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Abstract 
A lot of discussions about the applying of Iceland to the European Union have been held in the past 

and they are still ongoing. Especially belonging the Agricultur, which is a very important part for 

the Iceland economy, not only because it is the main producer of food in Iceland, also it gives work 

to a lot of people. Last summer the horticulturfarmers in Iceland orderd a research at the university 

of Iceland to find out whether the farmers are positive or negativ for the idee of being a member in 

the European Union. The result of study was very negative.  

This study was using Finland for comparison. After Finlands entring to the EU, the standard in the 

agricultur or espescially in the horticultur has been getting worse, though not much. The EU has 

very strict rules for the agricultur and these rules are written down in the Common Agriculture 

Policy. This policy has been criticied a lot, especially from the taxpayers, because it is a subvention 

and in total to expensive. So now the CAP is going to change after 2013.  

The result of this research shows that the horiculturs are still very negative in respect to the EU. The 

most important reasons for that is mainly in the being afraid of the raising and hard competition 

witin the EU or when being member of the EU. Especially the famers producing flowers and those 

farmers which are not producing not in glashouses. A very large lack of information about the pro 

and cons about the EU is a big problem for the farmers.  

 

Keywords: Horticulture, European Union, Iceland, negative, changes 
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Útdráttur 

Sumarið 2011 byrjuðu samningaviðræður á milli Íslands og Evrópusambandsins varðandi aðild 

Íslands. Síðan þá hefur verið mikið rætt og mikið spáð hvað verður, hvað gæti gerst, og þá 

sérstaklega í landbúnaði. Í garðyrkjunni er búið að taka næsta skref og kanna hvernig viðhorf 

hennar er gagnvar inngöngu í ESB. En útkoman var mjög neikvæð. Finnland var notað sem 

samanburðar og staðan þar er eftir aðild að ESB er aðeins búin að versna, en þó ekki mikið.  

Íslendingar hafa sett mikið í markaðssetningu á íslenskum garðyrkjuaðfurðum og er það búið að 

skila góðum árangri,samt er ákveðin hræðsla við þá samkeppni sem mun koma við inngöngu í ESB. 

Evrópusambandið er með ákveðna landbúnastefnu sem heitir Common Agricultur Policy,og er hún 

m.a. reglugerð um rekstur búgarða. Auk þess inniheldur hún reglur um beingreiðslur og styrki til 

bænda. Mikið hefur verið að kvartað yfir henni, að hún sé of dýr fyrir skattgreiðendur. Það er 

ástæðan fyrir því að það þurfi að breyta henni og aðlaga hana betur að nýjum kringumstæðum. 

Niðurstaðan í þessari ritgerð er sú að garðyrkjubændur eru mjög hræddir um að missa sitt við 

inngöngu í ESB, sérstaklega þeir bændur sem eru með blómarækt, útirækt, þar sem þeirra 

uppskerutími er ekki jafn langur og hjá öðrum löndum innan Evrópusambandsins. Að þeir geti ekki 

staðist samkeppni sem kemur utan frá ef Ísland fær ekki ákveðna sérstöðu þegar kemur að 

samningum.  

En þó er ekki allt neikvætt,íslenskir garðyrkjubændur eru tilbúnir til að taka við Evrópusambandinu 

ef það er til í að koma á móts við þá við aðild. Eins og að hjálpa íslenskum garðyrkjubændum við 

að standast samkeppni frá öðrum löndum innan ESB.  

 

 

Lykilorð: Garðyrkju, Evrópusambandið, Ísland, Neikvæð, Breyting 
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1 INNGANGUR 
Sumarið 2011 gaf Háskóli Íslands út skýrslu, þar sem búið var að kanna stöðu íslenskra 

garðyrkjubænda eftir inngöngu Íslands í ESB. Til að kanna hvernig hugsanleg staða íslenskrar 

garðykjuræktenda gæti orðið, var notast við stöðu Finnlands eftir aðild að Evrópusambandinu. 

Þegar það var gert kom út, að staða íslenskra garðyrkjubænda var afar neikvæð. Enda sýndu 

skrýslur að staða finnskra garðyrkjubænda hafi versnað eftir aðild og þá  sérstaklega í útirækt og 

blómarækt.  

Markmið verkefnisins hér er að kanna af hverju staðan er svona afar neikvæð, hvert er mat bænda á 

bakvið og er hugsanlega eitthvað til sem ESB gæti boðið upp á til að viðhorf bænda yrði jákvæðara. 

Spurning rannsóknarinnar var: “Af hverju eru íslenskir garðyrkjubændur svo neikvæðir á inngöngu 

Íslands í ESB og hvað gæti ESB boðið þeim svo þeir skipti um skoðun.“ Til að svara spurningunni 

var notast við fræðilegt efni, kanna hvernig staðan er núna  á Íslandi og hvernig staðan er innan 

ESB. En auk þess var skoðuð  sérstaða annarra landa, sem búa ekki við sama loftslag og Ísland en 

eru í sömu aðstöðu,  með tilliti til mikilvægi landbúnaðar og að vera eyja. 

Aðalparturinn er spurningakönnunin, sem gefur persónulegri innsýn í hugarheim  garðyrkjubænda 

hér á Íslandi og sýnir fram á  hvaða hlutir það eru, sem gera þessa neikvæðu afstöðu á  móti 

Evrópusambandinu.  
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2 ÍSLAND 

2.1 Tengsl Íslands og Evrópusambandsins 

Mikil tengsl eru nú þegar á milli Íslands og Evrópusambandsins. Samkvæmt Forsætisráðuneytinu 

eru 80% af lögum og gerðum ESB nú þegar notuð á Íslandi. Um það bil 70% af útflutningi frá 

Íslandi fer til ESB ríkjanna og tæplega 60% af innflutningi til Íslands kemur frá ESB ríkjunum. 

Auk þessara tengsla er Ísland líka aðili í  Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA), Evrópska 

efnahagssvæðinu og Schengen-sáttmálanum.  

EFTA var stofnað árið 1960 af Austurríki, Bretlandi, Danmörku, Noregi, Portúgal, Sviðþjóð og 

Sviss. Síðar komu Finnland, Ísland og Lichtenstein líka inn í EFTA. Í dag eru EFTA-ríkin eingöngu 

Ísland, Lichtenstein, Noregur og Sviss. Hin ríkin eru aðilar að Evrópusambandinu. Samkvæmt 

EFTA-samningnum hafa ríkisborgarar þessara ríkja rétt til komu, atvinnu og búsetu í öðrum 

aðilaríkjum samningsins og einnig hafa þeir rétt til að bjóða fram þjónustu sýna í tiltekinn tíma og 

rétt til jafnræðis. Það þýðir í einföldum orðum að ef ríkisborgari EFTA kemur til annars EFTA land 

verður það land að veita honum sömu aðstoð og þeirra eigin ríkisborgarar fá.  

 

Mynd 1: Viðskiptasambönd við EFTA  
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1994 tók EES-samningurinn gildi. EES er fríverslunarsamningur á milli EFTA-ríkjanna og 

Evrópusambandsins. Samkvæmt Forsætisráðuneyti er markmið EES-samningsins að „stuðla að 

stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði 

og eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópsk efnahagssvæði“.  

Til að ná þessum markmið stendur í fyrstu grein EES-samningsins að þetta samstarf skuli fela í  sér 

frjálsan flutning af vörum, fólki, þjónustu og fjármagni auk þess að komið verði á kerfi sem tryggir 

að samkeppni raskist ekki og að reglur þar að lútandi verða virtar af öllum. Svo felur samningurinn 

líka í sér nánari samvinnu á öðrum sviðum. Svo sem á sviði rannsókna og þróunar, umhverfismála, 

neytendamála ásamt menntunar og félagsmála.  

Við gerð samningsins var gert eitt grundvallaskilyrði, um að samningaraðilar ESB og sérhvert 

EFTA-ríki héldi sjálfræði sínu til ákvarðanatöku. Þetta þýðir að ríkin framsali ekki löggjafarvald sitt 

til stofnana EES heldur er löggjafarvald áfram alfarið í höndum þjóðþings hvers lands. Þetta þýðir 

einnig að hver ný ákvörðun um breytingu á EES-reglum er því í rauninni nýr þjóðréttarsamningur.  

2001 tekur Schengen-sáttmálinn gildi á Íslandi. Í Schengen taka þátt 25 lönd  sem eru 22 ESB-ríki 

auk Íslands, Noregs og Sviss. Schengen felur í sér sameiginlegt eftirlit með landamærum Schengen-

ríkjanna og það þýðir að engin vegabréfseftirlit eru innan Schengenríkjanna. Löggild skilríki þarf 

samt sem áður að hafa með sér.  

2.2 Þróun garðyrkju 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í garðyrkju á Íslandi eftir árið 2000. Byrjunin á því var árið 2002 

með niðurfellingum á tollum á  þremur tegundum grænmetis: tómötum, gúrkum og papriku. Þessi 

breyting þýðir að enginn tollur er settur á innflutning á þessum þremur grænmetistegundum. Til að 

koma í veg fyrir því að íslensku garðyrkjubændurnir myndu tapa á þessi eða gætu ekki staðist aukna 

samkeppni var skrifað samtímis undir aðlögunarsamning milli garðyrkjusambandsins og íslensku 

ríkisstjórnarinnar.  

Samningurinn felur í sér fyrst og fremst að í þeim afurðum garðyrkjunnar þar sem tollvernd var 

aflýst var samið um árlegar beingreiðslur til bænda. Markmiðin með þessum aðlögunarsamningi eru 

að: 

• lækkað verð á afurðum garðyrkjunnar til neytenda hvort sem um er að ræða innflutta eða 
innlenda framleiðslu 
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• auka hagræði í greininni og veita til hagsbóta fyrir bæði neytendur og framleiðendur 

• Treysta tekjugrundvöll grænmetisframleiðenda 

• Auka tækifærin í markaðssetningu og framleiðslu á innlendu grænmeti þegar hún er til 
staðar af nægilegur magni og gæðum 

Árið 2007 voru svo gerðar aftur breytingar á tollalögum, sem var að tollurinn á fersku grænmeti 

sem var flutt inn til Íslands frá löndum sem eru ekki aðilar Evrópusambandsins var tekinn upp á ný. 

Þessi ákvörðun er í samræmi við samninginn um Evrópska efnahagssvæði. En enn er enginn tollur á 

grænmeti innflutt frá aðilaríkjum Evrópusambandsins.  

Eftir hrun bankanna árið 2008 voru greiðslur til bænda fyrir árið 2009 lækkaðar. Um mitt sumar 

árið 2009 var svo aðlögunarsamningur endurskoðaður og hann svo framlengdur um tvö ár eða til 

loka ársins 2013.  

2.3 Markaðssetning og framleiðsla 

Í íslenskri garðyrkju er engin sérstök landbúnaðarstefna til en frá árinu 2002 hefur verið fyllt 

markvissri stefnu í markaðssetningu. Það ár var ákveðin stefna tekin varðandi að koma íslenskri 

garðyrkju á framfæri. Fyrsta skrefið var sölufélag garðyrkjumanna (SFG), sem er í eigu 

Grænmetisframleiðenda. Þá var ákveðið að taka upp „Fánaröndina“, sem er merking alls íslensks 

grænmetis. Þetta var gert í þeim tilgangi að upplýsa neytendur um hvaða grænmeti þeir væru að 

kaupa, hvort það væri íslenskt eða innflutt grænmeti. Auk þessarar merkingar var ákveðið að hætta 

allri lausasölu á íslensku grænmeti en í stað þess að pakka þvi í hæfilegar magnpakningar fyrir 

neytendur. Ástæðan fyrir þessu er sú að á þessum tíma lék grunur á að íslensku og innfluttu 

grænmeti væri blandað saman í kassa.  

Samkvæmt Bjarni Jónsson átti  markaðssetning og fánaröndin ekki bara að koma í veg fyrir það að 

neytendur væru sviknir, heldur einnig að koma þeim skilaboðum til neytenda um að varan væri 

íslensk, fersk, holl og ræktuð án eiturefna. Notast er við lífrænar varnir (litlar pöddur eru látnar 

berjast gegn þeim sem ráðast á plöntunar og skemma þær).  

SFG hefur sett verulega mikla fjármuni í þessa markaðssetningu síðastaliðin 10 ár en síðan hafa 

bæst við blómabændur og garðplöntuframleiðendur sem einnig nota fánaröndina. Heildar upphæðin 

sem fór á þessum tíma í markaðssetningu  garðyrkjunnar er nú um 300 milljónir króna. En hægt er  

að sjá að þetta er að skila sér vel til garðyrkjubænda, því þó svo að verð íslenskrar vöru hafi alltaf 

verið hærra en á innfluttum vörum hafa Íslendingar alltaf keypt íslensku vörur frekar en erlendra 
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vörur. T.d. af öllum gúrkum sem neytt er á Íslandi eru 90% þeirra íslenskar og um 70% af 

tómötunum eru íslenskir.  

En til að sýna betur að markaðssetning íslenskra garðyrkjubænda er að skila árangri hefur t.d. 

framleiðsla af tómötum aukist um tæplega 70% frá árinu 2002. Einnig má nefna að framleiðsla á 

gúrkum hefur aukist um nærri því 40%.  

 

Mynd 2: Framleiðsla grænmetis 2001-2010 til dreifingar 

2.4 Styrkir og greiðslur til garðyrkjubænda 

Íslenskir garðyrkjubændur fá styrki og greiðslur samkvæmt Aðlögunarsamningi um starfsskilyrði 

framleiðenda garðyrkjuafurða sem gerður var árið 2002 á milli ríkisstjórnar Íslands og 

Bændasamtaka Íslands/Sambands garðyrkjubænda. Fyrir árið 2011 eru styrkir til garðyrkjunnar 

samtals 483 milljónir króna. 

