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Útdráttur/samantekt 
 
Efni ritgerðarinnar er skipt þannig upp að fyrst er fjallað um Evrópusambandið, 

landbúnaðarstefnu þess og styrktarkerfi. Því næst er fjallað um Finnland, sem 

samanburðarland við Ísland, farið stuttlega í styrki og undanþágur sem þeir hafa 

fengið og svo þróunina á landbúnaði eftir inngöngu.  

Íslenskur landbúnaður er svo tekinn fyrir. Fjallað er um núverandi stöðu landbúnaðar, 

raforkuverð, styrktarkerfi og líkleg áhrif við inngöngu út frá því sem Finnar gengu í 

gegnum á sínum tíma. Einnig geri ég Fimm krafta greiningu á grænmetismarkaðinum.  

Í stuttu máli þá eru allar líkur á að innganga hafi lítil áhrif á 

grænmetisframleiðslu og þá sérstaklega á tómata-, agúrku- og paprikuræktun, þar sem 

nú þegar er búið að fella tolla af þeim tegundum hér á landi. En þegar allt kemur til 

alls þá er ekki hægt að svara spurningunni; Innganga í ESB – Líkleg áhrif á 

grænmetisframleiðslu, fullnægjandi nema með aðildarviðræðum við 

Evrópusambandið. 

Heimilda var leitað í bókum, tímaritum, blaðagreinum og á vefsíðum. Einnig 

skoðaði ég skýrslur um Evrópumál sem hafa verið ritaðar á undanförnum árum. Loks 

ber að nefna að Daði Már Kristófersson, sérfræðingur hjá Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands og Georg Ottósson, stjórnarformaður Sölufélags garðyrkjumanna, veittu mér 

viðtal í tengslum við þessa ritgerð og þakka ég þeim fyrir aðstoðina. 
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Formáli  
 
Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs í viðskiptafræði. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er að kanna líkleg áhrif á grænmetisframleiðslu ef Ísland myndi ganga 

inní ESB. Leiðbeinandi var Friðrik Eysteinsson aðjunkt hjá Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka Hirti Péturssyni sambýlismanni mínum fyrir ómældan stuðning á meðan 

á námi mínu stóð. Einnig vil ég nefna hana Ýr Þórðadóttir sem gaf sinn dýrmæta tíma 

til að lesa yfir ritgerðina, takk.  
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Inngangur 
 

Ástæða þess að ég valdi mér garðyrkju sem viðfangsefni er fyrst og fremst tenging 

mín við greinina og sú staðreynd að ESB umræðan hefur verið mikið á milli tannanna 

á fólki að undanförnu, sérstaklega eftir kreppuna haustið 2008. Af þessum ástæðum 

fannst mér áhugavert að skoða áhrif hugsanlegrar inngöngu í Evrópusambandið á 

landbúnað og til þess að skilgreina viðfangsefnið mitt enn betur var niðurstaðan sú að 

ég einblíndi á gróðurhúsaræktun og tók tómata-, agúrku og paprikuframleiðslu máli 

mínu til stuðnings. Til að finna einhverja samsvörun við landbúnaðinn á Íslandi nota 

ég Finnland til samanburðar, en það liggur norðarlega og þar er stundaður búskapur 

við svipaðar aðstæður og við búum við. 

 Fyrst verður fjallað um ýmis atriði sem tengjast Evrópusambandinu og 

landbúnaðarstefnu þeirra, tengingu Íslands við ESB og hvað þarf að uppfylla til að 

geta hafið umsóknarferli. Markmið landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins eru rædd 

og megin munurinn á stefnu íslenskra stjórnvalda og ESB í landbúnaði skoðaður, sem 

og styrkjakerfin sem eru í gildi, annars vegar á Íslandi og hins vegar í ESB og þá 

einkanlega hvernig styrkjakerfi ESB hefur þróast. Litið verður sérstaklega á finnskan 

landbúnað, styrki til hans og leitast við að meta reynslu Finna af inngöngunni í ESB 

að því er landbúnaðinn og þá sérstaklega hvað garðyrkjuna varðar. 

Stuðningur við finnskan landbúnað byggir á landbúnaðarstefnu ESB, þ.e. 

beinum greiðslum úr sjóðum þeirra og sameiginlegum sjóðum ESB og Finnlands. 

Þessu til viðbótar greiðir finnska ríkið norðurslóðastuðning, sérstakan stuðning við 

landbúnað í Suður-Finnlandi og viðbótargreiðslur við harðbýlisstuðning ESB. Ýmis 

svæði innan ESB hafa verið skilgreind harðbýl og njóta styrkja sem slík. Tilgangurinn 

er að tryggja áframhaldandi búskap og búsetu á þessum svæðum. Finnland fellur allt 

undir þessa skilgreiningu og nýtur því góðs af styrkjum úr sjóðum ESB á þessu sviði. 

Dregin er upp mynd af styrktarkerfi gróðurhúsalandbúnaðar með hliðsjón af því hvar 

á Finnlandi þau eru staðsett, þar sem greiðslur til framleiðenda fer eftir fermetrafjölda 

ræktunar, en ekki framleiðslumagni. 
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Í lokin er komið inná þróun landbúnaðarins eftir inngöngu í ESB. Þar kemur 

fram að fermetrafjöldi gróðurhúsa hefur ekki farið minnkandi, á meðan í öðrum búum 

hefur bændum farið fækkandi og búin minnkað. 

Markmiðið er að skapa forsendur fyrir landbúnaðarstarfsemi í landinu í heild 

og taka þær mið af þeim gjörólíku aðstæðum sem ríkja í suður- og norðurhluta 

Finnlands. Grundvöllur þessara greiðslna og reglur um dreifingu þeirra er hluti af 

aðildarsamningi Finnlands að ESB.  

Í kaflanum um Ísland er komið inn á hin almennu skilyrði sem eru á landinu til 

landbúnaðar, en þau hljóta að vera mun erfiðari út frá náttúrufræðilegum forsendum 

heldur en á norðurslóðum Finnlands og Svíþjóðar. Fábreytni í landbúnaði er einnig 

miklu meiri hér á landi en annars staðar í Evrópu og mótast það að mestu af ytri 

aðstæðum. Þetta eru þær forsendur sem vel verður að skilgreina svo þær nýtist í 

aðildarsamningum. Í gögnum frá Finnlandi má sjá hvernig þeir héldu hinni 

náttúrulegu sérstöðu sinni vel til haga í aðildarviðræðunum til þess að ná 

samningsmarkmiðum sínum. 

Í byrjun ræði ég almennt um íslenskan landbúnað, aðlögunarsamninginn sem 

gerður var á milli íslenskra stjórnvalda og garðyrkjubænda og styrki til þeirra sem og 

tollavernd og raforkumál.  

Einn kaflinn fer í að greina arðsemi atvinnugreinarinnar ef að inngöngu í ESB 

verður, með hjálp Fimm krafta líkani Michel M. Porterts. Í framhaldinu er komið inn 

á áhrif sem líklegast eiga eftir að verða innan greinarinnar.  

Í aðildarviðræðum fyrir Íslands hönd þarf að skilgreina íslenskan landbúnað 

og sérkenni hans og sérstöðu með tilliti til aðlögunar að hinum nýju aðstæðum. Semja 

þarf þannig að hagsmunir greinar og lands sé náð með sem bestum hætti. Við það 

verk þarf skýra sýn og gott og upplýst verklag. Af því ræðst hvort við náum viðunandi 

niðurstöðu fyrir landbúnaðinn. 

Svarið við spurningu minni; Innganga í ESB – Líkleg áhrif á 

grænmetisframleiðslu, er að áhrifin eru að mörgu leyti óljós. Margir þættir hafa áhrif 

og eiginlega er ómögulegt að meta hver endanleg áhrif yrðu á garðyrkjuframleiðslu 

landsins. Styrkir sem okkur standa til boða, ef við göngum í Evrópusambandið, eru 

margvíslegir og skiptir þá miklu máli hverjar áherslur okkar eru. Einnig skiptir það 

máli að við þurfum að kynna okkur landbúnaðarstefnu ESB og sækja um styrkina 

sjálf, enginn gerir það fyrir okkur. Mitt mat er að ekki er hægt að meta áhrifin við 
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inngöngu í ESB fyrr en að lokinni aðildarumsókn og þegar einhver reynsla er komin 

af innleiðingu landbúnaðarstefnunnar hér á landi. 
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1 Evrópusambandið 
 

Innan ESB eru 27 sjálfstæð og fullvalda sambandsríki.1 Þessi ríki hafa með sér nána 

samvinnu, veita gagnkvæm réttindi og setja sér sameiginlegar reglur og taka 

sameiginlega ákvarðanir á mörgum sviðum. Ríkin miða að því að koma á friði, 

velmegun og frjálsræði fyrir þá 498 milljón íbúa sem eru innan aðildarríkjanna, í 

sanngjarnari og öruggari heimi.2 

Með Parísarsáttmálanum um stofnun Kola- og stálsambands Evrópu, sem var 

undirritaður árið 1951, mátti marka upphaf Evrópusambandsins eins og við þekkjum 

það í dag. Þessi nýi samningur kom í veg fyrir að eitthvert landanna sex, sem stóðu að 

samningnum (Frakkland, Þýskaland, Ítalía, Belgía, Holland og Lúxemborg), gætu 

hafið undirbúning að aukinni vopnaframleiðslu án þess að hin löndin kæmust að því. 

