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Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

_________________________________ 

Helgi Elí Hálfdánarson 
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Ágrip 
Miklar breytingar hafa orðið í starfstétt bænda síðustu ár. Búfjáreigendum hefur fækkað og 

meðalaldur starfandi bænda hækkað. Þessi atriði gefa vísbendingar um að nýliðun í 

landbúnaði sé lítil. Nægjanleg endurnýjun í bændastétt er mikilvæg til þess að landbúnaður 

geti þróast og dafnað sem atvinnugrein. Nýliðun skiptir einnig miklu máli fyrir þróun 

dreifbýlis, viðhald á þjónustu og eflingu atvinnustarfsemi á landsbyggðinni, því ungt fólk er 

líklegra heldur en eldra fólk, til nýbreytni og þróunar nýrra búskaparhátta. Nýir aðilar sem 

hug hafa á að hefja búskap mæta ýmsum aðgangshindrunum. Mögulega eru helstu aðgangs-

hindranir nýliða inn í nautgriparækt núverandi greiðslumarkskerfi og hátt jarðaverð, en inn í 

sauðfjárrækt eru það líklega hátt jarðaverð og bág afkoma bænda. 

Í þessari rannsókn var leitast við að leggja mat á stöðu og þróun nýliðunar á tímabilinu 2001-

2009 með gögnum um skráða búfjáreigendur í nautgripa- og sauðfjárrækt. Helstu niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru að nýliðun á tímabilinu 2001-2009 var að meðaltali 5,0% á ári í 

nautgriparækt en 5,3% á ári í sauðfjárrækt. Fráliðun á tímabilinu 2000-2008 var að meðaltali 

9,6% á ári í nautgriparækt en 7,1% á ári í sauðfjárrækt. Skráðum búfjáreigendum í 

nautgriparækt fækkar úr 1.474 árið 2000 í 959 árið 2009 og skráðum eigendum sauðfjár 

fækkar úr 2.805 árið 2000 í 2.376 árið 2009. Meðalaldur skráðra búfjáreigenda í 

nautgriparækt hækkar um 1,6 ár á tímabilinu 2000-2009 en um 2,4 ár í sauðfjárrækt. 

Töluverður breytileiki kom fram á nýliðun eftir sýslum í báðum búgreinum. Munur á 

meðalaldri búfjáreigenda milli sýslna var jafnframt greinanlegur. 

Lykilorð: Landbúnaður, búfjáreigendur, nýliðun, fráliðun, meðalaldur, markaðsbrestir, 

aðgangshindranir. 
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1. Inngangur 
Staða nýliðunar í landbúnaði hefur mikið verið í þjóðfélagsumræðunni síðustu misseri. Um-

ræðan hefur verið á þann veg að nýliðun sé sama sem engin og nær ómögulegt sé fyrir ungt 

fólk með áhuga á búskap að hefja sinn starfsferil. Forystumenn í landbúnaði hafa lýst yfir 

áhyggjum af stöðu nýliðunar í greininni en skort hefur á að nákvæm rannsókn á þróun ný-

liðunar síðustu ár hafi verið framkvæmd. Jafnframt hefur skort samantekt á upplýsingum um 

hvaða þættir það eru í rekstrarumhverfi landbúnaðar og hvaða aðgangshindranir það eru sem 

hafa áhrif á stöðu og þróun nýliðunar í landbúnaði. Jón Bjarnason þáverandi ráðherra 

sjávarútvegs- og landbúnaðar hefur lýst yfir áhyggjum af hækkandi meðalaldri og fækkun 

framleiðenda. Hann sagði meðal annars í ræðu sinni á Búnaðarþingi 2011: 

Framtíð hverrar einustu atvinnugreinar byggir á því að eðlileg nýliðun verði í greininni þannig 

að kynslóð taki við af kynslóð. Það er því ákveðið áhyggjuefni að meðalaldur íslenskra bænda 

heldur áfram að hækka sem bendir til þess að óeðlilega lítil nýliðun sé í greininni. Við verðum 
því velta fyrir okkur hvaða ástæður liggja þarna að baki og til hvaða aðgerða er hægt að grípa 

til að sporna við þessari þróun (Jón Bjarnason, 2011). 

Samtök ungra bænda hafa ályktað um stöðu nýliðunar í landbúnaði og hvatt stjórnvöld og 

hagsmunafélög til aðgerða. Á aðalfundi félagsins sem haldinn var í félagsheimilinu Brún 25. 

febrúar 2012 beindu samtökin því til stjórnvalda og búgreinafélaga að: „Móta og koma í fram-

kvæmd skýrri stefnu í nýliðunarmálum í öllum búgreinum“ (Samtök ungra bænda, 2012, 16. 

liður, bls. 3). 

Landbúnaður er mikilvægur þáttur í atvinnusköpun í dreifðari byggðum landsins, þrátt fyrir 

að telja ekki hátt hlutfall af þjóðarheild. Greinin veitir fjölda fólks atvinnu ásamt því að við-

halda búsetu og þjónustu í afskekktari byggðum. Einnig stuðlar landbúnaður að nýsköpun og 

nýbreytni á landsbyggðinni (Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 2010). Leiða má líkur 

að því að nauðsynlegt sé að nýliðun í greininni sé með eðlilegum hætti svo hún megi þróast 

og dafna. Mikilvægt er að kanna hver þróun nýliðunar hefur verið síðustu ár og hver 

raunveruleg staða hennar er. Samhliða stöðumati er gagnlegt að skoða helstu 

aðgangshindranir og áhrifaþætti á stöðu og þróun nýliðunar. Þegar nýr aðili hefur í hyggju að 

hefja búskap getur hann staðið frammi fyrir ýmsum aðgangshindrunum sem ekki endilega úti-

loka hann frá búgreininni en gera honum erfiðara fyrir að hasla sér völl. Mögulega geta þessar 

upplýsingar nýst til ákvarðana sem tengjast eflingu nýliðunar og styrkingu búsetu í dreifðari 

byggðum landsins. 

Til þess að meta stöðu og þróun nýliðunar í landbúnaði var ákveðið að taka fyrir tvær hefð-

bundnar greinar íslensks landbúnaðar, nautgriparækt og sauðfjárrækt. Upplýsingum um alla 
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skráða búfjáreigendur í báðum búgreinum á tímabilinu 2000-2009 var safnað úr gagnagrunni 

forðagæslu. Með því móti er hægt að sjá hvenær innan tímabilsins aðilar annað hvort byrjuðu 

eða hættu í búskap. Meðalaldur búfjáreigenda á tímabilinu getur gefið góðar upplýsingar um 

þróun starfsgreinarinnar en einnig er hægt að sjá á hvaða aldri nýir aðilar koma inn í viðkom-

andi búgrein. Enn fremur má fá innsýn í það á hvaða aldri einstaklingar eru þegar þeir láta af 

störfum sem bændur. 

1.1 Markmið 
Markmið rannsóknarinnar er að greina stöðu og þróun nýliðunar í tveimur hefðbundnum bú-

greinum, nautgripa- og sauðfjárrækt, á tímabilinu 2001-2009. Einnig verður staða og þróun 

fráliðunar í sömu búgreinum metin á tímabilinu 2000-2008. Þróun í fjölda skráðra búfjáreig-

enda á hverju ári verður skoðuð, bæði einstaklinga og félaga. Skoðað verður hvort munur sé á 

milli ára, sýslna og búgreina. Jafnframt verður rekstrarumhverfi bænda skoðað og helstu 

aðgangshindranir nýliða inn í búgreinarnar á tímabilinu 2000-2009 metnar. Borinn verður 

saman meðalaldur búfjáreigenda á tímabilinu 2000-2009 sem og meðalaldur nýliða á tíma-

bilinu 2001-2009 og fráliða á tímabilinu 2000-2008. Einnig verður skoðaður munur á meðal-

aldri búfjáreigenda milli sýslna. Vonast er til að verkefnið verði gott innlegg í þjóðfélags-

umræðuna og hvetji til frekari rannsókna á þessu sviði og verði landbúnaði og samfélaginu til 

góðs. 