2.4.1 Beingreiðslur 

Íslenskir garðyrkjubændur fá svokallaðar beingreiðslur til að koma til móts við niðurfellingu tolla á 

öllum grænmetistegundum, sveppum og kartöflum og þar af leiðandi samkeppnisaukningu á 

íslenskum grænmetismarkaði. Beingreiðslur fara til framleiðenda af gúrkum, tómötum og 

paprikum. Heildarfjárhæð beingreiðslna er 195 milljónir króna sem skiptist niður á selt magn 

einstakra afurða af fyrsta gæðaflokki. Beingreiðslur eru ákveðin upphæð sem hækkar ekki þrátt fyrir 
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framleiðsluaukningu. Þetta þýðir að ef framleiðslan eykst þá lækka beingreiðslur sem hlutfall af 

heildartekjum ræktenda. 

Beingreiðslur skiptast svona á milli tegunda: 

• Tómatar (að meðtöldum kirsuberja-, kjöt- og klasatómötum) alls 81 milljón króna á ári sem 
svarar til 82 kr./kg miðað við áætlað magn við gerð þessa samnings. 

• Gúrkur alls 74 m.kr. á ári sem svarar til 73 kr./kg miðað við áætlað magn við gerð þessa 
samnings 

• Paprika alls 40 m.kr á ári sem svara til 190 kr./kg miðað við áætlað magn við gerð þessa 
samnings. 

Í samningnum er líka talað um að hægt sé að breyta skiptingu heildarfjárhæðar milli tegunda ef 

varanlegar breytingar verða á ytri eða innri aðstæðum. Auk þess að hægt sé að greiða hærri upphæð 

fyrir kirsuberja-, kjöt- og klasatómata og 25% meira fyrir litaða papriku heldur en þá grænu. Til að 

aðlaga framleiðsluna að eftirspurn er líka heimilt að greiða mismunandi háar beingreiðslu eftir 

aðstæðum.  

Beingreiðslur eru greiddar úr ríkissjóði en umsjón og framkvæmd beingreiðslna til framleiðenda 

falla til Bændasamtaka Íslands. Allir framleiðendur á tómötum, gúrkum og papriku eiga rétt á 

beingreiðslu. Til að finna út hver fær hversu mikinn hlut af heildarbeingreiðslu verður gerð í 

upphafi hvers árs framleiðsluáætlun og er greitt eftir henni. Til að koma í veg fyrir sveiflur í 

framleiðslu verður þessi áætlun endurskoðuð tvisvar á ári.  

2.4.2 Niðurgreiðsla á raforku 

Ylræktendur fá rafmagn til lýsingar með niðurgreiðslum á verði sem er sambærilegt við það sem er 

í boði erlendis. Flutningur rafmagns verður greiddur niður að hámarki 1,08 kr/kWst. 

(Aðlögunarsamningurinn, 3. gr) Sem er um það bil 95% niðurgreiðsla af fluttnings rafmagns og var 

það þegar samningurinn var gerður árið 2002. Árið 2011 verður niðurgreiðsla vegna fluttnings 

rafmagns 213 milljónir króna.(Bjarni Jónsson, munleg heimild, 27. September 2011) Auk þess er 

veittur styrkur til kaupa og uppsetningar á lýsingarbúnaði sem nemur allt að 30% af kostnaði en þó 

ekki hærri en 2400 kr á hvern fermetra grunnflatarmáls gróðurhúsa. (Aðlögunarsamningurinn, 3. gr) 
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2.4.3 Framlög til kynningar-, rannsóknar-, þróunar- og 
endurmenntunarverkefna 

25 milljónir króna eru veittar úr ríkisjóði til kynningar-, rannsókna-, þróunar- og 

endurmenntunarverkefna í ylrækt og garðrækt. Heildarfjárhæð sem er notuð er til kynninga er 5 

milljónir króna og hefur samband garðyrkjubænda umsjón með þessum kynningarmálum. 

Í rannsókna-, þróunar- og endurmenntunarverkefni í ylrækt og garðrækt hefur rekstrarhagræðing, 

ræktunartækni og endurmenntun bænda forgang. Hér veitir landbúnaðaráðuneyti Framleiðslusjóði 

landbúnaðarins upphæð til að greiða út til bænda samkvæmt ákvörðun sambands garðyrkjubænda 

að fengnum tillögum frá Fagráði Garðyrkjunnar og Garðyrkjumiðstöð Íslands. 

(Aðlögunarsamningurinn, 5. gr) Árið 2011 voru veittar 31 milljónir króna. (Bjarni Jónsson, 

munnleg heimild, 27. September 2011) 
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3 EVRÓPUSAMBANDIÐ 

3.1 Saga Evrópusambandisins 

Hugmyndin með stofnun Evrópusambandsins var að stöðva stríðið milli nágrannalanda sem náði 

sínum hápunkti i seinni heimstyrjöldinni. Árið 1950 var byrjun á Evrópusambandinu með myndun 

kola- og stálbandalags Evrópu til að sameina Evrópu og tryggja langtímafrið. Stofnlöndin voru 

Belgía, Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Lúxemborg og Holland.  

Árið 1957 ákveða þessi ríki að víkka úr samstarfið og undirrita sáttmálana um stofnun 

Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) og Kjarnorkubandalags Evrópu (EURATOM). Með EBE var  

grunnurinn lagður að sameiginlegum markaði eða svokölluðu fjórfrelsi (frjálsar vörur-, fólks-, 

fjármagnsflutning og þjónustustarfsemi), og sameiginlegum tolli gagnvart ríkjum utan bandalagsins. 

Á sjötta áratugnum var ákveðið að vera líka með sameiginlega stefnu í landbúnaði og 

matvælaframleiðslu. Það gekk það vel, að fljótlega kom til offramleiðslu á landbúnaðarvörum. 

Árið 1973 bætast Danmörk, Írland og Bretland inn í hópinn. Og árið 1975 eftir að samstarfið hafði 

þróast áfram í byggða- og umhverfismálum var stofnaður Byggðaþróunarsjóður Evrópu.  

Árið 1981 gekk Grikkland inn í Evrópusambandið og fimm árum seinna fylgdu Spánn og Portúgal. 

Árið 1986 eru einingarlög Evrópu undirrituð og er það grunnurinn til að leysa úr vandanum með 

frjáls viðskipti fyrir undan Evrópusambandið og þar með stofn að innanlandsmarkaði.  

Eftir fall Berlínamúrsins breytist mikið. Austur- og Vestur-Þýskaland sameinast i eitt ríki og 

lýðræðisöflin báru sigur úr býtum þegar ríki Austur-Evrópu slitu sig frá Sovétríkjunum. 

Undirritaður var Maastrich-sáttmalinn og gefur þar með sambandinu á milli þessara 12 landa 

loksins nafnið Evrópusambandið. Var þá stofnað Evrópusambandið eins og við þekkjum það í dag. 

Á næstu árum bætast enn fleiri lönd við og löggjöf verða endurskoðuð og árið 2000 gerist stærsta 

breytingin með upptöku evrunnar. Í dag eru 27 lönd aðilar að Evrópusambandinu og enn fleiri eru 

að sækja um.  
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Mynd 3: Lönd I Evrópusambandið 

 

3.2 Sameiginleg landbúnaðarstefna (CAP) 

CAP var stofnað árið 1950 í Vestur Evrópu með það í huga að ítreka að allir hafi nógu mikið af mat 

eftir margra ára stríð. Markmiðið var fyrst og fremst að framleiða eins mikið og hægt var. Bændur 

fengu styrk borgaðan eftir því hversu mikið þeir gátu framleitt. Samtímis var reyndar líka borgað 

styrki til rannsókna og þróunar svo að bændur i Evrópu væri alltaf að vinna með nýjustu tækni. Á 

þessum tíma var framleitt mikið af afurðum og eftir skamma stund var svo komið að offramleiðsla 

átti sér stað. Árið 1990 var ákveðið að koma i veg fyrir þetta og lækka kostnaðinn í leiðinni.  

Núna voru sett takmörk á framleiðendur. Sem dæmi má nefna mjólkurkvótann árið 1983. CAP var 

breytt þannig að bændur þurftu núna að skoða frekar markaðinn og fylgjast með breytingum í 

eftirspurn. Þessi breyting heitir Agenda 2000. Breytingar sem gerða voru eru: 

- Aukin samkeppnishæfni í landbúnaði 

Til þess að auka samkeppnishæfni landbúnaður innan ESB verða hlutunagerðir að virka sem 
raunverulegt örrugisnet, það gefur bændum svigrúm til þess að breytast við merkjum 
markaðsarin og vernda þá jafnframt fyrir mestu verðsveiflu 
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- Efling markaðstengs og sjálfbærs landbúnaða 

Fullkominn aftengign styrkja, við aftengingu skyldu byggt á framleiðslu liðina ára auk þess 
sem greiðslu skyldu skilyrt kröfu á sviði umhverjusmála, velferða dýra og 
matvælaöryggis.Markmið þess var að gefa bændum tækifæri til þess að hlusta á þarfi 
markaðurins.  

- Efling landsbyggðarinnar 

Í tillögunum var gert ráð fyrir það þeningu sem sparaðist í beingreiðslum færi að stórum 
hluta til dreifbýlistyrkja, sem var í samræmi við þá stefnu sem hafði verðið mótað gagnvart 
umsóknarrrikjum (Utanrikisráðuneytið, 2003).  

Nýja CAP var þá loksins tilbúið árið 2003 og vinnur hún núna eftir eftirspurninni. Með öðrum 

orðum að styrkir til bænda eru alltaf sama upphæð sama hversu mikið þeir framleiða. Styrkir setja 

sig núna sama úr beingreiðslum og greiðslur til að tryggja fjárhagslegt öryggi. 

CAP snýst ekki bara um hvernig er hægt að stjórna styrkjum og greiðslum til bænda og fyrir hvað 

þeir fá greiðslur, heldur inniheldur það líka reglur varðandi umhverfi, græna orku, hvernig á að 

koma í veg fyrir loftslagsbreytingar, lífræna ræktun og markaðssetningu. CAP er landbúnaðarstefna 

Evrópusambandsins.  

3.2.1 Beingreiðslur 

Beingreiðslur tryggja fjárhagslegt öryggi fyrir bændur. Beingreiðslur eru borgaðar beint til bænda 

eftir tiltektum stuðningskerfum. Þessi kerfi eru „the Single Payment Scheme“ og „the Single Area 

Paymnent Scheme“. Tæplega 40 milljarðar evra eru borgaðar í beingreiðslum á hverjum ári og er 

þar með einn af stærstu þáttunum í sameiginlegri Landbúnaðarstefnu.  
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Mynd 4: Meðaltal beingreiðslu i ESB 

 

3.2.1.1 The Single Payment Scheme (SPS) 

Aðalhlutverk SPS er að tryggja fjárhagslegt öryggi bænda og færa afurðir til fólks búsett i ESB. En 

með notkun SPS breyttist stuðningskerfi ESB alveg. Með niðurfellingu sambands milli styrkja og 

sérstakrar framleiðslu gefur það bændum frelsi til að framleiða samkvæmt markaðseftirspurn sem 

tryggir örugga innkomu.  

SPS var tekið í notkun árið 2005 en núna eru alls 17 aðildarlönd sem fá borgaðar beingreiðslur 

samkvæmt þessu. Hin 10 aðildarlöndin eru að vinna eftir Single Area Payment Scheme sem verður 

fjallað um seinna í kaflanum. Ein greiðsla er borguð einu sinni á ári og er hún reiknuð út eftir því 

sem bóndi á rétt á. En hver bóndi þarf að sækja um greiðslu með því að gefa upp hversu marga 

hektara er hægt að nota í rækt á hverju ári.  

Með kynning SPS voru aðildarlöndum gefnir þrír möguleikar um hvernig hægt væri að reikna út 

greiðslur til bænda: 

• Borgað eftir því sem bændur hafa fengið borgað fyrir ákveðin tímabil (historical model), 
útkoman úr því eru mismunandi stig fyrir hvern hektara. 
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• Að taka allar greiðslur fyrir sérstakt landsvæði og deila í það með „eligible“ fjölda hektara 
(regional model) sem gefur þar með ákveðið fastagjald. 

• Eða blandað af þessum tveimur módellum (hybrid model) (European Commission: 
Agriculture and Rural Development, e.d.). 

Mynd synir hvaða lönd notar hvaða módel: 

 

Mynd 5: Skipulögð á SAPS og SPS 

 

3.2.1.2 The Single Area Payment Scheme (SAPS) 

SAPS var boðið þeim löndum sem gengu inn í ESB 2004 og 2007. SAPS er frekar auðvelt kerfi 

sem gerði borgun beingreiðsla auðveldari. Til að finna út hversu mikið hver og einn á að fá verður 

tekin árleg innkoma eins lands og deilt á milli þeirra svæða sem hægt er að rækta á. Þessi leið er 

mikið auðveldari, sérstaklega fyrir bændur, því ekki þarf að sækja árlega um greiðslur og þar með 

gefa upp á hverju ári hversu mikið maður telur sig ætla að rækta. Á hinn bóginn er þetta kerfi ekki 
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eins sveigjanlegt þegar það kemur að því að aðlagast aðstæðum á markaðnum eða breytingum í 

eftirspurn.  

