt af höfundi eftir því sem þörf var á. 
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Ísland og ESB 
Ísland er sjálfstætt ríki og hefur því undir höndum sjálfstjórn í öllum málum er varða 

atvinnuvegi landsins.  Ekki er þar með sagt að íslensk stjórnvöld geti gert allt sem þeim 

þóknast.  Þannig hefur Ísland gengist undir ýmsar alþjóðlegar skuldbindingar með undirritun 

og upptöku hinna ýmsu alþjóðlegu samninga.  Þá hafa einnig verið gerðir ýmsir samningar 

við önnur ríki sem byggja á markaðslegum forsendum, EES samningurinn um hið evrópska 

efnahagssvæði er einn þeirra og líklega sá mikilvægasti enn sem komið er.  EES-

samningurinn veitir ríkjum sem að honum standa, þ.e. ríki Evrópusambandsins, Ísland, 

Noregur, Sviss og Liechtenstein, gagnkvæman rétt m.a. til frjálsra viðskipta á EES-svæðinu.  

Þrátt fyrir þetta nær samningurinn aðeins að mjög litlu leyti yfir viðskipti með 

landbúnaðarafurðir1. Ástæðan er einfaldlega sú að viðskipti með landbúnaðarafurðir lúta ekki 

á allan hátt sömu lögmálum og viðskipti með aðrar vörur, allavega ekki enn sem komið er.  Er 

hér um að ræða flókið samspil, matvælaöryggis, byggðastefnu og ýmissa atburða í 

heimssögunni s.s. heimsstyrjaldanna.  Í sjálfu sér verður ekki farið nákvæmlega í þessi atriði 

hér þar sem tilgangurinn er að skoða stöðuna í dag frekar en beina athyglinni of mikið að 

fortíðinni.  Hitt er annað mál og gott að hafa í huga, að til að skilja til fullnustu skipulag 

kerfisins í dag getur verið nauðsynlegt að skoða sögu kerfisins og þróun þess allt frá upphafi. 

 

Íslenska landbúnaðarstefnan  
Á Íslandi er landbúnaðarmálum háttað á þann veg að stjórnvöld ákvarða stefnu þess 

málaflokks með lagasetningu.  Landbúnaðarráðuneytið fer með forræði í landbúnaðartengdum 

málum og ýmsar stofnanir sinna síðan nærstjórnun málaflokksins og lúta bæði beint og óbeint 

stjórn ráðuneytisins.2 Helstar eru Matvælastofnun, Hagþjónusta landbúnaðarins og 

Bændasamtök Íslands.  Það er einkennandi fyrir málaflokkinn í heild að lög og reglur eru 

mjög sérhæfð og oft á tíðum flókin3. Í lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og 

sölu á búvörum4 má finna í 1. gr., markmiðslýsingu íslensku landbúnaðarstefnunnar eins og 

hún hefur verið ákvörðuð af stjórnvöldum: 

 

1 Stefán Már Stefansson. 2000. Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið. Bókaútgáfa Orators, Reykjavík. 
Bls. 517. 
2 Upplýsingar af vef Landbúnaðarráðuneytisins, www.landbunadarraduneyti.is . 
3 Ágúst Einarsson. 2007. ,,Landbúnaður og Evrópusambandið: álitaefni við aðild.” Ný staða Íslands í 
utanríkismálum: tengsl við önnur Evrópulönd, ritstjóri Silja Bára Ómarsdóttir. Háskólaútgáfan, Reykjavík. Bls. 
43-44. 
4 Lagasafn Íslands.  www.althingi.is (Sótt á vef þann 04.03.2008). 
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1. gr. Tilgangur þessara laga er:  

 a. að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu og vinnslu 

og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur, 

 b. að framleiðsla búvara til neyslu og iðnaðar verði í sem nánustu samræmi við 

þarfir þjóðarinnar og tryggi ávallt nægjanlegt vöruframboð við breytilegar aðstæður 

í landinu, 

 c. að nýttir verði sölumöguleikar fyrir búvörur erlendis eftir því sem hagkvæmt er 

talið, 

 d. að kjör þeirra sem landbúnað stunda verði í sem nánustu samræmi við kjör 

annarra stétta, 

 e. að innlend aðföng nýtist sem mest við framleiðslu búvara, bæði með hliðsjón af 

framleiðsluöryggi og atvinnu, 

 f. að stuðla að jöfnuði á milli framleiðenda í hverri búgrein hvað varðar 

afurðaverð og markað. 

 
Eins og sjá má er áhersla lögð á hagræðingu, að þarfir neytenda séu virtar og að 

matvælaöryggi sé tryggt með nægilegu framboði.  Auk þess eru ákvæði um útflutning, kjör 

bænda og jöfnuð þeirra í milli mikilvæg í markmiðssetningunni.  Þetta segir þó aðeins hálfa 

söguna um stefnuna eins og hún er í íslenskum landbúnaði í dag.  Niðurgreiðslur ríkissjóðs á 

landbúnaðarafurðum í formi beingreiðslna og annars stuðnings s.s. greiðslna á gæðastýrða 

framleiðslu5 eru við líði og er Ísland í hópi þeirra ríkja sem styðja landbúnaðinn hvað mest 

skv. tölum frá OECD6. Þá er ótalinn ýmiss óbeinn stuðningur sem meðal annars verður til 

vegna innflutningstakmarkana bæði í formi tolla og sjúkdómavarna.   

Umræða þess efnis að draga eigi úr stuðningi við landbúnað hvort sem um er að ræða 

beinan eða óbeinan stuðning kemur alltaf upp með reglulegu millibili.  Flestir þekkja umræðu 

um kjötfjöll á Íslandi og svipuð umræða var fyrir ekki mjög mörgum árum í 

Evrópusambandinu sem þá glímdi við m.a. smjörfjöll og vínfjöll.  Eðlilegt er því að 

almenningur jafnt sem ráðamenn hafi hug á því að gerðar séu einhverjar umbætur á 

stefnumörkun í landbúnaðarmálum til þess að ná sem bestu jafnvægi og sátt um málaflokkinn.  

 
5 Sjá ákvæði um Gæðastýringu og Gæðastýrða sauðfjárframleiðslu í: Samningur um starfsskilyrði 
sauðfjárræktar. Bændasamtök Íslands, Reykjavík. 2007 (Sótt á vef þann 10.04.2008). 
http://landbunadur.is/landbunadur/wgbi.nsf/key2/samningar.html.  
6 Ágúst Einarsson. 2007. ,,Landbúnaður og Evrópusambandið: álitaefni við aðild.” Ný staða Íslands í 
utanríkismálum: tengsl við önnur Evrópulönd, ritstjóri Silja Bára Ómarsdóttir. Háskólaútgáfan, Reykjavík. Bls. 
41. 
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Góð og gild rök geta þó verið fyrir því að stjórnvöld fari hægt í sakirnar við að sleppa takinu á 

landbúnaðarmarkaðnum. 

Viðgangur hinna dreifðu byggða á Íslandi hefur löngum samtvinnast umræðunni um 

landbúnaðinn auk þess sem matvæli eru eðli máls samkvæmt mikilvæg.  Því má kannski telja 

eðlilegt, hið minnsta að vissu marki, að vörður sé staðinn um landbúnað og þannig 

matvælaframleiðslu í sjálfstæðum ríkjum.  Í raun er verið að slá tvær flugur í einu höggi með 

því að tryggja matvælaöryggi og um leið að treysta byggð á dreifbýlli svæðum.  Þá verður 

einnig að líta til þess að talsverðan tíma getur tekið að vinda ofan af því fyrirkomulagi sem 

verið hefur við líði, síðustu áratugina, án þess að fótunum verði kippt undan atvinnuveginum.  

En aftur að jafnvægi í landbúnaðarkerfinu. 

Flestir þeir sem starfa í landbúnaði á Íslandi ættu að geta verið sammála um að mikil 

hagræðing hefur átt sér stað í kerfinu.  Þar að auki hafa nýjar áherslur verið að ryðja sér til 

rúms m.a. með aukinni umhverfisvitund, áherslum á bætta meðferð búfjár og með nýjum 

aðgerðum í markaðssetningu til að auka neyslu á landbúnaðarafurðum.  Það er því, í ljósi þess 

jafnvægis sem getið hefur verið, nauðsynlegt að líta á hver staða Íslands sem 

landbúnaðarframleiðanda gæti orðið við inngöngu í ESB.  Það er að segja hvort forsendur 

fyrir framleiðslu séu brostnar eða hvort íslenskir bændur hefðu jafnvel hag af því að vera 

undir stjórn hinnar sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. En áður en nánar 

verður farið í meginreglur landbúnaðarstefnunnar er æskilegt að skoða stuttlega 

ákvarðanatökuferlið innan ESB varðandi landbúnaðarmál og stöðu aðildarríkjanna gagnvart 

ákvörðunum sambandsins. 

 

Ákvarðanataka í landbúnaðarmálum innan ESB og gildi þeirra í 
landsrétti aðildarríkjanna 
Þegar ákvarðanir eru teknar á vegum Evrópusambandsins í landbúnaðarmálum þá er notast 

við svokallað ,,samráðsferli” (e. consultation procedure) en með því er átt við að 

,,framkvæmdastjórn ESB” (e. Commission) hefur forræði í málaflokknum, þ.e. 

framkvæmdastjórnin setur fram tillögu að ESB löggjöf og sendir hana bæði til 

,,ráðherraráðsins” (e. Council of the European Union) og ,,Evrópuþingsins” (e. European 

parliament).  Þinginu er síðan frjálst að koma með tillögur að breytingum en Ráðherraráðið 

hefur samt sem áður loka ákvörðunarvaldið.  Þess skal getið að ráðherraráðið er skipað 
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ráðherrum frá öllum aðildarríkjunum og í þeim tilfellum sem ákvarða þarf um 

landbúnaðarmál þá eru það landbúnaðarráðherrar aðildarríkjanna sem sitja í því.7

Það skal áréttað að ESB löggjöf hefur forgangsáhrif í landsrétti aðildarríkjanna en með 

því er átt við að gildandi réttur í aðildarríkjunum verður að víkja ef hann samræmist ekki 

ákvæðum Evrópuréttar.8 Þessa yfirþjóðlegu stöðu Evrópusambandsins gagnvart 

aðildarríkjunum er nauðsynlegt að hafa í huga þegar rætt er um aðild Íslands að sambandinu.  

Þó mögulegt sé að fá undanþágur á einhverjum sviðum þá eru forgangsáhrif Evrópuréttar sú 

meginregla sem er í gildi.  Þ.e. gróft á litið eru stofnanir og löggjöf ESB viðbót við það kerfi 

sem fyrir er í viðkomandi aðildarríki, nema þegar slíkar stofnanir og/eða regluverk kemur í 

stað þess sem fyrir er m.a. í ljósi forgangsáhrifa evrópuréttar.  En víkur nú að hinni 

sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB.

