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Útdráttur 

Í þessu verkefni verður fjallað um hagsmunasamtök bænda, framleiðslustýringu, lög og 

reglugerðir. Markmið verkefnisins er að kanna hvaða áhrif greiðslumark og setning 

mjólkurkvóta hefur haft á bændur í mjólkurframleiðslu á Íslandi.  

Framleiðslustýrin í mjólkurframleiðslu var sett á hér á landi árið 1985. Þá hafði verið 

glímt við offramleiðslu í íslensku landbúnaði í nokkur ár. Ýmis hagsmunasamtök bænda 

hafa í gegnum árin haft áhrif og tekið þátt í að móta stefnu stjórnvalda í 

landbúnaðarmálum.  

Árið 1985 var landinu skipt upp í búmarkssvæði og mjólkurkvóta úthlutað til bænda. 

Til að byrja með voru viðskipti með mjólkurkvóta óheimil en árið 1993 var þeim hömlum 

aflétt og viðskipti gefin frjáls. Í kjölfarið varð tilfærsla á mjólkurkvóta, bændur með lítil 

bú og fáar kýr seldu kvótann, en í stærri búum fjölgaði kúm og bættist við 

framleiðsluréttinn. Á sama tíma tókst bændum að auka meðalnyt kúa sinna og auka 

framleiðnina. Árið 2010 voru aftur settar hömlur á kvótaviðskipti og eru þau nú háð 

vissum skilyrðum.  
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1 Inngangur  

Framleiðslustýring í mjólkurframleiðslu sem sett var á upp úr 1980 hafði miklar 

breytingar í för með sér í rekstrarumhverfi kúabúa.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða áhrif greiðslumark og setning 

mjólkurkvóta hefur haft á bændur í mjólkurframleiðslu á Íslandi. Skoðað verður hvaða 

áhrif kvótasetning hefur haft á rekstraumhverfi og stærð kúabúa og fjölda mjólkur-

framleiðenda. Einnig verður skoða hvernig tilfærsla greiðslumarks hefur þróast.  

Leitast verður við að svara spurningunni: Hvaða áhrif hefur setning mjólkurkvóta haft 

á rekstur kúabúa á Íslandi. 

Ýmis hagsmunasamtök bænda hafa haft áhrif á þróun landbúnaðarmála á Íslandi. 

Rakin verður saga þeirra í grófum dráttum og reynt að gera grein fyrir hvaða áhrif þau 

höfðu á söguna.  

Skoðað verður hvernig þróunin hefur verið á Íslandi frá árinu 1970 til ársins 2010. 

Rakinn verður aðdragandi kvótasetningarinnar og lög og reglugerðir skoðaðar. Einnig 

verður gerð grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á framleiðslu mjólkur með tilliti 

til stærð búa, meðalnytjar og viðskipti með greiðslumark.  
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2 Hagsmunasamtök bænda og afurðasölulög 

Landbúnaður hefur verið stundaður á Íslandi allt frá landnámi fram til þessa dags og er 

talið að búskaparhættir hafi haldist að mestu óbreyttir fram á miðja nítjándu öld. Á 

seinni hluta 18. aldar fóru stjórnvöld að reyna að stuðla að framförum í landbúnaði og 

efla hans hag. Ýmis hagsmunafélög voru stofnuð í þeim tilgangi af embættis- og 

aðalsmönnum (Búnaðarsamtök á Íslandi 150 ára 1837-1987, 1988).  

Í þessum kafla verður meðal annars gerð grein fyrir hagsmunafélögum bænda, tilurð 

þeirra og tilgangi.  

2.1 Búnaðarfélag Íslands 

Fyrsta búnaðarfélagið á Íslandi, Hús- og Bústjórnarfélag Suðuramtsins, var stofnað 1837 

og var tilgangur félagsins að efla og styrkja landbúnað á Íslandi. Á næstu árum og 

áratugum voru stofnuð svokölluð hreppabúnaðarfélög víðsvegar um landið.  

Árið 1853 var fyrst hreyft við þeirri hugmynd að stofna búnaðarfélag fyrir landið allt. 

Varð sú hugmynd að veruleika árið 1899. Alþingi veitti fjármagni til nýstofnaðs félags og 

stóðu amtmenn landsins fyrir stofnun Búnaðarfélag Íslands upp úr Búnaðarfélagi 

Suðuramtsins. Tilgangur félagsins var tilgreindur í lögum þess og var hann að efla 

landbúnað og aðra atvinnuvegi landsmanna sem stóðu í nánu sambandi við hann. Aðilar 

að félaginu gátu orðið bæði einstaklingar og búnaðarfélög. (Búnaðarsamtök á Íslandi 

150 ára 1837-1987, 1988). 

Þann 1. janúar 1995 sameinaðist Búnaðarfélag Íslands Stéttarsambandi bænda og til 

urðu Bændasamtök Íslands (Lög um sameiningu Búnaðarfélags Íslands og Stéttar-

sambands bænda í ein heildarsamtök bænda nr. 130/1994). 

2.2 Búnaðarþing 

Búnaðarþing er fulltrúaráð Búnaðarfélags Íslands og tók það til starfa sama ár og 

Búnaðarfélagið var stofnað, árið 1899.  

Á fyrstu Búnaðarþingunum sátu nær eingöngu embættismenn (Búnaðarþing - hálfrar 

aldar minning, 1952). Búnaðarþing fór með æðsta vald í málefnum Búnaðarfélagsins, 
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kaus forseta Búnaðarfélagsins, varaforseta, tvo meðstjórnendur og tvo til vara. 

Búnaðarþing sá einnig um lagabreytingar fyrir Búnaðarfélagið. Hlutverk Búnaðarþings 

hefur verið tvíþætt, annars vegar er það æðsta vald í málefnum Búnaðarfélags Íslands 

og mótaði stefnu þess. Hins vegar er það ráðgefandi samkoma sem túlkar viðhorf 

bændastéttarinnar til ýmissa mála og stóð þar við hlið Stéttarsambands bænda eftir að 

það kom til. Áhrifa Búnaðarþings hefur gætt við undirbúning löggjafar þar sem þingið 

hefur unnið í samvinnu við Landbúnaðarráðuneytið (Búnaðarsamtök á Íslandi 150 ára 

1837-1987, 1988). 

2.3 Fyrstu afurðarsölulögin 1934 

Mikil viðskiptakreppa varð bæði hérlendis og erlendis á árunum upp úr 1930. Við það 

minnkaði kaupgeta almennings og verð á landbúnaðarvörum féll. Kjör bænda versnuðu 

enda höfðu bændur engin samtök sem börðust fyrir kjörum þeirra  (Búnaðarsamtök á 

Íslandi 150 ára 1837-1987, 1988).  

Árið 1934 var lagt fram frumvarp á Alþingi um meðferð og sölu mjólkur og rjóma o.fl. 

Frumvarpið miðaði fyrst og fremst að því að koma skipulagi á sölu þessara afurða, draga 

úr kostnaði og jafna verðlag á þeim. Jafnframt miðaði frumvarpið að því að bæta 

hollustuhætti í meðferð mjólkur (Þingskjal 407, 1934).  

Í framhaldi af því voru fyrstur afurðasölulögin sett árið 1934. Auk þess að taka á 

meðferð mjólkur og rjóma var þar einnig kveðið á um að skipta landinu í svokölluð 

verðjöfnunarsvæði. Á hverju verðjöfnunarsvæði skyldi vera eitt eða fleiri mjólkurbú sem 

tæki við mjólk frá framleiðendum á svæðinu. Mjólkurframleiðendum var því óheimilt að 

selja afurðir sínar utan þess verðjöfnunarsvæðis sem þeir voru á. Í lögunum var einnig 

ákvæði sem heimilaði að verðjöfnunargjald væri lagt á neyslumjólk og skyldi 

verðjöfnunargjaldið lagt í sérstakan sjóð og skyldi notað til verðuppbótar á þá mjólk sem 

notuð væri til vinnslu. Einnig skyldi öll mjólk sem viðurkennd mjólkurbú tækju á móti 

vera metin eftir gæðum og flokkuð við móttöku (Bráðabirgðalög um meðferð og sölu 

mjólkur og rjóma o.fl., 1934).   