Þetta var alveg ný nálgun á samstarfi, þar sem ákvarðanir voru teknar sameiginlega í 

stað þess að hvert land tæki ákvörðun eitt og sér. Á eftir Parísarsáttmálanum komu 

svo viðamiklir samningar eins og Rómarsáttmálinn frá 1957 um stofnun 

Efnahagsbandalags Evrópu og Kjarnorkubandalags Evrópu. Því næst Maastricht 

sáttmálinn frá 1993, en með honum var komið á fót sameiginlegri utanríkis- og 

öryggismálastofnun til að stuðla að öflugu pólitísku og efnahagslegu umhverfi sem 

gæti drifið áfram sameiningu Austur- og Vestur-Evrópu og stuðlað að friði. ESB tók á 

sig sína núverandi mynd sem og nafn, en því var breytt úr Efnahagsbandalagi Evrópu 

í Evrópusambandið með þessum samningum.3 

 

1.1 Ísland og ESB 

 

Íslendingar gengu í EFTA árið 1970 og byrjuðu tengsl okkar við ESB með 

fríverslunarsamningi sem var gerður árið 1972 þegar EFTA ríkin sömdu við ESB um 

fríverslun. Tilgangur EFTA var að stofna til fríverslunarsamninga milli aðildarríkja 

Evrópusambandsins og ríkjanna í EFTA og auka þannig um leið viðskipti á milli 

                                                
1 European Union (1995 -2010) 
2 European Union (1995 -2010) 
3 European Union (1995 -2010) 
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ríkjanna. Hægt er að fullyrða að stofnun EFTA hafi verið andsvar við hinu 

yfirþjóðlega valdi Evrópusambandsins og hefur alla tíð verið stefna EFTA verið sú að 

bregðast við breytingum og þróunar innan Evrópusambandsins og aðlaga hana að 

stofnun EFTA.4 Við gerð EES samningsins breyttust þessi tengsl lítið að öðru leyti en 

því sem fólst í auknum samskiptum EFTA og ESB.5  

EES samningurinn sem tók gildi 1. janúar 1994 markar þáttaskil í samskiptum 

Íslands og ESB. Með nokkrum sanni má segja að þá hafi Ísland gerst aukaaðili að 

sambandinu og fengið aðgang að sameiginlegum innri markaði þar sem frjálst flæði 

vöru, þjónustu, vinnuafls og fjármagns fékk að flæða um nær ótakmarkað, en hafði 

þrátt fyrir það engan atkvæðisrétt innan ESB. Það sem útaf stendur eru mikilvægir 

málaflokkar s.s. sameiginleg landbúnaðar- og sjávarútvegsstefna, pólitískt samstarf og 

þættir er lúta að öryggis- og varnarmálum, efnahagssamvinna og þar vegur auðvitað 

lang þyngst hinn sameiginlegi gjaldmiðill - evran.6 

Ef Ísland gengi í raðir ESB þá fengjum við sex þingmenn af 736 

þingmönnum,7 sem þýðir að á bakvið hvern þingmann yrðu u.þ.b. 53.000 þúsund 

Íslendingar. Allir þeir samningar sem Íslendingar hafa gert við ríki, sem eru ekki hluti 

af ESB, falla niður ef Ísland gerist aðili að ESB. Þá myndi Ísland sem aðili að ESB 

ekki geta eitt og sér gert samninga við önnur ríki þar sem framkvæmdastjórn fer með 

forræðisstjórn ESB og sér um samningaviðræður við ríki utan sambandsins fyrir hönd 

aðildarríkja. Ísland sæti því með Evrópusambandinu við gerð viðskiptasamninga og 

fengi sjálfkrafa aðild að öllum þeim viðskiptasamningum sem ESB hefur gert.8 

Til þess að sækja um aðild þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem 

Evrópusambandið gerði grein fyrir á ríkjaráðstefnu í Kaupmannahöfn árið 1993. 

Ísland uppfyllir þessi skilyrði en samkvæmt þeim geta lýðræðisríki í Evrópu sem búa 

við virkt markaðshagkerfi, stöðugt stjórnarfar og trygg mannréttindi, auk þess að hafa 

getu til að taka yfir lagasafn ESB, sótt um aðild.9 Svo fór að þann 16.júlí 2009 

samþykkti alþingi Íslendinga að leggja fram formlega aðildarumsókn að ESB. Fram 

að því hafði Ísland verið eina ríkið í Vestur-Evrópu sem ekki hafði óskað eftir 

                                                
4 Eiríkur Bergmann (2003) 
5 Fastanefnd ESB fyrir Ísland og Noreg (á.á) 
6 Fastanefnd ESB fyrir Ísland og Noreg (á.á) 
7 Evrópusamtökin (2009) 
8 Forsætisráðuneytið (2007) 
9 Eiríkur Bergmann (2009) 
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aðildarviðræðum.10 Evrópusambandinu barst umsókn Íslendinga formlega þann 23. 

júlí 2009.11  

Ef innganga í ESB verður að veruleika verður landbúnaðurinn og viðskipti með 

landbúnaðarafurðir hluti af innri markaði Evrópusambandsins með öllum þeim 

reglum sem gilda þar og með þeim nýjungum og frávikum sem samið er um í 

aðildarviðræðum. 

 

1.2 Landbúnaðarstefna ESB 

 

Árið 2003 náðu lönd Evrópusambandsins samkomulagi um endurskoðun á hinni 

almennu landbúnaðarstefnu (Common Agricultural Policy, CAP). Samkomulagið 

(Reform 2003) byggði á tillögum framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun á 

Agenda 2000 er markaði stefnu ESB í landbúnaðarmálum.12 Í meginatriðum þá var 

samþykkt að hvert býli nýtur árlegs, almenns framlags sem reiknað er á hverja 

einingu lands. Framlagið er fundið út frá því hvað viðkomandi býli fékk úthlutað árin 

2000-2002, en þær viðmiðanir má leiðrétta hafi rekstur býlisins verið afbrigðilegur á 

viðmiðunarárunum. Einnig var samið um að koma af stað aðgerðum sem mundu 

stuðla að eftirfarandi þáttum innan landbúnaðarins:13 

• Gera landbúnaðinn samkeppnishæfari 

• Framleiða gæða matvæli á umhverfisvænan hátt 

• Stuðla að sanngjörnum kjörum bænda og stöðugu rekstrarumhverfi 

• Stuðla að fjölbreytileika í landbúnaði með áherslu á jákvæða byggðaþróun 

• Einfalda landbúnaðarstefnuna með skiptingu ábyrgðar á milli 

framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkja 

 

Meginreglan um greiðslur til bænda innan ESB er að réttur hvers bónda er 

umreiknaður í framlag á hektara lands sem er styrkhæft með því að deila þeim 

greiðslum sem bóndinn fær að meðaltali á viðmiðunartímabilinu niður á þá hektara 

lands sem hann heldur í rækt. Til að halda fullum styrkjum þarf bóndinn að halda jafn 

                                                
10 Eiríkur Bergmann (2009) 
11 European Union (1995 -2010) 
12 European Union (1995 -2010) 
13 Utanríkisráðuneytið (2003) 
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stóru landi í rækt og hann var með á viðmiðunartímabilinu, ella lækka styrkirnir. 

Þessir styrkir eru veittir í formi svæðisbundinna greiðslna, framleiðslustuðnings, 

aðstoðar til ræktunar á búpeningi og með jöfnunargreiðslum. Fjármagn er einnig veitt 

til markaðssetningar á framleiðslunni, til að auka samkeppnishæfni og til stofnunar á 

samtökum framleiðenda og stjórnenda innan landbúnaðargeirans. 

Jafnframt er hverju landi heimilt að veita landbúnaði sínum viðbótargreiðslur 

að hámarki 10% af þeim stuðningi sem ESB veitir. Sé þessi stuðningur 

búgreinatengdur má hann ekki vera hærri, en nemur 10% þess stuðnings sem 

búgreinin fær frá sjóðum ESB. Þessi framlög skulu vera til umbóta og 

umhverfisverndar í landbúnaði og hvetja til betri gæða og markaðssetningar fyrir 

búvörur. 14 

Til að eiga rétt á beinum greiðslum frá sjóðum ESB, verða bændur að uppfylla 

eftirfarandi skilyrði:15  

 
• Halda landi í rækt (í samræmi við landsreglur) 

 
• Fylgja reglum um umhverfisvernd, heilbrigði manna, dýra og plantna og um 

dýravernd 
 

• Tryggja að landið sé varðveitt sem landbúnaðarland á umhverfisvænan hátt 
 

Uppfylli bændur ekki skilyrðin geta framlög til þeirra verið skert eða felld niður.  

Hverju ríki ber því að setja reglur um hvað telst vera vel starfræktur landbúnaður. 

Reglur ESB eru lágmarksreglur og er hverju landi heimilt að setja strangari reglur um 

landbúnað. Þá ber ríkjum að koma á eftirlits- og viðurlagakerfi. Árlega skal kanna að 

lágmarki 1 % býla.16  

 

Að landbúnaðarstefnu ESB liggja þrjú atriði til grundvallar:  

 

Sameiginlegur innri markaður 

Með sameiginlegum innri markaði geta landbúnaðarvörur sem njóta ekki 

sérstakrar ríkisverndar flætt óhindrað yfir innri landamæri ESB án þess að á þær verði 

lagðar tollar eða önnur gjöld og án þess að þær njóti sérstakrar ríkisverndar, t.d. í 

                                                
14 Utanríkisráðuneytið 2003 
15 European Union (1995 -2010) 
16 European Union (1995 -2010) 
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formi niðurgreiðslna. Aðildarríkjum er heimilt að styrkja landbúnað sinn, eins og fram 

kom að ofan, með sértækjum aðgerðum ef framkvæmdarstjórn ESB metur það svo að 

það brjóti ekki í bága við reglur innri markaðarins. Hins vegar er ekki um algjörlega 

frjálsan markað að ræða þar sem ESB tryggir ákveðið lágmarksverð á flestum 

landbúnaðarvörum.17  

 

Sameiginlegur ytri tollur 

Markmið ytri tolla er að vernda evrópskan landbúnað fyrir samkeppni frá alþjóðlegum 

mörkuðum. Þessir tollar hafa hins vegar lækkað á undanförnum árum einkum vegna 

þrýstings og samninga innan Aþjóðaviðskiptastofnunar (WTO).18  

 

Sameiginleg fjármögnun 

Landbúnaðarstefna ESB er sameiginlega fjármögnuð af öllum aðildarríkjum ESB 

óháð því hversu mikil framlög einstök ríki fá til baka í formi styrkja.19  

 

ESB veitir styrki til framleiðendafélaga á sviði garðyrkju og 

gróðurhúsaafurða, sem vinna eftir viðurkenndum áætlunum. Tilgangur félaganna, sem 

eru sölufélög, á að vera að stjórna markaðinum með tilliti til magns og gæða og verðs 

ásamt því að efla markaðssetningu, lækka framleiðsluskostnað og efla vistvænar 

ræktunaraðferðir. Styrkir eru veittir til að kaupa vörur út af markaði og til kaupa á 

viðurkenndum ræktunarforskriftum til notkunar fyrir framleiðendur. Þær áætlanir sem 

unnið er eftir verða að vera viðurkenndar af aðildarríkjunum. Styrkir eru allt að 50% 

af kostnaði við áætlunina en geta farið í 60% ef áætlunin nær til heillar 

framleiðslugreinar t.d. sem fæli í sér samvinnu fleiri framleiðendafélaga. 

Framleiðendafélögin leggja fram það sem á vantar af kostnaði við áætlunina. 