1.2 Efnistök ritgerðar 
Rannsóknin er byggð upp í sjö hlutum. Hér í fyrsta kafla er fjallað um tilurð rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurninguna, markmið og efnistök. Í kafla tvö er gerð grein fyrir fræðilegum for-

sendum rannsóknarinnar. Fjallað er um aðstæður á markaði sem skipta máli fyrir nýliðun í 

atvinnugreinum almennt. Sérstaklega verður gerð grein fyrir þekktum aðgangshindrunum inn 

á markaði eins og afskiptum stjórnvalda og eignarhaldi á auðlindum. Í þessum kafla verður 

einnig sagt frá öðrum rannsóknum sem komið hafa inn á stöðu nýliðunar hérlendis. Í þriðja 

kafla er gerð grein fyrir áhrifaþáttum á stöðu og þróun nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt 

og helstu aðgangshindrunum inn í búgreinarnar. Í fjórða kafla er fjallað um öflun gagna og 

úrvinnslu gagnasafns. Í fimmta kafla eru settar fram niðurstöður greiningar á stöðu og þróun 

nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt þar sem leitast er við að svara rannsóknarspurningunni 

sem sett var fram í upphafi. Í sjötta kafla eru umræður höfundar um niðurstöður og í sjöunda 

kafla eru helstu ályktanir settar fram. 
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2. Fræðilegar forsendur 

2.1 Grunnlögmál hagfræðinnar 
Í þessari rannsókn eru fræðilegar forsendur byggðar á kenningum hagfræðinnar um  

markaðsaðstæður og helstu aðgangshindranir fyrirtækja inn á markaði. Með því móti er leitast 

við að leggja grunn að greiningu á þáttum sem hafa áhrif á stöðu og þróun nýliðunar í naut-

gripa- og sauðfjárrækt. Í þessu sambandi má nefna eftirspurn og framboð, markaðsform og 

markaðsbresti. 

2.1.1 Eftirspurn og framboð 

Fyrirtækjarekstur byggir á framleiðslu á gæðum (e. goods and sevices). Gæði geta verið af 

tvennum toga, vörur eða þjónusta (Ágúst Einarsson, 2007). Eftirspurn (e. demand) er magn 

gæða sem neytendur vilja og geta keypt. Á móti kemur framboð (e. supply) sem er það magn 

sem framleiðendur eru tilbúnir að framleiða og bjóða til sölu á tilteknu verði á ákveðnum 

tíma. Markaður (e. market) er vettvangur þar sem eftirspurn neytenda og framboð 

framleiðenda mætast og kaup og sala eiga sér stað (Gwartney & Stroup, 1995). 

Markaðsjafnvægi (e. market equilibrium) er náð þegar hegðun kaupenda og seljenda á 

mörkuðum leiða til þeirrar stöðu að framboð er jafnt eftirspurn (Ágúst Einarsson, 2007). 

Framboð gæða ræðst af mörgum þáttum eins og vöruverði, framleiðslukostnaði og verði 

sambærilegra vara. Framleiðslukostnaður ræðst helst af aðfangaverði og tækniframförum. 

Hækki aðfangaverð dregur það úr framboði því framleiðslukostnaður eykst. Tækniframfarir 

stuðla að lægra framleiðsluverði og auka framboð gæða (Case & Fair, 2002). Framleiðendur 

eru mjög háðir markaðsaðstæðum og getur skipt þar verulegu máli hvort eitt eða fleiri 

fyrirtæki framleiði sambærilega vöru á markaði. Þessar hugmyndir, um framboð og eftirspurn, 

byggja á því að verðmyndun á markaði sé frjáls (Ágúst Einarsson, 2007). 

2.1.2 Fullkomin samkeppni 

Framleiðendur í hagnaðarvon bjóða gæði til sölu svo lengi sem neytendur eru tilbúnir að 

greiða fyrir þau það verð sem að lágmarki stendur undir framleiðslukostnaði. Á markaði mun 

samkeppni milli margra framleiðenda leiða til þess að verð gæða verður ekki langt yfir 

framleiðslukostnaði. Ef verð er hærra en kostnaður munu aðrir framleiðendur sjá sér hag í að 

koma inn á markað sem leiðir til þess að verð lækkar (Gwartney & Stroup, 1995). 

Á markaði þar sem framleiðendur eru margir og hver og einn ekki ýkja stór, þá er í raun 

enginn einn sem getur haft meiri áhrif á markaðsverð frekar en annar. Markaðsverð gæða 
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ræðst af heildarframboði og heildareftirspurn á markaði á hverjum tíma. Til þess að fullkomin 

samkeppni (e. perfect competition) sé að fullu skilgreind munu fyrirtæki reyna að framleiða 

nákvæmlega eins vörur, enda getur eitt fyrirtæki ekki útilokað annað í sömu framleiðslu. 

Fullkomin samkeppni byggir í raun á því að ekki er gerður greinarmunur á framleiðslu 

mismunandi aðila og hvert fyrirtæki ákveður ekki verðið heldur myndast markaðsverðið út frá 

eftirspurn og framboði. Framleiðandi ákveður sjálfur hvernig hann hagar framleiðslunni sem 

hann svo selur á markaðsverði. Dæmi um þetta væri kornbóndi sem hefur engin áhrif á það 

verð sem hann fær fyrir kornið. Bóndinn þarf því aðeins að ákveða hversu miklu korni hann 

ætlar að sá og hvenær og hvaða framleiðsluaðferðum hann beitir (Case & Fair, 2002). 

Önnur forsenda fyrir fullkominni samkeppni er fullkomið flæði þekkingar á markaði. Full-

komin þekking (e. perfect knowledge) byggir á því að öll þekking um eiginleika og verð gæða 

eru aðgengileg öllum á mörkuðum. Fyrirtæki hafa þannig aðgang að þekkingu um laun, 

fjármagnskostnað og verð gæða (Case & Fair, 2002). 

Á mörkuðum þar sem ríkir fullkomin samkeppni er auðvelt fyrir nýja aðila að komast inn á 

markaði og eins er auðvelt fyrir þá að yfirgefa markaði. Ef framleiðandi hagnast á framleiðslu 

á ákveðnum markaði, er líklegt að nýjum framleiðendum fjölgi á markaðnum. Þar sem engar 

aðgangshindranir (e. entry barriers) eru inn á markað fyrir nýja aðila er ekkert sem kemur í 

veg fyrir að þeir geti keppt við þá sem fyrir eru. Í fullkominni samkeppni eru enn fremur 

engar útgönguhindranir (e. exit barriers), ekkert kemur í veg fyrir að aðili komist út af 

markaði og auðvelt er fyrir fyrirtæki að hætta rekstri (Case & Fair, 2002). 

2.1.3 Markaðsbrestir 

Þegar framleiðsluþáttum er ekki ráðstafað með hagkvæmasta hætti kemur upp staða sem 

kallast markaðsbrestir (e. market failure). Markaðsbrestir geta verið af ýmsum toga en þeir 

helstu eru af völdum; ófullkominna markaða (e. imperfect markets), almannagæða (e. public 

goods), ytri áhrifa (e. externalities) eða upplýsingaskorts (e. imperfect information). Þegar 

slíkar aðstæður koma upp er nauðsynlegt að stjórnvöld beiti markaðsaðgerðum til að auka 

skilvirkni markaða (Case & Fair, 2002). Hér á eftir verður fjallað nánar um hverja og eina 

gerð af þessum helstu markaðsbrestum. 

Ófullkominn markaður 

Til þess að markaður leiði til skilvirkrar ráðstöfunar framleiðsluþátta verður að uppfylla 

forsendur fullkominnar samkeppni. Séu þær forsendur ekki uppfylltar og til að mynda eitt 

fyrirtæki hefur bæði vald á verði og magni sem er framleitt, verður samkeppni ófullkomin 



5 

sem leiðir til óskilvirkrar nýtingar framleiðsluþátta. Ýktasta form ófullkominnar samkeppni 

kallast einkasala (e. monopoly), þegar aðeins einn framleiðandi framleiðir tiltekna vöru sem 

margir eru kaupendur af. Einkasalinn ákveður bæði það magn sem hann framleiðir og á hvaða 

verði hann selur. Einkasala leiðir almennt til vöruverðs sem er hærra en meðalkostnaður 

vörunnar (Case & Fair, 2002). Nánar verður fjallað um einkenni einkasölu í kafla um 

aðgangshindranir. 