Tilgangurinn með þessari lagasetningu var að styrkja landbúnaðinn þar sem kjör 

bænda voru heldur bágborin á þessum árum (Ríkisendurskoðun, 1994).  

Setning afurðasölulaganna lagði grunninn að núverandi stefnu í landbúnaðarmálum. 

Með þessari lagasetningu var komið á opinberri verðlagningu mjólkurafurða og sölu og 
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vinnslu afurðanna var beint í ákveðinn farveg. Lögin viðurkenndu einnig að bændur 

gætu beitt samtakamætti sínum til þess að ná fram betri kjörum (Guðmundur 

Stefánsson, 1998).  

2.4 Sex manna nefndin 

Árið 1943 voru sett lög númer 42/1943 um dýrtíðarráðstafanir, sem kváðu á um störf 

verðlagsnefndar landbúnaðarafurða skipuð sex mönnum, svokölluð Sexmannanefnd.  

Sexmannanefndin skyldi vera skipuð þremur fulltrúum tilnefndum af Stéttarfélagi 

bænda og þremur fulltrúum frá félagasamtökum neytenda, Alþýðusambandi Íslands, 

Landssambandi iðnaðarmanna og Sjómannafélagi Reykjavíkur (Lög um framleiðsluráð 

landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o.fl. nr. 

94/1947).  

Skyldi Sexmannanefndin finna grundvöll fyrir vísitölu framfærslukostnaðar 

landbúnaðarvara og kaupgjald stéttarfélaga. Skyldi vísitalan miðast við það að heildar 

tekjur þeirra sem unnu við landbúnað yrðu í samræmi við tekjur annarra vinnandi 

stétta. Í þeim lögum var að finna í fyrsta sinn ákvæði um það að bændum bæri 

samsvarandi laun fyrir sína vinnu og öðrum stéttum í þjóðfélaginu. Sexmannanefndin 

skilaði fyrsta áliti sínu í ágúst 1943. Þar kom fram fyrsti verðlagsgrundvöllurinn og skyldi 

Hagstofa Íslands reikna árlega út landbúnaðarvísitölu samkvæmt honum 

(Búnaðarsamtök á Íslandi 150 ára 1837-1987, 1988).  

Árið 1966 ákvað stjórn Alþýðusambands Íslands (ASÍ) að taka ekki þátt í störfum 

Sexmannanefndarinnar. Rökin voru þau að ASÍ vildi ekki standa gegn eðlilegum 

kjarabótum til bænda. Kjarabæturnar náðust eingöngu fram með því að hækka verð á 

búvöru til bænda. Hækkun búvöruverðs leiddi til hækkunar á verði til neytenda. Við 

þetta töldu Landsamband iðnaðarmanna og Sjómannafélag Reykjavíkur að þeirra 

fulltrúar gætu heldur ekki starfað í Sexmannanefndinni og við það varð nefndin 

óstarfhæf (Gunnar Guðbjartsson, Erlendur Halldórsson og Jónas Jónasson, 1997). 

Eftir að Sexmannanefndin varð óstarfhæf árið 1966 var lögum um hana breytt þannig 

að Stéttarsamband bænda tilnefndi tvo fulltrúa en Framleiðsluráð einn auk þess að 

samtök neytenda skyldu tilnefna þrjá fulltrúa. Ef einhver skoraðist undan að tilnefna í 

nefndina þá skyldi ráðherra tilnefna mann í staðinn. Landbúnaðarráðherra tilnefndi 

mann fyrir samtök framleiðenda og iðnaðarráðherra fyrir samtök neytenda (Lög um 
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framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum 

o.fl. nr. 101/1966).  

2.5 Stéttarsamband bænda 

Í framhaldi af stofnun sex manna nefndarinnar 1943 fór bændum að finnast gengið á 

hlut sinn. Þeir töldu Búnaðarfélag Íslands og Búnaðarþing væru ekki óháð ríkisvaldinu. 

Bændum fannst vanta stéttarsamtök sem bæru hag þeirra fyrir brjósti og beittu sér fyrir 

sterkari hagsmunabaráttu í sambandi við verðlag landbúnaðarvara (Gunnar 

Guðbjartsson o.fl., 1997).  

Stéttarsamband bænda var stofnað 1945 sem deild innan Búnaðarfélags Íslands og 

var því ætlað að annast verðskráningu á búvörum. Meginmarkmið Stéttarsambandsins 

voru að tryggja bændum og starfsfólki þeirra lífskjör sem ekki voru lakari en annarra 

stétta í landinu. Það átti að viðhalda trausti og virðingu fyrir bændastéttinni. Það skyldi 

einnig tryggja að afurðir bænda væru samkeppnishæfar á innlendum og erlendum 

mörkuðum. Stéttarsambandið skyldi hlúa að menntasetrum í sveitum landsins og bæta 

húsakost og samgöngur. Einnig átti það að leggja áherslu á að tollar og skattar væru 

þannig að bændum væri ekki ofboðið (Gunnar Guðbjartsson o.fl., 1997). 

Stéttarsambandið skyldi koma fram fyrir hönd bænda við samninga um kaup og kjör 

fólks sem réði sig til landbúnaðarstarfa. Það skyldi vera í málssvari fyrir bændur gagnvart 

öðrum stéttarfélögum og stofnunum þjóðarinnar og gæta hagsmuna þeirra 

(Búnaðarsamtök á Íslandi 150 ára 1837-1987, 1988).  

Til að byrja með snérust aðalbaráttumál Stéttarsambandsins um að ná fram kröfum 

um réttláta verðlagningu á búvörum. Þetta var í samræmi við þau ákvæði í lögunum sem 

kváðu á um að launatekjur bænda skyldu vera í samræmi við laun viðmiðunarstétta. 

Bændur gerðu sér þó fyllilega grein fyrir að það þyrfti að huga að markaðsmálum og ekki 

þýddi að framleiða meira en markaðurinn tæki við. Um miðjan sjöunda áratuginn fór því 

Stéttarsambandið að benda á nauðsyn þess að hafa skipulag á framleiðslunni og hafa til 

þess löggjöf (Gunnar Guðbjartsson o.fl., 1997). 

Árið 1979 breyttust viðfangsefni Stéttarsambands bænda mjög mikið. Þá fór það að 

taka aukinn þátt í framleiðslustjórnun búvara og draga úr hefðbundinni framleiðslu 

mjólkur, jafnframt því að stuðla að uppbyggingu í nýjum búgreinum (Gunnar 
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Guðbjartsson o.fl., 1997). Eins og áður hefur komið fram sameinaðist Stéttarfélag 

bænda Búnaðarfélagi Íslands í ársbyrjun 1995. 

2.6 Framleiðsluráð landbúnaðarins 

Árið 1947 var Framleiðsluráð landbúnaðarins stofnað með lögum nr. 94 frá Alþingi. 

Skyldi Framleiðsluráð vera skipað fimm mönnum kosnum af Stéttarsambandi bænda. 

Hlutverk Framleiðsluráðs var meðal annars: 

� Að fylgjast með framleiðslu, sölu og vinnslu landbúnaðarafurða. 

� Að stuðla að eflingu landbúnaðarframleiðslu í landinu í þágu þjóðarinnar. 

� Að stuðla að umbótum í vinnslu og meðferð landbúnaðarvara. 

� Að stýra framleiðslu inn á þær búgreinar sem hagkvæmastar væru bæði 
landbúnaðinum og þjóðinni. 

� Að ákveða verðmiðlun á mjólk og mjólkurvörum. 

� Að ákveða mjólkursölusvæði. 

� Að ákveða verðskrá landbúnaðarvöru samkvæmt vísitölu. 