Hámarksstyrkur getur mest orðið 4,5 % af veltu.20 

 

Öll 27 aðildarríki sambandsins hafa sameiginlega stefnu í landbúnaðarmálum. Aðild 

að Evrópusambandinu myndi hafa umtalsverð áhrif á landbúnaðinn hér á Íslandi ef til 

aðildar kæmi þar sem CAP er ekki hluti af EES-samingum okkar. Daði Már 

                                                
17 Fastanefnd ESB fyrir Ísland og Noreg (á.á) 
18 Fastanefnd ESB fyrir Ísland og Noreg (á.á) 
19 Fastanefnd ESB fyrir Ísland og Noreg (á.á) 
20 Landbúnaðarráðuneytið (2002) 
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Kristófersson, sérfræðingur við Hagfræðistofnun HÍ, segir að megin munurinn í 

stefnu Íslands og ESB í landbúnaðarmálum sé sá að hér á landi sé hún 

framleiðslutengd en í ESB sé hún tengd umhverfismálum.21 Landbúnaðarstefna ESB 

er stærsti útgjaldaliðurinn í fjárlögum sambandsins og er markmið stefnunnar að 

tryggja bændum viðunandi afkomu og neytendum sanngjarnt verð. Um nokkurt skeið 

þá fór allt að 70% útgjalda Evrópusambandsins til stuðnings landbúnaðar, í formi 

styrkja og niðurgreiðslna en útgjöld til landbúnaðarmála hafa minnkað mikið í 

gegnum tíðina og árið 2007 voru útgjöldin komin í 37% af heildarútgjöldum ESB.22 

 

 

1.3 Sérlausnir innan landbúnaðarstefnu ESB 

 
Við endurskoðunina 2003 voru mikilar breytingar gerðar á fjárhagslegum stuðningi 

við landbúnað innan ESB. Ríki sambandsins verða að virða þak á heildargreiðslum, 

hvort svo sem um er að ræða beina styrki, SPS styrki eða önnur styrkjaform. Hægt er 

flytja styrki frá framleiðslu og markaðsaðgerðum til byggðaverkefna til stuðnings við 

dreifbýli. Þannig geta styrkir farið á milli 1. og 2. stoðar styrkjakerfisins (frá 

landbúnaðarstyrkjum yfir í byggðastyrki). Ákvæði eru um að styrkir til býla yfir 5000 

evrum á ári skuli skerðast um 3% árið 2005, 4% árið 2006 og 5% árið 2007 og haldast 

óbreyttir úr því. Styrkir undir 5000 evrum á ári skerðast ekki.23  

Styrktarkerfið í hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB (CAP) er nokkuð 

flókið og almennt gildir að aðildarríki megi ekki styrkja landbúnað í sínu landi ef það 

getur haft samkeppnishamlandi áhrif. Landbúnaðarmálin eru hluti af fyrstu stoð 

Maastricht-sáttmála ESB sem þýðir að ákvarðanir í ráðherraráði eru teknar með 

vegnum atkvæðum. Landbúnaðarmál heyra undir svokallað samráðsferli (consultation 

procedure) sem felur í sér að ráðherraráðið þarf að leita álits Evrópuþingsins. Þingið 

getur komið með breytingatillögur en ráðherraráðið er ekki skuldbundið til að fara 

eftir þeim. Völd Evrópuþingsins eru því ekki jafnmikil í landbúnaðarmálum og í 

mörgum öðrum málum.24 

                                                
21 Daði Már (munnleg heimild) 
22 Fastanefnd ESB fyrir Ísland og Noreg (á.á) 
23 Utanríkisverslun (2009) 
24 Fastanefnd ESB fyrir Ísland og Noreg. (á.á) 
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Í hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins er að finna 

fjölmörg dæmi sem taka tillit til sérþarfa eintakra ríkja og/eða héraða.  

Dæmi um stuðning sem Íslendingar gætu fengið eru styrkir til svo kallaðra 

harðbýlla svæða (Least Favored Area, LFA) en með þessum styrk er ætlað að vega 

upp á móti mismunun á framleiðslukostnaði milli svæða vegna erfiðra skilyrða sökum 

veðurfars og annarra staðarhátta.25 Við samningsgerð Norðurlandanna þriggja, 

Noregs, Svíþjóðar og Finnlands um aðild að Evrópusambandinu, sem lauk með aðild 

tveggja síðastnefndu árið 1995, var einnig samið um heimildir fyrir sérstökum 

stuðningsaðgerðum við landbúnað á norðurslóðum (Nordic Aid.).26 Þessi ákvæði eru 

að finna í 142 gr. í aðildarlöggjöf Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar að 

Evrópusambandinu27, sem gefur Svíþjóð og Finnlandi fullan rétt til að veita 

varanlegan innanlandsstuðning við landbúnað ríkjanna innan afmarkaðra svæða með 

það að markmiði að tryggja landbúnað í norðursvæðum ríkjanna. Svæðin eru miðuð 

við landbúnaðarland norðan 62. breiddargráðu þó með þeim frávikum að aðliggjandi 

svæði, þar sem veðurfar og framleiðsluskilyrði eru hliðstæð, falli einnig undir þessa 

heimild. Í seinni tíð eða frá 199228 hafa framleiðslutengdir styrkir til landbúnaðarins 

minnkað en í staðinn komið svonefndir ,,grænir styrkir“. Þeir styrkja ekki aðeins 

landbúnað heldur líka búháttarbreytingar, framleiðniaukandi verkefni og aðra 

atvinnusköpun á landsbyggðinni.29 

Annar þáttur sem vert er að nefna er að í stækkunarviðræðum ESB við 

fyrrverandi EFTA ríki var viðurkennt að svæði sem hafa átta eða færri íbúa á hvern 

ferkílómetra skyldu njóta hæstu styrkja uppbyggingarsjóða ESB.30  

Land, sem sækir um aðild, þarf því að setja fram sérstöðu sína og 

atvinnugreinarinnar, í þessu tilviki landbúnaðinn og finna lausnir sem taka tillit til 

hennar. Jafnframt þarf að sýna fram á hvernig landið og greinin aðlagast hinu nýja 

umhverfi og uppfyllir þau skilyrði sem að aðildinni fylgja. 

                                                
25 Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar 
26 Halldórs Ásgrímsson (Ritstj.) (2000) 
27 European Union (1995 -2010) 
28 Bændasamtök Íslands (2009) 
29 Auðunn Arnórsson (2009) 
30 Utanríkisráðuneytið (2003) 
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2 Finnland 
Meginmunur á finnskum landbúnaði og evrópskum eru náttúrulegar aðstæður sem 

enginn getur breytt. Framleiðslugeta er víðast hvar mun meiri innan annarra 

aðildarríkja ESB, að nokkrum jarðvegssvæðum frátöldum. Veðurfar í Finnlandi er 

líka þannig að vaxtardagar eru færri og jarðvegur ófrjósamari í norðurhluta landsins. 

Finnskir grænmetisframleiðendur búa að nokkru leyti við svipuð kjör og aðstæður og 

íslenskir framleiðendur. Því þótti mér áhugavert að skoða hvernig þeim hefur vegnað 

eftir breytingarnar sem fylgdu í kjölfar inngöngunnar í ESB árið 1995. 

Undirbúningur að samningsafstöðu Finna í landbúnaðarmálum hófst haustið 

1991 en aðildarumsókn Finna var lögð inn vorið 1992, en það var ekki fyrr en í byrjun 

árs 1995 að þeir formlega sameinuðust Evrópusambandinu.31  

Í aðildarumsókninni settu þeir inn 134 beiðnir um sérlausnir eða undanþágur, 

flestar af þeim voru þó tæknilegar eða minniháttar. Finnar lögðu mikla áherslu á að 

landa góðum landbúnaðarsamningi. Það var ekki aðeins lífsspursmál fyrir finnska 

bændur heldur lék hann einnig lykilhlutverki við samþykki þjóðarinnar fyrir aðild að 

ESB.32 

Finnar vildu með aðild koma á stöðugleika í efnahagslífinu og rétta af 

fjárhagshalla landsins á nokkrum árum.  

 

2.1 Styrkir og undanþágur 

 

Uppbygging landbúnaðarkerfisins í Finnlandi var að mörgu leyti svipuð og í ESB. 

Aðal vandmálið við aðlögun finnsks landbúnaðar að landbúnaðarstefnu ESB var því 

ekki grundvallar kerfisbreyting, heldur mikill munur greiðslna til framleiðenda, sem 

var mun hærri í Finnlandi en í ESB aðildarríkjunum, eða um 40-60%.33 Það var því 

haldið fram að stuðningurinn sem fólst landbúnaðarstefnu ESB, CAP, myndi ekki 

brúa tekjumissinn sem bændur yrðu fyrir við inngöngu í ESB. 

 

 

                                                
31 European Union (1995 -2010) 
32 Utanríkisráðuneytið (2003) 
33 MTT – Agrefood Research Finland (2007) 
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Við inngöngu Finna í ESB var því samið um leyfi til að fara út fyrir stuðning ESB, fá 

að borga sjálfir innanlandsstuðning til landbúnaðar- og garðyrkjuframleiðslu. 

Meiningin með því var að gefa framleiðendum möguleika í að aðlagast þeim 

verðmismun sem fylgdi inngöngunni, við það hvarf öll innfluttningsvernd. 

Mikilvægasti stuðningur garðyrkjuframleiðanda eftir ingöngu hefur verið 

gróðurhúsafjármagn fyrir ræktun, geimslufjármagn fyrir afurðir og stuðningur við 

útihúsaræktun. Í dag er fjármagnskerfi landbúnaðar- og garðyrkjuframleiðanda skipt í 

þrjá hluta: 

 

1) 100% bandalagsstyrkur 

2) bandalagsstyrkur að hluta til 

3) innlendur fjármagnsstyrkur34 

 

Stuðningur til garðyrkjuframleiðenda getur verið mismunandi, eftir því hvaða leið er 

farin. Samsetning fer eftir úrvali, aðferð og staðsetingu hvers og eins framleiðenda. 