Almannagæði 

Önnur stærsta orsök óskilvirkni á mörkuðum er að einkaaðilar sjá sér ekki hag í að framleiða 

allar þær vörur sem almenningur óskar eftir. Ef markaðir væru látnir algjörlega afskiptalausir 

myndi ákveðinn flokkur gæða sem kallast almannagæði (e. public goods) ekki vera framleidd 

í nægu magni eða ekki framleidd yfirleitt. Almannagæði eiga að þjóna víðtækum hagsmunum 

samfélagsins og allir þjóðfélagsþegnar eiga jafnan rétt á að njóta þeirra gæða (Case & Fair, 

2002). Auk þess hefur neysla eins einstaklings ekki áhrif á neyslumöguleika annars (Rosen & 

Gayer, 2008). Dæmi um slík gæði eru þjóðgarðar, löggæsla, landvarnir og hreint loft. 

Almannagæði krefjast, líkt og önnur gæði, fjármagns, auðlinda og vinnuafls. Sum 

almannagæði eins og til dæmis landvarnir nýtast öllum einstaklingum samfélagsins jafnt. Hins 

vegar getur framboð almannagæða verið takmarkað við ákveðin svæði, til að mynda hreint 

loft, en almennt er meiri aðgangur að hreinu lofti í sveitum en stórborgum (Case & Fair, 

2002). 

Markaðskerfi henta illa fyrir almannagæði þar sem þau eru án markaðsverðs og ekki er hægt 

að komast hjá því að aðilar noti gæðin án þess að greiða fyrir þau, sem leiðir til svokallaðs 

ómagavanda (e. free rider problem) (Case & Fair, 2002). Þegar búið er að framleiða gæðin er 

ekki hægt að krefjast greiðslu fyrir notkun þeirra eða takmarka aðgang annarra að þeim 

(Rosen & Gayer, 2008). Eina leiðin til að veita almannagæði á sæmilega skilvirkan hátt er 

með hjálp einhvers konar opinberra aðila sem innheimta skatt af almenningi sem í staðinn 

nýtur gæðanna (Case & Fair, 2002). 

Hugmyndin um fjölþættan landbúnað byggir á því að landbúnaður feli ekki eingöngu í sér 

matvælaframleiðslu heldur jafnframt framleiðslu á almannagæðum. Dæmi um almannagæði í 

landbúnaði eru matvælaöryggi, búseta og atvinnustarfssemi í dreifbýli. Daði Már 

Kristófersson veltir upp spurningunni hvort framleiðsla landbúnaðar á almannagæðum réttlæti 

núverandi stuðning stjórnvalda. Hann bendir á að sátt um íslenskan landbúnað geti bent til 

þess að svarið sé jákvætt (Daði Már Kristófersson, 2006). 
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Ytri áhrif 

Ytri áhrif (e. externalities) eru þegar aðgerðir aðila eða hóps hefur í för með sér kostnað eða 

hagnað fyrir annan eða þriðja aðila (Case & Fair, 2002). Ytri áhrif geta verið ýmist jákvæð 

eða neikvæð (Rosen & Gayer, 2008). Algengt dæmi um neikvæð ytri áhrif (e. negative 

externalities) er mengun. Aðili sem mengar hefur neikvæð áhrif á umhverfi þolenda og greiðir 

honum engar bætur fyrir (Case & Fair, 2002). Jákvæð ytri áhrif (e. positive externalities) geta 

til dæmis verið útgefnar vísindakenningar sem nýtast ekki bara höfundum þeirra heldur einnig 

öðrum sem greiða ekki gjald fyrir þekkinguna (Gwartney & Stroup, 1995). Þegar fyrirtæki 

ákveða framboð gæða gera þau ekki ráð fyrir kostnaði eða tekjum vegna ytri áhrifa 

framleiðslunnar, því miðast framboð þeirra ekki við heildarkostnað framleiðslunnar. Þar sem 

kostnaðurinn fellur ekki á framleiðendur mun hann lenda á samfélaginu, því samfélagslegur 

kostnaður (e. social cost) er heildarkostnaður framleiðslunnar (Ágúst Einarsson, 2007). Ytri 

áhrif leiða því til óskilvirkrar nýtingar á auðlindum. Til þess að markaður geti talist skilvirkur 

verður að taka allan kostnað og hagnað með í útreikninginn (Case & Fair, 2002). 

Skortur á vel skilgreindum eignarétti (e. poorly defined property rights) er eitt helsta vanda-

mál sem leiðir til óskilvirkrar nýtingar auðlinda eins og Ronald Coase setti fram í kenningu 

sinni árið 1960. Coase setningin segir til um að ef viðskiptakostnaður er hverfandi og 

eignaréttur vel skilgreindur, þá munu gerandi og þolandi ytri áhrifa ná hagkvæmu 

samkomulagi sín á milli (Rosen & Gayer, 2008). Ef eignaréttur er vel skilgreindur mun 

eigandi bera allan kostnað og allan hagnað af eigninni og þess vegna mun eigandinn sjá til 

skilvirkrar nýtingar eignarinnar sem leiðir til hagkvæmustu stöðu (Gwartney & Stroup, 1995). 

Upplýsingaskortur 

Fjórða megingerð markaðsbresta er skortur á upplýsingum (e. imperfect information) fyrir 

kaupendur og seljendur. Til þess að markaður sé skilvirkur þurfa bæði framleiðendur og 

neytendur að búa yfir fullri vitneskju um eiginleika vörunnar og mögulegt verð. Skortur á 

fullum upplýsingum getur þannig leitt til verri útkomu en ella. Sumar vörur eru flóknar í 

innkaupum svo neytendur geta átt erfitt með að gera sér grein fyrir ágóða eða kostnaði af 

þeim. Dæmi um þetta er þegar fólk kaupir tryggingar af tryggingafélögum, hinn almenni 

kaupandi á erfitt með að finna út hvað í rauninni er besta verðið miðað við skilmála, 

kaupandann skortir þekkingu á þessu sviði (Case & Fair, 2002). 
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2.1.4 Aðgangshindranir 

Aðgangshindranir (e. barriers to entry) kallast það þegar eitthvað kemur í veg fyrir eða gerir 

nýjum aðila erfitt fyrir að komast inn á markað. Til eru margar gerðir aðgangshindrana. Í 

þessum kafla verður fjallað um nokkrar sem telja má að skipti máli fyrir umfjöllun um stöðu 

og þróun nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt. Þetta eru; stærðarhagkvæmni (e. economies 

of scale) og yfirburðastaða (e. superiority) fyrirtækja sem fyrir eru á markaði, inngrip 

stjórnvalda (e. goverment licensing) og eignarhald á auðlindum (e. control over an essential 

resource) (Gwartney & Stroup, 1995). 

Stærðarhagkvæmni og yfirburðarstaða 

Náttúruleg einokun (e. natural monopoly) kallast það þegar fyrirtæki eða aðilar ná ákveðinni 

yfirburðarstöðu (e. superiority) og geta viðhaldið henni annað hvort með því að hindra 

innkomu nýrra aðila inn í starfsgreinina, eða koma í veg fyrir að aðrir geti framleitt sams 

konar vöru. Náttúruleg einokunarfyrirtæki eru í mjög góðri stöðu til að hindra aðgang annarra 

að markaði. Þau eru líkleg til að gera hvað sem í þeirra valdi stendur til að viðhalda einokun 

sinni, sem getur verið sérlega ábótasöm. Sumar vörur er aðeins unnt að framleiða á 

hagkvæman hátt í mjög stórum framleiðslueiningum. Stofnkostnaður af slíkum 

framleiðslueiningum getur verið mjög mikill og þannig virkað sem aðgangshindrun fyrir nýja 

aðila inn á markað (Case & Fair, 2002). Almennt lækkar meðalkostnaður við aukna 

framleiðslu, eða hækkar ekki fyrr en eftir mjög mikið framleiðslumagn (Ágúst Einarsson, 

2007). Því getur stærðarhagkvæmni stórra framleiðslueininga útilokað smærri fyrirtæki frá 

mörkuðum þar sem lítil fyrirtæki hafa hærri framleiðslukostnað á einingu (Gwartney & 

Stroup, 1995). 