Framleiðsluráð skyldi einnig safna upplýsingum um framleiðslu, vinnslu og sölu 

landbúnaðarvara og gefa það efni út í skýrslu. Í lögunum sagði ennfremur að söluverð á 

landbúnaðarvöru á innlendum markaði skyldu miðast við að heildartekjur þeirra sem 

stunduðu landbúnað. Tekjur þeirra skyldu verða í sem mesta samræmi við tekjur 

annarra vinnandi stétta í þjóðfélaginu (Lög um framleiðsluráð landbúnaðarins, 

verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o.fl. nr. 101/1966).   

Við setningu Framleiðsluráðslaganna urðu viss tímamót. Með þeim var öllum 

verðlags- og afurðasölumálum þjappað saman undir eina stjórn og Stéttarsambandi 

bænda var falið að hafa umsjón með þeim málum. Þessi löggjöf markaði stefnuna í 

landbúnaðarmálum næstu áratugina. Því var slegið föstu að bændur skyldu hafa 

sambærileg laun og ákveðnar stéttir samfélagsins og ríkisvaldið reyndi eftir megni að 

tryggja kjör þeirra (Guðmundur Stefánsson, 1998). 

Framleiðsluráð landbúnaðarins var lagt niður í árslok 1999 og tóku Bændasamtök 

Íslands við öllum eignum, réttindum, skuldum og skuldbindingum þess (Lög um 

breytingar á lögum vegna niðurlagningar Framleiðsluráðs landbúnaðarins nr. 112/1999). 
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2.7 Útflutningsbætur og offramleiðsla 

Á árunum eftir stríð og fram til 1960 varð við og við skortur á innlendum búvörum. Sum 

árin var þó framleitt umfram innanlandsneyslu og þá umfram framleiðslu var reynt að 

flytja út (Gunnar Guðbjartsson o.fl., 1997). Árið 1959 voru sett ákvæði inn í lög um 

Framleiðsluráð landbúnaðarins, þess efnis að landbúnaðurinn fengi greiddar 

útflutningsbætur úr ríkissjóði. Bæturnar skyldu nema allt að 10% af heildarverðmæti 

búvöruframleiðslunnar. Lagasetning þessi hafði veruleg áhrif á búvöruframleiðsluna og 

þróun hennar (Guðmundur Stefánsson, 1998). 

Á þessum árum urðu einnig miklar breytingar á vinnutilhögun í sveitum, bændur áttu 

kost á að kaupa dráttarvélar og þeim fylgdu síðan heyskapartækin. Vélvæðingin var í 

fullum gangi, votlendi var ræst fram og mólendi var breytt í tún. Stóraukin ræktun var 

grundvöllur þess að hefja sókn til aukinnar framleiðslu á búvörum. Þrátt fyrir 

fólksfækkun í sveitum jókst framleiðslan jafnt og þétt (Gunnar Guðbjartsson o.fl., 1997). 

Afskipti ríkisvaldsins af landbúnaðarmálum á þessum árum snérist fyrst og fremst um 

dreifingu og verðlagningu landbúnaðarvara. Framleiðendur voru látnir ákveða hvað þeir 

framleiddu mikið magn (Ríkisendurskoðun, 1994). 

Ríkisvaldið styrkti framleiðsluhvetjandi framkvæmdir í sveitum landsins. Greiddur 

voru beinir eða óbeinir styrkir til bænda vegna nýbygginga og ræktunar. Betri 

húsakostur og meira ræktarland jók framleiðslugetuna til muna. Til að auka 

framleiðsluna notuðu bændur einnig innflutt kjarnfóður. Verðið sem fékkst fyrir 

útflutninginn dugði illa fyrir vinnslukostnaði afurðanna. Þrátt fyrir útflutningsbæturnar 

varð sífellt erfiðara að greiða bændum fullt verð fyrir framleiðsluna (Guðmundur 

Stefánsson, 1998). 

Á árunum upp úr 1970 fór að bera á offramleiðslu landbúnaðarvara og voru mjög 

skiptar skoðanir meðal forystumanna bændastéttarinnar á því hvernig best væri að taka 

á þeim vanda. Talað var um að leggja á sérstakan skatt á innflutt kjarnfóður. Uppi voru 

hugmyndir um að Framleiðsluráði landbúnaðarins væri gefin heimild til að ákveða 

mismunandi verð á búvöru til bænda, svo kallað kvótakerfi. Af þessu varð þó ekki og 

ekki náðist samstaða um aðgerðir til að stemma stigu við offramleiðslunni (Gunnar 

Guðbjartsson o.fl., 1997; Hákon Sigurgrímsson, 2010). 



 

15 

Áður en fjallað verður um kvótakerfi skulum við skoða þau grunnlögmál sem gilda á 

markaði. 
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3 Markaðurinn 

Almennar hagfræðikenningar gera ráð fyrir að framboð á markaði ráðist af arðsemi 

framleiðslunnar. Framleiðslan leitar jafnvægis þar sem framleiðslukostnaður síðustu 

framleiddu einingarinnar, jaðarkostnaður, er jafn verði vörunnar, þ.e. jaðartekjunum. Ef 

arðsemi framleiðslunnar er aukin þá skilar arðsemin sér í aukinni framleiðslu (Daði Már 

Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2008). 

Við skulum hugsa okkur einfalt líkan af markaði fyrir landbúnaðarvöru þar sem ráða 

framboð og eftirspurn. Ef markaðurinn fær að starfa óáreittur þá leitast þessi tvö öfl við 

að ná jafnvægi. Jafnvægið næst þar sem framboð er jafnt eftirspurn við tiltekið verð, 

markaðsverð. Við skulum gefa okkur að framboð megi tákna með línulegu falli. Fallið 

lýsir lægsta verði sem framleiðandinn sættir sig við að fá fyrir ákveðið magn framleiðslu 

sinnar. Eftir því sem verðið hækkar er framleiðandinn tilbúin til að framleiða meira magn 

vöru sinnar. Framboðsfallið hallar því uppá við. Við skulum einnig gefa okkur að 

eftirspurn megi tákna með línulegu falli. Eftirspurnarfallið hallar niður á við þar sem það 

lýsir hæsta verði sem neytandinn er tilbúinn að greiða fyrir ákveðið framleiðslumagn. Því 

lægra sem verðið er, því meira kaupir neytandinn af vörunni. Á mynd 1 má sjá einfalt 

líkan af markaði samkvæmt ofangreindum forsemdum. Þar kemur fram við hvaða verð 

og magn jafnvægi næst á markaði og skiptingu ábatans af viðskiptunum (Daði Már 

Kristófersson, 2006; Daði Már Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2008). 

Eins og sést á mynd 1 næst jafnvægið á markaðinum þar sem framboðsfallið sker 

eftirspurnarfallið. Þar er eftirspurn jöfn framboðinu og allir eru sáttir við verðið og fá 

keypt og selt að vild. Í magni1 eru framleiðsla og sala í jafnvægi og bæði framleiðendur 

og neytendur hagnast.  
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Mynd 1. Jafnvægi framboðs og eftirspurnar á markaði
1
 

Mynd 1 sýnir einnig ábata bæði neytenda og framleiðenda. Eftirspurnarfallið markar 

hæsta verð sem neytandinn er tilbúinn til að greiða fyrir framleiðslumagnið. Því er 

neytendaábatinn svæðið sem er á milli eftirspurnarfallsins og markaðsverðsins. Að sama 

skapi sýnir framboðsfallið lægsta verð sem framleiðandinn myndi sætta sig við. Við 

sjáum ábata framleiðendanna á mynd 1. Það er svæðið milli framboðsfallsins og 

markaðsverðsins. Allt sem hann selur umfram það er hagnaður. Kostnaðurinn við 

framleiðsluna er einnig sýndur á mynd 1. Það er svæðið fyrir neðan framboðsfallið að 

magni1. Heildarábati þjóðfélagsins myndast af samanlögðum ábata neytenda og 

framleiðenda (Daði Már Kristófersson, 2006; Daði Már Kristófersson og Erna 

Bjarnadóttir, 2008). 