7 Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB gagnvart Íslandi og Noregi. 2007. Stutt um Evrópusambandið. Osló. Bls. 
8-9. 
8 Hartley, Trevor C. 2004. European Union Law in a Global Context, Text, Cases and Materials. Cambridge 
University Press. Bls. 145. 
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Landbúnaðarstefna ESB 
Hin sameiginlega landbúnaðarstefna Evrópusambandsins eða ,,The Common Agricultural 

Policy” oftar nefnd ,,CAP” er opinber stefnumótun á sviði landbúnaðar og fiskveiða í 

Evrópusambandinu.  Í kynningarbæklingi um stefnuna segir: 

 
,,Landbúnaður hefur enn þann í dag mikilvægu hlutverki að gegna í sjálfbæru samfélagi.  Hlutverk 

bænda er margþætt og er hér átt við þátt þeirra í; framleiðslu matvæla, framleiðslu ýmissa annara 

vara en matvæla, verndun náttúrunnar, ferðamennsku og stjórnun hinna dreifðu byggða.  Þá er 

Evrópa stór matvælaútflytjandi auk þess að vera með stærstu innflytjendum matvæla, ekki síst frá 

þróunarlöndunum.  Landbúnaður í Evrópusambandinu byggir á vistvænum framleiðsluaðferðum 

sem ætlað er að gefa af sér gæðavörur að óskum neytenda.  Þá hefur landbúnaðurinn einnig það 

stóra hlutverk að treysta hinar dreifðu byggðir innan sambandsins og í raun tryggja að þær haldist í 

byggð og mannlíf og ferðamennska eigi þar afdrep.”9

Ljóst er af þessu að litið er á landbúnað í Evrópusambandinu sem mikilvægan þátt í 

samfélaginu í heild.  Sérstaða landbúnaðarins er mikil innan sambandsins, þ.e. á þann hátt að 

sá málaflokkur er í afmörkuðum tilvikum undanþeginn hugmyndafræði ESB um frelsi á 

markaði.  Sérstaklega er hér átt við samkeppnisreglur sem aðeins að litlu leyti gilda um 

landbúnaðinn.10 Þessar undanþágur voru upphaflega að mestu rökstuddar í þágu 

,,matvælaöryggis” (e. food security).  Hin seinni ár hafa rökin hinsvegar frekar verið í þá átt 

að landbúnaðurinn sé óaðskiljanlegur hluti af samfélaginu og hlutverk hans eigi að vera að 

styðja við mannlíf á dreifbýlli svæðum auk þess að framleiða gæðavörur í sátt við 

neytendur.11 Breytt ímynd virðist því vera markmiðið.  Víkur nú að ákvæðum um 

stofnsetningu hinnar sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB og meginreglum þeim sem gilda 

um framfylgd stefnunnar í dag. 

 

Úr stofnsattmála Evrópusambandsins 
Landbúnaðarmál og þar með landbúnaðarstefnan hafa verið mikilvægur hluti af 

Evrópusambandinu frá upphafi og má sjá þess merki í stofnsáttmála þess.  Þar er að finna 

sérstakan kafla um landbúnaðarmál, nánar tiltekið í II. bálk sáttmálans (Nice), sjá nánar hér að 

neðan.  Nú hefur verið samþykktur af Evrópusambandinu, á eftir að hljóta samþykki 

aðildarríkjanna, nýr sáttmáli sem sameinar fyrri stofnsáttmála og gengur undir nafninu 

 
9 The Common Agricultural Policy Explained. European Commission Directorate-General for Agriculture and 
Rural Development. European Communities, EU. 2007 (Sótt á vef þann 12.01.2008) 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_en.pdf . Bls. 2. 
10McMahon, Joseph A. 2007. EU Agricultural Law. Oxford University Press. Bls. 13-14. 
11 Cardwell, Michael. 2004. The European Model of Agriculture. Oxford University Press. Bls. 4-5. 
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Lissabon sáttmáli (Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on 

the functioning of the European Union)12. Aðallega er verið að sameina eldri stofnsáttmála 

með hinum nýja Lissabon sáttmála.  Til þess hinsvegar að taka af allan vafa um stöðu hinnar 

sameiginlegu landbúnaðarstefnu við þessar breytingar verða númer greina er snúa að 

landbúnaðarmálum í Lissabon sáttmálanum sett í sviga fyrir aftan greinanúmer í núverandi 

stofnsáttmála ESB, hér á eftir.  Þannig er nauðsynlegt að átta sig á þvi að ekki er verið að gera 

neinar grundvallarbreytingar á stofnákvæðum hinnar sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB 

með hinum nýja stofnsáttmála.  En að nokkrum ákvæðum stofnsáttmálans sem mikilvæg eru 

varðandi landbúnaðarstefnuna: 

 
Úr Stofnsáttmála Evrópusambandsins, nánar tiltekið II. bálkur sem fjallar um landbúnað13 

32. grein (38. gr. Lissabon) 

1. Sameiginlegi markaðurinn skal ná til landbúnaðar og verslunar með 

landbúnaðarafurðir. Hugtakið landbúnaðarafurðir nær hér yfir afurðir jarðræktar, 

búfjárræktar og fiskveiða sem og afurðir á fyrsta vinnslustigi sem tengjast beint 

þessum afurðum. 

[…] 

4. Aðildarríkin verða að koma sér saman um sameiginlega landbúnaðarstefnu til 

að fylgja eftir framkvæmd og þróun hins sameiginlega markaðar fyrir 

landbúnaðarvörur. 

 

33. grein (39. gr. Lissabon) 

1. Markmið hinnar sameiginlegu stefnu í landbúnaði skulu vera: 

(a) að auka framleiðni í landbúnaði með því að stuðla að tækniframförum og með 

því að tryggja bætta nýtingu í landbúnaðarframleiðslu og sem hagkvæmasta 

nýtingu á framleiðsluþáttunum, einkum vinnuafli; 

(b) að tryggja bændum sanngjörn lífskjör, einkum með því að hækka laun 

einstaklinga sem vinna við landbúnaðarstörf; 

(c) að stuðla að jafnvægi á mörkuðum; 
 
12 Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European 
Union (6655/08). Council of the European Union. 2008 (Sótt á vef þann 20.04.2008) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655.en08.pdf . 
13 Treaty Establishing the European Community (Nice consolidated version). 2002 (Sótt á vef þann 10.10.2007) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E/TXT:EN:HTML . Greinarnar voru 
þýddar af Stefáni Má Stefánssyni og er frumheimild þýðingarinnar: Stefán Már Stefánsson. 1991. Evrópuréttur, 
réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins. Iðunn, Reykjavík. Bls. 333-338. 
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(d) að tryggja stöðugt framboð á vörum; 

(e) að tryggja neytendum sanngjarnt verð á landbúnaðarafurðum. 

2. Við útfærslu á sameiginlegri landbúnaðarstefnu og þeirra sérstöku ráðstafana 

sem af henni getur leitt skal tekið tillit til: 

(a) séreinkenna landbúnaðarstarfa, sem stafa af félagslegri uppbyggingu 

landbúnaðarins og vegna ólíkrar uppbyggingar og náttúrufræðilegs mismunar 

milli ýmissa landbúnaðarsvæða; 

(b) nauðsynjar þess að viðeigandi aðlögun fari fram í áföngum; 

(c) þeirrar staðreyndar að í aðildarríkjunum tengist landbúnaður náið 

efnahagslífinu í heild. 

 

36. gr. (42. gr. Lissabon) 

Ákvæði kaflans um samkeppnisreglur skulu aðeins eiga við um framleiðslu og 

viðskipti með landbúnaðarafurðir innan þeirra marka sem ráðið setur samkvæmt 

ákvæðum 2. og 3. töluliðs 37. gr. og í samræmi við þá meðferð sem þar er lýst og 

eftir að hafa tekið tillit til þeirra markmiða sem sett eru í 33. gr. 

Ráðið getur sérstaklega heimilað veitingu styrkja: 

(a) til að vernda fyrirtæki sem minna mega sín vegna náttúrulegra aðstæðna eða 

uppbyggingar; 

(b) innan ramma efnahagsþróunaráætlana. 

 

Eins og sjá má á 1. tölulið, 32. gr. sáttmálans þá nær landbúnaðarstefnan yfir hefðbundinn 

landbúnað auk fiskveiða en í þessari ritgerð verður eingöngu fjallað um þann hluta 

landbúnaðarstefnunnar sem snýr að hinum hefðbundna landbúnaði.  Ein meginástæða þess að 

fiskveiðar eru felldar undir landbúnaðarstefnuna er sú staðreynd að landbúnaður og fiskveiðar 

hafa álíka sérstöðu þar sem sértæk stjórnun á við í báðum tilfellum eins og lesa má úr m.a. 2. 

lið 33. gr. hér að ofan.   Ljóst er af lestri þessara ákvæða að skýrt er í stofnsáttmálanum að öll 

aðildarríkin eiga að standa saman að hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB sbr. 4. 

töluliður, 32. gr.  Auk þess sem skýrt er kveðið á um markmið stefnunnar í 33. gr.  Ákvæði 

36. gr. sáttmálans eru höfð hér til að árétta þá sérstöðu sem landbúnaðarmál hafa innan 

sambandsins m.t.t. til hins frjálsa markaðar, þ.e. að framleiðsla og viðskipti með 

landbúnaðarafurðir lúta ekki samkeppnisreglum ESB nema að því marki sem ráðherraráðið 

ákveður og er í samræmi við önnur ákvæði sáttmálans.  Þessar meginreglur sem finna má um 
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landbúnaðarstefnuna í stofnsáttmálanum eru síðan nánar útfærðar með ýmissi ESB löggjöf.  

Útfærsla stefnunnar hefur verið til gagngerrar endurskoðunar á síðustu árum og verður hér 

gerð grein fyrir þeirri stefnu sem unnið er eftir í dag. 