 

En eins og fram kom að ofan þá fengu Finnar ásamt Svíþjóð sérákvæði í samning sinn 

sem fólst í því að þeim var heimilt að veita sérstaka styrki vegna landbúnaðar á 

norðurslóðum, þ.e. norðan við 62.breiddargráðu (Nordic Aid.). Þessi lausn felur í sér 

að þeir mega sjálfir styrkja landbúnað sinn sem nemur 35% umfram önnur 

aðildarlönd. 35 Þó eru skilyrðin sú að stuðningurinn fari ekki fram úr því sem var fyrir 

aðild. Norðurslóðastyrkurinn styrkir meðal annars flutningskostnað fyrir mjólk og 

kjöt, grænmetisframleiðslu og geymslu á grænmeti.36 

Í samningnum sem ESB gerði við Bretland og Írland við inngöngu í 

sambandið var komið á sérstökum stuðningi við harðbýl svæði (Less Favoured Area, 

LFA), en þessi ríki höfðu áhyggjur af hálandalandbúnaði sínum. Með þessum 

harðbýlisstuðningi er verið að tryggja áframhaldandi landbúnað og búsetu á þessum 

svæðum sem og að sjá til þess að þau geti staðið af sér samkeppni við frjósamari 

svæði í Evrópu. Finnar fengu þennan stuðning í aðildarsamning sinn og fengu því 

framgengt að 85% af landsvæði Finnlands væri skilgreint sem harðbýlt svæði.37 Eftir 

                                                
34 Ministry of Agriculture and Forestry, MMM (2003) 
35 Forsætisráðuneyti (2007) 
36 MTT – Agrifood Research Finland (2007) 
37 Forsætisráðuneytið (2007) 
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endurskoðunina á Agenda 2000 er Finnland allt skilgreint sem harðbýlt svæði.38 Þessi 

stuðningur við finnska bændur var nauðsynlegur enda tengist það grundvallarþætti í 

stefnu finnskra landbúnaðaryfirvalda, sem byggður er á því sjónarmiði að finnskur 

landbúnaður sé, af náttúrulegum ástæðum, ekki að fullu samkeppnishæfur við 

evrópskan landbúnað og því verði að styrkja hann sérstaklega.39 Þessi stuðningur er 

að hluta til fjármagnaður af ESB og af Finnum að hluta til. Framleiðendur á 

harðbýlari landareignum (LFA) njóta þessa stuðnings ásamt innlendum 

landbúnaðarstuðningi. LFA er sá styrkur sem borgar fyrir útiræktun, úthús (hlöður, 

fjós, fjárhús o.s.frv.) og skemmdir gagnvart veðri og vindum. 

Í aðildarsamningi Finnlands var einnig sérákvæði um að styrkja megi svæði sem eiga 

í alvarlegum erfiðleikum með aðlögun að hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu 

ESB.40 Finnar hafa nýtt sér það ákvæði til að semja við ESB um sérstuðning fyrir 

Suður-Finnland, þar sem þeir beina innanlandsstuðningi sínum fremur beint til 

norðurhéraðanna en til Suður-Finnlands. Samningar Finnlands eru þvi skýrt dæmi um 

að leitast var við með samanlögðum styrkjum ESB og Finna að láta finnskan 

landbúnað vera í svipuðum sporum, fyrir og eftir aðild. 

Innlendur stuðningur Finna til landbúnaðar og garðyrkju árið 2008 nam um 

560 millj. evra. Þar af var norðurslóðastuðningurinn um 330 millj. evra. Stuðningur 

við Suður-Finnland 94 millj. evra og viðbótagreiðslur við harðbýlisstyrkinn 120 millj. 

evra. Um 17 millj. evra eru áætlaðar í annan sértækan stuðning. Samtals naut finnskur 

landbúnaður árlegs stuðnings sem nemur um 2 milljörðum evra. Í skýrslu MTT 

Agrifood Research í Finnlandi um hagtölur landbúnaðarins frá árinu 200941 sjáum við 

að af þessum 330 millj. evra norðurslóðastuðning til landbúnaðar þá fær 

gróðurhúsarækt 37,3 millj. evra í sinn hlut, ekkert að því kemur frá ESB42 

Styrktarkerfi Finna til gróðurhúsalandbúnaðar miðast við fjölda fermetra sem 

eru undir gleri, einnig á hvaða landsvæði í Finnlandi gróðurhúsið er staðsett. 

Gróðurhúsarækt í norðurhluta Finnlands fær hæstu greiðsluna fyrir fermetrann, eða 

11,2 €/m2 . Einnig kemur inn í þetta reikningsdæmi á hvaða árstíma framleiðslan er, 

en yfir sumartímann lækkar upphæðin (sjá töflu 1 og mynd 1).43 

                                                
38 Utanríkisráðuneytið (2003) 
39 Utanríkisráðuneytið (2003) 
40 Forsætisráðuneytið (2007) 
41 Niemi, Jyrki og Ahlstedt, Jana (ritstj.) (2009) 
42 Utanríkisráðuneytið (2008) 
43 Niemi, Jyrki og Ahlstedt, Jana (ritstj.) (2009) bls 96 
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Norðurslóðastyrkurinn er greiddur á C svæðum en sérstakur innanlandsstyrkur sem 

Finnar fengu undanþágu fyrir frá ESB, fer til að styrkja landsvæði A og B í suður 

Finnlandi. 

 

  2008 2009 
Svæði  €/m2 €/m2 
A og B Vetrartími 

Sumartími 
11.0 
4.0 

10.9 
4.0 

C1 og C2 Sumartími 
Vetrartími 

11.3 
4.3 

11.2 
4.3 

C2 Norður Vetrartími 
Sumartími 

11.3 
4.3 

13.2 
5.0 

C3 og C4 Vetrartími 
Sumartími 

11.3 
4.3 

11.2 
4.3 

    

Tafla 1 Stuðningur á fermetra m.t.t. svæða(Heimild: MTT) 

 
 
 

 

Mynd 1 Skipting Finnlands í svæði m.t.t. stuðnings (Heimild: Utanríkisráðuneytið 2009) 
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Fyrir utan þennan beina innanlandsstyrk geta garðyrkjubýli sem staðsett eru á svæði 

sem teljast til harðbýlla svæða, eru á norðurslóðum eða eiga erfitt með að aðlagast 

landbúnaðarstefnu ESB, sótt um styrki sem Evrópusambandið greiðir sem hluta af 

CAP.  

 

2.2 Þróun eftir inngöngu 

 

Áður en Finnar gengu í Evrópusambandið var hefð fyrir verndun innlendrar 

landbúnaðarframleiðslu með beinum, opinberum styrkjum og tollamúrum. Eftir 

inngöngu í ESB lækkaði verð til bænda nánast á einni nóttu, þó mismikið eftir 

greinum, eða um 35,7%.44 Ef ekki hefði verið fyrir styrkina sem talað er um að ofan, 

þá hefði þetta verið þungt högg fyrir landbúnaðinn í landinu. Á móti þessari lækkun á 

afurðarverði jukust peningagreiðslur frá hinu opinbera til finnskra bænda um meira en 

helming.45 Alls greiðir finnska ríkið liðlega helming af styrkjunum, en 

Evrópusambandið það sem eftir er. 

Þegar skoðaðar eru tölur úr skýrslu MTT, kemur fram að frá árinu 1995 

(innganga í ESB) til ársins 2008 hefur fjöldi búa í finnskum landbúnaði fækkað um 

næstum 32%. En hafa ber í huga að þeim var farið að fækka áður en til aðildar kom 

og að öllum líkindum hefði þeim fækkað áfram þótt ekki hefði orðið að aðild. En á 

meðan þessi fækkun hefur staðið yfir þá hefur meðalstærð búa í Finnlandi stækkað, 

eða um heil 50% á 13 árum. Þessi stækkun er líklegast afleiðing fækkunar á smærri 

búum í landinu.46  

En ef skoðað er grænmetisræktun í gróðurhúsum þá hefur svæðið undir gleri 

ekki minnkað á milli ára frá 2002 til 2008 þótt framleiðendum hafi fækkað á milli ára, 

sem sýnir ákveðin stöðuleika í þessari landbúnaðargrein. Sjá má framleiðslutölur 

grænmetis í gróðurhúsum í töflu 2, en af þeim 72.000 tonnum sem framleitt er af 

grænmeti eru 38.000 tonn tómatar, 29.000 tonn agúrkuframleiðsla og 895 tonn af 

papriku47  

 

                                                
44 Bændasamtök Íslands (2009) 
45 Utanríkisráðuneytið (2009) 
46 Niemi, Jyrki og Ahlstedt, Jana (ritstj.) (2009) 
47 Tike, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry in Finland (2010) 
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 Framleiðsla Fjöldi framleiðenda 
 tonn  
Tómatar 38.000 508 
Agúrkur 29.000 368 
Paprika 895 99 
   

Tafla 2 Ársframleiðsla 2009 á tómötum, agúrku og papriku í Finnlandi og fjöldi framleiðanda 
(Heimild: TIKE 2010) 

 

Árið 2008 fengu tómataframleiðendur 1.4 €/kg. í sinn hlut sem er mun meira 

en árið 2006 þegar þeir fengu aðeins 1.17 €/kg. Ef skoðað er verð á agúrkum þá 

fékkst 2008 1.21 €/kg. en aðeins 1.04 €/kg. tveimur árum áður. Þessar tölur styðja enn 

frekar kenningu mína að tómata- og agúrkuframleiðsla hér á landi væri vel borgið 

innan Evrópusambandsins. 

Eftir inngöngu hefur landbúnaðarframleiðsla Finna hægt og sígandi færst sig 

meira í norðurhluta landsins. Hluti ástæðunnar má rekja til nýju styrktarkerfanna sem 

komu samhliða innleiðingu ESB, en eftir það hafa bændurnir meiri hagnað af 

landbúnaðarframleiðslunni í norðurhluta landsins heldur en í suðurhlutanum48, eins og 

sjá má í töflu 1.  

Í lok október árið 2002 fóru embættismenn frá íslenska utanríkisráðuneytinu í 

kynnisferð til Finnlands.49 Í fróðleiksmolum um ferðina kemur meðal annars fram að 

meðal jákvæðra þátta fyrir aðild finnsks landbúnaðar að ESB er nefnt að eftir aðild 

höfðu framleiðendur meiri upplýsingar um rekstrarskilyrði, gátu frekar gert áætlanir 

fram í tímann og fjárfestingar jukust á ný. Ekki er síður áhugavert að sú tegund 

landbúnaðar sem ESB hefur lítið sem ekkert styrkt, eins og t.d. 

gróðurhúsalandbúnaður, nýtur nú svipaðra styrkja og fyrir aðild en styrkurinn er 

nánast að öllu leyti fjármagnaður af finnskum stjórnvöldum, eins og fram hefur 

komið, sem norðlægur styrkur. Árið 2000 styrkti ESB finnskan landbúnað um 728 

millj.evra af því fóru einungis 100 þús.evrur til ávaxta- og grænmetisframleiðslu.50 

Gera má því ráð fyrir að einhverjar greiðslur muni falla til vegna 

grænmetisframleiðslu á grundvelli landbúnaðarstefnunnar, en þær verða að öllum 

líkindum mjög takmarkaðar. 