3.1 Framleiðslustýring 

Skoðum aðeins hvað gerist ef stjórnvöld vilja bæta bágborna afkomu bænda með því að 

tryggja þeim sölu á allri framleiðslu þeirra gegn ákveðnu lágmarksverði. Á mynd 2 má sjá 

að slíkt lágmarksverð leiðir til umframframleiðslu. Framleiðendur eru tilbúnir að 

framleiða magn3 þar sem þeir geta nú hagnast á áður óarðbærri framleiðslu. Neytendur 

hins vegar eru ekki tilbúnir til þess að kaupa nema magn2 þar sem verðið hefur hækkað. 

Afleiðingin er umframframleiðsla sem nemur magni3 að frádregnu magni2. Eins og sjá 

má á mynd 2 þá tapa neytendur svæðum 2 og 3 til framleiðenda. Framleiðendur að 

                                                        

1 (Daði Már Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2008) 
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sama skapi græða svæði 2, 3 og 4 og ríkið þarf að bera kostnað af svæðum 4, 3, 6, 8 og 

9. Samfélagið tapar því sem ekki skilar sér í ábata fyrir framleiðendur, en það eru svæði 

8 og 9. Í þessu dæmi er ekki gert ráð fyrir tekjum af útflutningi eða kostnaði við 

birgðahald (Daði Már Kristófersson, 2006; Daði Már Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 

2008). 

 

Mynd 2. Áhrif einhliða setningar lágmarksverðs
2
 . 

3.2 Áhrif kvótasetningar 

Hugsum okkur nú að það verði settur kvóti á framleiðslu bænda og þeim tryggt 

lágmarksverð fyrir þá framleiðslu, sjá mynd 3. Þá sjáum við að það dregur úr kostnaði 

ríkisins vegna þess að nú er einungis greitt fyrir það framleiðslumagn sem er eftirspurn 

eftir. Tap framleiðenda er sem nemur svæðum 3, 4 og 6 og ríkið sleppur við að greiða 

svæði 8 og 9. Kostnaður þessa kerfis fellst nú einungis í „allra tapi“, sem sé svæðum 3 og 

6. „Allra tap“ er ábati framleiðenda, svæði 6, og neytenda, svæði 3, sem hinn frjálsi 

markaður skapaði en hinn takmarkaði markaður rænir. Þetta kerfi byggir á tekjuflutningi 

frá neytendum til framleiðenda sem nemur svæði 2. Sem áður er ekki gert ráð fyrir 

neinum öðrum kostnaði í þessu líkani (Daði Már Kristófersson, 2006; Daði Már 

Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2008). 

                                                        

2 (Daði Már Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2008) 
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Mynd 3. Skipting ábata eftir kvótasetningu3. 

Þegar skoðuð eru áhrif kvótasetningar á bændur, þá er almennt gert ráð fyrir að 

bændur reyni að hámarka hagnað sinn með því að jafna jaðartekjur og jaðarkostnað. 

Afleiðingar kvótasetningar byggjast á því hvaða áhrif kvótinn hefur á framleiðsluna. Í 

langflestum tilfellum verður hann til þess að framleiðendur draga úr framleiðslu sinni 

(Erna Bjarnadóttir, 1990).  

Næst verða skoðuð lög sem sett voru um framleiðslustýringu og samningar sem 

gerðir voru samhliða þeim. 

                                                        

3 (Daði Már Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2008) 
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4 Lögin um framleiðslustjórnun og kvótasetningu 

Árið 1978 náði framleiðsla mjólkur hámarki hér á landi, þá voru framleiddir 120 milljón 

lítrar af mjólk (Ríkisendurskoðun, 1994). Árið 1979 var gerð breyting á lögum 

Framleiðsluráðs landbúnaðarins sem veittu því heimild til að hafa stjórn á 

landbúnaðarmálunum. Lögin gerðu ráð fyrir að ef framleiðsla mjólkur yrði meiri en þörf 

væri fyrir á innlendum markaði væri heimilt að greiða fullt grundvallarverð fyrir 

ákveðinn hluta framleiðslunnar. Útflutningsverð skyldi greitt fyrir það sem umfram væri. 

Jafnhliða var heimilt að leggja á kjarnfóðurgjald (Lög um breyting á lögum nr. 101/1966, 

um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á 

landbúnaðarvörum o.fl. nr. 15/1979).  

Þá skyldi settur kvóti í ærgildisafurðum fyrir framleiðslu hvers lögbýlis. Við ákvörðun 

kvóta hvers lögbýlis skyldi leggja til grundvallar framleiðslu síðustu tveggja til þriggja ára. 

Fullt verð skyldi greiða eins og aðstæður leyfðu hverju sinni en þó aldrei minna en 80% 

af meðalframleiðslu viðmiðunaráranna. Fyrir umframframleiðslu skyldi greiða meðal-

útflutningsverð (Reglugerð skv. lögum nr. 15/1979 um breytingu á lögum nr. 101/1966 

um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á 

landbúnaðarvörum o.fl. nr. 348/1979).  

Til þess að geta fjallað um framleiðslustjórnun og kvótasetningu þarf að skilgreina 

eftirfarandi hugtök: 

� Ærgildi er talin vetrarfóðruð sauðkind, ærgildi í nautgripum reiknast þannig að 
kýr telur 20 ærgildi (Reglugerð skv. lögum nr. 95/1981 um Framleiðsluráð 
landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o.fl. 
nr. 465/1983).  

� Ærgildisafurð er afurðaeining. Ein ærgildisafurð telst vera 18,2 kg af kindakjöti 
eða 174 lítrar af mjólk (Reglugerð um stjórn mjólkurframleiðslunnar 
verðlagsárið 1985-1986 nr. 37/1986). 

� Búmark er tala ærgildisafurða sem fundin er fyrir hvern framleiðanda og er 
höfð til viðmiðunar þegar ákveða þarf mismunandi verð fyrir búvöru til 
framleiðanda vegna framleiðslustjórnunar (Reglugerð skv. lögum nr. 95/1981 
um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á 
landbúnaðarvörum o.fl. nr. 465/1983).  



 

21 

� Kvóti – hluti, fá kvóta í einhverju er að fá hluta af einhverju (Árni Böðvarsson, 
1985)  

� Fullvirðisréttur er það framleiðslumagn, sem framleiðandi afhendir til sölu í 
afurðastöð og honum er ábyrgst fullt verð fyrir (Reglugerð um stjórn 
mjólkurframleiðslunnar verðlagsárið 1985-1986 nr. 37/1986). 

� Verðlagsár er tímabilið frá 1. september til 31. ágúst árið eftir (Lög um 
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 46/1985).  

� Árskýr er hugtak sem notað er í skýrsluhaldi. Árskýr er reiknuð stærð og er 
samanlagður fjöldi daga sem hver kýr er á skýrslu á árinu deilt með 365 (Erna 
Bjarnadóttir og Tjörvi Bjarnason, 2003). Árskýr er því kýr sem er hugsuð á 
skýrslu allt árið. 

� Greiðslumark lögbýlis er tiltekið magn kindakjöts, mælt í kílógrömmum, eða 
mjólkur, mælt í lítrum, sem ákveðið er fyrir hvert lögbýli samkvæmt 
búvörusamningi og veitir rétt til beinnar greiðslu úr ríkissjóði (Lög um 
breytingar á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 46 
26. júní 1985, með síðari breytingum nr. 112/ 1992). 

Nú verður gerð grein fyrir tilkomu framleiðslustýringarinnar, lögum og reglugerðum 

og hvernig þróunin varð eftir árið 1978. 