Inngrip stjórnvalda 

Inngrip stjórnvalda með lagasetningum (e. goverment licensing) er elsta og áhrifamesta leiðin 

til að styrkja stöðu starfandi fyrirtækja á markaði og takmarka aðgang nýrra aðila inn á 

markaðinn (Gwartney & Stroup, 1995). Mörg slík dæmi eru þekkt og má í því sambandi 

nefna þegar raforkufyrirtæki fær einkasöluleyfi á raforku á ákveðnu svæði. Algeng ástæða 

fyrir slíkum inngripum er að í sumum tilfellum er talið hagkvæmara að einn stór aðili sjái um 

framleiðslu fremur en að margir aðilar framleiði sömu vöru í minna mæli. Einkasöluleyfi 

stjórnvalda er einnig veitt vegna mikils þróunarkostnaðar sem fyrirtæki verður fyrir í 

tengslum við framleiðslu, dæmi um þetta er þróun nýrra lyfja í lyfjaiðnaði. Með þessu 

fyrirkomulagi má lækka verð og auka skilvirkni. Ef forsendur eru fyrir stærðarhagkvæmni í 

framleiðslu er ekki ástæða til að smærri fyrirtæki framleiði sömu vöru á hærra verði. 
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Stjórnvöldum ber þá skylda til að koma í veg fyrir að einokunaraðilar misnoti aðstöðu sína og 

eiga að setja þeim reglur um verðlagningu á vörum og þjónustu (Case & Fair, 2002). 

Önnur ástæða fyrir inngripum stjórnvalda af þessu tagi er til að tryggja að allir þegnar 

landsins, óháð staðsetningu, geti fengið sambærilega vöru eða þjónustu fyrir sama verð. 

Þannig geta einkasalar verið tilneyddir til að selja hluta almennings vöru eða þjónustu undir 

kostnaðarverði. Dæmi um þetta er á afskekktu svæði sem ólíklegt er að raforkufyrirtæki á 

opnum markaði sjái sér hag í að tryggja aðilum raforku með ærnum tilkostnaði eða þá að 

almenningur á þessu svæði geti greitt hærra verð fyrir raforkuna. Með því að koma á 

einkasölu nokkurra aðila vilja stjórnvöld tryggja að allur almenningur búi við sambærileg kjör 

(Case & Fair, 2002). 

Þetta eru þó ekki einu rök stjórnvalda fyrir að koma á einkasölum. Í sumum tilfellum kjósa 

stjórnvöld að koma á einokun á mörkuðum til að eiga auðvelt með að stjórna þeim. Mun 

auðveldara er fyrir stjórnvöld að hafa áhrif og stýra einokunarmörkuðum heldur en frjálsum 

mörkuðum (Case & Fair, 2002). 

Eignarhald á auðlindum 

Þegar fyrirtæki ræður eitt yfir ákveðnum auðlindum eða hráefni (e. control over an essential 

resource) til vinnslu getur það útilokað samkeppnisaðila frá vinnslu hráefnisins. Án 

nauðsynlegs hráefnis geta ný fyrirtæki ekki hafið starfsemi. Hins vegar verður þetta til þess að 

fyrirtæki leita nýrra leiða og þróa tækni til að framleiða sambærilega vöru eða með því að 

finna nýjar auðlindir (Gwartney & Stroup, 1995). 

2.1.5 Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um fræðilegar forsendur sem leggja grunn að frekari 

greiningu á stöðu og þróun nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt. Á markaði þar sem 

fullkomin samkeppni ríkir er auðvelt fyrir nýja aðila að komast inn á markaðinn því þar eru 

engar aðgangshindranir. Á slíkum markaði eru enn fremur engar útgönguhindranir og því 

auðvelt fyrir aðila að yfirgefa markaðinn. Á mörkuðum þar sem fullkomin samkeppni ríkir 

næst fram hagkvæmasta ráðstöfun framleiðsluþátta. Í þeim tilfellum þar sem 

framleiðsluþáttum er ekki ráðstafað á hagkvæmasta hátt kemur upp staða sem kallast 

markaðsbrestir. Helstu markaðsbrestir eru; ófullkominn markaður, þar sem ýktasta form 

ófullkominnar samkeppni er einkasala og almannagæði, sem einkaaðilar sjá sér ekki hag í að 

framleiða. Eina leiðin til að framleiða almannagæði á sæmilega skilvirkan hátt er með 

stuðningi einhvers konar opinberra aðila. Landbúnaður framleiðir ýmis almannagæði, meðal 
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annars matvælaöryggi, búsetu og atvinnusköpun í sveitum. Ytri áhrif eru þegar aðgerðir aðila 

eða hóps hafa í för með sér kostnað eða tekjur fyrir annan eða þriðja aðila. Ef eignaréttur er 

vel skilgreindur mun eigandi bera allan kostnað og allan hagnað af eigninni. Skortur á 

upplýsingum getur leitt til verri útkomu en ella og þar með óskilvirkni markaða. Hér að 

framan var einnig fjallað um nokkrar aðgangshindranir sem telja má að hafi áhrif á stöðu og 

þróun nýliðunar í landbúnaði. Stærðarhagkvæmni fyrirtækja getur útilokað smærri fyrirtæki 

frá mörkuðum þar sem minni fyrirtæki hafa hærri framleiðslukostnað á einingu. Inngrip 

stjórnvalda með lagasetningum er eitt form aðgangshindrana. Stjórnvöld kunna að sjá sér hag 

í því að veita einkasöluleyfi, til dæmis þar sem talið er hagkvæmara að einn stór aðili sjái um 

framleiðslu fremur en margir smáir. Önnur rök fyrir inngripum stjórnvalda með einkasölu eru 

til að auðvelda stjórnun á mörkuðum. Eignarhald á auðlindum skiptir einnig miklu máli fyrir 

aðgang að mörkuðum. 

Í 3. kafla verður fjallað nánar um aðgangshindranir og stuðning við íslenskan landbúnað 

ásamt því sem fjallað verður um efnahagslegt umhverfi og markaðsaðstæður. 

2.2 Fyrri rannsóknir 

Umræðan um stöðu og þróun nýliðunar í landbúnaði er ekki ný af nálinni. Þrátt fyrir það hafa 

ekki verið gerðar margar rannsóknir á þessu sviði. Hér á eftir verður fjallað um þrjár 

rannsóknir í landbúnaði sem að hluta koma inn á stöðu nýliðunar í landbúnaði á Íslandi. 

2.2.1 Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi 

Í skýrslu Sigurðar Jóhannessonar & Sveins Agnarssonar (2005) Bóndi er bústólpi, bú er 

landstólpi, voru dregnar ályktanir um stöðu nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt. Einnig er í 

skýrslunni fjallað um ýmsa þætti sem tengjast íslenskri búvöruframleiðslu. 

Í umfjöllun þeirra um nautgriparækt kemur fram að kúabændum fækkaði verulega á 

tímabilinu 1990-2003, eða um 40%. Margir kúabændur réðust út í miklar fjárfestingar til að 

endurnýja framleiðsluaðstöðu og tækjakost á tímabilinu og meðalbústærð stækkaði. Dregnar 

eru ályktanir að sú þróun haldi áfram á komandi árum. 

Jafnframt kemur fram að þrátt fyrir þessa miklu fækkun bænda á tímabilinu var lítil breyting í 

hlutfallslegri aldursdreifingu þeirra. Því er talið að nýliðun hafi verið nægjanleg í greininni á 

þessum árum. Þrátt fyrir að afkoma á tímabilinu hafi verið nokkuð langt frá því að vera 

ásættanleg, hafi ásókn ungs fólk inn í greinina verið næg. 
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Mögulega séu þrjár meginástæður sem liggja þar að baki: 

 Afkoma sé betri en uppgjör búreikninga gefi til kynna. 

 Fólk vænti þess að afkoma batni þegar fullri niðurgreiðslu greiðslumarkskaupa er náð. 

 Ástæður sem tengja má við lífsstíl og áhugasvið fólks, til dæmis að búa í nálægð við 

náttúruna og sveigjanlegur vinnutími. 