 

Hin sameiginlega landbúnaðarstefna Evrópusambandsins í dag 
Árið 1997 var samþykkt innan Evrópusambandsins svokölluð Aðgerðaáætlun 2000 (Agenda 

2000).  Nauðsynlegt var talið að fara yfir skipulag sambandsins og aðlaga það nýjum tímum 

m.a. vegna stækkunar þess og annarra breytinga14. Landbúnaðarmálin voru fyrirferðamikil í 

þessari áætlun, enda útgjöld ESB til landbúnaðarmála tæpur helmingur af heildarútgjöldum 

sambandsins15, og voru línurnar lagðar varðandi endurskipulagningu á landbúnaðarstefnunni16 

Í Aðgerðaáætlun 2000 var áhersla lögð á að horfið yrði frá fyrra skipulagi sem byggði á 

beinum markaðsstuðningi við landbúnaðarfurðir og beinar greiðslur til bænda teknar upp í 

þess stað.  Þannig yrði landbúnaðarkerfið fært nær því markaðsdrifna kerfi sem aðrir 

framleiðendur búa við.  Aukna áherslu þyrfti að leggja á náttúruvernd, góða meðferð búfjár og 

gæðaframleiðslu.  Þá var talið að taka þyrfti mið af alþjóðasamningum WTO og aðstæðna 

sem upp kæmu við stækkun ESB til austurs17. Áður en lengra er haldið er rétt að skýra ögn 

betur þá skipan sem gilt hafði fram að þessu í verslun með landbúnaðarafurðir í ESB. 

Tvö meginmarkmið giltu en þau voru; frjáls viðskipti með landbúnaðarafurðir innan 

ESB með verðstýringu í formi markaðsstuðnings og sameiginlegur tollmúr gagnvart 

innfluttum vörum en það fyrirkomulag er enn við líði enda eitt af grunnatriðum markaðskerfis 

ESB.  Markaðsstuðningurinn byggði á því að bændum var tryggt fyrirfram ákveðið 

,,markmiðsverð” (e. target price) fyrir vörur sínar.  Þremur aðferðum var helst beitt til að 

tryggja þetta markmiðsverð. Fyrir það fyrsta var opinberum stofnunum gert, í vissum 

tilfellum, að kaupa birgðir landbúnaðarafurða á ákveðnu verði ef verðfall hafði orðið á 

markaði sem gerði það að verkum að verð afurðanna var komið 5-10% undir markmiðsverðið, 

þetta kallaðist ,,íhlutunarverð” (e. intervention price).  Í öðru lagi var staðan yfirleitt sú að 

markmiðsverðið var hærra en heimsmarkaðsverð og því voru landbúnaðarvörur sem fluttar 

voru inn frá löndum utan ESB hækkaðar í verði til jafns við ríkjandi verð á sambærilegri vöru 

á markaðssvæði Evrópusambandsins og kallaðist þetta ,,þröskuldsverð” (e. threshold price).  Í 

 
14 Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union (COM(97)2000).  European Commission. (Sótt á vef þann 
04.09.2007) http://ec.europa.eu/agenda2000/overview/en/agenda.htm . 
15 The Common Agricultural Policy Explained. European Commission Directorate-General for Agriculture and 
Rural Development. European Communities, EU. 2007 (Sótt á vef þann 12.01.2008) 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_en.pdf . Bls. 16. 
16 Cardwell, Michael. 2004. The European Model of Agriculture. Oxford University Press. Bls. 57.   
17 McMahon, Joseph A. 2007. EU Agricultural Law. Oxford University Press. Bls. 235. 
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þriðja lagi var veittur stuðningur þegar vörur voru fluttar út af markaðssvæðinu sem gerði það 

að verkum að útflytjandinn fékk sama verð hvort sem hann seldi á innanlandsmarkaði eða út 

fyrir ESB, þess má geta að töluverð óánægja ríkti utan ESB með þetta fyrirkomulag.18 Þessi 

skipan mála reyndist ekki taka mið af þörfum markaðarins og því var offramleiðsla á 

landbúnaðarafurðum mikið vandamál í Evrópusambandinu19 og var það ein af ástæðum þess, 

sbr. einnig ástæður sem á undan hafa verið raktar, að farið var í endurskoðun á stefnunni.   

Um mitt ár 2002 lét Framkvæmdastjórn ESB gera úttekt á framgangi Aðgerðaáætlunar 

2000 varðandi landbúnaðarstefnuna og er sú skýrsla kölluð ,,Mid-Term Review of the 

Common Agricultural Policy”.  Tilgangurinn með skýrslunni var ekki eingöngu að gera úttekt 

á þeim breytingum sem þegar voru í farvatninu heldur var tilgangurinn einnig að gera áætlun 

um næstu skref í átt að því að gera hina sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins 

sjálfbærari20. Í skýrslunni kemur fram að áherslunar í landbúnaðarstefnunni skuli vera 

eftirfarandi21:

- Samkeppnishæfari landbúnaður 

- Vistvænni framleiðsluaðferðir og aukin áhersla á gæðaframleiðslu 

- Sanngjarnari lífsskilyrði og aukinn stöðugleiki í tekjuhlið landbúnaðarsamfélagsins 

- Fjölbreyttari landbúnaður með jákvæða ímynd sem styður hinar dreifðu byggðir 

- Einfaldari landbúnaðarstefna dreifing ábyrgðar milli Framkvæmdastjórnar ESB og 

stjórnvalda í aðildarríkjunum 

- Stuðningur til landbúnaðar og væntingar almennings til greinarinnar fari saman 

 
Þá segir í skýrslunni að ekki sé full samstaða um það hvaða leið sé best að fara til þess að ná 

þessum markmiðum og í raun séu margar leiðir færar22. Sú leið sem farin hefur verið og betur 

verður útskýrð í næsta kafla byggir helst á: 

 
- beinum stuðningi við bændur þ.e. eingreiðslukerfið (e. single farm payment) og má í 

reglugerð nr. 1782/2003 finna helstu útfærsluatriði varðandi þennan stuðning.  Beinn 

stuðningur til hefðbundins landbúnaðar er greiddur úr sameiginlegum ESB sjóði 

landbúnaðarins (European agricultural guarantee fund (EAGF)) en meginreglan er sú 

 
18 Stefán Már Stefansson. 2000. Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið. Bókaútgáfa Orators, Reykjavík. 
Bls. 519-522. 
19 Sama heimild. Bls. 522-523. 
20 Mid-Term Review of the Common Agricultural Policy COM(2002)394 final. 2002 (Sótt á vef þann 
01.09.2007) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0394:FIN:EN:PDF. Bls. 11. 
21 Sama heimild. Bls. 2. 
22 Sama heimild. Bls. 2. 
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að aðildarríkin hafa samt sem áður umsjón og eftirlit með úthlutuninni innan síns 

yfirráðasvæðis. 

- beinum stuðningi við dreifbýlli svæði (e. rural support). Með reglugerð nr. 1698/2005 

var komið á samræmdu kerfi fyrir slíkan stuðning og var reglugerðinni jafnframt ætlað 

að einfalda mjög það skipulag sem áður hafði verið viðhaft í þessum málum hjá ESB 

og aðildarríkjunum.  Jafnframt var sameigninlegum ESB sjóði landbúnaðarins 

(European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)) skipt upp.  Sá sjóður 

hafði áður gegnt hlutverki sem sameiginlegur sjóður bæði fyrir stuðning við 

hefðbundinn landbúnað og dreifbýlið.  Þannig var stofnaður sérstakur sameiginlegur 

ESB sjóður fyrir þróun dreifbýlis (European agricultural fund for rural development 

(EAFRD))23 og nafni hins fyrrnefnda breytt í EAGF (sjá fyrri málsgrein um 

eingreiðslukerfið). 

- dregið úr áhrifum kvótakerfis í mjólkurframleiðslu, sjá nánar í næsta kafla. 

auk þess sem farið hefur verið í aðgerðir til að: 
 

- einfalda hið sameiginlega markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir í ESB og hefur 

fyrsta skrefið í þá átt verið stigið með reglugerð nr. 1234/200724 þar sem tuttugu og 

ein reglugerð sem áður giltu um markað með ákveðna flokka landbúnaðarafurða eru 

sameinaðar í eina reglugerð ásamt fleiri breytinga sem samhliða voru gerðar með 

reglugerðinni25.

- Aðgerðir til að tryggja aukin gæði matvæla (e. food safety).  Er með því m.a. átt við að 

aukin áhersla sé lögð á sjálfbæra þróun með því að ýta undir framleiðslu hollrar 

gæðaframleiðslu og umhverfisvænna framleiðsluaðferða þ.m.t. lífrænna26.

- Aðgerðir til að einfalda stjórnsýsluna, lagaumhverfið og eftirlit með 

landbúnaðarframleiðslu til þess að draga úr kostnaði, sérstaklega hjá bændum27 

Hér er því, eins og fram hefur komið, um að ræða viðamiklar og á margan hátt flóknar 

aðgerðir.  Landbúnaðarstefnan er í stöðugri þróun og aðlögun og má í því samhengi minnast á 

plagg sem framkvæmdastjórnin sendi frá sér í lok árs 2008 og gengur undir nafninu ,,”Health 

 
23 McMahon, Joseph A. 2007. EU Agricultural Law. Oxford University Press. Bls. 267. 
24 Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of 
agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) 
25 Council Regulation (EC) No 1234/2007. Bls. 1-12. 
26 McMahon, Joseph A. 2007. EU Agricultural Law. Oxford University Press. Bls. 279. 
27 Simplification of the Common Agricultural Policy – Action Plan. Commission of the European Communities. 
2006 (Sótt á vef þann 05.03.2008) http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/actionplan_en.pdf . 
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Check” of the Common Agricultural Policy – Fir for new opportunities”28. Í plagginu er velt 

upp nokkrum spurningum varðandi framtíð landbúnaðarstefnunnar og hvaða aðgerðir sé 

nauðsynlegt að fara í til að aðlaga stefnuna enn betur breyttum aðstæðum og forsendum í 

Evrópusambandinu.  Nú hefur hinsvegar verið farið yfir helstu atriði er varða 

landbúnaðarstefnuna sjálfa og stöðu hennar í dag.  Verður því næst litið á afmarkaða þætti 

styrkjakerfis þess er byggir á stefnunni og ætlað er að tryggja framgang hennar að hluta. 

 

28 “Health Check” of the Common Agricultural Policy – Fit for new opportunities. (Sótt á vef þann 15.04.2008) 
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm . 
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Styrkjakerfi ESB og íslenskur landbúnaður 
 
Með reglulegu millibili kemur upp umræða um ríkisstyrki til landbúnaðar á Íslandi.  Er 

umræðan að jafnaði lituð af andstæðum sjónarmiðum sem erfitt virðist vera að samræma, þar 

sem annar aðilinn vill afnema alla ríkisstyrki en hinn vill halda kerfinu óbreyttu eða jafnvel 

auka styrki, mögulega með tilliti til matvælaöryggis og gæðaframleiðslu.  Þegar rætt er síðan 

um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu þá er yfirleitt ekki langt í að spurningin; 

,,En hvað verður þá um sjávarútveginn og landbúnaðinn?” beri á góma.  Ýmsar fullyrðingar 

hafa heyrst í þessu samhengi og erfitt getur reynst að greina rétt frá röngu þegar rætt er um 

styrkjakerfi Evrópusambandsins, enda kerfið bæði flókið og sérhæft eins og fram hefur 

komið.  Ætlunin er því að gefa hér mynd af því hverjar forsendur styrkjakerfisins í landbúnaði 

eru í ESB, þannig að auðveldara sé að átta sig á því hvaða áhrif kerfið gæti haft í íslenskum 

landbúnaði við mögulega inngöngu Íslands í ESB.  Verður hér fyrst farið yfir nokkur 

skilgreiningaratriði og í kjölfarið verður farið yfir helstu kröfur sem gerðar eru til bænda til að 

eiga möguleika á styrkjum og hvaða meginreglur gilda við úthlutun styrkja á ákveðnum 

sviðum landbúnaðarins. 