4.1 Framleiðslustýring sett á 

Þegar byrjað var að vinna að framleiðslustýringu voru flest bú blönduð, þ.e. bæði verið 

með mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt. Margir framleiðendur voru þó aðeins með 

mjólkurframleiðslu til heimilisins. Það þótti nauðsynlegt að hafa einhvern samnefnara 

fyrir búgreinarnar og varð að samkomulagi að reikna hann út frá ærgildi. Vetrarfóðruð 

kind var eitt ærgildi og kú var reiknuð 20 ærgildi. Síðan var fundið út frá 

heildarmjólkurframleiðslu áranna 1976, 1977 og 1978 og fjölda ásettra kúa sömu ár að 

eitt ærgildi væri 174 lítrar mjólkur (Gísli Karlsson, 1989).  

Við ákvörðun kvóta var gert ráð fyrir að framleiðsluréttur / kvóti hverrar jarðar 

miðaðist við meðalframleiðslu áranna 1976, 1977 og 1978 (Gunnar Guðbjartsson, 1981).  

Þar með var komin á framleiðslustýring í mjólkurframleiðslu sem var til að byrja með 

kölluð búmarkskerfi. Búmark var sú viðmiðunartala sem hver jörð fékk í sinn hlut af 

samanlögðu jarðarbúmarki landsins alls. Til að byrja með var búmarkið ekki svæðaskipt, 

en fljótlega kom upp sú umræða að koma á svæðaskiptingu búmarks (Magnús 

Sigurðsson, 1985).  
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Í sjálfu sér var búmarkskerfið ekki framleiðslutakmarkandi. Með tilkomu þess og 

kjarnfóðurgjaldsins sem sett var á um leið, dró þó úr mjólkurframleiðslu. Fljótlega varð 

ljóst að þó það hefði tekist að stöðva framleiðsluaukninguna og draga nokkuð úr 

framleiðslunni voru þessar ráðstafanir ekki nægar. Áfram var framleiðslan of mikil og 

ekki hægt að greiða bændum fullt verð fyrir framleiðsluna sem þó var talsvert innan 

búmarks. Á verðlagsárunum 1984/1985 og 1985/1986 var framleiðsla mjólkur 111 

milljónir lítra en salan innan við 100 milljónir. Því var ekki um annað að ræða en draga 

meira úr framleiðslunni (Guðmundur Stefánsson, 1998). 

4.2 Búvörulögin 

Árið 1985 voru sett lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 46/1985. 

Tilgangur lagana var meðal annars: 

� Að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu, vinnslu 
og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur. 

� Að framleiðsla búvara til neyslu og vinnslu yrði í samræmi við þarfir 
þjóðarinnar og tryggði nægjanlegt vöruframboð. 

� Að nýttir yrðu sölumöguleikar erlendis eftir því sem hagkvæmt yrði talið. 

� Að kjör bænda yrðu í sem nánasta samræmi við kjör annarra stétta í landinu. 

� Að innlend aðföng nýttust sem mest við framleiðslu búvara með hliðsjón af 
framleiðsluöryggi og atvinnu. 

� Að stuðla að jöfnuði milli framleiðenda í hverri búgrein hvað varðaði 
afurðaverð og markað. 

Í lögunum var ennfremur tekið fram að landbúnaðarráðherra færi með yfirstjórn 

þeirra mála sem lögin tóku til (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 

46/1985). 

Með lögum þessum var svokallaður fullvirðisréttur tekin upp og fyrsti 

búvörusamningurinn gerður. Þar með var lögfest stefna sem fól í sér að aðlaga 

búvörufarmleiðslu að innanlandsneyslu (Guðmundur Stefánsson, 1998). 

Búvörulögin svokölluðu höfðu miklar breytingar í för með sér. Þau gerðu ráð fyrir að 

samningur væru gerður milli ríkisstjórnarinnar og Stéttarfélags bænda um það magn 

mjólkur sem greitt yrði fullt verð fyrir. Dregið yrði verulega úr útflutningsbótum strax og 

skyldu þær síðan fara stiglækkandi næstu árin. Valdsvið Framleiðsluráðs var skert og 
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verkefnum fækkað með því að flytja þau yfir til landbúnaðarráðherra. Má þar telja 

ákvörðun um veðjöfnunargjald á mjólk og ákvarðanir varðandi inn- og útflutning á 

búvöru. Einnig skyldi ráðherra taka ákvörðun um ráðstöfun fóðurgjalds, búmark og 

fullvirðisrétt og skipan mjólkursölusvæða. Því fór formlegt vald á framleiðslustjórnun 

landbúnaðarafurða alfarið yfir til landbúnaðarráðherra (Gunnar Guðbjartsson o.fl., 

1997; Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 46/1985).  

4.2.1 Skipting kvótans 

Þegar framleiðslukvóti er settur á í landbúnaðargrein eins og mjólkurframleiðslu þá er 

fyrsta skrefið að ákveða heildarframleiðslumagnið og hvernig skipta beri kvótanum á 

milli framleiðenda (Erna Bjarnadóttir, 1990). 

Árið 1985 var landinu skipt niður í 25 búmarkssvæði og settar reglur um það hvernig 

framleiðsluréttur skildi ákvarðaður fyrir hvert svæði og hvert bú. Heimilt var að færa 

ákveðið magn búmarksins milli kindakjöts og mjólkur (Magnús Sigurðsson, 1985; 

Reglugerð um stjórn mjólkurframleiðslunnar verðlagsárið 1985-1986 nr. 37/1986; 

Reglur um uppgjör fyrir búvöruframleiðslu á verðlagsárinu 1983/1984, skv. 2. mgr. 9. gr. 

reglug. nr. 465/1983 nr. 23/1985).  

Þegar skipting fullvirðisréttar milli svæða var ákveðin í janúar 1986 var búmark ársins 

1980 tekið og skipt í hlutföllum í búmark ársins 1985. Það var látið gilda tvo þriðju en 

framleiðsla verðlagsáranna 1982 til 1985 gilti einn þriðja (Magnús Sigurðsson, 1985).  

4.2.2 Búvörusamningarnir 

Á grundvelli búvörulaganna var fyrsti búvörusamningurinn gerður sumarið 1985. 

Samkvæmt honum skildi heildarfullvirðisréttur mjólkur vera 107 milljón lítrar verðlags-

árið 1985/1986 og 106 miljón lítrar næsta verðlagsár þar á eftir (Guðmundur 

Stefánsson, 1998). 

Heildarfullvirðisréttur var það magn sem mjólkurframleiðendur fengu fullt verð fyrir, 

miðað við innvegna mjólk til mjólkursamlaga. Heildarfullvirðisréttinum var skipt á milli 

búmarkssvæða og síðan var fullvirðisrétti hvers búmarkssvæðis skipt á milli 

framleiðenda á svæðinu. Ekki var heimilt að færa fullvirðisrétt á milli búmarkssvæða. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins gat þó að einhverju leyti fært fullvirðisrétt til á milli 
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lögbýla innan sama búmarkssvæðis (Reglugerð um stjórn mjólkurframleiðslunnar 

verðlagsárið 1985-1986 nr. 37/1986). 

Fyrsti búvörusamningurinn gilti fyrir tvö verðlagsár og með honum hófst markviss 

aðlögun mjólkurframleiðslu að innanlandsmarkaði. Nýr samningur var gerður 1987 og 

var hann í aðalatriðum framlenging á fyrri samningi og gilti hann í fjögur ár eða til loka 

verðlagsársins 1991/1992. Samkvæmt nýja samningnum minnkaði heildarfullvirðis-

rétturinn í 104 milljónir lítra en á sama tíma var heildarneysla innanlands 102 milljónir 

lítra (Guðmundur Stefánsson, 1998). 

Nýr búvörusamningur var gerður 1991 og sneri hann að mestu leyti að sauðfjár-

framleiðslu. Ári seinna var gerður svokallaður mjólkursamningur. Sá samningur var 

nánari útfærsla á búvörusamningum frá árinu áður á þeim atriðum sem sneru að 

mjólkurframleiðslu. Með þessum samningi voru teknar upp beingreiðslur úr ríkisjóði til 

bænda. Hugtakið greiðslumark var innleitt í stað fullvirðisréttar og útflutningsbætur 

voru felldar niður (Guðmundur Stefánsson, 1998). Samkvæmt þessum samningi var 

mjólkurframleiðendum í fyrsta sinn heimilað að kaupa eða selja fullvirðisrétt milli 

lögbýla á sama búmarkssvæði, en þá var einvörðungu átt við fullvirðisrétt verðlagsársins 

1991/1992 (Reglugerð um fullvirðisrétt til framleiðslu mjólkur verðlagsárið 1991-1992 

nr. 262/1991). 