Á tímabilinu sem rannsóknin tók til var nokkuð auðvelt fyrir fólk að bregða búi í 

mjólkurframleiðslu, sérstaklega vegna þess hve hátt verð var á greiðslumarki mjólkur. Sala á 

búi í fullum rekstri getur þannig verið álitlegur kostur fyrir fólk sem hefur hug á að komast 

inn á annan vettvang. Þá er greint frá veigamestu aðgangshindrunum inn í greinina fyrir 

nýliða sem eru hátt verð á greiðslumarki, jarðaverð, kostnaður við nýja tækni og húsakost. 

Í skýrslunni kemur fram að athuganir á mjólkurframleiðslu hér á landi og erlendis benda 

flestar til þess að stærðarhagkvæmni sé tæknilega ekki til staðar í framleiðslunni og stór bú 

hafi þannig lítinn ávinning umfram smærri bú. Þetta sé vegna þess að aðfangaverð helst hlut-

fallslega óbreytt þrátt fyrir stórbúskap. Aftur á móti séu tekjur stærri búa meiri í krónum talið 

og þar af leiðandi hagnaður líka. Hagkvæmast er þó í festum tilfellum að fullnýta þá 

framleiðsluaðstöðu sem er til staðar á hverju búi. 

Í umfjöllun þeirra um sauðfjárrækt kemur fram að framleiðni í greininni jókst á tímabilinu 

1990-2003. Sauðfjárbændum fækkaði mikið eða um tæpan þriðjung en meðalbústærð 

stækkaði á móti. Hafa ýmsir þættir þrengt að framleiðendum í greininni eins og samdráttur í 

sölu og óhagstæð verðþróun afurða. Rekstrarafkoma sauðfjárbúa á tímabilinu er talin afleit en 

afkoma stærri búa er þó skárri en hinna smærri. Aldursþróun framleiðenda á tímabilinu er 

talsvert áhyggjuefni að þeirra mati og bendir til þess að nýliðun í greininni sé lítil, því á 

tímabilinu fjölgar í hópi eldri bænda. Til þess að búgreinin geti þróast með eðlilegum hætti 

þurfi að snúa þessari þróun við. Talið er að slæm afkoma í búgreininni sé ein helsta 

aðgangshindrun fyrir nýliða. Til að auka ásókn ungs fólks inn í greinina þarf afkoma búanna 

fyrst og fremst að batna. 

Í skýrslunni er greint frá breytingum á rekstrarumhverfi í sauðfjárrækt og auknu frjálsræði í 

verðlagskerfi sem mun að öllum líkindum auka hagkvæmni og efla samkeppnishæfni 

greinarinnar. Einnig þarf kindakjötsframleiðslan að aðlagast betur innanlandsmarkaði til að 

hægt sé að bæta afkomu sauðfjárbænda, sérstaklega ef verð til útflutnings er lægra en á 

innanlandsmarkað (Sigurður Jóhannesson & Sveinn Agnarsson, 2005). 
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2.2.2 Litróf búskapar og byggða - fjölþættur landbúnaður á Íslandi 

Í skýrslu Magnfríðar Júlíusdóttur, Önnu Karlsdóttur, Karls Benediktssonar, Ingu Elísabetar 

Vésteinsdóttur & Sigfúsar Steingrímssonar (2009) Litróf búskapar og byggða - fjölþættur 

landbúnaður á Íslandi, er komið víða inn á uppbyggingu, þróun og samsetningu landbúnaðar 

og byggða í dreifbýli. Verkefnið er þríþætt og byggir á rannsókn á breytingum í landbúnaði 

og atvinnustarfsemi til sveita, eiginlegri viðtalsrannsókn og spurningakönnun meðal bænda. 

Verkefnið nær yfir mörg málefni sveita en helstu niðurstöður sem tengjast nýliðun í bænda-

stétt eru á þá leið að þróun nýliðunar stefnir í ranga átt. Mikilvægi nýliðunar í bændastétt er 

fjölþætt og til dæmis nátengt framförum og nýsköpun í sveitum því ungu fólki fylgja oft 

margar góðar hugmyndir um nýbreytni og sköpun. Margvísleg atvinnustarfsemi og nýbreytni 

getur auðveldað kynslóðaskipti, líka þar sem fólk hefur tekjur af fleiru en hefðbundnum 

búskap. Þannig mun öflugri nýliðun stuðla að þróun í búskaparháttum og frekari atvinnuþróun 

til sveita. Greint er frá því að hækkandi meðalaldur bænda sé ákveðið vandamál, meðalaldur 

er breytilegur milli svæða og búgreina en talsverður fjöldi sauðfjárbænda sé yfir 69 ára aldri. 

Aldursdreifing kúabænda sé jafnari. Svo virðist sem nýliðun og kynslóðaskipti gangi í 

bylgjum á hverju svæði fyrir sig þegar fólk „eldist út úr búskap“ og yngra fólk tekur við 

(Magnfríður Júlíusdóttir, o.fl., 2009, bls. 29). 

Í skýrslunni er komið inn á að hagfræðilegar forsendur geri ráð fyrir að landbúnaður sé 

almennt opin atvinnugrein sem fólk sækir í þegar starfskjör þar eru góð. Jafnframt er dregið í 

efa að sú sé raunin í íslenskum landbúnaði eins og til dæmis í mjólkurframleiðslu vegna 

greiðslumarkskerfis. Þar sem núverandi greiðslumarkskerfi getur verið mikil aðgangshindrun 

fyrir nýliða þegar engin venslatengsl eru til staðar. 

Í umfjöllun þeirra kemur fram að nýliðun er ekki einungis áhyggjuefni í afskekktari sveitum 

landsins heldur einnig í nágrenni við þéttbýli. Í grennd við þéttbýli getur landbúnaður lagst af 

á vel ræktuðu landi bæði vegna útbreiðslu byggðar og svo ásóknar borgarbúa í landskika í 

nágrenni við þéttbýlið. Á afskekktari svæðum eru það frekar þættir sem snúa að fækkun og 

öldrun íbúa sem eru áhyggjuefni og hætta er á að grunnþjónusta við íbúa svæðisins skerðist, 

eins og til dæmis skólar. Skortur á slíkri þjónustu hefur mikil áhrif á hvort ungt fólk hafi 

áhuga á að setjast að á viðkomandi svæði. 

Þá lýsa skýrsluhöfundar áhyggjum af hækkandi jarðaverði fram að efnahagshruninu 2008 sem 

hefur tvíþætt áhrif. Annars vegar eiga starfandi bændur möguleika á að selja jarðir sínar og 

hætta búskap. Hins vegar gerir hærra jarðaverð nýliðum erfiðara fyrir að hefja búskap. Í 
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sumum tilvikum þar sem aðili hefur áhuga á að taka við af foreldrum sínum þarf viðkomandi 

að kaupa út stóra systkinahópa og erfingja sem getur oft reynst erfitt. Hærra markaðsverð 

jarða er mjög mikil hindrun fyrir nýliða. 

Í verkefninu voru yfirvöld landbúnaðarmála hvött til aðgerða til að auðvelda nýliðun í 

sveitum. Mikilvægt sé að horfa til margra verkefna og stuðla að fjölbreyttri atvinnu-

uppbyggingu til sveita. Slíkt átak geti eflt smærri samfélög í dreifbýli mikið (Magnfríður 

Júlíusdóttir, o.fl., 2009). 

2.2.3 Íslenskur landbúnaður - aðstæður og framtíðarhorfur 

Staða nýliðunar í landbúnaði var eitt viðfangsefna viðtalsrannsóknar Önnu Sigríðar 

Halldórsdóttur (2008) Íslenskur landbúnaður - aðstæður og framtíðarhorfur í ritgerð til BS. 

prófs við félagsvísinda- og lögfræðideild Háskólans á Akureyri. Viðmælendurnir sem voru 

átta talsins, eiga það allir sameiginlegt að hafa einhverja tengingu við landbúnað og eru úr 

röðum bænda, fræðimanna innan landbúnaðarfræða, ráðgjafarþjónustu og stjórnmála. 