 

Skilgreiningar 
Á öllum sviðum lögfræðinnar eru skilgreiningar á hugtökum mikilvægur þáttur til að koma í 

veg fyrir mismunandi túlkun á hinum ýmsu lagaákvæðum.  Eins og gefur að skilja hefur aukin 

áhersla verið lögð á þennan þátt í samningu nýrra reglugerða hjá Evrópusambandinu.  Ekki er 

vanþörf á enda hafa, sem dæmi, komið mál fyrir Evrópudómstólinn þar sem eingöngu er deilt 

um túlkun á hugtökum í landbúnaði.  Í raun er slíkt alveg eðlilegt ef merking hugtaka er á 

reiki þar sem miklir hagsmunir geta verið í húfi.  Dómstóllinn hefur í slíkum málum almennt 

talið það á forræði stofnana sambandsins að túlka þessi atriði en ekki aðildarríkjanna29. Því 

verður að telja það draga úr réttaróvissu ef nákvæmar skilgreiningar er að finna í 

reglugerðum, sem og er tilfellið í helstu reglugerðum ESB er varða landbúnaðinn.  En að 

nokkrum mikilvægum hugtökum sem tengjast beint styrkjakerfinu í ESB: 

 

29 McMahon, Joseph A. 2007. EU Agricultural Law. Oxford University Press. Bls. 3-4. 
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Framleiðandi í landbúnaði eða bóndi (e. farmer or producer): 
Með framleiðanda í landbúnaði eða bónda er átt við einstakling, hóp einstaklinga, 

lögaðila og hóp lögaðila, óháð stöðu þeirra í landsrétti sbr. sérstaklega ef um hópa 

er að ræða, sem reka bú á landsvæði Evrópusambandsins30.

Land og aðrar eignir í landbúnaðarnotkun (e. holding) 
Með landi og öðrum eignum í landbúnaðarnotkun er átt við allar þær 

framleiðslueiningar sem bóndi hefur yfirráð yfir og nýtir til starfsemi sinnar og 

staðsettar eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins31.

Mjólk (e. milk) 
Í reglum um kvótakerfi í mjólkurframleiðslu má finna í 65. gr. reglugerðar nr. 

1234/2007 nokkrar skilgreiningar.  Þar á meðal er mjólk skilgreind sem afurð sem 

verður til þegar ein eða fleiri kýr eru mjólkaðar.32 

Eingreiðslukerfi styrkja og útfærsla þess (Single farm 
payment/Single payment scheme) 
Hið nýja form landbúnaðargreiðslna í Evrópusambandinu eða svokallað ,,eingreiðslukerfi” (e. 

Single farm payment (SFP)) hefur verið í þróun á síðustu misserum.  Kerfinu er ætlað að 

fylgja eftir þeim markmiðum sem sett hafa verið með landbúnaðarstefnunni.  Í reglugerð ESB 

nr. 1782/200333 er að finna sameiginlegar reglur um útfærslur á einstökum þáttum í kerfinu og 

kallað er ,,Single payment scheme” sem kalla mætti ,,eingreiðsluskema” á íslensku.  Er hér í 

raun um að ræða nákvæmar útfærslur og yfirlit yfir greiðslur og skilyrði fyrir styrkveitingum í 

einstökum greinum landbúnaðarins.  Það skal tekið fram að í mörgum tilfellum er ekki 

nægilegt að skoða eingöngu Reglugerð 1782/2003 til þess að sjá öll útfærsluatriði þar sem 

eitthvað er um það að sérstakar reglugerðir hafi verið settar um einstaka hluta kerfisins.  Í 

markmiðslýsingu í 1. gr. reglugerðar nr. 1782/2003 segir að ákvæðum hennar sé ætlað að 

koma á sameiginlegum reglum um þann stuðning sem greiddur er beint til bænda á grunni 

hinnar sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB og greiddur er úr sameiginlegum ESB sjóði 

 
30 Sjá Sjá (a), 2. gr. Council Regulation (EC) No 1782/2003.  McMahon, Joseph A. 2007. EU Agricultural Law.
Oxford University Press. Bls. 3. 
31 Sjá Sjá (b), 2. gr. Council Regulation (EC) No 1782/2003.  McMahon, Joseph A. 2007. EU Agricultural Law.
Oxford University Press. Bls. 3-4. 
32 Council Regulation (EC) No 1234/2007. 
33 Council Regulation (EC) No 1782/2003 hefur verið leiðrétt og útfærð frekar með nokkrum reglugerðum og er 
rétt að geta nokkurra þeirra helstu hér:  583/2004, 795/2004, 796/2004, 864/2004, 1973/2004, 2217/2004  og 
118/2005.  
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landbúnaðarins (EAGF).  Víkur nú nánar að þeim einingum í kerfinu sem snert gætu 

íslenskan landbúnað við inngöngu í ESB.   

Með einingum sem snert gætu íslenskan landbúnað er átt við þá hluta sem fjalla 

sérstaklega um undirstöðugreinar íslensks landbúnaðar þ.e. mjólkurframleiðslu, nautgriparækt 

og sauðfjárrækt.  Hér er um að ræða viðamikla lagabálka í Evrópurétti sem fjalla að stórum 

hluta um greinar sem ekki eru stundaðar á Íslandi og munu tæplega verða stundaðar vegna 

aðstæðna og veðurfars, má þar nefna; vínrækt, sykurrækt, bananarækt og þar fram eftir 

götunum.  Því er vart nauðsynlegt að ræða um aðra hluta kerfisins en þá sem snert gætu 

Ísland.  En fyrst að einu formsatriði varðandi styrkjakerfið þ.e. ,,hinum sameiginlega sjóði” (e. 

national reserve). 

Með hinum sameiginlega sjóði er átt við þá skyldu aðildarríkja að starfrækja sjóð sem 

ætlað er það meginhlutverk að safna saman réttindum til greiðslna undir hinni sameiginlegu 

landbúnaðarstefnu ESB sem ekki hafa verið nýtt af einhverjum ástæðum.  Þeim réttindum 

skal síðan endurúthlutað til bænda og þá sérstaklega til þeirra sem koma nýir inn í greinina 

sem og annarra bænda sem skilgreint hefur verið að mikilvægt sé að styðja frekar.  Hér er um 

að ræða aðeins einn sjóð í hverju aðildarríki og má finna tilvísanir í sjóðinn víða í 

reglugerðum.  Sbr. t.d. 42. gr og 45. gr. reglugerðar nr. 1782/2003 þar sem segir að öll réttindi 

til greiðslna sem ekki hafi verið nýtt í samfellt þrjú ár skuli renna til sjóðsins nema sérstakar 

ástæður séu fyrir því að réttindin hafi ekki verið nýtt s.s. náttúruhamfarir. 

 

Einingar styrkjakerfisins 
Í 5. kafla, III. bálks reglugerðar nr. 1782/2003 sem fjallar um eingreiðsluskemað er að finna 

sérstök ákvæði er varða valákvæði og ákveðna möguleika aðildarríkja til að aðlaga kerfið í 

sínu heimalandi34. Þannig þurfa aðildarríkin í raun ekki að taka upp alla hluta 

eingreiðslukerfisins en ef slíkt er gert er það í þeirra verkahring að miðla þeirri heildargreiðslu 

sem ákveðin hefur verið fyrir landið sbr. 58. gr. og 59. gr. reglugerðarinnar.  Í reglugerðinni er 

að finna sérstök ákvæði um ný aðildarríki sem væntanlega myndu gilda, hið minnsta, að 

einhverju marki við inngöngu Íslands í ESB en þó er í raun ekki hægt að segja fyllilega til um 

það hvaða leið væri farin.  Ríki hafa í aðildarviðræðum fengið ýmsar undanþágur og 

aðlögundarmöguleika eins og alkunna er.  Því væri í sjálfu sér vart tímabært að túlka þann 

hluta lagasafnsins sem snýr að nýjum aðildarríkjum og þá mögulega Íslandi fyrr en stjórnvöld 

 
34 Vísast hér einnig í upplýsingablað um eingreiðslukerfið (Single Payment Scheme).  Single Payment Scheme – 
the detail.  (Sótt á vef þann 10.04.2008) http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/infosheets/paymod_en.pdf . 
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hérlendis hefðu sett sér markmið við inngöngu í ESB og ákveðið þannig áherslur í 

landbúnaðarmálum sem og öðrum málum sem upp gætu komið í umsóknarferlinu.   

Þær einingar Eingreiðslukerfisins sem snert gætu íslenskan landbúnað eru eftirfarandi; 

greiðslur vegna landnotkunar sbr. 60. gr., túngreiðslur á hvern hektara sbr. 61. gr., greiðslur 

vegna mjólkurframleiðslu sbr. 62. gr., greiðslur vegna sauðfjárræktar sbr. 67. gr. og greiðslur 

vegna nautgripa- og kálfaeldis sbr. 68. gr.  Skal nú fjallað nánar um grunnreglur og –kröfur er 

varða þessar einingar sérstaklega. 

 
Greiðslur á landnotkun (60. gr.) 
Er hér um að ræða sérstaklega skilgreinda landnotkun skv. ákvæðinu og er það í höndum 

aðildarríkisins, innan marka þeirra skilyrða sem fram koma í ákvæðinu, að afmarka þau svæði 

og fjölda hektara lands sem falla ættu undir slíkar greiðslur vegna landnotkunar. 

 
Greiðslur á ræktuð tún (61. gr.) 
Um er að ræða almennt ákvæði sem gefur möguleika á því að aðildarríki ákveði á 

jafnréttisgrundvelli að eyrnamerkja greiðslur sérstaklega á hvern hektara ræktaðra túna eða 

annars ræktarlands sem teldist vera í reglulegri landbúnaðarnotkun. 