4.3 Búvörulögin 1993 

Frá því að búvörulögin voru sett árið 1985, höfðu verið gerðar margar breytingar á þeim. 

Þessar breytingar voru felldar inn í ein lög, lög nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu 

og sölu á búvörum og eru þau lög í gildi í dag (Guðmundur Stefánsson, 1998). 

Sem fyrr er tilgangur laganna meðal annars að stuðla að framförum og aukinni 

hagkvæmni í búvöruframleiðslu, vinnslu og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur 

og neytendur. Framleiðsla búvara til neyslu og iðnaðar skal vera í sem nánustu samræmi 

við þarfir þjóðarinnar. Ávallt skal tryggt að nægjanlegt vöruframboð sé við breytilegar 

aðstæður í landinu. Sölumöguleikar búvöru erlendis skulu nýttir sé þeir taldir 

hagkvæmir. Innlend aðföng skulu notuð sem mest til framleiðslunnar, bæði með 

hliðsjón af framleiðsluöryggi og atvinnu. Kjör þeirra sem stunda landbúnað skuli vera í 

sem mestu samræmi við kjör annarra stétta. (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á 

búvörum nr. 99/1993).  



 

25 

Samkvæmt lögunum skyldi skipa verðlagsnefnd búvara sem í eiga sæti sex manns. 

Ráðherra skipar formann nefndarinnar. Verðlagsnefndin ákveður afurðaverð til búvöru-

framleiðenda og verð búvara í heildsölu (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á 

búvörum nr. 99/1993). 

Verðlagsnefnd skal við ákvörðun lágmarksverðs mjólkur leggja til grundvallar verðlag 

fyrir bú af hagkvæmri stærð. Búin skulu vera með framleiðsluaðstöðu sem uppfyllir 

opinberar heilbrigðis- og aðbúnaðarkröfur. Nefndin skal miða kostnaðarútreikninga sína 

við afurðir meðalbús sem er rekið við eðlilegar framleiðsluaðstæður (Lög um fram-

leiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993).  

4.3.1 Mjólkursamningurinn 1993 – 2005 

Með lagasetningunni 1993 voru gerðar veigamiklar breytingar á verðlagningu mjólkur og 

greiðslu til bænda. Verðlagsnefndin leysti Sexmannanefndina af hólmi og skyldi hún 

ákveða lágmarksverð á mjólk til bænda. Lágmarksverðið miðast við 1. flokks mjólk með 

skilgreindu efnainnihaldi og hækkar verðið til bænda eftir því sem efnainnihaldið er 

hagstæðara. Fyrir lakari mjólk skal greiða með leyfilegum afföllum frá verði á 1. flokks 

mjólk (Stefanía Nindel og Sveinn Agnarsson, 2002). 

Eins og fyrr segir voru með lögum þessum teknar upp beingreiðslur til bænda. 

Beingreiðslurnar eru reiknaðar út frá kvóta hvers og eins framleiðenda og eru greiddar 

beint frá stjórnvöldum til bænda. Beingreiðslurnar eru hugsaðar til að auka skilvirkni 

markaðarins. Önnur mikilvæg breyting kom með þessum mjólkursamningi. Sú breyting 

fól í sér að viðskipti með mjólkurkvóta voru gefin frjáls (Erna Bjarnadóttir og Daði Már 

Kristófersson, 2008a). 

Við gerð samningsins árið 1993 var gert ráð fyrir að kvótakerfið myndi auka 

sveigjanleika í mjólkurframleiðslu og þar með gera bændum mögulegt að hagræða í 

rekstri og auka framleiðni (Stefanía Nindel og Sveinn Agnarsson, 2002). 

4.3.2 Mjólkursamningurinn 2005 – 2012 

Mjólkursamningurinn sem nú er í gildi var gerður árið 2005. Í honum kemur fram að 

fjárhagslegur stuðningur ríkisins við framleiðendur skuli áfram stuðla að hagræðinu, 

bættri samkeppnishæfni og lægra vöruverði. Fjárhagslegur stuðningur ríkisins skuli 

nýtast sem best til að lækka vöruverð til neytenda. Viðhalda skal þeim stöðugleika sem 
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náðst hefur milli framleiðslu og eftirspurnar. Einnig skal gefa greininni svigrúm til að búa 

sig undir aukna erlenda samkeppni. Greinin skal líka geta þróast þannig að nauðsynleg 

kynslóðaskipti geti orðið í stétt mjólkurframleiðenda. Einnig skal vera unnt að endurnýja 

framleiðsluaðstöðu með eðlilegum hætti. Af þessu má vera ljóst að aðalmarkmið 

samningsins er að stuðla að hagræðingu, lægra vöruverði og bættri samkeppnishæfni 

(Sveinn Agnarsson, 2008).  

Árið 2011 var sett reglugerð um markaðsfyrirkomulag við aðilaskipti að greiðslumarki 

mjólkur á lögbýlum nr. 190/2011. Samkvæmt þeirri reglugerð skal Matvælastofnun sjá 

um og annast markað fyrir greiðslumark mjólkur. Það skal halda markað tvisvar á ári 

fyrir greiðslumark, þann 1. apríl og þann 1. nóvember. Aðeins má bjóða til sölu þann 1. 

apríl, það magn greiðslumarks sem er ónýtt á verðlagsárinu. Þeir sem óska eftir að 

kaupa eða selja greiðslumark á markaðinum skulu skila inn til Matvælastofnunar 

tilboðum í lokuðum umslögum. 

4.4 Bændasamtök Íslands 

Eins og áður hefur komið fram voru Bændasamtök Íslands stofnuð með lögum þann 1. 

janúar 1995. Bændasamtökin eru heildarsamtök bænda og helstu verkefni þeirra eru 

meðal annars að gæta hagsmuna bænda og landbúnaðarins. Þau eiga að veita 

leiðbeiningaþjónustu í landbúnaðarmálum eins og til dæmis í búfjárrækt, kynbótum og 

meðferð búfjár, bútækni, hagfræði og fleiru. Bændasamtökin sjá um skýrsluhald um 

bústofn og kynbætur, sjá um útgáfu Bændablaðsins og ýmis kynningarefnis. 

Bændasamtökin hafa umsjón með beingreiðslum í landbúnaði og framkvæmd ýmissa 

laga fyrir ríkið (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2005) 

Í næsta kafla verða teknar saman tölulegar upplýsingar um mjólkurframleiðslu og 

greiðslumark. 
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5 Mjólkurframleiðsla og greiðslumark 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í íslenskum landbúnaði á undanförnum áratugum og 

þá ekki hvað síst í kúabúskap.  Fljótlega eftir seinni heimstyrjöldina áttu bændur þess 

kost að kaupa dráttarvélar. Þeim fylgdu síðan heyvinnuvélar og landbúnaðurinn 

vélvæddist á fáum árum (Gunnar Guðbjartsson o.fl., 1997). 

Tölulegar upplýsingar sem notaðar eru í þessum kafla eru meðal annars fengnar úr 

tímaritinu Frey, Árbók landbúnaðarins, af vef Hagstofu Íslands og tölvupóstum frá 

Bændasamtökum Íslands. 