Almennt voru niðurstöður viðtala á þá leið að landbúnaður er áhugaverð og vaxandi atvinnu-

grein og ýmsir möguleikar framundan. Hins vegar sé ekki hlaupið að því fyrir ungt fólk að 

hefja búskap en þar liggja margar ástæður að baki. Erfiðast er fyrir nýliða að byrja í mjólkur-

framleiðslu, þá helst vegna greiðslumarkskerfis. Viðmælendur vildu ekki halda því fram að 

flótti væri úr bændastétt en mikilvægt væri að styðja við og efla nýliðun í stéttinni. Þar skiptir 

menntun og þekkingaröflun miklu máli. Með eflingu nýliðunar má einnig renna stoðum undir 

ýmis konar nýsköpun og þróun nýrra búskaparhátta. Þannig má í senn styrkja atvinnulíf og 

búsetu í dreifbýli (Anna Sigríður Halldórsdóttir, 2008). 

2.2.4 Samantekt 

Hér hafa nokkrir þættir verið skýrðir sem geta haft áhrif á nýliðun. Íslenskar rannsóknir benda 

til þess að helstu aðgangshindranir í nautgripa- og sauðfjárrækt séu hátt jarðaverð og inngrip 

stjórnvalda í búvöruframleiðslu með greiðslumarkskerfi. Í sauðfjárrækt er það enn fremur 

slæm afkoma sauðfjárbænda sem líklega hindrar innkomu nýrra aðila. Þá bendir athugun á 

aldursdreifingu kúabænda á tímabilinu 1990-2003 til þess að endurnýjun í hópi þeirra hafi 

verið nægjanleg. Hins vegar bendir athugun á aldursdreifingu sauðfjárbænda til þess að 

nýliðun hafi verið lítil á sama tímabili. Þá kemur fram að nýliðun er landbúnaði og dreifðari 

byggðum landsins mjög mikilvæg. Vegna þess að nýliðun stuðlar að nýbreytni og þróun í 

búskaparháttum og atvinnumálum, eflir búsetu og viðheldur þjónustu á landsbyggðinni. 
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3. Áhrifaþættir á stöðu og þróun nýliðunar 
Ýmsir þættir geta haft áhrif á nýliðun á tímabilinu 2001-2009, þar á meðal efnahagslegt 

umhverfi, eftirspurn og framboð búvara, aðgangur að jarðnæði, afkoma bænda og verð á 

greiðslumarki. Enn fremur geta inngrip stjórnvalda með lagasetningum haft áhrif á stöðu 

nýliðunar. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þessum helstu þáttum. 

3.1 Efnahagslegt umhverfi 

Umsvif athafnalífs og landsframleiðsla á Íslandi hefur eðlilega mikil áhrif á rekstrarumhverfi 

bænda. Íslenskt efnahagslíf hefur tekið miklum breytingum síðustu ár. Upp úr aldamótunum 

árið 2000 var mikill vöxtur í íslensku efnahags- og viðskiptalífi. Margir samverkandi þættir 

voru þar að baki eins og stóriðjuframkvæmdir, einkavæðing ríkisfyrirtækja, útrás fyrirtækja á 

alþjóðavettvangi og aukinn aðgangur að lánsfjármagni, bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Á 

haustdögum árið 2008 varð mikill samdráttur í íslensku efnahagslífi. Mörg fyrirtæki og 

heimili lentu í fjárhagserfiðleikum, aðgangur að lánsfé var mjög takmarkaður og gengi 

íslensku krónunnar féll (Seðlabanki Íslands, 2009). Líklega tók rekstrarumhverfi kúa- og 

sauðfjárbúa, líkt og annarra fyrirtækja, miklum breytingum samhliða sveiflum í efnahagslífi 

landsins. 

 
1. mynd. Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári (Hagstofa Íslands, á.á.-f). 

Á því tímabili sem þessi rannsókn nær til sveiflast hagvöxtur mikið, helst ber að nefna þrjár 

meginbreytingar á honum eins og sjá má á 1. mynd. Hagvöxtur er frekar lítill árin 2002 og 

2003 en mjög mikill á tímabilinu 2004-2007. Eftir það tekur við mikill samdráttur í 

efnahagslífinu. 
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3.2 Eftirspurn og framboð nautgripa- og sauðfjárafurða 

Nautgripaafurðir 

Megináhersla í nautgriparækt á Íslandi er á mjólkurframleiðslu. Nautakjötsframleiðsla er að 

mestum hluta hliðarbúgrein mjólkurframleiðslu þó svo að nokkrir tugir bænda hafi kjöt-

framleiðslu sem aðalbúgrein (Landssamband kúabænda, 2011). 

Mjólkurframleiðsla var stöðug á tímabilinu 2000-2009 og í takt við innanlandsneyslu, sjá 2. 

mynd. Framleiðsla jókst á tímabilinu og var lítið eitt umfram innanlandsneyslu á seinni hluta 

þess. 

 
2. mynd. Mjólkurframleiðsla og innanlandsneysla 2000-2009 (Hagstofa Íslands, á.á.-e). 

Ljóst er að markaður fyrir mjólkurafurðir var mjög stöðugur á því tímaskeiði sem hér er til 

skoðunar, enda mikilvægt að slík dagvara sé ætíð í boði. Einnig setur stutt geymsluþol margra 

mjólkurafurða mörkuðum talsverðar hömlur. 

Magn nautakjötsframleiðslu og innanlandsneyslu var stöðugt fyrri hluta tímabilsins 2000-

2009 en minnkaði talsvert árið 2006, sjá 3. mynd. Frá og með árinu 2007 fór neysla vaxandi. 
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3. mynd. Nautakjötsframleiðsla og innanlandsneysla 2000-2009 (Hagstofa Íslands, á.á.-c), *(Hagstofa 

Íslands, á.á.-a, á.á.-d). 

Á 3. mynd má sjá að eftir árið 2007 var innanlandsneysla meiri en framleiðsla en mögulega 

hefði verið hægt að svara þessari eftirspurn með aukinni innlendri framleiðslu, að teknu tilliti 

til framleiðslu fyrri ára. 

Sauðfjárafurðir 

Megináhersla í sauðfjárrækt er á kjötframleiðslu þó svo að sauðkindin gefi af sér ýmsar aðrar 

afurðir eins og ull og gærur. Framleiðsla kindakjöts minnkaði milli áranna 2000 og 2001 en 

annars var framleiðslan stöðug á tímabilinu 2001-2009, sjá 4. mynd. 

 
4. mynd. Kindakjötsframleiðsla, innanlandssala og útflutningur 2000-2009 (Hagstofa Íslands, á.á.-c). 
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Neysla kindakjöts innanlands sveiflaðist talsvert en sé litið á tímabilið í heild sinni hefur hún 

minnkað töluvert, sjá 4. mynd. Neysla dróst mest saman árið 2009 en útflutningur jókst að 

sama skapi. 

3.3 Aðgangur að jarðnæði 

Jarðaverð og aðgangur að jarðnæði hefur eðlilega mikil áhrif á aðgang nýrra aðila inn í 

landbúnaðarframleiðslu. Rannsókn á íslenskum jarðamarkaði á árunum 1998-2007 greindi 

miklar breytingar á markaðinum. Stöðugleiki einkenndi markaðinn framan af en frá og með 

árinu 2005 tók hann stakkaskiptum. Land var ekki lengur einungis til landbúnaðarframleiðslu 

heldur jókst eftirspurn eftir landi til hinna ýmsu nota eins og til frístunda, þjónustu af ýmsum 

toga og sem fjárfestingakostur. Mikill munur kom fram á landverði milli landshluta í nágrenni 

við höfuðborgarsvæðið annars vegar og landshlutum fjær hins vegar. Til að mynda var vegið 

meðaljarðaverð árið 2007 um 260 þúsund kr./ha á Suður- og Vesturlandi á móti 27 þúsund 

kr./ha á Vestfjörðum, Norður- og Austurlandi á sama ári. Jarðaverð í nágrenni við höfuð-

borgina hækkaði mun meira en á öðrum svæðum en þar voru fyrst og fremst þættir eins og 

nálægð við höfuðstaðinn, hlunnindi og fasteignamat húsa sem höfðu áhrif á verðið. Á öðrum 

svæðum voru það frekar þættir sem skipta máli til landbúnaðarframleiðslu eins og stærð jarða, 

ræktun og fasteignamat húsa, er höfðu áhrif á verð. Margir þættir hafa áhrif á hækkandi 

landverð en á þessum árum var hagvöxtur mikill, aukinn aðgangur að lánsfjármagni og aukin 

eftirspurn þéttbýlisbúa eftir landi til frístundaiðkunar. Á sama tíma tóku ný jarðalög gildi sem 

auðvelduðu mjög jarðasölu og skiptingu lands úr jörðum (Kolfinna Jóhannesdóttir, 2008). 