 
Greiðslur á mjólkurframleiðslu, nautgripi og kálfa (62. gr.) 
Í 95. gr. til 97. grein er að finna sérákvæði um stuðning vegna mjólkurframleiðslu.  Í 95. gr. er 

tekið fram í 1. tölulið að greiðslur skulu fara fram á hverju almanaksári og greiðast hverju búi 

með tilliti til lögmætrar framleiðslu viðkomandi bús í tonnum.  Þ.e.a.s. greidd er ákveðin 

upphæð per tonn mjólkur.  Greiðslur fara þó ekki eingöngu fram með tilliti til 

mjólkurframleiðslu heldur er einnig um að ræða svokallaðar gripagreiðslur á hvern lögmætan 

nautgrip og kálf.  Þar sem í þessari ritgerð er eingöngu fjallað um grunnforsendur 

styrkjakerfisins er varðað gætu Ísland, verður ekki farið nánar út í regluverk sem snýr beint að 

mjólkurframleiðslu.  Reglan sem sett er í 95. gr. er meginregla sem líta verður á sem 

framtíðarútfærslu á kerfinu.  Kerfið er enn sem komið er flóknara m.a. með tilliti til 

kvótakerfis sbr. ákvæði  III. og IV kafla II. bálks reglugerðar nr. 1234/2007 og aukagreiðslna 

á mjólkurframleiðslu sbr. 97. gr. reglugerðar nr. 1782/2003 og tengdum reglugerðum.  En eins 

og fram hefur komið hér að framan, um landbúnaðarstefnuna í ESB, þá hefur markið verið 

sett á aukið frjálsræði í framleiðslu og því hefur að einhverju marki verið dregið úr mikilvægi 

mjólkurkvótans.  Þá má lesa það úr umræðu innan ESB að líklegt sé að mjólkurkvótakerfið 

heyri sögunni til innan fárra ára, má þar m.a. vitna til orða Mariann Fischer Boel, sem situr í 
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Landbúnaðar- og dreifbýlisnefnd Evrópusambandsins35, frá 1. apríl 2008 þar sem hún leggur 

áherslu á að kvótakerfi í mjólk skuli afnumið og eru helstu rökin þau að kerfið bindi bændur 

of mikið og haldi aftur af nauðsynlegri framleiðsluaukningu.36 

Greiðslur á sauðfjárrækt (67. gr.) 
Kveðið er á um sérstakar greiðslur til handa sauðfjárrækt í 111. gr. – 120 gr. reglugerðar nr. 

1782/2003.  Þar segir í 111 gr. að aðildarríki skuli árlega úthluta ,,ærgreiðslum” (e. ewe 

premium) til bænda sem stunda sauðfjárrækt með tilliti til skilyrða sem nánar er kveðið á um í 

öðrum greinum reglugerðarinnar.  Skv. 112. gr. þá er með ,,ær” (e. ewe) átt við kvenkyns 

sauðkind sem hefur borið hið minnsta einu sinni eða orðin er eins vetra.  Þá geta þeir bændur 

sótt um eingreiðslu vegna sauðfjárræktar sem halda sauðfé á landareign sinni sbr. 1. tölulið, 

113. gr.  Samkvæmt 3. tölulið sömu greinar þá er það aðildarríkið sjálft sem ákveður hver 

lágmarksfjöldi áa skal vera til að viðkomandi eigi rétt á greiðslum en þó skuli slíkt lágmark 

ekki vera lægra en 10 ær og ekki hærra en 50 ær.  Hér má því sjá dæmi um ákvörðunarvald 

aðildarríkis sem snýr að útfærsluatriðum, slíkt er nokkuð algengt í þeim reglugerðum sem hér 

um ræðir.  Má í sjálfu sér telja slíkt eðli máls samkvæmt þar sem, eins og fram hefur komið, 

landbúnaður er af misjafnri stærðargráðu í hinum ýmsu ríkjum ESB og aðstæður mismunandi.  

Ásamt því sem aðildarríkjunum er sjálfum ætlað að sjá um greiðslur og hafa eftirlit þó slíkt sé 

gert í samræmi við reglur ESB og undir eftirliti sambandsins. 

 Í 114. gr. er að finna ákvæði um ,,sértækar greiðslur” (e. supplementary premium) en 

slíkar greiðslur eru ætlaðar bændum sem stunda sauðfjárbúskap á svæðum þar sem mikil hefð 

er fyrir sauðfjárrækt eða slík ræktun hefur sérstaklega mikil áhrif varðandi viðgang byggðar á 

svæðinu.  Er eitt af skilyrðunum fyrir því að bóndi eigi rétt á greiðslum samkvæmt ákvæði 

þessarar greinar að minnst 50% af landi viðkomandi sem notað er til landbúnaðarframleiðslu 

sé skilgreint sem harðbýlt svæði sbr. reglugerð nr. 1698/2005.  En nánar verður rætt um þá 

reglugerð hér á eftir.  Annað skilyrði sem uppfylla þarf skv. 2. tölulið, 114. gr. er að búfénaði 

sem greitt er út á skuli beitt hið minnsta þrjá mánuði á ári á land sem hæft er til 

landbúnaðarnotkunar.  Er þetta ákvæði í fullu samræmi við þá línu sem sjá má í lagasetningu 

varðandi búfjárhald, þ.e. að ýtt sé undir vistvænar framleiðsluaðferðir sem er þá í sátt við 

náttúruna og fylgir ýmsum reglum m.a. um eðlilega meðferð búfjár. 

 

35 The European Commission responsible for Agriculture and Rural Development 
36 Future of EU dairy sector (SPEECH/08/164). Mariann Fischer Boel, Member of the European Commission 
responsible for agriculture and rural development. 2008 (Sótt á vef þann 20.04.2008) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/164&format=HTML&aged=0&language
=EN&&guiLanguage=en . 
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Greiðslur á nautgripa- og kálfaeldi (68. gr.) 
Í 121. gr. til 140. gr. er fjallað um skipulag ,,greiðslna til nautgripa- og kálfaeldis” (e. beef and 

veal payments)  Er hér átt við sbr. 122. gr. gripagreiðslur á ,,ógelt naut” (e. bull), ,,geldnaut” 

(e. steer), ,,eldiskýr” (e. suckler cow) og ,,óbornar kvígur” (e. heifer) auk þess sem möguleiki 

er á sérgreiðslum á hverja hjörð, mjólkurkýr meðtaldar sbr. 134. gr. sem og greiðslna fyrir 

hvern hektara ræktarlands sbr. 136. gr.  Hér verður ekki fjallað ítarlegar um úthlutun þeirra 

greiðslna sem falla undir greiðslur til nautgripa- og kálfaeldis þar sem um útfærsluatriði er að 

ræða í hverju aðildarríki.  Meira máli skiptir að gerð hefur verið grein fyrir því að til staðar 

eru slíkar greiðslur sem um ræðir og fullyrða má að hér getur verið um þónokkrar upphæðir 

að ræða uppfylli bændur öll þau skilyrði sem sett eru fyrir greiðslunum.     

 

Réttur til greiðslna og flutningur slíkra réttinda 
Almennt má segja að bændur þurfi að uppfylla töluverðar kröfur til þess bæði að öðlast 

réttindi til greiðslna og halda þeim.  Ákvæði 1. kafla, II. bálks reglugerðar nr. 1782/2003 gefa 

góða mynd af þessu.  Þar er meðal annars tekið fram að bændur verði að fylgja kröfum sem 

settar hafa verið í Evrópurétti og snúa að almannaheilbrigði, heilbrigði dýra og plantna, 

umhverfinu og síðast en ekki síst aðbúnaði og meðferð búfjár.  Þá má einnig nefna kröfur sem 

snúa að umgengni um land og kröfur um að landi sé viðhaldið þannig að það nýtist til 

landbúnaðarnotkunar ef slík starfsemi hefur áður verið viðhöfð þar.   

Nú er eðlilegt að menn spyrji sig hvað verður um réttindi til eingreiðslna þegar 

bændur selja/kaupa bú að hluta eða öllu leyti eða færa á annan hátt réttinn til eingreiðslna 

milli aðila.  Í 33. gr. reglugerðarinnar nr. 1782/2003 er að finna almenn ákvæði um slíkan 

flutning réttinda.  Þar segir að bændur sem hafi erft bú eða keypt bú eigi rétt á greiðslum auk 

þess sem breyting á eignarhaldi hefur ekki áhrif á greiðslurnar hvort sem um er að ræða 

breytingu á félagaformi, samruna eða búi skipt upp.  Til þess að gefa betri mynd af því 

hvernig reglur um flutning réttinda til greiðslna eru útfærðar verður hér litið á slík ákvæði í 

kafla um eingreiðslur til sauðfjárræktar. 

Um eingreiðslur til sauðfjárræktar fjallar í 117. gr. reglugerðar nr. 1782/2003.  Þar 

segir í 1. tölulið að þegar bóndi selur eða á annan hátt afsalar sér jörð sinni þá geti viðkomandi 

flutt réttindi til eingreiðslna til þess aðila sem tekur við eigninni.  Þá er einnig mögulegt skv. 

2. tölulið sömu greinar að flytja sömu réttindi að hluta eða öllu leyti án þess að jörðin sjálf sé 

framseld þó með þeim skilyrðum að allt að 15% af réttindunum renni í hinn sameiginlega 

sjóð. Þess má geta að aðildarríki geta ákveðið að allur flutningur eingreiðsluréttinda sé gerður 

með milligöngu sjóðsins sbr. 4. mgr., 2. töluliðs, 117. gr.  Þá eru þær skyldur lagðar á 
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aðildarríkin í 117. gr. að sjá til þess að réttindi til eingreiðslna í sauðfjárrækt fylgi þeim 

svæðum sem þurfa þeirra með auk þess sem aðildarríkjum er gert mögulegt að kaupa upp 

réttindi hjá þeim bændum sem þess óska sérstaklega.  Hefur nú verið farið yfir, í stuttu máli, 

helstu meginreglur og forsendur eingreiðslna til hefðbundinna búgreina.  Næsti hluti fjallar 

um sérstakan stuðning til dreifbýlla svæða. 

 

Dreifbýlisstuðningur (Rural development support) 
Eitt af markmiðum landbúnaðarstefnunnar hefur frá upphafi verið, eins og sjá má í ákvæðum 

stofnsáttmálans sem að framan hafa verið rakin, að treysta byggð á dreifbýlli svæðum.  Í raun 

er slíkur stuðningur stærri þáttur í styrkjakerfi Evrópusambandsins en margur heldur.  