5.1 Framleiðsla mjólkur 

Á árunum 1960 til 1965 jókst mjólkursala mjög mikið. Fólk flutti úr sveitunum í þéttbýlið 

og einnig hætti fólk í þorpum og bæjum að halda kýr til heimilisins (Gunnar 

Guðbjartsson o.fl., 1997).  
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Mynd 4. Innvegin mjólk til mjólkursamlaga á árunum 1960 til 2010 

Ef skoðaðar eru tölur yfir innvegna mjólk til mjólkursamlaga, sjá mynd 4, þá sjáum við 

hve gríðarleg aukning varð í framleiðslu á mjólk á þessum árum frá 1960 til 1965. Árin 

þar á eftir dró úr framleiðslunni og var ástæðan slæmt árferði. Næstu árin jókst fram-

leiðslan síðan hægt og þétt þar til hún náði hámarki árið 1985 en þá var innvegin mjólk 
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tæplega 116 milljón lítrar (Gunnar Guðbjartsson 1985; Gunnar Guðbjartsson o.fl., 1997; 

Hagstofa Íslands. (e.d.a); Hagstofa Íslands. (e.d.b)). 

5.2 Greiðslumarkið og tilfærslan 

Eins og komið hefur fram var landinu skipt upp í 25 búmarkssvæði árið 1985 þegar 

fyrstu búvörulögin voru sett. Í töflu 1 má sjá hvernig búmarkinu var skipt milli svæða 

árið 1987. Þremur svæðum, Eyjafirði vestan Fnjóskadals, Rangárvalasýslu og Árnessýslu, 

var úthlutað 51,8% af heildarbúmarki ársins 1987. Þessi svæði eru með áberandi mest 

búmark, næst þar á eftir kemur Skagafjörður. 

Tafla 1.Tilfærsla greiðslumarks milli búmarkssvæða 

 

Eins og sjá má í töflu 1 hafa orðið töluverðar tilfærslur með greiðslumark á þessu 

tímabili og þá sérstaklega síðan viðskipti með greiðslumark voru heimiluð árið 1993. 

Aðilaskipti með greiðslumark hafa leitt til þess að kvóti sumra svæða hefur minnkað en 

annarra svæða aukist. Ennþá eru svæðin Eyjafjörður vestan Fnjóskadals, 

Rangárvallasýsla og Árnessýsla, með stóran hluta greiðslumarksins eða 54,1%. 

Í Gullbringu- og Kjósarsýslu og Borgarfjarðarsýslu norðan og sunnan Skarðsheiðar 

hefur greiðslumarkið dregist saman um samtals rúmlega eina milljón lítra. Aukin 



 

29 

eftirspurn eftir sumarbústaðalandi á svæðunum næst höfuðborginni veldur því líklega 

að mjólkurkvóti hafi dregist saman á þessum svæðum. Bændur hafa séð hag sínum 

betur borgið með því að selja kvótann og leigja eða selja skika úr jörðum sínum undir 

sumarbústaði. Í V- Barðastrandarsýslu, N-Ísafjarðarsýslu og í Húnavatnssýslunum er 

samdrátturinn tæplega áttahundruð og fimmtíu þúsund. Á því svæði hefur orðið 

töluverð fólksfækkun sem skýrir þennan samdrátt að einhverju leiti (Stefanía Nindel og 

Sveinn Agnarsson, 2002). Mesta athygli vekur þó að í Norður-Þingeyjarsýslu er ekkert bú 

með greiðslumark í mjólk árið 2005 (Gísli Karlsson, 1991; Gunnar Guðbjartsson, 1986; 

Ómar S. Jónsson, 2012). 

5.2.1 Viðskiptin með greiðslumarkið 

Viðskipti með greiðslumark voru eins og fyrr segir gefin frjáls árið 1993. Eins og sjá má á 

mynd 5 fóru viðskiptin hægt af stað. Fyrsta verðlagsárið sem lögin voru í gildi, 1993/94, 

voru aðeins rúmlega 2 milljónir lítra sem skiptu um eigendur. Í rauninni var það ekki fyrr 

en á verðlagsárinu  1999/2000 sem markaðurinn fór að glæðast. Þá námu viðskiptin 

tæplega 5,9 milljónum lítra. Á næstu árum á eftir voru nokkrar sveiflur í umfangi 

viðskipta með greiðslumark. Á verðlagárinu 2004/2005 námu viðskiptin 5,3 milljónum 

lítra og næstu ár þar á eftir dró stöðugt úr viðskiptunum. Árið  2010 var lokað fyrir frjáls 

viðskipti með greiðslumark. Eins og áður hefur komið fram gekk í gildi ný reglugerð um 

viðskipti á sérstökum markaði í umsjá Matvælastofnunnar (Erna Bjarnadóttir og Daði 

Már Kristófersson, 2008b; Ómar S. Jónsson, 2012). 
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Mynd 5. Viðskipti með greiðslumark á árunum frá 1993 til 2010 
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Á undanförnum árum hefur kúabændum fækkað verulega, en búin aftur á móti 

stækkað. Eins og sjá má í töflu 2 fækkaði búum töluvert á árunum 1990 til 1995. Þrátt 

fyrir að dregið væri úr heildargreiðslumarki á þessum árum framleiddi hver bóndi að 

meðaltali meira árið 1995 heldur en árið 1990. 

Breytingin varð þó enn meiri eftir að viðskipti með greiðslumark voru gefin frjáls. Á 

árunum 1995 til 2010 fækkar búum með mjólkurframleiðslu um samtals 689. Á sama 

tíma jókst meðalgreiðslumark á bú um tæplega 94 þúsund lítra (Ómar S. Jónsson, 2012). 

Tafla 2. Greiðslumark og fjöldi búa með mjólkurframleiðslu 

Ár Greiðslumark Fjöldi búa Breyting Meðal greiðslumark 

lítrar á bú í lítrum
1990 107.000.000 1.543 69.345
1995 101.040.516 1.386 -157 72.901
2000 102.000.000 1.112 -274 91.727
2005 106.000.000 848 -264 125.000
2010 116.250.000 697 -151 166.786  

5.3 Stærð búa og meðalnyt 

Eins og áður hefur komið fram er aðalmarkmið núverandi mjólkursamnings að stuðla að 

hagræðingu og bættri samkeppnishæfni. Gera má ráð fyrir að hagræðingin feli í sér færri 

og stærri bú. Samkeppnishæfnin ætti að koma fram í auknum hagnaði eða framleiðni. 

Forsenda þess að hægt sé að lækka vöruverð er bætt framleiðni (Sveinn Agnarsson, 

2008). 
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Mynd 6. Þróun á stærð búa og meðalnyt miðað við árskýr frá 1975 til 2010 
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Eins og sjá má á mynd 6 hefur meðalstærð kúabúa aukist undanfarin 35 ár. Að sama 

skapi hefur meðalnyt á hverja árskú aukist. Árið 1975 var meðalstærð kúabús 18,1 

árskýr og meðalnytin var 3.514 kg. Árið 2010 var meðalstærðin komin í 38,6 árskýr og þá 

mjólkaði hver árskýr 5.342 kg. Á þessu tímabili hefur meðalbú ríflega tvöfaldað stærð 

sína og hver árskýr aukið meðalnytina um 1.828 kg.  

Breytingin hefur þó orðið mun hraðari síðustu 15 ár, þ.e. frá árinu 1995 til ársins 

2010. Árið 1995 héldu bændur að meðaltali 23,5 árskýr sem mjólkuð að meðaltali 4.187 

kg. Árið 2010 var meðalhjörðin orðin 38,6 árskýr og meðalnytin var komin í 5.342 kg. 

Fjölgunin í meðalhjörðinni er því ríflega ein kýr á ári í þessi 15 ár eða 64,3% á tímabilinu. 

Á sama tíma hefur meðalnyt á hverja árskú í hjörðinni aukist um 77 kg á ári eða um 

27,6% á tímabilinu (Jón Viðar Jónmundsson, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001 2006; Jón 

Viðar Jónmundsson og Gísli Sverrisson, 1976; Bændasamtök Íslands). 

Ástæður fyrir aukinni nyt og þar af leiðandi bættri framleiðni eru ýmsar. Má þar 

nefna ný og fullkomnari fjós sem hafa í för með sér nýja tækni við mjaltir. Betri og 

markvissari fóðurgjöf og bætt menntun bænda hafa einnig skilað sínu svo og kynbætur í 

nautgriparæktun (Sveinn Agnarsson, 2008).  