3.4 Afkoma bænda 

Laun og kjör hverrar starfsstéttar hafa mikið að segja um ásókn nýrra aðila inn í greinina. 

Léleg afkoma er fráhrindandi fyrir einstaklinga sem þá kjósa sér heldur önnur störf. 

Samkvæmt búreikningum er mikill munur á afkomu búgreina en munurinn jókst á tímabilinu 

2000-2009, sjá 5. mynd. 
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5. mynd. Afkoma bænda 2000-2009. Mælt í vergum þáttatekjum kúa- og sauðfjárbúa: Tekjur til að greiða 

laun, vexti og afskriftir (Hagþjónusta landbúnaðarins, á.á.), *(Hagstofa Íslands, á.á.-b). 

Eins og sjá má á 5. mynd eykst afkoma bænda í nautgriparækt öll ár tímabilsins að árinu 2009 

undanskyldu. Afkoma sauðfjárbænda sveiflast talsvert á sama tímabili en var lægst árið 2003. 

Tekjur bænda í báðum greinum eru að stórum hluta háðar opinberum stuðningi (OECD, 

2011), því geta breyttar forsendur á lögum og stuðningskerfi stjórnvalda haft mikil áhrif á 

afkomu bænda. 

3.5 Verðþróun á greiðslumarki mjólkur 

Aðilaskipti greiðslumarks voru heimiluð frá og með 1. september 1992 að uppfylltum 

skilyrðum sem ráðherra setti í reglugerð (Lög nr. 2/1992 um breytingar á lögum nr. 46/1985 

um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum). Á tímabilinu frá 

2000-2009 sveiflaðist verð á greiðslumarki mjólkur talsvert, sjá 6. mynd. Eðlilega hefur verð 

á greiðslumarki og þar af leiðandi fullvirðisrétti, þar sem ábyrgst er fullt verð fyrir ákveðið 

magn framleiðslu, mikil áhrif á rekstrarumhverfi búgreinarinnar. 
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6. mynd. Verðþróun greiðslumarks mjólkur á tímabilinu 2000-2009. Verð 2000-2006 er áætlað (Erna 

Bjarnadóttir, sviðsstjóri félagssviðs Bændasamtaka Íslands, tölvupóstur, 2. apríl 2012, upplýsingar úr 

gagnasafni félagssviðs BÍ), *(Hagstofa Íslands, á.á.-b). 

Talsverðar verðsveiflur voru á greiðslumarki mjólkur á tímabilinu 2000-2004, sjá 6. mynd. 

Verðið fór hæst árin 2005 og 2006 en lækkaði út tímabilið eftir það. 

3.6 Inngrip stjórnvalda í búvöruframleiðslu 

Á Íslandi eru tveir sértækir lagabálkar fyrir búvöruframleiðslu í nautgripa- og sauðfjárrækt. Á 

grundvelli þessara laga eru gerðir samningar á milli ríkis og bænda. 

3.6.1 Búnaðarlög nr. 70/1998 

Helstu markmið búnaðarlaga eru „að stuðla að framförum í íslenskri búvöruframleiðslu og 

auka samkeppnishæfni landbúnaðar.“ (Búnaðarlög nr. 70/1998, 2. gr.). Ríkið leggur til 

fjármagn til þróunar nýrra framleiðsluhátta og greina innan landbúnaðarins sem og verkefna á 

sviði jarðabóta, búfjárræktar og leiðbeiningarstarfsemi til hagsbóta fyrir bændur og neytendur 

búvara (Búnaðarlög nr. 70/1998). 

3.6.2 Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 
99/1993 

Með búvörulögum nr. 99/1993 skal stuðla að bættum hag búvöruframleiðenda og neytenda 

með því að styðja við framfarir og hagræðingu í búvöruframleiðslu og vinnslu. Búvöru-

framleiðsla á að vera í samræmi við eftirspurn þjóðarinnar og nægjanlegt framboð skal ávallt 

tryggt. Í samræmi við 30. gr. búvörulaga gera sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og 

fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands annars vegar og Bændasamtök Íslands hins 

vegar, með sér samning um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu og sauðfjárræktar 

(Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, 2004, 2007). Með samningunum skal kveðið á um 
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magn mjólkur- og sauðfjárafurða sem ábyrgst er að framleiðendur fái fullt verð fyrir á 

samningstímanum. Í 34. gr. laganna er meðal annars heimilað að útfæra með reglugerðum 

mismunandi rétt framleiðenda eftir bústærðum og búskapartíma vegna frumbýlinga og 

kynslóðaskipta á jörðum (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993). 

Verðlagsnefnd búvara ákvarðar lágmarksverð fyrir mjólk samkvæmt ákvæðum 7. gr. 

búvörulaga. Landssamtökum sauðfjárbænda er heimilað að birta viðmiðunarverð til 

framleiðenda fyrir einstaka flokka sauðfjárafurða (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu 

á búvörum nr. 99/1993). 

Um framleiðslu mjólkur 

Í búvörulögunum fjallar X. kafli sérstaklega um framleiðslu mjólkur. Í e-lið 51. gr. laganna er 

að finna ákvæði sem tengjast nýliðun en þar segir „að greinin geti þróast þannig að 

nauðsynleg kynslóðaskipti geti orðið í hópi mjólkurframleiðenda“ (Lög um framleiðslu 

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

Heildargreiðslumark mjólkur ár hvert er lítrafjöldi hvers framleiðsluárs sem skiptist í 

greiðslumark lögbýla. Handhafa greiðslumarks er heimilt að framleiða mjólk umfram 

greiðslumark og skal sú framleiðsla fara á erlendan markað á ábyrgð viðkomandi 

framleiðanda og afurðastöðvar (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 

99/1993). 

Um framleiðslu sauðfjárafurða 

Í búvörulögum fjallar IX. kafli sérstaklega um markmið er tengjast framleiðslu sauðfjárafurða. 

Í 36. gr. kemur fram að eitt af markmiðunum sé að efla og þróa búgreinina sem og bæta 

afkomu bænda. Þá er kveðið á um að örva skuli markaðsvitund bænda og afurðastöðva og 

jafnframt halda jafnvægi milli framleiðslu og eftirspurnar (Lög um framleiðslu, verðlagningu 

og sölu á búvörum nr. 99/1993). Árið 2007 var nýju markmiði bætt við þau sem fyrir voru, en 

nýjungin var „að stuðla að nýliðun í hópi sauðfjárbænda og styrkja búsetu í dreifbýli“ (Lög nr. 

58/2007 um breytingu á lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, 

með síðari breytingum, b-liður, 3. gr.). 

Heildargreiðslumark sauðfjár er samanlagt greiðslumark bundið við lögbýli og skiptast 

fjárframlög ríkissjóðs milli þeirra. Í samræmi við greiðslumark fær handhafi greiddar 

beingreiðslur úr ríkissjóði. Til að fá fullar beingreiðslur þarf handhafi að eiga að lágmarki 0,6 
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vetrarfóðraðar kindur á hvert ærgildi (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum 

nr. 99/1993). 

Lög sem mögulega hafa áhrif á stöðu nýliðunar í sauðfjárrækt 

Á tímabilinu 2001-2009 voru gerðar nokkrar breytingar á lögum sem mögulega höfðu áhrif á 

þróun nýliðunar í sauðfjárrækt. 