3.2.2 Byggðarþróun 

Byggðarþróun snýst um að þróa og breyta lífinu á landsbyggðinni.Landsbyggðin og ræktunarland er 

91% af Evrópusambandinu og um það bil 52% af íbúum í ESB eru búsettir þar. Svo það er mjög 

mikilvægt fyrir Evrópusambandið að bæta lífsgæði þeirra með því að rannsaka og þróa vinnu og 

ræktun.  

Stefnan núna til 2013 er að : 

• Bæta samkeppni í landbúnaði og skógrækt 

• Bæta umhverfi og landsbyggð 

• Bæta lífsgæði á landsbyggðinni. 

Til þess að vera viss um að öll aðildarlöndin fái jafnmikinn styrk þurfa stjórnvöld að passa upp á að 

peningunum sé deilt jafn á milli þessara þriggja deilda.  
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3.3 Sameiginlega landbúnaðarstefnan (CAP) eftir 2013 

Árið 2010 var ákveðið að það þyrfti að breyta og aðlaga CAP að nýjum aðstæðum. Nýju 

aðstæðurnar eru þær að loftslagið er búið að breytast töluvert. Samkvæmt FAO á eftirspurn eftir 

matvælum að hækka um 70% í öllum heiminum. Það þarf að passa upp á náttúrulegar auðlyndir, því 

þær hafa minkað talsvert á síðustu árum og svo er það mikilvægasta að gera það auðveldara fyrir 

fólk að lifa á landsbyggðinni.  

Hverja eru nýju áskoranirnar?  

1. Matvælaöryggi. Aðalmarkmið landbúnaðar er að rækta matvæli. Þar sem eftirspurn eftir 
matur á eftir að hækka i öllum heiminum þarf ESB að geta staðið undir eftirspurn heimsins 
eftir matvælum.  

2. Umhverfis- og loftslagbreytingar. Við framleiðslu matvæla í landbúnaði eru nokkuð tæki og 
aðferðir við ræktun sem ekki eru góð fyrir umhverfið. Nýja áskorunin er að þróa og 
rannsaka tækni sem er menga minna umhverfið. 

3. Sumar landsbyggðir eru að glíma við að fólk flytur burt því það vill frekar búa við betri 
lífsgæði. Nýja CAP á að gera það meira áhugavert fyrir unga bændur að halda áfram störfum 
á landsbyggðinni.  

Það leiðir til þess að nýja CAP hefur þrjú aðalhlutverki sem verða þá: 

1. Örugg matvælaframleiðsla. 
a. Tryggja bændum öruggar tekjur svo þeirra lífstíll verði ekki undir meðalagi. 
b. Auka samkeppni bænda svo þeirra vörur fái jafn mörg tækifæri á markaðnum og þeir 

sem komu úr fjöldaframleiðslu. 
c. Hjálpa svæðum sem erfitt er að rækta á svo líkurnar á að svæðin séu yfirgefin minnki. 

Með öðrum orðum fá fólk til að flytja ekki í burtu frá svæðum sem eru erfið til 
ræktunar. 

2. Varanleg stjórn á náttúrulegum auðlyndum og loftslagsbreytingum. 
a. Að tryggja framleiðslu á umhverfisvænum matvælum, og styrkja þá greina sér. 
b. Að vinna að þróun nýrrar tækni og vara. Breyta framleiðslunni til að auka græna og 

umhverfisvæna ræktun og framleiðslu. 
c. Að breyta landbúnaði þannig að auðvelt sé að aðlaga sig að nýju loftslagi.  

3. Hafa jafnvægi i landssvæðisþróun, 
a. Að styðja atvinnugreinar í sveitinni og viðhalda félagslífi í landsbyggðinni 
b. Að bæta hagkerfið á landsbyggðinni og auka fjölbreytni til að bændur nýti þær 

auðlyndir sem eru nú þegar til staðar. 
c. Að styrkja og lagfæra ástandið hjá litlu bændunum og þróa markaðinn á staðnum. 
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Með allt þetta á bak við kemur í ljós hvaða tæki þarf að nota í framtíðinni til að tryggja allt sem er 

nefnt að ofan þróist einnig eins og spáð er.  

1. Fyrst og fremst eru það auðvitað beingreiðslurnar sem þarf að aðlaga nýjum aðstæðum.  
Þetta gæti litið svona út: 

a. Beingreiðslur eiga fyrst og fremst að bæta fjárhagslegt öryggi bænda og svo að veita 
heimild fyrir venjulega beingreiðslu til að veita grundvallastuðning til allra bænda á 
svæðinu og þeim löndum innan ESB sem þarf að sækja um auk þess að uppfylla 
ákveðinn skilmála.  

b. Aukabeingreiðslur til bænda sem eru að vinna í því að rækta umhverfisvænt.  
c. Greiðslur til bænda sem eru tilbúnir að rækta á svæðum sem eru erfið til nytja í 

landbúnaði. 
d. Að taka á ákveðnum vandamálum á svæðum þar sem ræktun er hefðbundin og 

mikilvægt fyrir hagsýni eða fyrir félagið, gætu fengið sérstuðning. 
e. Auðvelt og sérstakt stuðningskerfi fyrir litla bændur gæti tekið fyrir kerfið sem er 

núna svo þeirra samkeppnishæfni myndi aukast. 
f. Að auðvelda reglur sem þarf að uppfylla til að fá beingreiðslur. 

 
2. Sveitaþróun er nú þegar stór partur af CAP en það er ávalt rými til að bæta hana. Hér er 

hugmynd að því hvernig megi bæta lífsgæði bænda og þeirra sem búa á landsbyggðinni 
töluvert með því að: 

a. Bæta samkeppnishæfi landbúnaðar með því að veita nýbreytni og breyta til og með 
því að hvetja bændur til að nýta auðlindir þeirra betur.  

b. Varanleg stjórn náttúrulegra auðlynda með því að passa umhverfið og sveigjanleika 
landbúnaðar fyrir loftslagsbreytingum og að halda í framleiðslurými sveitanna. 

c. Að hafa jafnvægi í þróun á landsbyggðinni í gegnum allt Evrópusambandið með því 
að láta fólkið á staðnum sjá um það.  
 

3. Að lokum á CAP í heildinni að vera í tveimur hlutum. Fyrsti hlutinn fjallar þá um 
venjulegan grunnstuðning til handa bændum í Evrópusambandinu en seinni hlutinn 
inniheldur hluti fyrir aðildarlöndin til að sjá um aukastuðning sjálf og vera sveigjanleg í því 
hvernig og hvenær greiðslur eiga að vera borgaðar á þeim svæðum sem það nýtist best.  

Nýja CAP á að fá virkni eftir 2013 svo enn er löng leiðin fyrir  Evrópusambandið áður en hún 

verður samþykkt eins og talin upp hér að ofan. En ef hún verður svona þá ætti hún að verða í meira 

jafnvægi og sveigjanlegri og aðlöguð þeirra þarfa sem íbúum og bændum í Evrópusambandið 

þarfnast.  



Bls. 25 af 67 
 

4 SKOÐUÐ STAÐA FINNLANDS 
Miklar breytingar hafa átt sér stað í Finnlandi eftir inngöngu þess í ESB og búa finnsku bændurnir 

að hluta til við svipaðar aðstæður og þeir íslensku. Þetta á þá sérstaklega við garðyrkjubændurna. 

Hér fyrir neðan er aðeins farið yfir samninga Finna og hvaða sérstöðu þeir fengu. Í seinni hlutanum 

er skoðað hvaða breytingar urðu í finnskri garðyrkju i kjölfar aðildar í Evrópusambandið. 

4.1 Aðildarviðræður 

Í Finnlandi líkt og á Íslandi er landbúnaður mjög mikilvægur. Aðstæður til ræktunar eru erfiðari en í 

öðrum hlutum Evrópu. Veðurfar á Finnlandi er óhagstæðara en innan ESB. Það eru færri 

vaxtardagar og jarðvegurinn er ófrjósamari en í syðri hlutum álfunar. Uppskeran og þær tegundir 

sem hægt er að rækta á Finnlandi eru allt að tvö- til þrefalt meiri í ESB en á Finnlandi. 

Aðal vandamálið var ekki að aðild að ESB muni breyta kerfinu, eins og greiðslu á styrkjum o.s.frv. 

heldur er mikill munur á verði til framleiðenda. Verðið er mun hærra í Finnlandi en í ESB. 

Meginbreytingin var sú að við aðild var horfið frá stuðningi í gegnum afurðaverð yfir í 

beingreiðslur. Auk þess sem umsamdir styrkir náðu ekki að brúa tekjumissi bænda að fullu. Ef 

Finnland hefði tekið upp Sameiginlegu landbúnaðarstefnuna (Common Agircultur Policy) án þess 

að nokkur aðlögun hefði gerst þá hefðu nettótekjur landbúnaðarins farið úr 1,2 til 1,4 milljörðum 

ECU niður fyrir núll. Og það hefði aldrei fengist samþykki í þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo sérlausn 

fyrir finnska landbúnaðinn þurfti að finnast til að geta fengið samþykki þjóðarinnar fyrir aðild að 

ESB.  

Mikilvægasta beiðnin sem Finnar lögðu inn varðaði stuðning til þeirra bænda sem rækta undir 

erfiðum kringumstæðum. Sem sagt þar sem veðurfar er slæmt og ræktunartími er ekki jafnlangur og 

í öðrum ESB löndum eða með öðrum orðum frekar norðarlega í Finnlandi. En eftir langar 

samningaviðræður var komin niðurstaðan sem leit svona út: 

1. ESB greiðir finnskum bændum 855 milljónir ECU vegna breytinga á verðmyndun/verðlagi 
til framleiðenda sem finndu fyrir afleiðingum aðildar. 

2. 85% af finnsku landbúnaðarlandi var viðurkennt sem svæði sem ekki er gott til ræktunar. 
3. Var tekið undir tillögu um að finna sérlausn fyrir „heimskautalandbúnaðinn“ þ.e. landbúnað 

norðan 62. breiddargráðu. 
4. ESB samþykkti að veita Finnum 135 milljónir ECU árlega til styrktar umhverfisvæns 

landbúnaðar. 
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Svo auk þess má nefna að Finnar fengu viðurkenningu á að þau svæði sem hafa átta eða færri íbúa á 

hvern ferkílómetra njóti hæstu styrkja úr uppbyggingarsjóðum ESB. Hér má þá helst nefna svæði 

sem eru með undir 75% í VLF á mann. Eins og áður hefði verið nefnt er ekki eins auðvelt að stunda 

landbúnaður í finnsku umhverfi sökum náttúrulegra aðstæðna og þarf þess vegna að styrkja þá 

sérstaklega til að þau haldi samkeppnishæfni sinni við evrópskan landbúnað. Afleiðingarnar af 

þessu eru að hlutfallslegt framlag finnska ríkisins til landbúnaðarmála er meiri en í nokkru öðru 

Evrópuríki og er Finnum einnig heimilt að styrkja landbúnað sem nemur 35 af hundraði umfram 

ESB ríki. Innanlandsstuðningurinn skiptist i norðlægan stuðning, stuðning við Suður-Finnland, 

sérstaka stuðning til akuryrkju og grænmetisræktar og annan stuðning (t.d. vegna markaðsstarfs og 

sérstaks stuðnings til kartöfluræktar) . 

4.2 Þróun garðyrkja eftir inngöngu Finnlands í ESB 

Mikið hefur breyst í finnsku garðyrkju umhverfi bæði fyrir og eftir aðild að ESB árið 1995. Hægt er 

að sjá að orðin fyrri aðild hefur verið breyting þannig að garðyrkjustöðum eða fyrirtæki hafa 

fækkað og stækkað á sama tíma. En eftir 1995 og til ársins 2008 þá fækkaði býlum um helming eða 

frá 10.000 niður í 5000 býli.  

4.2.1 Ræktun í gróðurhúsum 

Hægt er að sjá að flatarmálið í gróðurhúsum hefur lítið breyst frá 1984. Hægt er að skipta ræktun í 

gróðurhúsum í tvennt: Ylræktun af grænmeti og ræktun  blóma. Breytingin á þessum báðum 

ræktunum hefur tekið sitthvora stefnuna. 

4.2.1.1 Blóm 

Ræktun á blómum hefur dregist lítillega saman en alls voru um 225 ha undir ræktun blóma árið 

1995 en voru þeir tæplega 200 árið 2008. Það er fækkun um tæplega 12 %, sem er alls ekki mikið. Í 

blómum eru mest ræktaðar rósir og hefur ræktun á þeim dregist saman um helming á tímabilinu. 

Enda hefur ræktun á afskornum blómum orðið haft þá stefnu frá því fyrir aðild árið 1990, þ.e. að 

dragast saman.  
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4.2.1.2 Grænmetisrækt 

Um 275 ha eru undir ræktun á grænmeti í gróðurhúsum og hefur sú ræktun haldist nokkuð stöðug. 

Þetta eru tæplega 60% af flatarmáli allrar gróðurhúsaræktunar á Finnlandi. Algengasta ræktunin 

tómatar og gúrkur. En hafa um 190 ha verið notaðir undir þá ræktun og hefur það litið breyst frá 

aðild. Áhugavert er að sjá ræktun á papriku, en það var notað um 5 ha undir hana árið 2008 og er 

það nokkuð góður árangur því paprika var ekki ræktuð á Finnlandi fyrir aðild þess að ESB. Einnig 

hefur aukist eftir aðild að ESB, ræktun grænmetis í pottum, en voru það 10 ha fyrir aðild að ESB en 

árið 2008 voru þeir orðnir 22 ha. Það stækkun uppá 120 % sem er nokkuð mikið.  