                                                
48 Baldur Arnarsson (2009) 
49 Utanríkisráðuneytið (2003) 
50 Utanríkisráðuneytið (2003) 
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Íslenskum stjórnvöldum þótti einnig athyglisvert að finnsk stjórnvöld 

notfærðu sér ekki að fullu heimildir til innanlandsstyrkja sem þau fengu fá ESB. 51  

Ljóst er að ef finnskur landbúnaður hefði ekki fengið sérlausnir og styrki í 

aðildarviðræðum sínum hefði finnskur landbúnaður af miklum hluta lagst af.52 

Gróðurhúsalandbúnaður, þ.m.t. tómata-, agúrku og paprikuframleiðendur, fá litla 

styrki frá Evrópusambandsins og er það allt undir ríkisstjórn landsins komið hversu 

mikið þessi landbúnaðargrein fær í sinn hlut. Allt bendir til að þessir styrkir séu 

sambærilegir, ef ekki hærri, en fyrir inngöngu í sambandið. Ekki fundust 

samanburðartölur á því við gerð þessarar ritgerðar. 

 

 

                                                
51 Utanríkisráðuneytið (2003) 
52 Utanríkisráðuneytið (2003) 



 24 

3 Ísland 
 

Landbúnaðurinn á Íslandi hefur tekið miklum stakkaskiptum á undanförnum árum. 

Búin hafa stækkað, bændum fækkað og hagkvæmni aukist. Einnig hefur tæknivæðing 

rutt sér rúms og sjálfvirkni aukist frá ári til árs sem gerir það að verkum að framleiðni 

eykst, en þörfin fyrir vinnuafl hefur minnkað. Þessi þróun hefur einnig mótast af 

breyttum þjóðfélagsháttum, viðhorfum til hvers kyns lífshátta og breyttu 

neyslumynstri.  

 

3.1 Núverandi staða 

 

Tæplega 900 manns byggja afkomu sína á vinnu við garðyrkju auk afleiddra starfa. 

Rúmlega 200 framleiðendur stunda garðyrkju (kartöflur og annað útigrænmeti) og 

ylrækt á Íslandi. Árleg framleiðsla tómata er um 1.500 tonn, agúrkuframleiðsla um 

1.450 tonn og paprikuframleiðsla um 177 tonn.53 

Stuðningur íslenskra stjórnvalda við innlenda landbúnaðarframleiðslu er ekki 

aðeins fólginn í innflutningstakmörkunum heldur einnig í niðurgreiðslum og beinum 

fjárstuðningi, svokölluðum aðlögunarsamningi.  

Núverandi landbúnaðarstefna á Íslandi endurspeglast í búvörulögum og þeim 

samingum sem bændur og ríkið gera sín á milli. Allir búvörusamningar sem hafa 

verið gerðir taka mið af því að hér eru framleiddar búvörur til innanlandsneyslu að því 

leyti sem fellur að íslenskum aðstæðum með innlendum aðföngum. Markmið 

samninganna er að landbúnaðurinn sé styrk stoð atvinnu í dreifbýli, kjör bænda séu í 

samræmi við kjör annarra stétta og stuðla að aukinni hagkvæmni í framförum, 

neytendum og bændum til heilla.54 

Í núgildandi búvörusamningi við garðyrkjuna, svokölluðum 

aðlögunarsamningi Aðlögunarsamningur á milli íslensku ríkistjórnarinnar og 

Bændasamtaka Íslands um starfsumhverfi grænmetisframleiðslu. Stuðningsáætlunin 

er byggð á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu búvöru nr. 99/1993, sem var 

                                                
53 Bændasamtök Íslands (2009) 
54 Bændasamtök Íslands (2009) 
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undirritaður í mars 2002 og gildir til 2013, koma fram veigamestu framkvæmdaþættir 

varðandi stuðning við starfsgreinina, en þeir eru:55 

 

• Að lækka verð til neytenda á innfluttum sem og innlendum garðyrkjuafurðum 

• Að auka hagkvæmni og samkeppnishæfni innlendrar grænmetisframleiðslu 

• Að treysta tekjugrundvöll garðyrkjuframleiðenda 

• Að styðja framleiðslu- og markaðsmöguleika innlendrar framleiðslu, þegar 

hún er nægileg að magni og gæðum 

 

Ekki eru til aðrar áætlanir um stefnuna aðrar en að halda áfram að vinna á 

framangreindum markmiðum. Starfandi ríkisstjórn leggur mikla áherslu á 

matvælaöryggi, t.d. að auka hlutfall innlendra landbúnaðarafurða.  

Til að stuðla að þessu greiðir íslenska ríkið garðyrkjubændum styrki og 

beingreiðslur, sú upphæð er óháð fjölda framleiðenda, heildarframleiðslu og öllum 

framleiðsluþáttum. Beingreiðslur í garðyrkjugeiranum eru veittar framleiðendum 

tómata, agúrkna og papriku í samræmi við framleiðsluhlut. Engin mörk eru á 

afurðarmagni, hins vegar er upphæðin til beingreiðslna fastsett og greiðslur til 

einstakra framleiðenda eru því breytilegar eftir magni afurða. Sjá greiðslur í töflu 4. 

Lokagreiðsla fer eftir heildarframleiðslu þar eð greiðsla fyrir hvert kílógramm 

er reiknuð út þannig að deilt er í heildarframleiðslu með heildarupphæð.56 Í byrjun 

hvers árs leggja viðkomandi bændur fram framleiðsluáætlun til Bændasamtakanna, en 

nýir framleiðendur þurfa að sækja sérstaklega um beingreiðslur. Í 

framleiðsluáætluninni þarf að koma fram flatarmál gróðurhúsa sem ætluð eru til 

framleiðslu hverrar tegundar og áætlun fyrir hverja tegund. Árið 2009 nam 

heildarupphæð til garðyrkjubænda 413 millj.kr57 sem dreifðist til um það bil 40 

bænda.58 Af því fóru 221,3 millj.kr sem beinar greiðslur til bænda og 161,3 millj.kr. 

sem niðurgreiðslur á lýsingu í ylrækt. Afgangurinn eða 28,6 millj.kr voru framlög til 

kynninga-, rannsókna-, þróunar- og endurmenntunarverkefna í ylrækt. Í 

                                                
55 Bændasamtök Íslands (2009) 
56 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið (2010) 
57 DataMarket (2008-2009) 
58 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið (2010) 
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fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2010 er gert ráð fyrir 421,3 millj.kr greiðslu vegna 

grænmetisframleiðslu.59 

 Til ráðstöfunar 
2009 

Selt magn jan – des  Styrkur per einingu 
2009 

 m/kr kg Kr/kg 
Tómatar 109.0 1.481.421 56 
Agúrkur 81.2 1.452.297 185,5 
Paprika 32.9 177.325 73,5 
    

Tafla 3 Beingreiðsla til garðyrkjubænda samkvæmd aðlögunarsamningi og seldu magni 
vörunnar (Heimild: Bændasamtök Íslands) 

 

Aðlögunarsamningurinn um beingreiðslur til garðyrkjubænda felur í sér afnám 

tolla á nokkrum tegundum grænmetis, þ.m.t. á tómötum, agúrkum og paprikum (sjá 

töflu 4). Upphaflega var þetta ákveðin tala (200 millj.kr.) sem ekki var vísitölutryggt 

nema að hluta til. Greiðslurnar miðuðu við ákveðinn fjölda kg. á ári, t.a.m. var miðað 

við 1000 tonn á ári í tómataframleiðslu, ef framleiðslan fór yfir það þá lækkaði 

niðurgreiðslan á hvert kg. Núna er framleiðslan á tómötum mun meiri á ári sem þýðir 

að framleiðendur eru að fá helmingi minni beingreiðslur á hvert kg. en upphaflegi 

samningurinn gerði ráð fyrir þar sem beingreiðslunar hækka ekki þrátt fyrir 

framleiðsluaukningu. Það þýðir að beingreiðslur sem hlutfall af heildartekjum 

ræktenda minnkar í hlutfall við aukna framleiðslu. Framleiðendur tegunda sem 

tollarnir voru felldir af standa nú betur að vígi gagnvart markaðinum ef innganga í 

ESB yrði að veruleika, þar sem aðlögunin er fyrir hendi, því að hlutfall innlendrar 

tómataframleiðslu er u.þ.b. 75% á móti 25% á innfluttum tómötum. Í 

agúrkuframleiðslunni er hlutfall innlendrar framleiðslu í kringum 95% af markaðinum 

(sjá myndir 3-5).60   

Aðlögunarsamningar eru gerðir með fyrirvara um hugsanlegar breytingar á 

þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands sem kunna að leiða af niðurstöðu 

samningaviðræðna á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO). Þegar og ef 

samningaviðræðum innan WTO lýkur verða samningar endurskoðaðir þannig að 

stuðningsfyrirkomulag ríkisins við íslenskan landbúnað rúmist hverju sinni innan 

þeirra heimilda sem skuldbindingar Íslands á vettvangi WTO kveðja á um.61 

                                                
59 DataMarket (2008-2009) 
60 Georg Ottósson (2009) munnleg heimild 
61 Bændasamtök Íslands (2009) 
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Aðlögunarsamningnum hefur nú verið framlengt til árins 2013.62  

Þessir styrkir frá íslenskum stjórnvöldum eru mun hærri en gengur og gerist 

innan ríkja ESB63 og eru þar að auki tengdir framleiðslunni. En eins og áður hefur 

komið fram þá er styrktarkerfi Evrópusambandsins (CAP) að mestu leyti byggt á 

eingreiðslum til búa (Single Farm Payment, SFP) sem eru ekki framleiðslutengdir 

styrkir.  

Hér á landi, líkt og í Finnlandi, hefur fjöldi grænmetisframleiðenda fækkað en 

meðalflatarmál garðyrkjustöðva aukist.64 Umsvif eins bónda hefur því aukist meira en 

sem nemur fækkuninni. Meira er ræktað af grænmeti nú en áður en kerfinu var breytt 

fyrir átta árum með aðlögunarsamningnum (sjá töflu 4).65 

 Framleiðsla, 
kg 

Fjöldi 
framleiðenda 

Framleiðsla, 
kg 

Fjöldi 
framleiðenda 

 2002 2002 2009 2009 
Tómatar   922.600 32 1.481.421 21 
Agúrkur 1.012.000 34 1.452.297 24 
Paprika   150.200 25   177.325 11 
     

Tafla 4 Framleiðsla á tómötum, agúrku og papriku árið 2002 og 2009 og svo fjöldi 
framleiðenda árið 2009 (Heimild: Bændasamtök Íslands) 

 

Tollavernd gagnvart ESB hverfur við inngöngu og innflutningur frá öðrum 

aðildarlöndum ESB verður frjáls að svo miklu leyti sem ekki verður samið um annað. 