Reglugerð ESB nr. 1698/200537 fjallar sérstaklega um þann hluta styrkjakerfisins sem greiðast 

skal úr sameiginlegum ESB sjóði fyrir þróun dreifbýlis (EAFRD).  Úr markmiðslýsingum í 

upphafi reglugerðarinnar má lesa að henni sé ætlað það hlutverk að; leysa af hólmi eldri 

styrktarform á þessu sviði, endurspegla þá stefnu sem mótuð hefur verið varðandi stuðning 

við dreifðari byggðir auk þess að styrkja innviði samfélagsins.  Þá sé í þessu sambandi höfð til 

hliðsjónar sú stefnumörkun sem unnin hefur verið í sambandi við tengsl landbúnaðar og 

dreifbýlis þar sem landbúnaðurinn teljist kjölfestan og hreyfiaflið í hinum dreifðari 

byggðum.38 En nánar að meginreglum og útfærsluatriðum við úthlutun á 

,,dreifbýlisstuðningi” (e. rural development support). 

 Í 4. gr. reglugerðar nr. 1698/2005 koma fram þrjú grunn markmið þess kerfis sem 

útfært er í reglugerðinni.  Þau eru eftirfarandi: 

 

a) Að bæta samkeppnishæfni landbúnaðar og skógræktar með stuðningi við 

endurskipulagningu, þróun og nýsköpun. 

 

b)  Að auka viðgang náttúrunnar og sveitanna með stuðningi við verkefni sem 

byggja á stjórnun lands (e. land management). 

 

c) Að bæta lífsgæði á dreifbýlum svæðum og bæta efnahagslega þætti með 

aukinni fjölbreytni. 

 
37 Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). 
38 Council Regulation (EC) No 1698/2005. Bls. 1-7. 
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Eins og sjá má af þessum þremur grunn markmiðum þá eru þau viðamikil og verðug 

viðfangsefni.  En eitt er slík markmiðssetning og annað er síðan framkvæmdin.  Eins og gefur 

að skilja er að finna nánari útlistun á því í reglugerðinni hvaða úrræðum er mögulegt að beita 

til að ná fram þessum markmiðum.  Þau ákvæði er að finna í IV. bálk reglugerðarinnar og er 

þar um að ræða tæmandi upptalningu á þeim úrræðum sem í boði eru.  Um er að ræða fjóra 

sjálfstæða ,,vöndla” (e. axis)39 sem innihalda hver um sig nokkur úrræði.  Aðildarríkin þurfa 

hvert fyrir sig að setja ákveðin markmið í sínu heimalandi í sambandi við 

dreifbýlisstuðninginn með samningu sérstakrar áætlunar (e. strategy plan) sbr. 11. gr. og 12. 

gr. reglugerðarinnar.  Þá hafa aðildarríkin skv. 15. gr. afmarkað val um það hvaða vöndla af 

úrræðum þau nýta sér.  Vöndlarnir40 eru efirfarandi: 

 
Vöndull 1 – Að bæta samkeppnishæfni landbúnaðar og skógræktar sem atvinnugreina 
Fjórir flokkar úrræða tilheyra vöndli 1. Þau eru skv. 20. gr. m.a. úrræði sem snúa að því að 

auka þekkingu og fjölga möguleikum.  Undir þetta flokkast stuðningur við ýmsa sérhæfða 

fræðslu, þjálfun og við stofnkostnað sérhæfðrar þjónustu m.a. ráðgjafaþjónusta, 

afleysingaþjónustu og það sem mætti kalla ,,búumsjón” á íslensku (e. farm management).  Það 

sem hinsvegar er sennilega einna merkilegast af úrræðum í vöndli 1 má finna í ii. og iii. lið, a) 

liðar, 20. gr. og fjalla um stuðning við nýliðun bænda og úrræði sem gerir bændum og 

landbúnaðarverkamönnum mögulegt að fara snemma á eftirlaun.  Nánar um þessi tvö 

síðastnefndu úrræði: 

 
Stuðningur við nýliðun meðal bænda (e. setting up of young farmers) 
Jafnframt því sem ii. liður, a) liðar, 20 gr. kveður á um stuðning við nýliðun bænda er þeim 

stuðningi sett nokkur skilyrði í 22. gr.  Þar kemur fram að bóndi þarf að vera undir fertugu og 

má ekki hafa rekið eigið bú til þess að eiga rétt á nýliða stuðningi.  Þá segir einnig að 

viðkomandi þurfi að búa yfir hæfni (þá væntanlega til þeirra landbúnaðarstarfa sem um ræðir) 

auk þess að fara með yfirráð yfir þeim landbúnaðareignum sem væntanlegur búskapur byggir 

á.  Einnig er tekið sérstaklega fram að leggja þarf fram viðskiptaáætlun fyrir reksturinn.  Allir 

þeir sem starfað hafa í íslenskum landbúnaði vita að slök nýliðun í greininni hefur verið 

viðvarandi vandamál.  Í sjálfu sér hafa ekki komið fram á sjónarsviðið neinar töfralausnir þó 

einhver viðleitni hafi verið til þess hin síðari ár að koma á slíku kerfi.  Það er því athyglisvert 

 
39 Skv. c) lið, 2. gr. reglugerðar nr. 1698/2005 þýðir vöndull (e. axis):  ,,Hópur samhangandi sértækra úrræða sem 
hafa afmarkaðan tilgang með beinni vísan í eitt eða fleiri þeirra grunn markmiða sem sett eru fram í 4. gr.” 
(Þýðing höfundar). 
40 Council Regulation (EC) No 1698/2005, Chapter 1, Title IV – Rural Development Support. 
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að slíku kerfi hafi verið komið á í Evrópusambandinu og fróðlegt væri að athuga hvort svipuð 

útfærsla gæti komið til greina í íslenskum landbúnaði.   

 
Snemmbúin eftirlaun (e. early retirement) 
Bændur og landbúnaðarverkamenn þurfa að undirgangast nokkuð ströng skilyrði sbr. 23. gr. 

reglugerðar nr. 1698/2005 til að eiga möguleika á því að fara á snemmbúin eftirlaun eins og 

gefinn er möguleiki á í iii. lið, a) liðar, 20. gr.  Fyrir það fyrsta þá er í 1. tölulið, 23. gr. að 

finna skilgreiningu á því hverjir hafa lögmæta kröfu til slíkra eftirlauna.  En það eru bændur 

sem hætta búskap og selja bú sitt öðrum bónda og síðan landbúnaðarverkamenn sem hugsa 

sér að hætta alfarið landbúnaðarstörfum í kjölfar þess að bú sem þeir hafa unnið á er selt.  Þá  

er gerð krafa, skv. 2. tölulið 23. gr., um að bóndi hafi náð 55 ára aldri og hafi verið starfandi 

sem bóndi síðustu 10 árin og ætli sér að hætta öllum landbúnaðarrekstri í atvinnuskyni.  Hvað 

varðar landbúnaðarstarfsmennina þá þurfa þeir skv. 4. tölulið, 23. gr. að uppfylla sömu 

aldursskilyrði og bændurnir.  Þar að auki þurfa þeir að vera aðilar að almannatryggingakerfi 

og hafa starfað hið minnsta síðustu fimm ár í hálfu starfi að landbúnaðarstörfum og hafa 

starfað í fullu starfi á búi þess bónda sem selur í tvö ár af síðustu fjórum árum.  Þá gildir 

almennt að aðilar eiga eingöngu rétt á slíkum greiðslum að sjötugu eða 15 ár mest sbr. 5. lið, 

23. gr.   

Í sjálfu sér er hér um að ræða eðlileg ákvæði í ljósi þess að verið er að fjalla um 

eftirlaunaaldur.  Það sem er hinsvegar hvað athygliverðast varðandi úrræðið snemmbúin 

eftirlaun er, sbr 3. lið, 23. gr., sá tilgangur úrræðisins að ýta undir nýliðun og að hluta til 

hagræðingu í greininni.  Í ákvæðinu segir að úrræðið gildi aðeins ef bóndi sem tekur við búi af 

aðila sem nýtir sér snemmbúin eftirlaun uppfylli sömu skilyrði og gerð eru til nýrra bænda 

varðandi nýliðastuðning, sjá umfjöllun hér á undan, eða ef bóndi er yngri en 50 ára og ætlar 

að auka þann rekstur sem fyrir er á búinu. 

Margir Íslendingar teldu það sjálfsagt nokkuð snemmt að fara á eftirlaun aðeins 55 ára 

að aldri.  Með þeim tveimur úrræðum sem hér um ræðir er hinsvegar ákveðið vandamál 

viðurkennt er varðar nýliðun í landbúnaði.  Líta verður til þess að úrræðin er að finna í 

reglugerð sem hefur þann tilgang að styðja viðgang dreifbýlis og má fullyrða að þau séu 

sérlega vel fallin að þeim tilgangi.  Telja verður að almennt sé viðurkennt að til þess að halda 

við byggð þá þurfi að skapa atvinnu fyrir yngri aðila og í sjálfu sér hjálpar það bara til ef eldri 

aðilum er gert mögulegt að stíga til hliðar um leið.  Innan vönduls 1 eru í heildina fjórtán 

almenn úrræði.  Of langt mál væri að fara í gegnum öll úrræðin en telja verður að þau tvö sem 

á undan voru rakin séu tvö þau helstu er tengst gætu íslenskum landbúnaði.  Einhver hinna 
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gætu þó vel við nánari skoðun nýtst á Íslandi, en þau fjalla helst um nýsköpun og þróun 

ýmiskonar auk styrkja til aðlögunar að stöðlum er varða gæðaframleiðslu.   

 

Vöndull 2 – Að bæta umhverfið og sveitirnar 

Innan vönduls 2 eru tveir flokkar úrræða, annarsvegar úrræði sem snúa að sjálfbærri nýtingu 

lands til landbúnaðarnota sbr. a) lið, 36. gr. og hinsvegar úrræði sem snúa að sjálfbærri 

nýtingu lands til skógræktar sbr. b) lið, 36. gr.  Hér verður aðallega fjallað um fyrri flokkinn 

enda fellur þar undir m.a. stuðningur til harðbýlla svæða og vistvænna framleiðsluaðferða, 

sem líklegt er að gæti átt við á Íslandi.  Hvað varðar stuðning til skógræktar þá verður fjallað 

stuttlega um þann flokk enda skógrækt vaxandi grein í íslenskum landbúnaði.  En nánar um 

úrræðin:  

 
Stuðningur til harðbýlla svæða (e. areas with handicaps) 
Lengi hefur verið í umræðunni að skilgreina þurfi hvaða hlutar Íslands séu jaðarsvæði og í 

raun hvort landið allt sökum staðsetningar þess flokkist sem slíkt.  Ekki verður tekin afstaða 

til þeirrar umræðu hér að öðru leyti en því að telja verður líklegt að hið minnsta afmörkuð 

svæði á Íslandi teljist harðbýlli en önnur.  Samkvæmt 37. gr. er greiðslum til harðbýlla svæða 

ætlað að bæta þann aukakostnað sem verður til við landbúnaðarframleiðslu og má rekja beint 

til óhagstæðra áhrifa staðsetningar með tilliti til náttúrulegra þátta.  Í reglugerð þeirri sem hér 

um ræðir er að finna í 50. gr. nákvæmari skilgreiningu á því hvaða svæði teljist lögmæt 

gagnvart úrræðum í vöndli 2:

Í 1. tölulið, 50 gr. er sú skylda lögð á aðildarríkin að ákvarða hvaða svæði eru 

lögmæt gagnvart greiðslum á grunni 36. gr.  Er hér bæði átt við, sbr. 2. tölulið og 

3. tölulið, 50 gr., fjallasvæði þar sem loftslag og/eða hæð gerir það að verkum að 

vaxtatími gróðurs er lengri en almennt er, einnig er hér átt við svæði þar sem 

jarðvegur og loftslag hafa álíka áhrif á gróðurfar.  Í seinna tilfellinu er einnig 

skilyrði, skv. 3. liðs, 50 gr. að landbúnaður sé undirstöðu atvinnugrein á svæðinu 

til þess að tryggja; stjórnun lands, viðgang sveita og ferðamennsku.   