4.2.2 Útirækt 

Fjöldi hektara í útiræktun hefur dregist saman um 3000 ha frá aðild að ESB árið 1995, úr 18.000 ha 

niður í 15.000 ha. Í útirækt er grænmeti langalgengasta afurðin og hefur verið mesta fækkunin verið 

þar eða um 2.000 ha. 
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5 SKOÐUÐ SÉRSTAÐA MÖLTU OG KÝPUR 

5.1 Malta 

Ekki má bera Möltu saman við Ísland þegar kemur að veðurfari, ræktunaraðstæðum eða 

staðsetningu. En að öðru leiti er hægt að skoða sérstöðu þeirra við inngöngu i ESB miðað við stærð 

þeirra (íbúar á Malta eru um 400.000 á 316 ferkílómetra svæði) og mikilvægi landbúnaðar þeirra. 

Þegar að því kom að Malta átti að ganga í Evrópusambandið, var mikil hræðsla um að geta ekki 

staðist gegn aukinni samkeppni sem mun koma með inngöngu i ESB. Landbúnaður á Möltu myndi 

leggjast af að stóru leiti.  

Svo í samningaviðræðunum var lögð megin áhersla á að fá viðurkenningu á sérstöðu þeirra og 

fallast á svigrúm til viðhalda ákveðnum aðgerðum, í því skyni að verja landbúnað eyjunnar gegn 

samkeppni frá öðrum aðildarríkjum. Sérstaklega út af því að verð á landbúnaðarafurðum er mikið 

hærra á Möltu en innan ESB. Aðal málið var að fá í gegn að áfram mætti leggja innflutningsgjöld á 

innfluttar landbúnaðarafurðir frá ESB ríkjum.  

Megin markmið innan ESB er að hafa opinn innri markað, svo vísað var frá beiðni Maltverja um að 

viðhalda innflutningsgjöldum á innfluttum landbúnaðarvörum. En ekki voru aðildarríkin mjög 

hrifin af hugmyndum maltverja um viðurkenningu á varanlegri sérstöðu í ætt við norðurslóða-

landbúnað. En á móti þessu var viðurkennd sérstaða Maltverja með því að veita heimild til 

ríkisstyrkja í allt að 11 ár (sérstakt markaðsverkefni), til framleiðenda tiltekinna afurða og til 

afurðastöðva og heildsala vegna annarra afurða. Þannig var áætlað að jafna samkeppnisstöðuna 

meðan gripið væri til aðgerða til að aðlaga innlendan landbúnað að nýju samkeppnisumhverfi.  

Að lokum fengu Maltverjar 23 milljónir evra til byggðastefnu. Þetta er greiðsla sem innt er af hendi 

á tímabilinu 2004 til 2006 og er meginmarkmið hennar að aðlaga landbúnaðinn breyttum aðstæðum.  

Önnur atriði sem nefna má úr aðildarsamningi Möltu er heimild til þess að greiða niður úr landsjóði 

innkaupsverð á búvörum sem hækka við aðild eins og t.d. sykurs. Heimilað var að þrefalda 

styrkhæfa framleiðslu á tómötum og samið var einnig um öryggisatriði varðandi innflutning á 

landbúnaðarafurðum, sem þýðir að Malta fékk viðurkenningu um sérstaka stöðu gagnvart t.d. 

plöntusjúkdómaástands og vegna sjúkdóma sem ekki finnast á eyjunni. 
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5.2 Kýpur 

Önnur eyja sem hægt er að skoða hvað varðar sérstöðu er Kýpur: Líkt og hjá Mölta má ekki skoða 

það varðandi stöðu eða veður og ræktunaraðstæður heldur stærð og mikilvægi landbúnaðarins. 

Áhugavert er hér að Kýpur fékk í gegn að þau mega styrkja landbúnaðinn sinn til viðbótar við 

beingreiðslur ESB upp að fullu styrkjahlutfalli sínu sem í gildi varð árið 2001, en skilyrði var að 

ekki má styrkja framleiðendur umfram styrki ef hann er ekki fullgildur aðili að styrkjakerfi ESB.  

Alveg eins og Malta og fleiri ný aðildarríkja fékk Kýpur á árum 2004 til 2006 styrki til að 

fjármagnar byggðarþróunina. Undir þeim kringumstæðum að Kýpur veiti hærri styrki í einstökum 

tilvikum er heimilað að veita viðbótarstyrkir umfram framangreint en þeir skulu lækka i skrefum 

fram til 2010 og eru bundnir við tilteknar framleiðslugreinar 

Í fimm ár má Kýpur veita styrkir umfram það sem reglur ESB segja og eiga þessir styrkir aðallega 

að fara til svæða sem standa höllum fæti í því að skyni að tryggja að meðaltekjur fjölskyldna á 

þessum svæðum falli ekki niður fyrir 80% af meðaltekjum fjölskyldna á Kýpur.  

Ólíkt Íslandi og Möltu óttast Kýpur ekki aukinn innflutning landbúnaðarafurða frá ESB. Þeir telja 

að minni ferskleiki og flutningskostnaður við innflutning á ávöxtum, grænmeti og ferskri mold mun 

gefa innlendri framleiðslu nægjanlegt forskot. 
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6 YFIRLIT YFIR RÝNISKYRSLU ÍSLANDS 
Í kjölfar umsókn íslands að ganga inn í ESB hefur verið gerð greining á stöðu Íslands. Tekinn 

verður sá hluti skýrslunnar sem fjallar um landbúnaðu og dreifbýlisþróun. Í rýniskýrslunni verður 

skoðað fjölda atriða varðandi landbúnað á Íslandi og er markmiðið að greina hvaða atriði eru í 

samræmi við ESB-reglu og hver eru það ekki. Hér á eftir fylgir stutt samantekt úr skýrslunni. 

Skýrslunni er skipt í tvennt: 

1. Samræming og Framkvæmdageta Íslands. 
Hér eru teknar saman þær upplýsingar sem Ísland hefur gefið upp. Í þessum kafla 
skýrslunnar eru skoðaðar nánar aðstæður á Íslandi og hvað beiðnir Ísland hefur gert til ESB. 
Landbúnaður og dreifbýlisþróun eru meðal aðal umræðu efna í samningaviðræðunum vegna 
þess að landbúnað hér á landi er ekki hægt að bera saman við landbúnað í nokkru öðru ríki 
Evrópunnar, vegna erfiðrar veðurfarsskilyrða.  
Auk þess hefur Ísland bent á það að það muni ekki gera breytingar á stefnu sinni, stjórnsýslu 
eða löggjöf fyrr en aðildarsamningurinn hefur verðið samþykktur í þjóðaratkvæðagreiðslu á 
Íslandi. En allar breytingar sem varða þetta verða framfylgt eftir að þjóðatkvæðagreiðslu er 
lokið til þess að virða skuldbindingar við aðild. Svo eru fjallað um aðstæður sem gera 
landbúnaðinn erfiðan á íslandi líkt og loftslagsskilyrði, stutt vaxtartímabil, eldfjallajarðvegur 
og framleiðslu- og flutningskostnaður er hár.  
Í þessum kafla er einnig fjallað um hversu margir eru að stunda landbúnað á Íslandi og 
hversu háu tekjuhlutfalli það samsvarar. Í rauninni má segja að fyrsta kaflinn af 
rýnisskýrslunni saman stendur af því sem ísland hefur bent á og það sem ESB er að sjá að er 
rétt og hægt að skoða. Þetta er afstaða ESB um að á Íslandi er um sérstöðu að ræða hvað 
varðar landbúnaðinn.  
 

a. Almenn atriði 
Undir almennum atriðum eru hlutir eins og hvernig beingreiðslukerfið á íslandi 
virkar, hver fær borgað, hvenær og hver sér um að greiða. Hér á Íslandi sér 
matvælastofnun um að framkvæma og líta eftir beingreiðslum. Matvælastofnun er 
með greiðsluskrá sem er grunnurinn að greiðslum til bænda úr ríkissjóði. 
Bændasamtökin fá greiðslur frá fjármálaráðuneytinu á grundvelli samnings um 
greiðsluflæði og sjá þau um að koma greiðslunum til bændanna.  
Auk þess er talað í þessum kafla um innflutningstollar, sem eru lagðir á flestar 
landbúnaðarafurðir sem eru framleiddar á Íslandi og eru þeir frekar háir.  
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b. Skipulag hins sameiginlega markaðar 
Hér eru nokkrar undirgreinar:  
- Afurðir akuryrkju, trefjar, sykur 
- Búnaðarafurðir 

o Mjólk og mjólkurafurðir 
o Nautakjöt 
o Kindakjöt og geitakjöt 
o Svínakjöt 
o Hross og hrossakjöt 
o Egg og kjúklingur 
o Hunang 
o Kjötmat og tilkynningar um verð 

Hér verður útskýrt hvað er ræktað hérna á Íslandi og í hvaða magni. Til að nefna 
nokkur dæmi háð loftslagskilyrðum þá er bara hægt að rækta eina tegund korns þ.e. 
bygg. Nautgriparækt er mikilvægasta grein landbúnaðarins og nema tekjur af henni 
47% heildarveltu af landbúnaðinum. Mikilvægt er að nefna að hér kemur fram að 
mörg kúabú eru fjölskyldubú. Svo er talað um hversu mikið af nautum og svínum, 
kindum og geitum er ræktað hér á landi og einnig hvernig það samsvarar 
heildabúnaðinum. Sama gildir um hross og kjúklinga, aðeins er tekin staðan á 
málunum til að gera sér grein fyrir því, við hvað er verið að vinna. 

 
c. Sérhæfð ræktun 

Þessir hlutir er sérstaklega mikilvægt að skoða, því í honum er fjallað um 
garðyrkjuna. Skrifað er um beingreiðslur og stuðningskerfi til íslenskra 
garðyrkjubænda. Loftslagsskilyrði sem gera það að verkum að einungis takmarkaður 
fjöldi nytjaplanta er ræktaður á ruddu landi. Svo er tekið fram að ekki hafa verið 
stofnuð samtök framleiðenda í samræmi við kerfi ESB, enginn stjórn eða eftirlit fyrir 
hendi til þess að tryggja samræmi við markaðsstaðla fyrir ferska ávexti og grænmeti. 
Auk þess er talað um hvernig ræktun er í blómum og plöntum, víni, ólífuolíu og þess 
háttar framleiðslum.  

 
d. Dreifbýlisþróun 

Dreifbýlisþróun er mikilvæg innan ESB. Þá kemur það í ljós að í rauninni er engin 
raunveruleg stefna til hérna á Íslandi. Nokkrar ráðstafanir hafa verið gerðar í þessa 
átt en ekkert í samanburði við stöðuna innan ESB.  
 

e. Gæðastefna 
Ísland hefur enga sérstaka löggjöf um sérheiti eða landfræðilegar merkingar þótt 
fjallað sé um ýmsar meginreglur i lögum hvað varðar vörumerki og lög um eftirlit 
með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi á markaði. Ísland íhugar að fara fram á 
að tilteknar innlendar afurðir fái skráð sérheiti eða landfræðilegar merkingar. 
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f. Lífrænn Búskapur 
Lífrænn búskapur er einn af þeim hlutum sem eru sameiginlegir landbúnaðarstefnu 
(CAP) og er þess vegna eitt af atriðum sem ESB vill skoða. Auk þess eru það hlutir 
sem ESB er að þróa áfram. Lífrænn búskapur hefur minna en 1 % hlutdeild af 
heildarframleiðslu í landbúnaði. Lífrænn búskapur fellur undir EES-samninginn og 
Ísland hefur skýrt frá því að regluverkið þar að lútandi hafi verið innleitt á Íslandi 
 

2. Mat á samræmi og framkvæmdagetu 
Hér er semsagt lagt mat á þær upplýsingar sem nú þegar hafa verið aflað og tekin afstaða á 
því. Sem sagt hverju þarf Ísland að breyta til að uppfylla reglur Evrópusambandsins: 
 

a. Almenn atriði 
Landbúnaðarstefna á Íslandi felur m.a. í sér ýmsar ráðstafanir til þess að styrkja 
framleiðendur landbúnaðarfurða. Til að uppfylla reglur við inngöngu i ESB verður 
Ísland að tryggja beitingu og framfylgd regluverksins um landbúnað og 
dreifbýlisþróun. Það felur í sér að nota reglur ESB hvað varðar beingreiðslur og 
tryggja framkvæmd markaðsskipulags ESB fyrir landbúnaðarafurðir.  
Sérstaklega þarf að athuga reglur ESB varðandi landupplýsingakerfi, því ekkert 
stafrænt kerfi er til sem sýnir landamerki, stærð og landgerðir viðmiðunarspjalda.  
 

b. Skipulags hins sameiginlega markaðs 
Landbúnaðarframleiðslan er ekki mikið í samræmi við ESB-reglur og þarf Ísland 
þess vegna að vera tilbúinn að beita öllum markaðsaðgerðum regluverks ESB við 
aðild.  

• Búfjárafurðir 
Greining á stöðu Íslands leiddi í ljós að kerfi fyrir framleiðslutengdan 
stuðning i búfjárgeiranum er ekki í samræmi við reglur ESB. Og er hér talað 
um mjólkurframleiðslu og greiðslur vegna nautgripa og greiðslur vegna 
sauðfjár að hluta til. Ekki heldur í samræmi við ESB eru lágmarksafurðaverð í 
mjólkurframleiðslu og verðtilfærslugjöld. Þarf því að aðlaga 
mjólkurkvótakerfið að reglum ESB. Ísland þarf að tryggja samræmi við reglur 
ESB í þessum hluta.  