Sérákvæði, sem samið verður um, vegna sérstöðu Íslands og íslensks landbúnaðar 

gefur frávik sem tekur tillit til íslenskra aðstæðna. 

Þátttaka Íslands í alþjóðlegu samstarfi hefur opnað möguleika okkar á 

innflutningi búvara í auknum mæli en hér var áður fyrr. Innflutningurinn hefur enn 

sem komið er ekki þrengt að innlendri framleiðslu fyrir utan garðyrkjuna þar sem 

íslenskar garðyrkjuafurðir deila markaðnum með innflutningi og búa því við stöðuga 

samkeppni.  

 

 

 

                                                
62 Georg Ottósson (2008) munnleg heimild 
63 Eiríkur Bergmann (2009) 
64 Bændasamtök Íslands (2008) 
65 Utanríkisráðuneytið (2009) 
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3.1.1 Raforkuverð 

 
Við gerð aðlögunarsamningsins var ákveðið að heildarnotkun til lýsingar yrði greidd 

niður að hámarki 1,08kr./kWst hjá garðyrkjubændum, en í samningnum var ekki tekið 

tillit til aukningar á þeirri raforkunotkun sem varð á milli ára. Hún nam 31.7% frá 

árinu 2003 til 2008.66 Snemma árs 2009 var svo ákveðið að færa niðurgreiðslur í 67% 

af dreifingarkostnaði frá og með febrúarmánuði. Áætlað var að þetta ætti eftir að 

hækka raforkukostnað lýsingarbænda um 22% í þéttbýli og 30% í dreifbýli.67 

Garðyrkjubændur stóðu fyrir þeirri staðreynd að þurfa draga úr framleiðslu sinni 

vegna of hás raforkuverðs, á meðan markaðurinn var á sama tíma tilbúinn til að kaupa 

meira. Til að mynda þá dró úr framleiðslu á tómötum um 17% árið 2008 vegna 8% 

sparnaðar á lýsingu í gróðurhúsum.68 Á þeim tíma dró ekki úr eftirspurn og því jókst 

innflutningur á móti. Samkvæmt Þórhalli Bjarnasyni, formanni Sambands 

garðyrkjubænda, var mikil hræðsla í greininni sökum hækkaðs verðs á raforku, þar 

sem bændur hefðu jafnvel neyðst til að draga úr framleiðslunni eða hætta með öllu.69  

Rafmagnsverð spilar mjög stórt hlutverk í samkeppnishæfri ræktun í gróðurhúsum í 

framtíðinni. Ef grænmetisframleiðendur hefðu ekki fengið stuðning við þennan 

kostnaðarlið og innganga í ESB yrði að veruleika, er ekki öruggt að þeir gætu verið 

samkeppnishæfir við önnur lönd þegar kæmi að verði til neytenda.  

Núna hefur Samband garðyrkjubænda samið við Orkusöluna og Orkuveitu 

Reykjavíkur til næstu fimm ára um að ylræktendur fái afslátt af orku til sín sem mun 

leiða til hagsmuna fyrir bændurna.70 

 

3.2 Innganga í ESB – landbúnaður 

 
Hin almennu skilyrði til landbúnaðar á Íslandi hljóta að vera mun erfiðari út frá 

náttúrufræðilegum forsendum heldur en á norðurslóðum í Finnlandi og Svíþjóð. Að 

hinu leytinu er fábreytnin í landbúnaðinum hér miklu meiri en annars staðar í Evrópu 

og mótast það að mestu af ytri aðstæðum. Þetta eru þær forsendur sem yrði að 

                                                
66 Bændasamtök Íslands (2010) 
67 Utanríkisráðuneytið (2009) 
68 Bændablaðið (2009) 
69 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir (2009) 
70 Bændasamtök Íslands (2010) 
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skilgreina vel svo þær nýttust í aðildarsamningum. Ef ekki yrði samið sérstaklega um 

undanþágur má gera ráð fyrir að innlend landbúnaðarframleiðsla yrði fyrir verulegri 

samkeppni frá evrópskum framleiðendum við aðild að ESB. 

Ef engar aðlagarnir væru gerðar á landbúnaðarstefnu milli ESB og Íslands 

myndi ESB einfaldlega taka mið af þeirri íslensku sem myndi meðal annars hafa í för 

með sér að innflutningur á landbúnaðarafurðum frá ríkjum ESB yrði frjáls og óheftur, 

ef ekki væri um annað samið. En þar sem matvælaverð er aðeins hærra á Íslandi en í 

ríkjum ESB ætti verðlag á landbúnaðarafurðum í íslenskum verslunum að lækka 

þegar menn fara að flytja inn ódýrari landbúnaðarvörur samhliða aðild að 

Evrópusambandinu.71 Megin ástæða þess að matvælaverð er svona hátt á Íslandi eru 

miklir verndartollar og aðrar innflutningshindranir, fjarlægðin frá 

innflutningsmörkuðum og fámenni þjóðarinnar sem hamlar samkeppni.72 

Sérstaða íslensks landbúnaðar er umtalsverð. Ísland er talið harðbýlt og 

strjábýlt, enda eru bara rúm 50% af heildarflatarmáli landsins gróið land. 73 

Framleiðni landsins er minni en hjá nágrannalöndunum. Strandloftslag gerir sumrin 

svöl og jarðvegsgerð einkennist af háu hlutfalli ösku og gerir jarðveginn viðkvæman 

fyrir rofi.74 Af þessum ástæðum eru miklar líkur á að við myndum fá 

harðbýlisstyrkinn (LFA) frá ESB.  

Ísland er allt staðsett norðan 62. breiddargráðu75 þannig að Norden Aid. 

styrkur stæði landbúnaðinum ábyggilega einnig til boða líkt og hinum 

Norðurlöndunum ef kæmi til samninga, en Íslendingar þurfa sjálfir að kosta og sækja 

um þessa undanþágu. 

Kostnaður Íslendinga við inngöngu gæti verið í kringum 10 milljarðar á ári 

eða u.þ.b. 1% af landsframleiðslu, en samkvæmt endurgreiðslukerfi 

Evrópusambandsins fáum við til baka í formi styrkja 7,5 miljarða kr. inn í samfélagið, 

stór hluti af því færi til landbúnaðar. EES samningurinn og EFTA samstarfið kostar 

þjóðina nú þegar 1,5 milljarða kr á ári þannig að nettó aukningin sem Ísland myndi 

greiða vegna aðildar að Evrópusambandinu væri einn milljarður.76 

                                                
71 Eiríkur Bergmann (2009) 
72 Eiríkur Bergmann (2009) 
73 Hagþjónusta landbúnaðarins (2009) 
74 Utanríkisráðuneytið (2009) 
75 Auðunn Arnórsson (2009) 
76 365 (á.á) 
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Samkvæmt skýrslu Deloitt & Touche frá árinu 200377 er ályktað að stuðningur 

við landbúnað frá ESB til Íslands gæti orðið á bilinu 2,2 til 3,0 milljarðar á ári ef 

Ísland gerðist aðili að ESB. Útreikningar Deloitt & Touche miðast við framlög ESB á 

ársverk í landbúnaði í fimm aðildarríkjum ESB. Ekki kemur fram í skýrslunni hversu 

mikið af því mun sérstaklega renna til grænmetisframleiðslu. Gera má samt ráð fyrir 

einhverjum greiðslum á grundvelli landbúnaðarstefnunnar, en þær munu að öllum 

líkindum vera mjög takmarkaðar.  

Þegar á heildina er litið er ekki unnt að áætla með fullri nákvæmni hvaða 

fjárhæðir íslenskur landbúnaður fengi frá ESB þar sem nokkuð ósamræmi er á milli 

skýrslu Deloitt & Touche og skýrslu frá árinu 2000 sem utanríkisráðuneytið lét gera 

fyrir sig undir ritstjórn Halldórs Ásgrímssonar. Þar segir í niðurstöðum að ætla mætti 

að stuðningur ESB við íslenskan landbúnað og mótframlög íslenskra stjórnvalda gæti 

numið allt að 5 milljörðum kr., af því gefnu að skilgreiningar á harðbýli og 

stuðningsbærri framleiðslu sé sambærileg við það sem Finnar fengu. Þar er einnig 

talað um að möguleiki sé fyrir því að veita innlenda viðbótarstyrki, bæði tímabundna 

og varanlega.78 

Íslensk stjórnvöld eiga að geta nýtt sér fordæmi Finna til grænmetisræktunar, ef 

kemur til aðildarviðræðna við ESB. Spurningin er bara sú hversu mikið íslensk 

stjórnvöld vilja styrkja slíkan landbúnað þar sem litlir sem engir styrkir fengjust beint 

frá ESB til málaflokksins. 

                                                
77 Deloitte & Touche (2003) 
78 Halldór Ásgrímsson (2000) ritstj. 
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3.3 Fimm krafta líkan Porters 
 
Hér fer á eftir greining á arðsemi garðyrkjugreinarinnar ef af inngöngu verður í ESB. 

Greiningin verður gerð út frá kenningum Michael E. Porters og Fimm krafta líkaninu 

sem hann setti fram.  

 

 
Mynd 2 Fimm krafta líkan Porters (Heimild: Thompson og Strickland) 
 

3.3.1 Samkeppni innan greinarinnar 
Sterkasta aflið er yfirleitt það sem keppir um stöðu og hollustu við viðskiptavininn á 

vörum og þjónustu. Þær leiðir sem eru farnar til að ná meiri markaðshlutdeild eru að 

lækka verð, auka þjónustu, ábyrgjast vörur og þjónustu, kynna vörur sínar og 

þjónustu, markaðssetja nýjungar og bjóða nýja álitlega eiginleika vöru og þjónustu. 