Á undanförunum 15 árum hafa töluverð umskipti átt sér stað í íslenskum kúabúskap. 

Sveinn Agnarsson (2008) bendir á það í skýrslu sinni að rannsóknir hafi sýnt fram á stór 

bú séu hagkvæmari en minni. Rannsóknir sýna einnig fram á skalahagkvæmni í mjólkur-

framleiðslu hefur farið vaxandi á undanförnum árum. Því telur hann líklegt að 

meðalbúið haldi áfram að stækka næstu árin. 

5.4 Þróunin erlendis 

Ísland er ekkert einsdæmi hvað varðar offramleiðslu í mjólk. Norðmenn glímdu einnig 

við þann vanda á áttunda áratug síðustu aldar. Árið 1977 fór norska ríkið að greiða 

bónusa til þeirra bænda sem drógu sjálfviljugir úr mjólkurframleiðslu. Þrátt fyrir það óx 

framleiðslan og á árunum 1980 til 1982 dró einnig úr neyslu á mjólk. Norðmenn settu 

því framleiðslukvóta á mjólk árið 1983 til að stemma stigu við offramleiðslunni. Árið 

1997 var Noregi skipt upp í framleiðslusvæði og kvótaviðskipti voru heimiluð innan 

framleiðslusvæðanna. Þessi breyting átti að skapa sveigjanleika í kvótakerfinu og hvetja 

til breytinga.  
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Þróunin í Noregi er mjög afgerandi. Árið 2005 var framleiðslan um það bil 80% af 

framleiðslunni árið 1982. Fjöldi kúa hefur minnkað um að meðaltali 3,7% á ári frá 1976. 

Meðalframleiðsla á bú hefur aukist jafnt og þétt, aðallega vegna fækkunar lítilla búa. 

Meðalframleiðsla á bú var 2,5 sinnum meiri árið 2005 heldur en árið 1976 (Kumbhakar, 

Lien, Flaten, & Tveteraas, 2008). 

Svipuð þróun varð í Frakklandi. Þar var kvótakerfið tekið upp árið 1984. Þar var 

reyndar meiri sveigjanleiki í upphafi þar sem flutningur kvóta milli framleiðenda var 

heimilaður. Á árunum 1983 til 1987 jókst meðalstærð búa úr 16,8 í 20 mjólkurkýr eða 

um 4,5% á ári. Litlum búum með færri en 30 mjólkurkýr fækkaði um 38% á þessum 

fjórum árum. Meðalstórum búum með 30 til 40 mjólkurkýr fjölgaði á sama tíma um 

6,4%. Stórum búum með meira en 40 mjólkurkýr fækkaði hins vega lítillega á þessum 

tíma. Ástæða fyrir því var fyrst og fremst þakið sem Frakkar settu á mjólkurkvóta. 

Bændur fengu ekki meiri mjólkurkvóta en 200 þúsund lítra (D. Hairy and M. Prost, 

1989). 



 

33 

6 Umræður  

Á seinni hluta nítjándu aldar bjuggu langflestir Íslendingar í sveit og var landbúnaður ein 

aðalatvinnugreinin. Fyrir tilstuðlan embættismanna voru fyrstu hagsmunasamtök 

bænda stofnuð um miðja öldina. Hagsmunafélög bænda hafa verið mjög öflug gegnum 

árin. Þau hafa átt ríkan þátt í mótun laga og reglna varðandi landbúnaðarvöru og var 

falið að hafa umsjón með mörgum málefnum á vegum stjórnvalda.  

Snemma voru sett lög um landbúnað og var tilgangur fyrstu lagasetningarinnar meðal 

annars að styrkja landbúnaðinn og bæta kjör bænda. Í gegnum tíðina hefur þetta verið 

aðaláherslan í lögum og reglugerðum sem sett hafa verið um landbúnað og 

landbúnaðarmál. Í núgildandi lögum er eitt aðalmarkmiðið að stuðla að framförum og 

aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu, vinnslu og sölu búvöru til hagsbóta fyrir 

framleiðendur og neytendur. Hér má velta fyrir sér hvort hagsmunir framleiðenda og 

neytenda geti farið saman. Lægra vöruverð til neytenda hlýtur að skila fram-

leiðandanum lægra verði fyrir vöruna sem hann selur. Þarna togast á hagsmunir 

neytenda og framleiðenda.  

Þróunin í landbúnaðarmálum var mjög hröð á Íslandi eftir seinni heimstyrjöldina. 

Tækniframfarir voru gríðarlegar og ríkisvaldið studdi við framþróun í landbúnaði með 

ýmiskonar styrkjum. Þetta leiddi til offramleiðslu á mjólk á áttunda áratug síðustu aldar 

þar sem eftirspurnin jókst ekki að sama skapi.  

Þrátt fyrir ábendingar Stéttarsambands bænda var lítið sem ekkert gert til að leysa 

offramleiðsluvandann fyrr en um 1980. Þá kom vísir að framleiðslustjórnun sem virkaði í 

raun ekki sem skildi. Árið 1985 voru fyrstu búvörulögin sett, landinu var skipt í 

framleiðslusvæði og mjólkurkvóta var úthlutað. Með þessari lagasetningu var 

landbúnaðarráðherra falið að hafa yfirstjórn með framleiðslu, verðlagningu og sölu 

búvara. Ríkisstjórnin skyldi semja við Stéttarsamband bænda um framleiðslumagn 

mjólkur.  

Árið 1993 voru viðskipti með greiðslumark gefin frjáls. Viðskiptin fóru hægt á stað og 

voru til þess að gera lítil fyrstu árin en náðu hámarki á verðlagsárinu 1990/2000. 

Tilfærsla á greiðslumarki milli svæða hefur verið töluverð síðan viðskipti voru heimiluð. 
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Af 25 búmarkssvæðum hafa 10 svæði dregið verulega úr framleiðslu og á einu svæðinu 

er engin mjólkurframleiðsla. Í Norður-Þingeyjarsýslu er því ekki einn einasti bóndi sem 

framleiðir og selur mjólk.  

Á þessum árum sem liðin eru síðan viðskipti með greiðslumark voru gefin frjáls hefur 

bændum fækkað um nærri helming. Á sama tíma stækkaði meðalbúið um rúmlega 

helming. Því má leiða líkur að því að það hafi verið fyrst og fremst þeir bændur sem voru 

með fáar kýr og lítil bú sem seldu fullvirðisréttinn sinn. Kaupendur hafa verið bændur 

með meðalstór og stór bú sem hafa séð hag sinn betur borgið með meiri 

framleiðslurétti. Á sama tíma og bú stækkuðu og bændur fjölguðu kúm í fjósum sínum 

þá juku þeir framleiðni hjarðar sinnar með nythærri kúm. 

Þróunin á Íslandi virðist vera svipuð og í öðrum löndum sem tekið hafa upp 

kvótakerfi. Bæði í Noregi og Frakklandi varð þróunin sú að mjólkurframleiðendum 

fækkaði og búin stækkuðu. 

 



 

35 

7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég reynt að gera nokkra grein fyrir helstu áhrifavöldum í landbúnaði 

á Íslandi. Aðdragandanum að kvótasetningunni og þróuninni í landbúnaði eftir að 

kvótinn var settur á. Ég hef horft nær eingöngu á mjólkurframleiðsluna. 

Þar sem þetta er aðeins 6 eininga ritgerð þá er ekki kafað mjög djúpt í efnið. Og 

kannski má segja að skoðunin sé að einhverju leiti yfirborðsleg. Gaman hefði verið að 

kafa dýpra í afkomu búanna á þessum tíma. Bera saman afkomutölur og hvernig þær 

hafa breyst frá því að viðskipti með kvóta voru gefin frjáls. Það gæti mögulega verið verk 

einhvers annars.  
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