• Sérhæfð ræktun 
Þessa kafli er mikilvægur fyrir garðyrkjubændur og er hér talað um hvaða 
stuðningskerfi eru notuð hér á landi og eru ekki í samræmi við ESB-reglurnar. 
Í ljós kom að framleiðslutengdur stuðningur samsvarar ekki ESB-
reglugerðum. Þarf þá líka að skoða niðurgreiðslurnar vegan flutnings á 
raforkunni til gróðurhúsa. Ísland þarf einnig að innleiða ákvæði sem varða 
sameiginlega skipulagningu markaðarins og framkvæmdarreglur hans hvað 
varðar ávexti og grænmeti. Og þarf hér sérstaklega að skoða kröfur um 
markaðsstaðla fyrir ávexti og grænmeti á öllum stigum markaðssetningar.  
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c. Dreifbýlisþróun 
Ekki er til nein heildarstefna um dreifbýlisþróun á Íslandi, en reynsla af ýmsum 
verkefnum og ráðstöfunum sem gætu fallið undir þá grein, eru hins vegar til staðar. 
Til að Ísland geti notað sameiginlegu landbúnaðarstefnuna þarf að móta samfellda og 
heildstæða dreifbýlisþróunarstefnu og dreifbýlisþróunaráætlun ásamt því að setja á 
fót stjórnsýslu- og eftirlitskerfi. 
 

d. Gæðastefna 
Ísland hefur ekki tekið upp regluverkið um gæðastefnu 
 

e. Lífrænn búskapur 
Við aðild að EES-samningnum hefur Ísland tekið upp regluverkið um lífrænan 
búskap. „Hins vegar hefur nýleg reglugerð (EB) nr. 843/2007 um lífræna framleiðslu 
og merkingu lífrænna afurða og reglugerðir ráðsins (EB) nr. 889/2008 og 1235/2008 
ekki verið innleiddar af ríkjum EES sem ekki eru aðildarríki ESB.“ Vegna þessa þarf 
Ísland að tryggja að við aðild hafi verið innleitt regluverk ESB sem varða þetta. 
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7 RANNSÓKN 

7.1 Aðferðafræðin 

Fyrr á árinu var gefin út skýrsla frá Háskóla Íslands um að garðyrkjubændur væru á móti inngöngu 

Íslands í Evrópusambandið og að rannsaka þyrfti hvers vegna þessi skoðun er svona ríkjandi meðal 

þeirra. Hver er ástæðan fyrir þessu og er hægt að gera eitthvað til að breyta skoðun bændanna. Í 

kaflanum með fræðilegum tillögum hér á undan voru lesendur upplýstir um hver staðan er á Íslandi 

og hver staðan er innan ESB, þá kemur einnig fram hvað er gert í landbúnaði og þá sérstaklega í 

garðyrkjunni. Í fræðum var styðst við þær staðreyndir sem til eru en ekki er reynt að greina stöðu 

Íslands eftir inngöngu í ESB.  

Við gerð rannsókna var styðst við meginlega aðferðafræði, sem er mjög algeng og er notuð oft. 

Meginleg aðferðafræði þýðir að stuðst er við tölur og er notað þegar rannsakandi telur sig vita 

fyrirfram hvert svarið er. Meginlegar rannsóknir eiga sínar fyrirmyndir í raunvísindum líkt og 

líffræði og eðlisfræði. Í lok 19. aldar urðu miklar framfarir í raunvísindum og hin nýju félagsvísindi 

tóku mið af því. Í meginlegum rannsóknum eiga félagsvísindamenn að vera hlutlausir fræðimenn 

sem fylgjast með viðfangsefnum sínum og láta ekki skoðanir sínar og annarra trufla rannsóknirnar. 

7.2 Þáttakendur 

Þátttakendur í spurningakönnuninni voru öll garðyrkjubú á landinu, samtals eru það 127 bú. Flest 

þeirra eru staðsett á suðurlandi en þó nokkur eru á norður-, austur- og vesturlandi. Til að skilja betur 

hvaða framleiðendur það eru fylgja hér skilgreiningar: 

a. Blómaræktendur eru 15 á landinu: „Íslensk blóm eru afskorin blóm og stofublóm sem 
ræktuð eru að Íslandi af fræjum, laukum, hnýðum og órótuðum græðlingum. Einnig af 
rótuðum græðlingum sem hafa vaxið á Íslandi í a.m.k 2 mánuði og voru fluttir inn í pottum 
að hámarksstærð 6 sm.“ (Samband Garðyrkjubænda, e.d.)  

 
b. Garðplönturæktendur eru 25 samtals á Íslandi: „Íslenskar garðplöntur eru:  

• Trjáplöntur og fjölær garðblóm sem hafa verið í ræktun á Íslandi í a.m.k 1 ár. Auk 
þess öll fjölær garðblóm ræktuð upp af fræi, græðlingum eða af smáplöntun. 

• Sumarblóm og matjurtir ræktuð á Íslandi af fræum eða græðlingum. Plöntur af 
smáplöntum má merkja sem íslenskar garðplöntur þegar þær hafa vaxið á Íslandi í 2 
mánuði. Smáplöntur teljast rótaðar ungplöntur í hólfum að hámarki 4 sm.“ (Samband 
Garðyrkjubænda, e.d.).  
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c. Grænmetisræktun er stærsta garðyrkjugrein á Íslandi og eru það 52 samtals: „Íslenskt 
grænmeti er grænmeti, sveppir og krydd sem ræktað er upp af fræi/grói á Íslandi. Íslensk 
jarðarber eru jarðarber af plöntum ræktuðum á Íslandi af smáplöntum eða órótuðum 
græðlingum.“ (Samband Garðyrkjubænda, e.d.).  

 
d. Kartöfluræktendur eru 35 talsins: „Íslenskar kartöflur eru þær kartöflur sem ræktaðar eru 

íslenskum jarðvegi í eitt sumar:“ (Samband Garðyrkjubænda, e.d.) 

Ekki var gert sér úrtak á milli garðyrkjugreina eða bænda heldur var spurningakönnun send á alla 

bændur nokkur sinnum.  

7.3 Tæki 

Tvær spurningakannanir voru gerðar. Spurningakannanirnar er listar af spurningunum sem hafa 

verið búnir til eftir hafa lesið sig til í fræðunum. Spurningakannanirnar eru gerðar til að komast að 

því hvað þátttakendur eru að hugsa og hverjar skoðanir þeirra eru. Hægt er að hafa spurningarnar 

opnar eða lokaðar. Lokaðar spurningar eru þegar svörin eru gefin upp og þátttakendur krossa við 

þau svör sem helst eiga við þá. (dæmi. Langar þig að ganga í ESB? Já eða nei). En opnar spurningar 

eru þegar spurt er þannig að þátttakendur þurfa að hugsa sig vel um og skrifa svarið sjálfstætt. 

(Dæmi: Af hverju vilt þú ekki ganga í ESB?). 

Ákveðið var að best væri að dreifa spurningakönnunum rafrænt til að ná til sem flestra bænda og 

voru þannig notaðar síður á netinu sem bjóða upp á gerð gjaldfrjálsra spurningakannana. 

Heimasíðan er á þýsku en ekki truflaði það útkomuna úr könnuninni sjálfri því hún var gerð á 

íslensku. Hægt er svo að sjá hversu margir svöruðu könnuninni á heimasíðunni og færa það þaðan 

og yfir í Excel. Excel skjalið var svo notað til að vinna úr könnuninni sjálfri og gera línurit og 

stöplarit til að sýna niðurstöðuna myndrænt. Heimasíðuna er hægt að sjá hér: 

http://www.fragebogen-tool.de/.  

Þann 25. september var svo haft sambandið við Bjarni Jónson, framkvæmdastjóra Sambands 

Garðyrkjubænda og sá hann um að dreifa spurningakönnun til allra garðyrkjustöðva á landinu.  

7.3.1 Spurningakönnun 1 

Með fyrstu spurningakönnuninni var ætlast til þess að skoða af hverju eru íslenskir 

garðyrkjubændur með svona neikvæða stöðu á móti ESB. Útkoman átti að endurspegla sem mest 

tilfinningar bænda á Íslandi svo spurningarnar máttu ekki vera of leiðandi en á sama tíma átti þær 

að fá bændur til að hugsa sig vel um og svara vandlega. Reynt var líka að gera könnunina ekki of 
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umfangsmikla svo öruggt yrði að garðyrkjubændur myndu taka sér tíma til að svara henni. Að 

lokum var svo ákveðið að spyrja bæði lokuðum og opnum spurningum. Lokuðu spurningarnar voru 

til að fá bændur til að hugsa vel um viðfangsefnið en opnu spurningarnar áttu að endurspegla 

skoðanir og tilfinningar þeirra. Í heildina voru spurningarnar 14 en ekki snéru allir sér að 

vandamálinu sjálfu, heldur var líka spurt um hvar á landinu garðyrkjubúin væru. Þá er spurt út í 

hvaða rækt þau eru með og hvort þau rækta inni og/eða úti. Hugmyndin á bak við þessar spurningar 

var að fá sem flestar upplýsingar sem eru hægt væri að nota til þess að kanna hvort útkoman úr 

könnuninni væri raunhæf þó svo að ekki eins margir væru búnir að svara henni. Þessi 

spurningakönnun var send út 29. september 2011 í fyrsta sinn og svöruðu strax nokkrir bændur en 

til að fá enn betri útkomu var hún send út tvisvar til viðbótar. Það var þann 12. október 2011 og 

þann 9. nóvember. Að lokum voru svo komin 42. svör af 127. 

7.3.2 Spurningakönnun 2 

Gerð var svo önnur könnun til þess að kanna hvað þyrfi að gera til að breyta skoðunum 

garðyrkjubænda á Íslandi. Þar sem aðalmálið var að komast að því af hverju garðyrkjubændur eru 

svona neikvæðir gagnvart ESB og var svo seinni spurningakönnun til að sýna fram á það hvað gæti 

gerst fyrir íslensku garðyrkjubændurna og hvað þeir vilja. Seinni könnunin saman stóð einungis af 

þremur spurningum, tveimum lokuðum spurningum og einni opinni. Opna spurningin er sú 

spurning sem vegur mest. Hægt hefði verið að hafa einungis 1 spurningu í könnuninni en til að fá 

þátttakendur til að hugsa sig betur um viðfangsefnið voru settar 3 spurningar. Í seinni könnuninni 

var meira reynt að fá þátttakendur til að koma sínum eigin hugmyndum á framfæri. Könnun númer 

2 var send í fyrsta skiptið þann 3. nóvember 2011 og svo strax aftur þann 9. nóvember 2011 og í 

síðasta sinn 15. nóvember 2011. Báðar kannanirnar voru því sendar alls þrisvar sinnum. 

Rannsóknin á að endurspegla stöðuna á Íslandi núna og líðan þeirra sem hér búa og vinna í 

garðyrkjunni, þess vegna var ákveðið að gera rannsókn með spurningakönnun. Svo könnunin þurfti 

að vera eins raunhæf og hægt væri, spurningakönnun er besta leiðin til að fá innsýn á stöðuna og 

tilfinningar þeirra sem svara henni. 

Við úrvinnslu úr könnununum var notað excel og gerður fjöldi af línuritum til að sýna útkomuna 

myndrænt.  
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7.4 Úrvinnsla könnunar 1 

Fyrsta könnunin átti að kanna af hverju er svo mikil neikvæðni á meðal íslenskra garðyrkjubænda 

gagnvart ESB. Útkoman úr könnuninni var góð eða um 35 %. 

 

Mynd 5: Hlutfall svörunn I spuringakönnun 
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Svörin komu frá öllum greinum garðyrkjunnar. Á súluritinu hér fyrir ofan er hægt að sjá hversu 

margir staðir eru til í hverri grein og hversu margir svöruðu könnuninni. Grænu súlurnar sýna 

heildarfjölda garðyrkjustaða innan hverrar greinar og rauðu súlurnar sýna þá sem svöruðu 

könnuninni. Flestir svöruðu úr blómaræktinni eða 80%. Næst á eftir fylgja þeir bændur sem eru að 

rækta grænmeti, svarhlutfallið hjá þeim var 70%. Lítil svörun kemur úr garðplöntu og kartöflurækt, 

ekki er hægt að sjá hver ástæðan fyrir því er. Hlutfallið hér er um 32% á meðal garðplönturæktenda 

og 25% á meðal kartöfluræktenda.  

 

Mynd 6: Hlutfall svarenda í hverri ræktunagrein 
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Hvort að útkoman úr spurningakönnununum sé raunhæf og hægt sé að nýta hana í rannsóknum er  

hægt að sjá á súluritinu sem fylgir hér að ofan. Mikill munur er á milli inniræktunar og útiræktunar. 

Á meðan inniræktendur rækta allan ársins hring þá geta útiræktendur eingöngu ræktað á sumrin og 

er ræktunartími þeirra þar með takmarkaður. Mikil óvissa er á meðal þeirra ræktenda sem rækta 

utanhús um hvað muni gerast eftir inngöngu í ESB. Ástæðan er sú að löndin í ESB hafa forskot 

hvað varðar útiræktun enda eru sumrin lengur þar. Svo hér fyrir neðan sést að svörin koma jafnt úr 

báðum greinum. 