Til þess að svæðið teljist lögmætt þurfa aðstæður að vera slíkar að 

kostnaðarsamt og/eða erfiðleikum sé bundið að nýta það.  Ástæður þessara 

erfiðleika og/eða kostnaðar má þá leita í þremur meginaðstæðum sem eru; mikil 

hæð þar sem veður hefur neikvæð áhrif á vaxtatíma plantna, í minni hæð þar sem 

lítið undirlendi er og mikill halli í landslagi sem gerir erfitt eða ómögulegt að nota 
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nema mjög sérhæfð tæki, og að síðustu þar sem þetta tvennt fer saman og veldur 

erfiðleikum.  Þá falla skv. 2. tölulið, 50. gr. öll svæði norðan 62. breiddargráðu 

undir sömu skilgreiningu og fjallasvæði, þess má geta að Ísland allt er norðan 62. 

breiddargráðu. 

 

Ef það fengist staðfest að allt Ísland eða hið minnsta afmörkuð svæði á Íslandi féllu undir 

skilgreiningu sem harðbýl svæði má telja ljóst að stuðningur á þeim grunni gæti haft jákvæð 

áhrif á hag þeirra svæða í heild.  Upphæð slíks stuðnings skal látin liggja milli hluta enda ekki 

hlaupið að því að áætla slíkt fyrir ríki sem ekki er í Evrópusambandinu.  Það verður þó að 

teljast líklegt ef litið er á skilgreininguna hér að framan að byggð svæði á Íslandi teldust til 

slíkra svæða og ættu rétt á slíkum harðbýlisgreiðslum.   

 

Landbúnaðarumhverfisstuðningur (e. agri-environment payments) 
Með úrræðinu landbúnaðarumhverfisstuðningur er átt við stuðning til bænda á grunni 

nokkurskonar umhverfissamnings sbr. 39. gr.  Bændur gera þá samninga um að taka á sig 

auknar skyldur gagnvart umhverfinu sem eru umfram það sem að jafnaði er talið nægjanlegt.  

Stuðningurinn er reiknaður með tilliti til tekjutaps og aukakostnaðar sem hlýtst beint af 

samningnum.  Sambærilegt er úrræði 40. gr. sem fjallar um greiðslur til að bæta aðbúnað 

búfjár og ætlað er að koma til móts við kostnað bænda af slíkum aðgerðum.  Líklega mætti 

túlka þann stuðning sem hér um ræðir til samræmis við greiðslur á vistvænar 

framleiðsluaðferðir.  Slíkt hefur verið gert í auknum mæli á Íslandi, sérstaklega í sauðfjárrækt, 

og vísast þar helst í greiðslur á gæðastýrða framleiðslu41 sem tíðkast hafa um nokkurt skeið í 

greininni. 

 

Stuðningur til skógræktar  (e. forestry) 
Skógrækt er tiltölulega ný búgrein á Íslandi en skilja má á almennri umræðu um slíka ræktun 

að áhugi fari vaxandi og auknir nýtingarmöguleikar séu fyrir hendi.  Því verður hér farið 

lítillega yfir forsendur stuðnings til sjálfbærrar notkunar skógræktarlands.   Ákvæði þar að 

lútandi má finna í 42. gr. til 49. gr. reglugerðarinnar.  Í stuttu máli lýtur stuðningur að 

stofnkostnaði og er greiddur á hvern hektara skóglendis.  Getur verið um að ræða að land sem 

áður hefur verið notað til almennrar landbúnaðarnotkunar sé tekið undir skógrækt.  Einnig er 

 
41 Sjá ákvæði um Gæðastýringu og Gæðastýrða sauðfjárframleiðslu í: Samningur um starfsskilyrði 
sauðfjárræktar. Bændasamtök Íslands, Reykjavík. 2007 (Sótt á vef 10.04.2008). 
http://landbunadur.is/landbunadur/wgbi.nsf/key2/samningar.html. 
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mögulegt að skógrækt sé stunduð með hefðbundnum landbúnaði og loks getur verið um að 

ræða að land sem ekki hefur áður verið í landbúnaðarnotkun sé tekið undir skógrækt.  

Stuðningnum er ætlað að koma til móts við stofnkostnað vegna m.a. plöntunar og grysjunar 

skóga og tekjumissis vegna breytinga á landnotkun.  Eðlilega geta verið töluverðar tekjur af 

vinnslu skóga þó einhver ár taki fyrir nýjan skóg að verða vinnsluhæfur.  Stuðningur við slíka 

ræktun hlýtur þó að skapa atvinnu jafnvel þó beinar tekjur af ræktuninni séu ekki til staðar 

fyrr en að einhverjum tíma liðnum.  Nú hefur verið farið yfir þau úrræði innan vönduls 2 sem 

helst gætu átt við íslenskan landbúnað.  Harðbýlisstuðningurinn er þó einna áhugaverðastur af 

þeim úrræðum sem fjallar um og eru innan þessa vönduls. Þar er um að ræða form á stuðningi 

sem er óþekkt á Íslandi.   

Vöndull 3 sem ber yfirskriftina ,,lífsgæði á dreifbýlli svæðum og fjölbreytileiki í 

efnahag þeirra” sbr. 52. gr. til 60. gr. fjallar um úrræði sem miða að því að: breyta 

landbúnaðartengdri framleiðslu yfir í starfsemi sem ekki tengist slíkri framleiðslu, styðja við 

þjónustu tengda ferðamennsku, stuðla að uppbyggingu smáfyrirtækja, styðja við 

grunnþjónustu sem dreifbýli þarfnast og styðja við endurbyggingu og þróun þorpa.  Þá fjallar 

vöndull 4 um sérstakar áætlanir sem bera yfirskriftina ,,Leader”, sbr. 61. gr. til 65. gr.  Er hér 

um að ræða stærri verkefni sem stuðla eiga að nýsköpun á dreifbýlli svæðum.  Að því sögðu 

hefur verið fjallað um helstu úrræði sem tengjast dreifbýlisstuðningnum í styrkjakerfi 

Evrópusambandsins.  Segja má að þær reglur sem gilda um slíkan stuðning og farið hefur 

verið yfir að hluta hér, sýni aðra hlið á Evrópusambandinu en þá sem venjulega er í 

umræðunni.  Áberandi áhersla virðist vera innan sambandsins á samfélög hinna dreifðu 

byggða þess og umhverfisvitund sem í sjálfu sér er í góðu samræmi við þær meginreglur sem 

hin sameiginlega landbúnaðarstefna ESB byggir á í dag.   

Niðurstaðan gæti þá verið að áherslur í styrkjakerfi landbúnaðarins séu í góðu 

samræmi við þá stefnu sem mótuð hefur verið innan ESB í landbúnaðarmálum.  Það eitt og 

sér er jákvætt fyrir kerfið.  Þá er ljóst af því sem farið hefur verið yfir í ritgerð þessari að 

ýmsar einingar landbúnaðarkerfis Evrópusambandsins líta út fyrir að geta fallið ágætlega að 

íslenskum landbúnaði og íslensku samfélagi.  En eins og áður hefur komið fram og ekki 

verður of oft sagt, þá er erfiðleikum bundið að segja nákvæmlega til um það hvernig mál 

þróast við hugsanlega aðild Íslands að ESB.  Undanþágur, aðlögun og útfærslumöguleikar 

aðildarríkjanna halda einfaldlega ýmsum möguleikum opnum sem erfitt er að spá fyrir um á 

þessari stundu.  Auk þess sem verulegar breytingar hafa verið gerðar og eru í farvatninu 

varðandi landbúnaðarkerfi Evrópusambandsins. 
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Niðurstöður og lokaorð 
Megin tilgangur ritgerðarinnar er að gefa yfirlit yfir helstu meginreglur og forsendur 

landbúnaðarkerfis ESB sem er ein viðamesta grunneining sambandsins, en áherslur í 

landbúnaðarmálum innan sambandsins hafa gjörbreyst á síðasta áratug í kjölfar mikilla 

breytinga á sambandinu.  Samhliða yfirlitinu yfir landbúnaðarkerfi ESB er leitast við að svara 

þeirri spurningu hvort íslenskir bændur gætu haft hag af aðild að landbúnaðarstefnu 

Evrópusambandsins. 

 

Íslendingar ráða eigin landbúnaðarmálum að mestu og eru það íslensk stjórnvöld sem setja 

stefnuna í landbúnaðarmálum hérlendis.  Ísland hefur sterk tengsl við Evrópusambandið í 

gegnum EES-samninginn en sá samningur nær aðeins að litlu leyti til landbúnaðarmála.  

Helstu einkenni íslensku landbúnaðarstefnunnar eru almenn hagræðing í greininni, 

matvælaöryggi og jafnvægi á markaði auk þess sem byggðasjónarmið eru undirliggjandi 

þáttur í stefnunni.  Meginreglur í útfærslu stefnunnar eru ríkisstuðningur með beingreiðslum, 

framleiðsla í sem mestri sátt við umhverfið og aukin áhersla á markaðssetningu afurða.   

 Ákvarðanatökuferli ESB í landbúnaðarmálum byggir á svokölluðu samráðsferli þar 

sem ráðherraráðið fer að mestu með ákvörðunarvald.  Það er skipað landbúnaðarráðherrum 

aðildarríkjanna þegar fjallað er um landbúnaðarmál sambandsins.  Forgangsáhrif Evrópuréttar 

gilda um ákvarðanir í landbúnaðarmálum sem og á öðrum sviðum réttarins.  Með 

forgangsáhrifum er átt við að reglum í landsrétti aðildarríkja skuli vikið til hliðar, stangist þær 

á við Evrópurétt. 

