
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. 

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 

inngöngu í ESB fyrr en að lokinni aðildarumsókn og þegar einhver reynsla er komin 

af innleiðingu landbúnaðarstefnunnar hér á landi. 

 