 

Mynd 7: Hlutfall svarenda með inni- eða útirækt 
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Hér svöruðu 32 neikvætt, að íslenskir garðyrkjubændur munu ekki geta ráðið við aukna samkeppni 

og mun hún skaða íslenska garðyrkjurækt. Ekki er vitað af hverju þeir telja að hún muni valda meira 

skaða en góðs varðandi þróun íslenskrar ræktunar enn frekar. Átta svörðu því jákvætt að aukin 

samkeppni muni vera góð fyrir íslensku garðyrkjubændurna. Þrír sögðu að hún muni einfaldlega 

ekki hafa nein áhrif á ræktun hérlendis. Hlutfallslega er hægt að sjá að meira en 70% svöruðu 

neikvætt og er þess vegna hægt að segja að skoðun garðyrkjubænda um þessi mál er sú sama.  

 

Mynd 8: Svar við aukinni samkeppni eftir inngöngu 
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Súluritið fyrir neðan sýnir að 88% af bændum eru samála um að litlu garðyrkjubúin muni víkja fyrir 

þeim stærri eftir inngöngu í ESB. Sem sagt að garðyrkjubúum muni fækka sem og stækka. Í skýrslu 

HI er lýst reynslu Finnlands eftir inngöngu í ESB árið 1995 og einmitt sú reynsla sýnir fram á það 

að flatarmál garðyrkjustöðva fækkaði ekki en fjöldi garðyrkjustaða fækkaði.  

 

Mynd 9: Svar við spurning um stöðu litlu garðyrkjubúnna 
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Með inngöngu í ESB munu falla niður tollar á innflutning til Íslands, enda er enginn tollur greiddur 

við flutning innan ESB landanna. Svo það kom nokkuð á óvart að 20 af 43 telja að kostnaður þeirra 

muni hækka eftir inngöngu i ESB, það er 47% eða tæpur helmingurinn af þeim sem svöruðu. Það 

voru 14 sem sögðu að kostnaðurinn myndi lækka og átta svöruðu að innganga í ESB myndi ekki 

hafa nokkur áhrif á kostnað þeirra við ræktun þeirra grein.  

 

Mynd 10: Svar við kostnaðurbreytingu eftir inngöngu 
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Nánast allir voru sammála því að innkoma þeirra muni lækka við inngöngu í ESB. Þeir sem töldu að 

hún muni lækka voru 30, sem er tæplega 70%. Aðeins fjórir töldu að innkoma þeirra muni hækka 

og átta voru sammála um að það myndi ekkert breytast.  

 

Mynd 11: Svar við tekjubreytingu eftir inngöngu 
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Margar reglur eru til í Evrópusambandinu sem bændur þurfa að fara eftir og sjá til þess að þær séu 

uppfylltar. Svo mikilvægt var að fá að vita hvernig íslensku bændurnir hugsa um þær reglur og hvað 

áhrif þeir haldi að þessar reglur geti haft á ræktun á Íslandi. Hér voru bændur ekki sammála um 

hvað myndi gerast. Þeir sem svörðuð að þessar reglur muni breyta ræktun hér á landi til hins betra 

voru 14 eða 33%. Þeir sem héldu að þær munu gera ræktunina á Íslandi verri voru 13 eða um 30%. 

Einnig sögðu 13 eða 30%  að þessar reglur munu ekki hafa áhrif á ræktunina hér. 

 

Mynd 12: Svar við Reglugerðum innan ESB 
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Þeir sem töldu að styrkir munu lækka voru 21 af 43, en 15 töldu að styrkirnir munu hækka. 

 

Mynd 13: Svar við styrkjubreytingum eftir inngöngu 
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Frá bankahruninu á Íslandi hefur verið mjög áberandi hvað íslenska þjóðin hefur verið viljug til að 

styrkja íslenska framleiðslu. Svo ekki kemur á óvart að bændur eru nokkuð sammála hér um að það 

mun vera svona áfram. 28 sögðu að Íslendingar myndu kaupa bæði, íslenskan og erlendan varning. 

Þeir sem svöruðu að Íslendingar myndu bara kaupa íslenska vöru voru 13. Þeir sem töldu að 

einungis yrðu keyptar erlendar vörur voru 2. 

 

Mynd 14: Breyting á kauphegðun íslenskra neytenda 
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Til að fá meiri raunveruleika í rannsóknina og komast að því hvað íslenskir garðyrkjubændur eru að 

hugsa og fá innsýn í þeirra stöðu, var spurt opin spurning um hvað þeir telja að muni breytast með 

inngöngu Íslands í ESB. Með þessum spurningum átti einnig að kanna hvort það sé samræmi á milli 

bænda. Útkoman var nokkuð samræmd, flestir (14) eru hræddir um að garðyrkjan muni leggjast af 

og þá sérstaklega útirækt, blóma- og kartöfluræktin. Fimm voru sammála um að íslensku 

garðyrkjubændurnir munu ekki geta ráðið við aukna samkeppni, einnig sögðust fimm vera hræddir 

um að íslenskir verslunareigendur munu frekar vilja selja erlendar vörur því þeir munu fá meiri 

framlegð út úr þeim heldur en íslenskum vörum. Ástæðan er sú að erlenda varan verður mun 

ódýrari í innkaupum en sú íslenska. Einnig kom upp líka hræðsla um hvort að garðyrkjubúin munu 

stækka ef þeim fækkar. Í einföldum orðum: Garðyrkjubændur eru hræddir um að missa fyrirtækin 

sín og þar með tekjur fjölskyldunnar. Nokkrir bændur fjölluðu um að meiri pappírsvinna og minni 

tekjur munu koma með inngöngu í ESB og að tengsl við löggjafarvaldið muni verða minna og einn 

sagði að hann væri hræddur um spillingu innan ESB.  

Níu bændur svöruðu jákvætt í þessum opnu spurningum. Fjórir töldu að hægt væri að fá lán á betri 

kjörum og þau myndu hafa lægri fjármagnskostnað. Með upptöku evrunnar mun koma stöðugleiki. 

Þrír sögðu að meiri útflutningur af íslenskum garðyrkjuvörum og samskipti við önnur lönd muni 

vera skilvirkari. Þetta muni svo koma sér vel fyrir íslenska fjárhagskerfið og þar með einnig fyrir 

garðyrkjubændur. Fjórir sögðu að heilbrigð skynsemi muni fá að ráða.  
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Mynd 15: Svörun úr opinni spurningu 
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Reglur í ESB eru mjög strangar. Gefa þarf allt upp og merkja allt vel, svo því fylgir meiri vinna. Í 

könnuninni var spurt hvernig það muni ganga hérna á Ísland og kom það á óvart að allir voru frekar 

jákvæðir gagnvart því. Annað hvort er það nú þegar gert, eins og t.d. í lífrænni ræktun, merking á 

vörum á Íslandi er nú þegar frekar góð. Þeir sem sögðu að það muni ganga mjög vel voru 29 af 43, 

en aðeins fjórir sögðu að það muni ekki ganga. Einn hafði áhyggjur af aukinni vinnu og auknum 

kostnaði sem myndi fylgja svona merkingum. 

 

Mynd 16: Svör um merkingu vöru 
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Við gert þessara rannsókna kom í ljós að frekar erfitt er að fá einhverja hjá ESB til að svara 

spurningum okkar. Oftast var bent á heimasíðu þar sem upplýsingar voru almennt gefnar upp, en 

ekki var hægt að fá upplýsingar um stöðu ESB eða Íslands eins og það er núna á meðan 

samningaviðræður standa yfir. Áhugarvert er það hvernig bændur telja sig vera upplýsta um 

Evrópusambandið. Hér sögðust 28 telja sig vel upplýsta varðandi Evrópusambandið og 25 sögðust 

ekki vera nógu vel upplýstir.  

 

Mynd 17: Upplýsingar um ESB 
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Svo að lokum var spurt hvort íslenskir garðyrkjubændur vilji vera aðilar að ESB. Þessi spurning var 

spurð til að staðfesta rannsókn sem gerð var áður af HI. Hér svöruðu 30 sem er tæplega 70%, 

neikvætt. Sex sögðu já og sjö höfðu enga skoðun á málinu. Þessi útkoma sýnir okkur að samstaðan 

er mikil á milli garðyrkjabænda og stefnir í að ekkert getur skipta þeirri skoðun.  

 

Mynd 18: Staðan á moti ESB 
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7.5 Úrvinnsla könnunar 2 

Í seinni könnuninni var útkoman ekki eins góð, aðeins svöruðu 26 af 127 garðyrkjustöðvum. Ekki 

er vitað hver ástæðan var fyrir þessari útkomu. Hægt er samt sem áður að telja þessa útkomu 

raunhæfa því sérstaklega í opnu spurningunni sem er aðalspurningin í þessari könnun er hægt að sjá 

ákveðna stefnu. Hægt er að sjá að mikil neikvæðni er á meðal bænda og ekkert er til staðar sem mun 

breyta þeirri skoðun.  

 

1. Common Agricultur Policy á að breytast eftir 2013 og á þar að vera sérstaklega hugsað 
betur um litlu bændurna og bændur sem rækta undir erfiðum kringumstæðum. Ef 
CAP muni koma þessu í gegn, myndir þú þá segja já við ESB? 
 
Þessi spurning var sú fyrsta sem spurð var í seinni könnuninni. Þar sem má segja að CAP er 
landbúnaðarstefna Evrópusambandsins, þannig að íslenskir bændur þurfa að þekkja hana og 
kynna sér þeirra reglur og stefnur. En ekki voru bændur nú sammála um hvort þetta muni 
breyta þeirra skoðunum eða ekki. Tíu svöruðu því játandi að ef CAP myndi breytast þá 
munu þeir samþykkja inngöngu Íslands í ESB. Bændur sem sögðu nei voru 15, ekkert myndi  
breyta skoðun þeirra.  

 

Mynd 19: Þekking á CAP 
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2. Í Finnland eru styrkir til bænda borgaðir að hluta til frá ríkinu. Myndir þú samþykkja 
inngöngu í ESB ef það yrði líka þannig á Íslandi? 
 
Auðvitað vitum við ekki hvernig breytingarnar verða eftir inngöngu í ESB og við vitum ekki 
heldur hvað hefur nú þegar verið samþykkt og hvað ekki. En augljóst er að staðan er að 
minsta kosti mjög svipuð og í Finnlandi þar sem ríkið borgar hluta af styrkjum til bænda. 
Svo hér var spurt hvort bændur myndu ekki skipta um skoðun ef það væri einnig þannig hér 
á Íslandi. Nei sögðu 18, við því þrátt fyrir að íslenska ríkið myndi að hluta til halda áfram að 
borga styrki til bænda þá er það samt ekki nóg til að breyta skoðun þeirra. Sjö svöruðu 
spurningunni játandi og einn svaraði ekki spurningunni. 

 

Mynd 20: Þekking á styrkjakerfi 
 

3. Hvað þyrfti ESB að bjóða íslensku garðyrkjubændunum til að þeir myndu skipta um 
skoðun? 
Við þessari spurningu var útkoman frekar blönduð. Annaðhvort eru þeir alfarið á móti ESB 
og skipta ekki um skoðun eða þeir eru jákvæðir. Svörin hér voru svo fjölbreytt að ekki var 
hægt að sýna það á myndrænu formi. Svo hér fylgir bara upptalning á þeim svörum sem 
voru mest áberandi og sýndu best skoðun íslenskra garðyrkjubænda. Fyrst koma þær 
skoðanir sem voru frekar neikvæðar og svo þær sem voru jákvæðar.  
 
Neikvæð: 
a. Átta bændur sögðu að þeir myndu ekki skipta um skoðun og væru alveg á móti ESB 
b. ESB getur ekki boðið íslenskum framleiðendum neitt. Vandamálið hjá íslenskum 

framleiðendum er aðgengi í verslanir. Fáar verslunarkeðjur og þegar tollarnir eru farnir 
þá kaupa keðjurnar inn grænmeti frá stærri framleiðendum sem geta boðir lægra verð, 
íslenska framleiðslan kemst ekki að í verslunum. 



Bls. 54 af 67 
 

Jákvæð:  
a. Beinir styrkir frá ESB. Einnig verða auka styrkir til bygginga og auðvelda kynslóða 

skipti í greininni beint fá ESB. 
b. Lengri styrjatími 
c. Lægri vextir betri lán. 
d. Sambærilegt og hjá Finnum 
e. Starfsöryggi og vaxta kjör sambærileg og eru i ESB 
f. Samkeppnishæft styrkjakerfi sem er dulið í vöxtum og aðgangsheftingu að markaði, það 

mætti líka vera hér 
g. Tollar ekki afnumdir 
h. Ég tel mikil tækifæri í framleiðslu og sölu á hreinni íslenskri garðyrkjuframleiðslu við 

inngöngu i ESB. 
i. Það sama og aðrir bændur i ESB eru að fá.  
j. Það þyrfti að niðurgreiða íslensku vöruna þannig að við gætum keppt á  

jafnréttisgrundvelli. 

Þannig að hér er hægt að sjá að það eru einhverjir bændur til sem vilja ganga í ESB og eru tilbúnir 

að skipta um skoðun ef það myndi verða einhverjar breytingar.  
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8 UMRÆÐA 
Við leit að heimildum og gerð rannsóknar kom í ljós að það eru mjög skiptar skoðanir til um 

hvernig staðan eftir inngöngu Íslands inn í ESB myndi þróast. Þegar landbúnaðurinn er skoðaður í 

heilu lagi eru margir vissir um að um sérstöðu Íslands sé hér að ræða en það er líka alveg augljóst 

að veðurfar og ræktunartímabil eru ekki eins og í öðrum löndum innan ESB. Veturnir eru langir og 

ekki mikil birta til staðar. Einnig eru sumrin stutt og ekki er alltaf víst hversu langt það muni vera.  