Hin sameiginlega landbúnaðarstefna ESB er grunnurinn að öllu stjórnkerfi 

landbúnaðarins í Evrópusambandinu, þ.e. stefnumótunin.  Landbúnaður í ESB hefur mikla 

sérstöðu innan sambandsins m.a. vegna undanþágu frá samkeppnisrétti þess.  Þá hefur 

landbúnaðurinn skilgreint hlutverk innan sambandsins sem er að; framleiða nægjanlegt magn 

matvæla, vernda náttúruna, koma að ferðamennsku og stjórnun og viðgangi hinna dreifðu 

byggða.  Meginreglur stefnunnar eru síðan fjölbreyttari og samkeppnishæfari landbúnaður 

með jákvæða ímynd, lífvænlegt samfélag til sveita og vistvænar framleiðsluaðferðir með 

áherslu á gæðavöru til neytenda.  Þessar meginreglur landbúnaðarstefnu ESB eru síðan nánar 

útfærðar m.a. með beinum stuðningi við bændur og stuðningi við dreifbýli.  Skilvirkara kerfi 

og aukið gegnsæi þess hefur verið haft að leiðarljósi við þá umbyltingu landbúnaðarkerfis 

ESB sem staðið hefur yfir á síðustu árum og ekki sér fyrir endann á. Tvær reglugerðir eru 

einna mikilvægastar varðandi útfærslur á styrkjakerfi ESB í landbúnaði.  Annarsvegar er það 

ESB reglugerð nr. 1698/2005 sem fjallar um dreifbýlisstuðning. Og hinsvegar ESB reglugerð 
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nr. 1782/2003 sem fjallar um eingreiðslukerfið og tekur til stuðnings við hefðbundinn 

landbúnað.  Tvær grunn forsendur þarf að uppfylla til þess að geta verið aðili að 

eingreiðslukerfinu. Annarsvegar þarf viðkomandi að vera framleiðandi í landbúnaði en með 

því er átt við: einstakling, hóp einstaklinga, lögaðila og hóp lögaðila, óháð stöðu þeirra í 

landsrétti sbr. sérstaklega ef um hópa er að ræða, þá sem reka bú á landsvæði 

Evrópusambandsins.  Hinsvegar þarf viðkomandi að hafa yfir að ráða landi og öðrum eignum 

í landbúnaðarnotkun en með því er átt við allar þær framleiðslueiningar sem bóndi hefur 

yfirráð yfir og þarf til starfsemi sinnar og staðsettar eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins. 

 

Styrkir í gegnum eingreiðslukerfið 

Fimm form greiðslna innan eingreiðslukerfisins, sbr. ESB reglugerð nr. 1782/2003, komu til 

umræðu og talið var að gætu tengst íslenskum landbúnaði sérstaklega.  Þar er um að ræða 

greiðslur á landnotkun sbr. 60. gr., greiðslur á ræktað land (tún) sbr. 61. gr., greiðslur vegna 

mjólkurframleiðslu og á nautgripi og kálfa sbr. 62. gr., greiðslur vegna sauðfjárræktar sbr. 67. 

gr. og greiðslur vegna nautgripa- og kálfaeldis sbr. 68. gr.  Meginreglur varðandi þessi form 

greiðslna eru eftirfarandi: Greiðslur innan kerfisins fara fram einu sinni á ári.  Almenn krafa 

er gerð til bænda að vinna í sátt við umhverfið og virða reglur um meðferð búfjár.  Varðandi 

greiðslur á landnotkun og túngreiðslur þá fara greiðslur fram á hvern hektara þess lands sem 

telst lögmætt skv. nánari skilgreiningu og þeirri stefnu sem viðkomandi aðildarríki hefur 

mótað.  Greitt er á hvert tonn mjólkur sem framleitt er með lögmætum hætti.  Skv. 

skilgreiningu í 65. gr. ESB reglugerðar nr. 1234/2007, þar sem m.a. er fjallað um kvótakerfi í 

mjókurframleiðslu,  er mjólk skilgreind sem afurð sem verður til þegar ein eða fleiri kýr eru 

mjólkaðar.   

Lágmarks umsvif í sauðfjárrækt eru miðuð við á bilinu 10-50 ær til að eiga rétt á 

greiðslum.  Aðrar greiðslur í kerfinu sbr. 62. gr, 67. gr. og 68. gr. reglugerðar nr. 1782/2003 

fara fram með tilliti til fjölda gripa sem teljast lögmætir skv. nánari skilgreiningum í 

reglugerðinni.  Sérákvæði er að finna varðandi sérstakar greiðslur til sauðfjárræktar á svæðum 

þar sem mikil hefð er fyrir slíkum búskap og byggð á svæðinu byggir að miklu leyti á því að 

slík starfsemi haldist í sem mest óbreyttu formi.  Hafa verður í huga við túlkun þessara 

meginreglna styrkjakerfisins að sérákvæði, undanþágur og sérreglur geta haft mikil áhrif á 

túlkun reglnanna.  Varðandi flutning réttinda til greiðslna milli aðila þá gildir sú meginregla 

að sá sem kaupir bú eða á annan hátt tekur við slíkum rekstri skal njóta þeirra réttinda til 

greiðslna í eingreiðslukerfinu sem fylgdu búinu, nema kveðið sé á um annað.  Skiptir þá ekki 

máli hvort um er að ræða breytingu á félagaformi, samruna eða búi skipt upp.   
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Styrkir í formi dreifbýlisstuðnings 

Dreifbýlisstuðningur, sbr. ESB reglugerð nr. 1698/2005, byggir á þremur megin markmiðum, 

þ.e. stuðningi við landbúnað og skógrækt til að bæta samkeppnishæfni greinanna, að auka 

viðgang náttúrunnar og sveitanna með stuðningi við verkefni sem byggja á stjórnun lands 

(land management) og styðja efnahagslega fjölbreytni á dreifbýlum svæðum og auka með því 

lífsgæði á viðkomandi svæði.  Um er að ræða fjölmörg úrræði sem stuðningurinn byggir á og 

hægt er að fá greiðslur út á að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.  Sú meginregla gildir að 

aðildarríkin sjálf þurfa að móta stefnu varðandi dreifbýlisstuðning í sínu heimalandi til þess að 

einstaklingar hafi aðgang að kerfinu.  Þau úrræði sem talin voru mikilvægust í sambandi við 

mögulega aðild Íslands að ESB voru: stuðningur við nýliðun meðal bænda, snemmbúin 

eftirlaun, stuðningur við harðbýl svæði, stuðningur við verkefnið landbúnaðarumhverfi og 

stuðningur við skógrækt.   

Meginreglan varðandi stuðning við nýliðun meðal bænda og snemmbúin eftirlaun er 

að yngra fólk þarf að taka við af eldra fólki sem aftur styður viðgang sveitasamfélagsins.  

Þetta er athyglisvert í ljósi þess að á Íslandi er nýliðun í bændastéttinni og fólksflótti af 

landsbyggðinni viðurkennt vandamál í íslensku samfélagi.  Það er því áhugavert, burtséð frá 

því hvort Ísland gengur í ESB, að skoða útfærsluna á úrræðunum og athuga hvort þau gætu átt 

við hér á landi.   

 Stuðningur til harðbýlla svæða byggir á þeirri meginreglu að viðhalda landi í 

landbúnaðarnotkun á harðbýlli svæðum eða hið minnsta ábúð á svæðinu til að styðja við bæði 

samfélagið og tengda þjónustu s.s. ferðamennsku.  Harðbýl svæði eru sérstaklega skilgreind í 

reglugerðinni og er meginreglan sú að svæðið þarf að vera töluvert erfiðara til búsetu eða 

nýtingar, m.t.t. meðal annars loftslags og vaxtatíma gróðurs, en að jafnaði er raunin við 

sambærilega starfsemi.  Sérstaklega athyglisvert er að öll svæði norðan 62. breiddargráðu 

falla undir þessa skilgreiningu sem um leið nær til alls Íslands. 

 Landbúnaðarumhverfisstuðningur í formi greiðslna á vistvæna framleiðslu sbr. 

sérstakir umhverfissamningar og stuðningur til skógræktar eru síðan úrræði sem einnig gætu 

komið til greina á Íslandi.  Varðandi skógrækt þá byggir sá stuðningur að mestu á greiðslu 

stofnsetningarkostnaðar.  Er hér um að ræða úrræði sem eiga sér einhverskonar hliðstæðu á 

Íslandi og kæmu því að öllum líkindum til framkvæmdar ef Ísland gengi í Evrópusambandið.  

Að því sögðu hefur verið farið yfir þau meginatriði sem komið var að í ritgerðinni og helstu 

niðurstöður sem þar er að finna. 

 



- -
___________________________________________________________________________ 

 

29

Hvað varðar yfirskrift ritgerðarinnar þ.e. ,,Gætu íslenskir bændur haft hag af aðild að 

landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins?”, þá er svarið miðað við þær meginreglur og megin 

áherslur sem hafa komið fram hér, að líklegt sé að núverandi landbúnaðarstefena Íslands og 

hin sameiginlega landbúnaðarstefna Evrópusambandsins gætu farið ágætlega saman.  

Markmiðin virðast vera á svipuðum nótum auk þess sem einingar í styrkjakerfi ESB eru 

líklegar til að nýtast íslenskum bændum til að eiga möguleika á stuðningi.  Hinsvegar er eins 

og áður hefur komið fram nánast ógerlegt að segja nákvæmlega til um það hvaða einingar 

styrkjakerfisins kæmu til framkvæmdar á Íslandi við aðild, af þeim sökum að ýmsar 

undanþágur og valákvæði er að finna í kerfinu.  Því er erfitt að svara hvort íslenskir bændur 

hefðu raunverulegan hag af aðild að landbúnaðarstefnu ESB, auk þess sem hér hefur ekki 

verið farið út í beinan útreikning á því hvað hver búgrein fengi í krónum talið.  Þó má ljóst 

vera að ef kæmi til aðildarviðræðna af hálfu Íslands þá væri æskilegt að stjórnvöld færu til 

þeirra viðræðna með ákveðin markmið í huga varðandi stefnu í íslenskum landbúnaði.  Að 

lokum má segja að hér hafi hið minnsta verið gerð grein fyrir þeim meginreglum sem gilda 

varðandi landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins sbr. stefnu hennar, stjórnun og útfærslu á 

styrkjakerfinu.  Vonandi hefur umfjöllunin í heild svarðað einhverjum spurningum og um leið 

vakið upp aðrar sem vert er að leita frekari svara við og eru það lokaorðin í þessari ritgerð. 
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