Samkeppni getur bæði verið vinaleg og fjandsamleg og fer það eftir því hve oft og 

hver hart félög nýta sér tækifæri til að ógna hagnaðarvon samkeppnisaðilanna. Mikil 

samkeppni þýðir að þessi samkeppniskraftur er sterkur og hefur það áhrif til lækkunar 

á hagnaðarvon greinarinnar.79  

                                                
79 Thompson og Strickland (2001) 
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Garðyrkjan á Íslandi:  

Lítil samkeppni ríkir innan græna geirans hér á landi og hefur það leitt til að skilaverð 

til framleiðenda hefur hækkað verulega á grænmeti, einnig gætir áhrifa frá frjálsum 

markaði yfir uppskerutímann. Markaðsaðstæður og opnun markaðarins hefur hvatt 

framleiðendur til hagræðingar í rekstri og fjárfestingar á lömpum til lýsingar til að 

auka nýtingu annarrar fjárfestingar og lækka þannig framleiðslukostnað, kemur líka 

inn í þessa grænmetishækkun til neytandans. Veikur kraftur = meiri hagnaðarvon. 

 

3.3.2 Möguleg innkoma í greinina 
Ný framleiðslugeta, trygging á stöðu á markaði og auðlindir sem keppa þarf um fylgja 

nýjum aðilum sem koma á markaðinn. Möguleg innkoma mótast meðal annars af 

aðgangshindrunum og þeim viðbrögðum sem vænta má af þeim aðilum sem fyrir eru í 

greininni. Til að gera grein fyrir nokkrum aðgangshindrunum má nefna 

stærðarhagkvæmni, útilokun á tæknilegri- eða sérhæfðri þekkingu, áhrif 

lærdómsferils, krafur vörumerkja og hollusta kaupenda, fjárfestingarþörf, 

kostnaðarmismunun, aðgangur að dreifileiðum, lög og reglugerðir, tollar og 

viðskiptahindranir.  

Aðgangshindranir gera talist annaðhvort miklar eða litlar allt eftir því hversu 

sterkri stöðu innkomuaðilinn er í og hversu sterkir aðilarnir eru sem fyrir eru á 

markaðinum. Ef þeir eru sterkir er erfiðara fyrir innkomuaðilana að komast inn en 

auðveldara ef þeir eru veikir. Til þess að komast að því hve sterk innkoma nýrra aðila 

er þarf að kanna hvort hagnaður í greininni sé aðlaðandi. Ef hann er óaðlaðandi þá er 

samkeppnisafl nýrra aðila í greinina veik. Ef hann er á hinn bóginn aðlagandi og ný 

fyrirtæki hafa það sem til þarf til að takast á við markaðinn þá eykur það 

samkeppnina. Þeir aðilar sem fyrir eru á markaðinum verja stöðu sína af meiri hörku 

ef hætta er mikil á inngöngu nýrra aðila. Litlar inngönguhindranir þýða að þessi 

kraftur er sterkur og minnkar það hagnaðarvon í greininni.80  

 

                                                
80 Thompson og Strickland (2001) 
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Garðyrkjan á Íslandi: 

Aðgangshindranir eru tiltölulega litlar inn á grænmetismarkaðinn þar sem íslensk 

framleiðsla er lítil í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir og langan tíma getur tekið að 

fjölga í honum þar sem erfitt er fyrir nýja aðila að setja á fót nýtt garðyrkjubýli. Því 

fylgir mikill stofnkostnaður og krefst mikillrar tæknilegrar- og sérhæfðrar þekkingar 

hjá viðkomandi aðila. Auðveldara verður fyrir innflutningsfyrirtæki að flytja inn 

erlent grænmeti ef verður af inngöngu þar sem tollar verða alfarið niðurfelldir. 

Áhrifanna gætir samt lítið á t.d agúrkum, tómötum og papriku þar sem nú þegar er 

búið að fella niður tollar á þessum tegundum. Á móts við þessa sterku krafta hefur 

íslenskt grænmeti byggt upp góða ímynd í hugum neytenda sem og 

vörumerkjavitundin er mikil á hinu íslenska grænmeti sem er ,,Sérmerkt þér“. Helstu 

áhrifavaldar að því er ferskleiki vörunnar, sem stafar af nálægðinni við markaðinn, 

sem og hár gæðastuðull vörunnar. Ég tel að þessi atriði vegi upp á móti hvort öðru og 

kraftarnir standi því í stað. 

 

3.3.3 Samkeppni frá staðkvæmdarvörum/þjónustu 
Til þess að gera sér grein fyrir því hve mikil samkeppnin er við staðkvæmdarvörur er 

nauðsynlegt að taka tillit til þriggja þátta. Þessir þættir eru verð staðkvæmdarvöru, 

hversu vel hún kemur í stað vörunnar sem hún á að geta leyst af hólmi og hversu 

auðvelt það er að skipta um vöru.  

Slíkar vörur geta gert framleiðendum lífið leitt, enda eru þær stundum boðnar 

á lægra verði. Til að geta keppt við þær getur þurft að eyða fé í auglýsingar, farið út í 

breytingar á vörunni eða aðrar aðgerðir til að halda í sömu markaðshlutdeild. 

Til að kanna hversu auðvelt það er að skipta yfir í staðkvæmdarvöru þarf að meta 

upphafskostnað sem verður við það að taka við nýrri vöru. Álitlegar 

staðkvæmdarvörur þýðir að þessi kraftur er sterkur og minnkar það hagnaðarvon í 

greininni.81  

 

                                                
81 Thompson og Strickland (2001) 
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Garðyrkja á Íslandi: 

Staðkvæmdarvörur fyrir íslenskt grænmeti verður að teljast erlent grænmeti, og þá 

kannski sér í lagi erlent lífrænt grænmeti. Þar sem íslenskt grænmeti er ræktað undir 

ströngu gæðaeftirliti og í flestum tilvikum notaðar vistvænar varnir. Einnig er gengið 

þannig að þessar vörur eru nokkuð dýrari en íslenskt grænmeti. Tel ég að þessi kraftur 

sé frekar veikur fyrir greinina og þannig nokkuð mikil hagnaðarvon.  

 

3.3.4 Samkeppnisstaða frá birgjum 
Samband birgja og kaupanda getur lýst sér í sterkri eða veikri samkeppnislegri stöðu. 

Áhrif á það getur verið hvort birgjar eru í stöðu til þess að semja um og hafa áhrif á 

skilmála og skilyrði sér í hag í birgðasöfnun, ásamt því hve náið og gott samstarf 

birgjar og kaupandi eiga í atvinnugreininni.  

Þegar birgjar sjá um að útvega vörur sem eru fáanlegar á opnum markaði frá 

fleiri mismunandi birgjum hafa þeir lítið að segja og geta lítið beitt sér þegar kemur 

að því að semja við kaupendur. Kaupendur hafa oftar en ekki fleiri en einn birgja til 

þess að viðhalda líflegri samkeppni, eins er staða birgja verri ef staðkvæmdarvara er 

til staðar sem gerir fyrirtækjum auðveldara um vik að leita annað. Það er nokkuð 

augljóst ef kaupandinn er mjög stór viðskiptavinur þá hefur birginn mikilla hagsmuna 

að gæta með því að halda sem bestu sambandi þeirra á milli og því verður þessi 

kaupandi oftar en ekki ráðandi í viðskiptunum. Að sama skapi getur staða birgja verið 

sterk ef um vöruaðgreiningu er að ræða og fáir birgjar á markaðinum. Þá liggur ljóst 

fyrir að kaupendur geta verið að vissu leyti háðir þeim birgja sem býður upp á vöru 

sem erfitt eða útilokað er að nálgast annars staðar. Það sama má svo segja ef 

innkaupin skipta miklu máli í framleiðslu hjá kaupanda þá gæti birginn haft sterkari 

stöðu til viðræðna og samninga. Þeim mun stærri og sterkari sem birgjar eru þeim 

mun betra er það fyrir markaðinn. Sterk samkeppnisstaða birgja þýðir að þessi kraftur 

er sterkur og minnkar það hagnaðarvon í greininni.82  

 

                                                
82 Thompson og Strickland (2001) 
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Garðyrkja á Íslandi: 

Ég mundi telja að birgjar hafa frekar veika samningsstöðu á markaðinum. 

Garðyrkjubændur geta ekki farið á marga staði þegar kemur að innkaupum, 

sérstaklega fyrir vörur sem eru sérstakar og sjalgæfar fyrir reksturinn, þar sem fáir og 

stórir aðilar sitja að samningaborðinu. Með innkomu frá erlendum aðilum gæti 

fjölbreytileiki aukist, verðlag lækkað og samningsstaða birgja þ.a.l. minnkað . Veikur 

kraftur = meiri hagnaðarvon 

 

5. Samkeppnisstaða frá kaupendum 

Staða kaupenda getur skipt miklu máli þegar kemur að því að semja og hafa áhrif á 

skilyrði og skilmála svo að viðskiptin geti verið þeim í hag frekar en öfugt. Þetta getur 

ráðist að því hvernig sambandið er milli kaupenda og seljenda. Sterk samkeppnisstaða 

kaupanda er fyrir hendi ef hann kaupir megnið af framleiðslu greinarinnar. Sama má 

má segja ef kaupandi getur farið með viðskipti sín annað, þá þurfa seljendur oft að 

koma til móts við kaupendur og hafa þá kröfur og óskir kaupenda sem aðalatriði fram 

fyrir sínar eigin hagsmuni. Ef um fáa kaupendur er að ræða þá er mun efiðara fyrir 

seljandann að finna staðgengil fyrir kaupanda ef honum settur í hug að fara eitthvað 

annað. Það verður til að seljandinn býður viðskiptavininum sínum ýmis hlunnindi til 

að halda í hann. Sterk samkeppnisstaða kaupenda þýðir að þessi kraftur er sterkur og 

minnkar það hagnaðarvon í greininni.83 

 

Garðyrkja á Íslandi: Fyrirtæki sem kaupa grænmeti á markaðinum eru fá og stór í 

greininni og geta viðskiptavinir þeirra haft frekar lítil áhrif á samningum, en á móti 

kemur verður tiltölulega auðvelt með að flytja inn vörur þegar tollar hafa verið 

afnumnir við inngöngu. Ég mundi telja að samningsstaða kaupanda sé þó nokkuð 

sterk og minnkar því hagnaðarvona innan greinarinnar. 

 

Samkvæmt Thompson og Strickland þá minnkar hagnaðarvonin og atvinnugreinin 

verður óaðlaðandi eftir því sem fleiri öfl verða sterkari. Ef við tökum kraftana saman í 

þessari greiningu þá virðist þónokkur hagnaðarvon innan grænmetisgreinarinnar og 

tiltölulega góðir möguleika að fyrir nýja aðila að hastla sér völl á markaðinu, þá 

                                                
83 Thompson og Strickland (2001) 
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sérstaklega ef þeir koma að utan og þurfa ekki að koma sér upp garðyrkjustöð frá 

grunni.  