Við skoðun á íslenskri garðyrkju kom í ljós að ekki er bara átt við atvinnugrein, heldur er um 

ákveðinn lífstíl að ræða, þar sem mörg garðyrkjubú eru fjölskyldubú. Svo ekki er öruggt að öll 

neikvæðni gagnvart ESB er bara tengd viðskiptalegum hugmyndum, t.d. missi af rekstrinum, 

gjaldþrot o.s.frv. Í viðtali við Bjarna Jónsson framkvæmdastjóra Sambands garðyrkjubænda, sagði 

hann varðandi þá skoðun garðyrkjubænda sem væru á móti ESB hvort þær væru allar 

viðskiptafræðilegar. En ekki gat hann verið fullviss um það.: 

„Afstaðan til ESB mótast af mörgum þáttum. Hún getur verið út frá viðskiptalegum 
sjónarmiðum þ.e. að t.d. blómafreimleiðandi sjái fram á að hans framleiðsla minnki 
og síðan hverfi. Hún getur verið pólitísk þ.e. að vegna ákveðinnar stjórnmálafstöðu 
viðkomandi sé hann a móti aðild. Hún getur verið félagsleg þ.e. að þar sem 
viðkomandi veit hvað hann hefur (núverandi ástand) en veit ekki hvað verðu. Síðan 
getur sú afstaða verið byggð á fáfræði eða misskilningi um einstök mál.“ 

Með það í bakgrunni kemur ekki að óvart að útkoman úr spurningakönnuninni leiðir í rauninni fram 

fleiri spurningar en hún svaraði. Það væri því hægt að gera fjölda rannsókna um sama efnið og enn 

væri ekki hægt að komast að loka niðurstöðu. Það má því spyrja sig t.d. af hverju heldur íslenski 

garðyrkjubóndinn að tekjur hans muni minnka og kostnaður hans muni hækka? Ef hann er samtímis 

sannfærður um að íslenskir neytendur muni samt sem áður kaupa innlendar vörur, er ástæðan fyrir 

því ekki bara að sú að ekki er til nóg af upplýsingum um málefnið fyrir bændur? 

Íslenskir garðyrkjubændur eru aðallega að bera sig saman við þróun finnskrar garðyrkju eftir aðild 

að ESB árið 1995. En er það rétt? Skoðun finnskrar stöðu leiðir í ljós að framleiðsla afskorinna 

blóma mun minnka og verða afgangsstærð. En samkvæmt Bjarna Jónssyni hefur þessi þróun nú 

þegar átt sér stað, ekki bara í Finnlandi heldur í öðrum löndum í kringum okkur. Ástæðan fyrir því 

er sú að hollenskir framleiðendur fjárfesta í framleiðslu afskorinna blóma Í Afríku og Suður-

Ameríku. Þetta er hluti af þróunarsamvinnu innan ESB þar sem tollar voru afnumdir af innflutningi 

frá þessum löndum.  
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Skoðun stöðu Finna leiðir einnig í ljós að þeirra bú urðu stærri eftir inngöngu í ESB en fækkuðu 

samtímis. Og eru íslendingar sannfærðir um að það sama muni gerast hérna á Íslandi. En er sú staða 

einungis vegna ESB? Er þetta ekki almenn þróun? Allstaðar i heiminum er ungt fólk að flýja úr 

landsbyggðinni í borgina. Að vera bóndi, hvaða bóndi sem er, er ekki lengur jafn áhugavert fyrir 

ungt fólk á vinnumarkaðnum. Svo í Evrópu og annars staðar í heiminum eru lönd að glíma við sama 

vandamálið. Það að landsbyggðirnar eru hægt og rólegt að tæmast og endar það með því að 

afurðirnar vantar á markaðinn. Svo þessi þróun hefur átt sér stað yfir frekar langan tíma, líka á 

Íslandi. 

Myndin hér fyrir neðan sýnir þróun þess hvar fólk býr og hvernig breytingarnar hafa verið. 

 

Mynd 21: Þróun íbúafjölda í landsbyggð innan ESB 

Og hefur þessi sama þróun átt sér stað víðar um heiminn.  

Við úrvinnslu úr spurningakönnunum kemur líka i ljós að aðallega blóma-, garðplöntur- og 

útiræktendur eru á móti inngöngu í ESB. Ekki er víst að þeir framleiðendur munu geta keppt við 

stóru framleiðendurna sem staðsettir eru víða um Evrópu. Einnig mætti skoða hina hliðina, þótt að 

hægt sé að nýta nýjustu tæki við flutning á blómum og grænmeti og þess háttar, þá er það samt 

þannig að þegar varan kemur hingað er hún ekki jafn fersk eins og ef hún væri framleidd hér á 

landi. Svo það er nokkuð ljóst að það er ákveðin jákvæð staða fyrir ferska innlenda framleiðslu. 
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Augljóst er að við inngöngu Íslands í ESB munu sumir bændur þurfa að skera niður og ekki er hægt 

að koma í veg fyrir það. En það sem hægt er að gera núna er að reyna að nýta sér aðstæðurnar og 

finna lausn.  

Eins og staðan er núna er endalaust hægt að skoða stöðu annarra landa og bera þær saman við 

Ísland, en það er ekki rétta leiðin.  



Bls. 58 af 67 
 

9 NIÐURSTÖÐUR OG SVÖR VIÐ 
RANNSÓKNARSPURNINGUNUM 

Spurningin sem sett var upp í byrjun verkefnis var: „af hverju eru íslenskir garðyrkjubændur svona 

neikvæðir gagnvart inngöngu Íslands í ESB og gæti ESB boðið þeim eitthvað svo þeir myndu skipta 

um skoðun?“ Skoðað var fræðilegt efni sem tengist þessari spurningu og var sérstök áhersla lögð á 

hvernig staðan muni þróast eftir inngöngu í ESB. Hins vegar voru gerðar tvær spurningakannanir 

sem áttu að svara rannsóknarspurningunni að fullu.  

Fræðilegir hlutir leiddu í ljós að staðan mun breytast mikið eftir inngöngu í ESB. Með niðurfellingu 

tolla við innflutning mun aukast samkeppni á markaðnum og gæti það gert stöðuna erfiðari fyrir 

garðyrkjubændur á Íslandi. Fjöldi spurninga voru lagðar fram fyrir garðyrkjubændurna og leiddu 

þær í ljós að flestir eru á móti inngöngu í ESB en ekki eru það nú allir. Nokkrir garðyrkjubændur 

eru jákvæðir gagnvart ESB.  

En aðalhræðslan liggur í því að geta ekki staðist aukna samkeppni og að þurfa að skera niður eða 

jafnvel fara í gjaldþrot. Áhyggjur um að verða gjaldþrota eftir inngöngu í ESB finnast aðallega 

innan ræktun blóma og garðplantna ásamt útirækt. Ræktunar tímabilið er ekki jafnlangt og á 

meginlandi Evrópu. Auk þess eru blómabændur vissir um það að þeirra grein muni hverfa á Íslandi 

sökum framleiðslu Hollendinga í Afríku og Suður-Ameríku.  

Svo til að svara fyrstu spurningunni um af hverju er svona mikil neikvæðni, má þá helst nefna 

aukna samkeppni, fækkun og stækkun ræktunarbúa, að garðyrkja muni leggjast af og þá sérstaklega 

blóma-, kartöflu- og útirækt. Auk þess eru margir bændur hræddir um að geta ekki selt sínar vörur 

jafn vel. Þeir óttast að verslunareigendur munu frekar vilja selja innfluttar vörur en íslenskar vörur 

því þeir munu fá meiri framlegð út úr þeim innfluttu. Ástæðan fyrir þessu er að íslenskar vörur eru 

að meðaltali dýrari en innfluttar vörur.  

En eins og búið er að tala um, þá er staðan ekki mjög neikvæð og eru nokkrir bændur búnir að 

skoða þau nýju tækifæri sem kæmu við inngöngu Íslands í ESB. Öruggt er að þessir bændur koma 

frekar úr ylrækt og grænmetisrækt. En auðvitað er hægt að sjá tækifæri i útflutningi. Auk þess að 

eftirspurn eftir matvælum á eftir að hækka um 70% fram til ársins 2050 samkvæmt FAO. Svo fyrir 

Íslendinga er það tækifæri til að tryggja sér stöðu við útflutning grænmetis.  



Bls. 59 af 67 
 

Svo nefndu nokkrir bændur að hægt væri að fá betri lán á jafnari kjörum og með upptöku evrunnar 

myndi koma ákveðinn stöðuleiki. Svo það er hægt að sjá af þessu að það er ekki alfarin neikvæðni á 

meðal bænda. Eftir viðtal við nokkra bændur í kjölfar rannsóknarinnar kom upp sú tilfinning að það 

er skortur á upplýsingum. Þá kom í ljós að bændur vita í rauninni lítið um hvar þeir geta leitað að 

upplýsingum varðandi inngöngu Íslands í ESB. Sérstaklega erfitt er fyrir bændurna að vita hvaða 

upplýsingum er hægt að treysta. Svo það er spurning hvort eigi að setja upp upplýsingarkerfi fyrir 

íslensku garðyrkjubændurna sem gefur þeim örugga og traustar upplýsingar svo þeir geti myndað 

sér raunverulega skoðun á efninu sem getur breytt lífstíl þeirra á gríðarlegan hátt. Auk þess þurfa 

upplýsingarnar að vera til bæði á rafrænu og skriflegu (tímarit) formi svo hún komist til skila til 

allra aldurshópa.  

Svarið við seinni spurningunni í rannsókninni var mun styttra. Enda var bara leitast eftir 

upplýsingum um hvað væri hægt að gera. Við fyrstu sýn á útkomu könnunarinnar var tilfinningin 

frekar neikvæð. En svo við nánari skoðun var komist á þá niðurstöðu að nokkrar breytingar eru fyrir 

hendi sem hægt væri að gera svo íslenskir garðyrkjubændur gætu myndað sér jákvæðari skoðun á 

ESB. Ekki eru margir hrifnir af sameiginlegri landbúnaðarstefnunni,einnig voru bændur ekki hrifnir  

af nýju breytingunum sem munu eiga sér stað eftir 2013. Frekar neikvæð viðbrögð fékk líka 

styrkjakerfi Finna, en það má kannski kenna samanburði við þeirra landbúnað um. En enn og aftur 

leiða þessir spurninga í ljós að það vantar upplýsingar, eins og um nýju sameiginlegu 

landbúnaðarstefnuna.  

En niðurstaðan er sú að fjölmargt gæti ESB boðið garðyrkjubændum, því í ljós kom að Íslendingum 

finnst styrkjakerfið hjá ESB ekki svo neikvætt eins og fyrsta könnunin sýndi. Því hér vilja þeir 

frekar að ESB borgi alla styrki en ekki íslenska ríkið. Auk þess vilja þeir að styrkir til bygginga 

verði auknir. Það er komin mikil stefna hvort sem er hjá ESB hvað varðar byggðaþróun. Aukin 

samkeppni er enn og aftur stóra málið sem garðyrkjubændur óttast og vilja þeir biðja ESB um 

samkeppnishæft styrkjakerfi dulið í vöxtum. Einnig að það þurfi að niðurgreiða íslensku vörurnar 

þannig að þær geti keppt við erlendar vörur.  

Það er ýmislegt til sem gæti breytt skoðun íslenskra garðyrkjubænda. Þegar skoðuð er sérstaða 

Kýpur og Möltu er mjög erfitt að greina hvort og á hvaða hátt ESB mun setja Ísland, en augljóst er 

að Ísland fær að minsta kosti einhverja sérstöðu.  
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10 LOKAORÐ 
Að lokum má því segja, að gera má fleiri rannsóknir á málinu og í rauninni er hægt að velta 

endalaust vöngum yfir þessu, en lokaniðurstaðan verður ekki ljós fyrr en samningaviðræðum er 

lokið. En það er alveg öruggt að upplýsa þarf bændur betur. Að vita ekki hvað verður er örruglega 

eitt það erfiðasta, sem hægt er að lenda í, og þá sérstaklega hér á Íslandi, þar sem landbúnaður er ein 

mikilvægasta grein i matvælaframleiðslu og atvinnusköpun á því sviði.  

Mikilvægt er að passa vel upp á landbúnaðinn, því það er ekki bara mikilvægt að land geti verið 

sjálfbært í matvælaframleiðslu sem og öðrum greinum, heldur er hér á Íslandi einnig mikilvægt að 

passa upp á þá  menningu sem er að baki öllum landbúnaði sem er hér á landi. Hægt er að sjá, að 

Íslendingar hafa staðið sig gríðalega vel í þessu einstaka landi, nú þegar er hægt að kaupa íslenskt 

grænmeti allan ársins hring, og er það merkilegt, því stóran hluta ársins er dimmt og veðráttan 

margvísleg. Íslendingar hafa verið duglegir að nýta sér það, sem landið býður upp á, má þar nefna 

hveravatn sem dæmi, sem gróðurhúseigendur nýta sér á þann hátt að hita upp gróðurhúsin sín. 

Eftir alla þessa rannsókn er hægt að sjá að landbúnaður er ennþá fjölskyldugrein hér á landi, og 

Evrópusambandið þarf að spyrja sig hvort hægt sé að beita, reglum og lögum ESB að fullu á land 

eins og Ísland, eða hvort það sé ekki frekar spurning um, að ná samkomulagi og læra af 

Íslendingum. 
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12 VIÐAUKI 
Viðauki 1 Spurninga ur spurningakönnun 1 

 
1. Hvar ertu á landi? 
2. Með hvaða rækt ertu 
3. Ertu með Inni- eða Utirækt 
4. Hvernig telur þu að aukinn samkeppni með inngöngu Íslands i ESB mun koma niður á sölu 

afurða íslenskra garðyrkubændar? 
5. Hvað heldur þu mun gerast með lítlu garðyrkjubuum? 
6. Hvernig heldur þu að kostnaðurinn þinn við ræktun munu vera með inngöngu ESB? 
7. Heldur þú að innkoma þin mun: hækkar, lækkar, breytast ekki 
8. Hvað telur þu mun reglu ESB um garðyrkju gera við íslenskra ræktun? 
9. Hvernig heldur þu að styrkja til íslendku garðyrkjubænda munu verða eftir inngöngu i ESB? 
10. Hvaða vörur heldur þu að islensku viðskiptavinur munu kaupa? 
11. Hvað heldur þú mun breytast við ingönngu íslands ín i ESB? 
12. I ESB er til lög og reglu um að allt þarf að verða merkt eins vel og hægt er, s.s. hvaðan það 

kemur o.s.frh. Hvernig heldur þu mun þetta gánga her á íslandi? 
13. Telur þu þig vel upplýst varðandi ESB?  
14. Villtu að Island verðu aðila að ESB 

Viðauki 2. Spurniga ur spurningakönnun 2 

 
1. Þessi CAP á að breytast eftir 2013, og á það serstaklega hugsa betra til bændur með minni 

buum og til bændur sem eru að rækta á svæðum sem erfitt er að rækta á. Ef CAP kemu svo i 
gegn mundi þu þá segja ja við ESB?  

2. I Finnland er styrkjum til bændum borgað að hluta til frá Finnskum rikið, mundu þu 
samþykkja inngöngu i ESB ef það væri það sama her á islandi? 

3. Hvað þurfti ESB að bjóða islensku garðyrkjubændum til að þau mundu samþykkja inngöngu 
i ESB?  

Viðauki 3. Viðtal við Bjarni Jónsson 

 
1. Hvaða styrk fá íslensku garðyrkjubændur og hversu oft, hversu há upphæð er þetta? 

 
Í gildi er samningur frá 1. mars 2002 milli ríkisstjórnar Íslands og Sambands 
gaðrtyrkjubænda sem heitir “Aðlögunarsamningur um starfsskilyrði framleiðenda 
garðyrkjuafurða“ og gengur í daglegu tali undir nafninu aðlögunarsamningurinn og fylgir 
með sem viðhengi. Upphaflega var gildistími hans tíu ár. 
 



Bls. 64 af 67 
 

Í honum er getið um eftirfarandi: 
Tollar eru felldir niður á öllu innfluttu grænmeti. Með því komst á mikil samkeppni við 
innfluttar vörur. Sú vernd sem fólst í tollamúrum var því afnumin. 
Beingreiðslur voru þess í stað innleiddar við framleiðslu á gúrkum, tómötum og papriku. 
Um var að ræða ákveðna upphæð sem hækkaði ekki þrátt fyrir framleiðsluaukningu. Það 
þýðir að ef framleiðsla eykst þá minnka beingreiðslur sem hlutfall af heildartekjum 
ræktenda. Beingreiðslur á árinu 2011 verða 239 milljónir króna. 
Niðurgreiðslur voru innleiddar á dreifingarkostnaði rafmagns sem var áður í öðru formi 
stuðnings. Við upphaf samningsins var 95% af þeim kostnaði niðurgreiddur. Nirðurgreiðsla 
dreifingarkostnaðar rafmagns verður á árinu 2011, 213 milljónir króna. 
Fjármagn var veitt til úreldingar á gömlum gróðurhúsum. Þetta ákvæði datt úr gildi eftir 
fimm ár. Engin fjárveiting til úreldingar. 
Að lokum er veitt fjármagn til vöruþróunar, rannsókna, endurmenntunar og 
markaðssetningar. Til þessa liðar verða veittar 31 milljón króna á árinu 2011. 
 
Samtals eru því styrkir til garðyrkjunnar 483 m kr á þessu ári. 
 
Aðlögunarsamningurinn var síðan skertur í kjölfar hrunsins en með viðbótarsamningi frá 
2009 er samningurinn framlengdur til loka árs 2013. 
 
Ég læt fylgja með tölur um framleiðslu á grænmeti undanfarin ár og er fróðlegt að lesa úr 
henni. Þar kemur fram að eftir 2002 eykst framleiðslan verulega í ylrækt og hlutdeild 
innlendrar framleiðslu verður meiri, neyslan eykst osfrv. 
 

2. Hvernig verðu ákveðin hver fæ hvað mikið? 
 
Við ákvörðun beingreiðslna fer eftir heildarmagni sem áætlað er að framleitt verður. Í 
upphafi hvers árs er gerð framleiðsluáætlun og greitt eftir henni. Hún er síðan endurskoðuð 
tvisvar yfir árið til þess að jafna mögulegar sveiflur í framleiðslu. 
Við niðurgreiðslu á dreifingarkostnaði rafmagns fer eftir því hversu mikið rafmagn er 
notað. Ákveðin upphæð er veitt á fjárlögum Alþingis og skerðist hún eða eykst eftir því sem 
notkun sveiflast. Á það skal bent að mjög mikil aukning hefur verið í raflýisngu í garðyrkju á 
síðustu 20 árum sem hefur aukið notkun rafmagns. 
 

3. Hvernig er íslenski landbunastefnuarinn sérstaklega i garðyrkju. Er einhverju reglu til 
varðandi matvæla öreygi? 
 
Engin sérstök stefna er til varðandi garðyrkju. 
Bann er við innflutningi á plöntum til ræktunar í gróðurhúsum til þess að koma í veg fyrir 
að með þeim berist skaðvaldar sem dreifðust í framleiðsluna og gætu valdið tjóni. 
 

4. Hversu mörg garðyrkjustöðu eru til a íslandi, bæði i úti og inni rækt 
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Það er svoldið erfitt að nefna nákvæma tölu. Ég mundi áætla að samtals væru um 100 
ræktendur í ylrækt, grænmetisræktun úti og kartöflurækt.  
 

5. Hvaða breytingar heldur þú gerast fyrir íslensku garðyrkjubændur eftir að Island er kominn i 
ESB? 
 
Ef Ísland gengur í ESB er erfitt fyrirfram að segja til um hvað gerist. Niðurstaðan er 
verulega háð þeim samningum sem um semdist milli ESB og Íslands. Til þess að nálgast 
þessa spurningu lét SG Hagfræðistofnun HÍ framkvæma rannsókn á stöðu garðyrkjunnar og 
hugsanleg áhrif á hana ef til aðildar kæmi. 
 
Ákveðið var að setja aðstæður íslenskrar garðyrkju í stöðu finnskrar garðyrkju eftir 15 ára 
reynslu þeirra innan ESB. Ljóst er að framleiðsla afskorinna blóma mun minnka og verða 
afgangsstærð. Þessi þróun hefur ekki einungis átt sér stað í Finnlandi heldur í öðrum 
löndum í kringum okkur. Ástæðan er sú að hollenskir framleiðendur fjárfestu í framleiðslu 
afskorinna blóma í Afríku og Suður-Ameríku. Tollar voru síðan afnumdir af innflutningi frá 
þessum löndum í formi þróunarsamvinnu. Það hefur leitt til mikillar framleiðsluminnkunar í 
Evrópu. Einnig ber að líta til þess að í dag er íslensk framleiðsla vernduð með tollum. Við 
inngöngu munu þeir tollar hverfa. 
 
Sama gildir um framleiðslu á garðplöntum. Þar eru einnig verndartollar sem hverfa við 
inngöngu. Það gildir um bæði blóm og garðplöntur að hugsanlega geta orðið breytingar á 
framleiðslu til að mæta slíkum áföllum og að framleiðslan beinist að sértækum tegundum. 
 
Annað gildir um framleiðslu á grænmeti. Eins og áður hefur komið fram þá voru tollar 
afnumdir af grænmeti árið 2002. Síðan þá hefur innlend framleiðsla aðlagað sig að 
samkeppninni og hefur mjög sterka stöðu meðal neytenda þrátt fyrir þá staðreynd að 
innlend framleiðsla hefur að jafnaði verið dýrari. 90% af neyslu gúrku á Íslandi er innlend 
framleiðsla, 70% tómata eru íslenskir en aðeins 14% af papriku er íslensk. Hlutdeild 
íslenskrar framleiðslu í neyslu grænmetis er um 45%. Þess ber að geta að margar salat 
tegundir eru aðeins í boði hluta árisns á markaði en þess utan er eingöngu innflutningur í 
boði. 
 
SG hefur því staðhæft að framleiðsla á grænmeti mun lifa af inngöngu í ESB. Hugsnalega 
mun þó einhverjar tegundir hverfa af markaði en það ræðst fyrst og fremst af viðhorfi 
neytenda til vörunnar. 
 

6. Breytist það til hins verra eða betur? 
 
Sjá svar við lið 5. 
 

7. Hvernig heldur þú munu íslensku garðyrkjubændur ráða við aukinn samkeppni? 
 
Sjá svar við lið nr. 5 
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8. Hvernig á litlum garðyrkjustöðum eftir að ganga? 

 
Það er erfitt að segja. Sú þróun hefur átt sér stað hér á landi undanfarin 20-30 ár að 
framleiðendum hefur fækkað verulega en að sama skapi hafa þau fyrirtæki sem eru í ræktun 
stækkað og hagkvæmni því aukist. Hugsanlega mun einhver fækkun eiga sér stað en að 
sama skapi munu aðrir auka framleiðslu sína til að vega upp á móti þeirri þróun. 
 

9. I skýrslu sem HI skrifaði fyrir íslensku garðyrkjusambandið kemur fram að i Finnland 
lækkaði söluverðið og garðyrkjustöðum fækkaði en stækkaði samtímis, Hvað ástaði telur þú 
er á bak við þetta, er þetta bara almennt þróun eða er það einungis tengd inngöngu Finnlands 
i ESB?  
 
Þetta hefur verið alþjóðleg þróun óháð veru í ESB eða ekki. Sambærileg þróun hefur átt sér 
stað í Noregi og á Íslandi. Hér er það spurning um hagkvæmni rekstrar sem skiptir megin 
máli. 
 

10. 2013 á landbunastefnan ESB sem er Common Agricultural Policy (CAP) breytast, þekkja 
íslensku garðyrkjubændur hvernig það breytist og er það eitthvað sem er þá gott fyrir Island? 
 
Nei. Ég held að enginn viti hvert stefnir í þeim málum! 
 

11. Heldur þú að allir skoðun íslenskra garðyrkjubændur a móti ESB er einungis 
viðskiptafræðilegt? 
 
Nú er erfitt að alhæfa um þetta mál. Nú get ég aðeins komið með almenna skýringar á þessu 
máli. 
Afstaðan til ESB mótast af mögum þáttum. Hún getur verið út frá viðskiptalegum 
sjónarmiðum þ.e. að t.d. blómaframleiðandi sjái fram á að hans framleiðsla minnki og síðan 
hverfi. Hún getur verið pólitísk þ.e. að vegna ákveðinna stjórnmálaafstöðu viðkomandi sé 
hann á móti aðild. Hún getur verið félagsleg þ.e. að þar sem viðkomandi veit hvað hann 
hefur (núverandi ástand) en veit ekki hvað verður. Síðan getur sú afstaða verið byggð á 
fáfræði eða misskilningi um einstök mál. 
 

12. Hvað telur þú þurfti Evrópusambandið að bjóða garðyrkjubændum til að þau mundu skipta 
um þeirri skoðun? 
 
Enn og aftur verður um huglægt mat að ræða. Hreinlegast er að segja: Ég veit það ekki! En 
atriði eins og stöðugur rekstar grundvöllur fyrirtækja, stuðningskerfi í nýrri mynd í stað 
núverandi styrkja, almenn byggðastefna, vaxtastig, stöðugur gjaldmiðill, verðbólga ofl ofl. 
Allt þetta gæti haft áhrif en síðan má segja að það kannski skiptir ekki máli hvað er í boði. 
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Viðauki 4. Framleiðsla grænmeti 

Framleiðsla i milljón ISK 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tómatar 964.328 922.600 1.073.900 1.317.607 1.508.458 1.724.300 1.602.800 1.621.400 1.481.421 1.652.421
Gúrkur 1.049.043 1.012.000 936.400 940.700 1.147.100 1.123.900 1.343.000 1.516.400 1.452.297 1.458.100
Paprika 195.461 159.400 78.700 97.069 125.939 131.000 146.700 169.700 177.325 186.731
Blaðlaukur  20.500  2.800 300 6.000 0 0 0 0
Blómkál  84.041  28.380 44.000 82.900 111.620 106.725 101.592 114.220
Gulrætur  296.388 370.733 418.000 398.200 525.738 653.282 719.787 612.372
Hvítkál  503.254  376.375 346.000 306.600 340.365 434.233 472.783 424.795
Kínakál  252.814 201.523 162.000 219.300 221.643 228.910 221.643 164.423
Spergilkál  54.342  23.200 40.500 56.300 83.117 87.683 107.132 108.483
Gulrófur  730.250   750.000 800.000 860.000 872.300 939.185 833.367
Salat  104.400  65.400 51.500 65.700 89.782 97.532 109.735 99.995
Kartöflur  11.366.000  14.000.000 7.250.000 13.800.000 13.000.000 12.500.000 9.500.000 12.460.000
Sveppir   450.000   460.600 438.000 487.600 515.000 525.832 553.407 579.121
SAMTALS 
FRAMLEITT 2.208.832 15.955.989 2.089.000 17.884.387 12.281.797 19.201.800 18.839.765 18.813.997 15.836.307 18.694.028

 
 