 
 
 

3.4 Líkleg áhrif - garðyrkjan 

 

Ef Íslendingar ganga í ESB verður búvörumarkaður hér á landi hluti af innri makaði 

ESB með tilheyrandi niðurfellingu tolla. Þessu fylgir verulegar lækkanir á verði til 

framleiðenda hérlendis. Reynsla Finna bendir einnig til nokkurrar verðlækkunar til 

neytenda. Hver áhrifin á framleiðslu grænmetis verður ræðst annars vegar að því hve 

miklar þessar verðlækkanir verða og hins vegar hvort auknum styrkjum verður beint 

til landbúnaðarframleiðslu og hvernig þeir dreifast milli framleiðenda. 

Innan garðyrkjunnar eru mismunandi búgreinar. Sumar hafa eingöngu 

tollavernd, aðrar eingöngu beingreiðslur og enn aðrar enga vernd.  

Þannig að sjá má að með inngöngu í ESB munu áhrifin verða mismunandi á einstaka 

búgreinar. Íslensk framleiðsla á útiræktuðu grænmeti og kartöflur njóta tollaverndar 

þegar framleiðslan annar eftirspurn. Þetta þýðir að þegar íslenskar vörur eru ekki á 

markaðnum er leyfilegt að flytja inn þessar vörur án tolla. Áhrif á þessar tegundir 

grænmetis ræðst af stuðningi frá stjórnvöldum.84 Tómata- og agúrkuframleiðsla 

stendur einna best að vígi ef að inngöngu verður, svo framarlega sem að beingreiðslur 

í núverandi mynda lækka ekki, en von er á áframhaldandi stuðningi svo lengi sem að 

ástandið helst óbreytt í samfélaginu.85 

Í þessari umræðu tel ég skipta miklu máli fyrir landbúnaðinn að hve miklu 

leyti íslensk stjórnvöld sækjast í að viðhalda núverandi styrkjum á grundvelli 

norðurslóða- og harðbýlisstyrkja. Samningsmarkmið og krafa stjórnvalda þarf því að 

vera skýr og hnitmiðuð. 

Gæði hinnar innlendu grænmetisframleiðslu skiptir einnig sköpum í 

samkeppninni við innflutt grænmeti og tel ég að við aðild að ESB gæti hin innlenda 

framleiðsla haldið markaðshlutdeild sinni í mörgum mikilvægum tegundum 

grænmetis, t.a.m. agúrku- og tómatarækt. Þetta hefur sýnt sig nú þegar, þar sem 

tollkvótar hafa verið opnir og tollfrjálsir, en lítill innflutningur hefur átt sér stað á 
                                                
84 Bændasamtök Íslands (2009) 
85 Georg Ottósson (2010) munnleg heimild 
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þessum tegundum (sjá myndir 3-5). Það er spurning hvort það sé nokkuð langt í að 

við verðum orðin sjálfbær í framleiðslu á þessum tegundum, eða jafnvel farin að 

stunda útflutning.  

 

Mynd 3 Hlutfall innlendrar framleiðslu tómata 2001 – 2008 (Heimild: Bændasamtök Íslands) 

 

 

Mynd 4 Hlutfall innlendrar framleiðslu gúrku 2001 – 2008 (Heimild: Bændasamtök Íslands) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Innfluttningur 545,909 641,525 671,811 667,824 571,053 521,236 704,882 646,285 
Tómatar 964,328 922,600 1,073,900 1,317,607 1,508,458 1,724,300 1,602,800 1,621,400 

Hlutfall innlendrar framleiðslu tómata 2001-08 í þús. kg 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Innfluttar gúrkur 81,110 193,114 217,080 292,580 144,246 273,127 209,007 104,545 
Gúrkur 1,049,043 1,012,000 936,400 940,700 1,147,100 1,123,900 1,343,000 1,516,400 

 Hlutfall innlendrar framleiðslu gúrku 2001-08 í þús kg 
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Mynd 5 Hlutfall innlendrar framleiðslu papriku 2001 – 2008 (Heimild: Bændasamtök 
Íslands) 

 

Þegar ég spurði viðmælanda minn Georg Ottósson stjórnarformann Sölufélags 

garðyrkjumanna, hver hans afstaða væri til inngöngu Íslendinga í Evrópusambandið, 

sagðist hann þurfa að skoða vel allar hliðar málsins áður en hann geti tekið upplýsta 

ákvörðun. Um áhrifin á tómata- og agúrkuframleiðslu taldi hann að 

grænmetisframleiðendur væru vel í stakk búnir að hefja samkeppni við innflutninginn 

sem fylgir aðild. Hann ítrekaði að möguleikarnir í framtíðinni væru margir, bæði í 

framleiðsluaukningu og útflutningi á einhverjum framleiðslutegundum, þá nefndi 

hann tómatana í því samhengi.86 

Reynslan hefur einnig sýnt að þjóðartryggð og trú á gæði innlendrar 

framleiðslu gerir innlendum framleiðendum kleift að ná hærra verði fyrir afurðir sínar 

en fæst fyrir innfluttar. Þetta kom í ljós í norrænu grannlöndunum okkar. Að öllum 

líkindum gildir þetta ekki síður hér á landi a.m.k. varðandi flestar afurðir. Styrkir þetta 

samkeppnisstöðu okkar á innlendu grænmeti. En ekki má gleyma því að út frá Fimm 

krafta líkani Porters þá gæti þessi markaður, grænmetismarkaðurinn á Íslandi verið 

aðlaðandi fyrir utanaðkomandi aðila ef að markaðurinn mundi opnast.  

Niðurstöður úr skýrslu utanríkisráðuneytisins frá árinu 2009 um íslensk bú í 

finnsku umhverfi segir að væntanlegur grunnstuðningur við bændur innan CAP 

bendir til þess að tekjur búanna dragist verulega saman vegna lækkandi afurðaverðs 

og verðlækkana til bænda. Tekjur bænda munu því minnka að einhverju leyti. Á hinn 
                                                
86 Georg Ottósson (2009) munnleg heimild 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Innflutt paprika 493,604 640,858 799,017 889,391 967,176 1,110,971 1,212,800 1,154,409 
Paprika 195,461 159,400 78,700 97,069 125,939 131,000 146,700 169,700 

Hlutfall innlendrar framleiðslu papriku 2001-08 í þús kg 
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bóginn munu norðurslóðastuðningur eins og finnskir bændur fengu draga verulega úr 

þessum tekjumun og jafnvel gera suma bændur jafn vel eða betur setta en þeir eru í 

dag.87 

En það er augljóst að útreikningar á framlögum ESB til landbúnaðar hér á 

landi eru og munu verða háðir mikilli óvissu. Það verður ekki fyrr en að 

samningsviðræðum loknum að hægt verður að sjá endanlega hvaða styrki og 

upphæðir Íslendingar fá í samninga sína. Því betur sem íslensk stjórnvöld þekkja 

landbúnaðarstefnu ESB, því betri samningum verður náð.  

Út frá þessu get ég verið sammála viðhorfi Bændasamtaka Íslands og 

viðmælendum mínum þegar ég segi að áhrif á ræktun tómata-, agúrkna og paprikna í 

gróðurhúsum verði ekki mikil, þegar kemur að því að tala um líkleg áhrif á 

framleiðsluna ef við göngum í Evrópusambandið.  

 

                                                
87 Utanríkisráðuneytið (2009) 
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4 Lokaorð 
 
Það er ljóst að aðild Íslendinga að Evrópusambandinu mun hafa veruleg áhrif á 

íslenskan landbúnað, mismunandi þó á milli búgreina. En það er hins vegar erfitt að 

skilgreina hvað þessi áhrif munu þýða og hvaða aðlögun verður gerð að hinni 

sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins.  

Grundvallar þáttur í stefnu finnskra landbúnaðaryfirvalda er byggður á því 

sjónarmiði að finnskur landbúnaður sé ekki að fullu samkeppnishæfur við evrópskan 

og því verði að styrkja hann sérstaklega. Þetta sjónarmið kom fram í 

samningsviðræðum þeirra, eins og fram hefur komið. Því fór að hlutfallslegt framlag 

Finna til landbúnaðar er meira en hjá öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins. Þó 

kemur það á óvart að Finnar eru ekki að fullnýta heimildir til styrkja sem ESB hefur 

úthlutað þeim  

Það sem vakti athygli mína í skýrslu utanríkisráðuneytisins frá árinu 2003, var 

sú staðreynd að þrátt fyrir mikla gagnrýni á skrifræði sem virðist einkenna ESB, 

virðist tónninn hjá finnskum bændum og hagsmunaaðilum þeirra við inngöngu í 

sambandið ekki sérstaklega neikvæður og jafnvel jákvæður. Jafnframt fór mjög mikil 

vinna í að sannfæra menn í Brussel um sérstöðu landbúnaðarins í Finnlandi.  

Einnig fannst mér undarlegt að komast að þeirri staðreynd að 

gróðurhúsalandbúnaður er ekki sérstaklega mikið styrktur af ESB í Finnlandi. Þetta 

ýtir enn frekar undir það hversu mikilvægt er að sækja um þessa styrki, 

harðbýlisstyrkinn og stuðning við norðlægan landbúnað, þegar kemur að 

aðildarviðræðum um inngöngu í Evrópusambandið. Einnig þurfum við að gera þá 

kröfu um að vera fullir þátttakendur í beingreiðslukerfinu sem ESB er með og vera 

fullgildir þátttakendur í landbúnaðarstefnu ESB. Hvaða fjárhæðir í formi styrkja það 

verður, er ómögulegt að segja til um, en eins og kom fram að ofan þá gætir nokkurs 

misræmis í skýrslum um útreikning á landbúnaðarstyrkjum. Ef markaðurinn mundi 

opnast til Íslands þá væri þetta nokkuð aðlaðandi markaður fyrir utanaðkomandi aðila 

sem mundi ýta enn frekar undir samkeppni í greininni, sem mundi vonandi verða til 

góðs fyrir markaðinn í heild.  

Þannig er nokkuð ljóst að garðyrkjan mun koma misvel út úr 

samningaviðræðum við ESB, en líkleg áhrif á tómata- og agúrkuframleiðslu verða að 
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líkindum engin þar sem núverandi markaðsaðstæður munu lítið sem ekkert breytast 

fyrir þessar tegundir. 
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