Ákvæðum um jöfnunargreiðslur í kindakjötsframleiðslu var bætt við búvörulögin og tóku þau 

gildi 1. janúar 2001. Jöfnunargreiðsla var greidd út á framleiðslu umfram 18,2 kg. á hvert 

ærgildi greiðslumarkshafa (Lög nr. 88/2000 um breytingu á lögum nr. 99/1993 um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum). Þann 1. janúar 2008 

voru jöfnunargreiðslur lagðar niður og í stað þeirra var úthlutað 17.600 ærgildum til viðbótar 

við heildargreiðslumark (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993). 

Árið 2002 var tekin upp svokölluð gæðastýrð sauðfjárrækt. Í henni felst að greiddar eru út 

sérstakar álagsgreiðslur til bænda sem uppfylla tiltekin skilyrði gæðakerfis sem Bændasamtök 

Íslands og ráðherra setja (Lög nr. 101/2002 um breytingu á lögum nr. 99/1993 um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum). 

Árið 2004 tóku í gildi breytingar á búvörulögum nr. 99/1993, þar sem kveðið var á um nýtt 

bráðabirgðaákvæði. Þar er bændum, 64 ára og eldri, sem eru handhafar greiðslumarks 

heimilað að hætta búskap en halda samt sem áður óskertum beingreiðslum að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum (Lög nr. 131/2003 um breytingar á lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum). 

Fram til ársins 2009 var í gildi útflutningsskylda á kindakjöti (Lög um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993). Í skyldunni fólst að ákveðinn hluti 

framleiðslunnar færi til útflutnings eins og ráðherra ákvað að fenginni tilsögn Bændasamtaka 

Íslands. Ráðherra ákvað einnig það verð sem sláturleyfishafar skyldu greiða til framleiðenda 

fyrir þá framleiðslu sem fór í útflutning. Þeir sem höfðu haft 0,7 vetrarfóðraðar kindur eða 

færri á hvert ærgildi voru undanþegnir útflutningsskyldu (Lög nr. 124/1995 um breytingu á 

lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu búvara, með síðari breytingum). 

Sértækir styrkir til nýliðunar í sauðfjárrækt 

Samkvæmt samningi um starfskilyrði sauðfjárræktar frá árinu 2007 skal fjármunum veitt til 

nýliðunar og átaksverkefna. Bændasamtökum Íslands, í samráði við ráðherra, er heimilt að 

ákveða hvernig fjármunum er varið til þessara verkefna (Sjávarútvegs- og 
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landbúnaðarráðuneytið, 2007). Styrkir til nýliðunar í sauðfjárrækt voru staðfestir í reglugerð 

árið 2008. Þeir eru í formi bústofnskaupastyrkja frumbýlinga eða í tengslum við 

kynslóðaskipti á bújörðum (Reglugerð um staðfestingu verklagsreglna Bændasamtaka Íslands 

um úthlutun bústofnskaupastyrkja til frumbýlinga nr. 108/2008). 

Um úthlutun frumbýlingastyrkja 

Í tengslum við styrkveitingu frumbýlingastyrks til bústofnskaupa hefur nýliði verið 

skilgreindur aðili, sem frá og með árinu 2000 hefur ekki: 

 Verið skráður handhafi beingreiðslna. 

 Verið eigandi að félagi af einhvers konar formi sem rekið hefur sauðfjárbú. 

 Átt fleiri en 50 fjár samkvæmt forðagæsluskýrslum.  

Styrkur til bústofnskaupa beinist að einstaklingum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum 

(Reglugerð um staðfestingu verklagsreglna Bændasamtaka Íslands um úthlutun 

bústofnskaupastyrkja til frumbýlinga nr. 108/2008). 

Fjármagn til ráðstöfunar bústofnskaupastyrkja frumbýlinga og ráðstöfun þess má sjá í 1. töflu. 

Ráðstöfunarfjármagn til styrkveitingar var sambærilegt árin 2008 og 2009 en einungis var 

hluta þess fjár úthlutað til nýliða. 

1. tafla. Áætlað fjármagn til bústofnskaupastyrkja frumbýlinga í sauðfjárrækt og ráðstöfun þess 

(Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda, tölvupóstur, upplýsingar úr 

gagnasafni LS, 16. apríl 2012). 

Ár  Til ráðstöfunar m kr. Ráðstafað m kr. Hlutfall 

2008 41,5 20,5 49,4% 

2009 42,4 19,1 45,0% 

Umfram framlög voru veitt til annarra verkefna (Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri 

Landssamtaka sauðfjárbænda, tölvupóstur, 16. apríl 2012). 

3.7 Samantekt 

Út frá þeim hagfræðilegu forsendum sem fjallað var stuttlega um í 2. kafla má mögulega sjá 

hverjir eru helstu áhrifaþættir á stöðu og þróun nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt. 

Rekstrarumhverfi búgreinanna tók ýmsum breytingum á tímabilinu 2000-2009. Hagvöxtur á 

Íslandi sveiflaðist mikið en líklega hefur sömu áhrifa góðærisára og bágs efnahagsástands 

gætt hjá búvöruframleiðendum eins og öðrum fyrirtækjum. Eftirspurn afurða nautgriparæktar 

jókst á tímabilinu. Mjólkurframleiðslu er stýrt þannig að hún falli að innanlandsneyslu. Undir 

lok tímabilsins er þó framleiðsla lítið eitt umfram neyslu. Neysla nautakjöts var undir lok 
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tímabilsins umfram innlenda framleiðslu. Neysla kindakjöts sveiflaðist á tímabilinu en 

framleiðslan var nokkuð stöðug og hefur framleiðsla umfram innanlandsneyslu verið seld til 

útflutnings sem fór vaxandi í lok tímabilsins. 

Eignarhald á auðlindum eins og jarðnæði getur hindrað eða útilokað aðra aðila, sem hafa í 

hyggju að hefja búskap, frá búvöruframleiðslu. Jarðaverð hækkaði mikið á tímabilinu en 

líklegt þykir að hækkandi jarðaverð torveldi mjög inngöngu nýrra aðila inn í búgreinarnar. 

Afkoma bænda í nautgripa- og sauðfjárrækt er fremur bág, mun verri er þó afkoma bænda í 

sauðfjárrækt. Kenningar hagfræðinnar segja til um að sé einhver hagnaðarvon og engar 

aðgangshindranir munu nýir aðilar koma inn á markað. Léleg afkoma búa er því að öllum 

líkindum fráhrindandi fyrir nýliða. Þrátt fyrir lélega afkomu virðist vera áhugi meðal ungs 

fólks að byrja búskap. 

Inngrip hins opinbera hefur margvísleg áhrif á rekstrarumhverfi bænda. Þau geta ýmist 

auðveldað eða torveldað nýliðun, til dæmis með sértækum styrkveitingum til nýliða eða með 

því að vernda stöðu starfandi fólks í greininni. Helstu markmið búvörusamninga milli ríkisins 

og bænda eru að stuðla að hagkvæmri búvöruframleiðslu og bæta hag bæði neytenda og 

framleiðenda. Einnig að tryggja ávallt nægjanlegt framboð umræddra búvara á 

innanlandsmarkaði. Framleiðslan er mjög stýrð og eru heimildir ráðherra víðtækar til að 

stjórna framleiddu magni á hverjum tíma. Búvörulög kveða á um að efla nýliðun í báðum 

greinum en á tímabilinu 2001-2009 eru aðeins beinir nýliðunarstyrkir í sauðfjárrækt. 
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4. Gögn og aðferðir 

4.1 Gagnasafn 
Þau gögn sem þessi rannsókn er byggð á voru fengin úr forðagæsluskýrslugrunni Matvæla-

stofnunar sem er þó eins og er vistaður hjá Bændasamtökum Íslands. 

Þann 1. september 2010 var umsjón forðagæslu færð frá Bændasamtökum Íslands til 

Matvælastofnunar. Skráningarformi var breytt 4. nóvember sama ár þegar Matvælastofnun 

tók vefforritið BÚSTOFN í notkun fyrir rafræn skil á forðagæsluskýrslum (Matvælastofnun, 

2011). Samræming á skráningum úr kerfi BÚSTOFNS og eldra kerfi sem hér er notað var 

ekki auðgert og því voru gögn notuð til 2009. 

Fengnar voru upplýsingar um alla skráða búfjáreigendur nautgripa og sauðfjár eftir lögbýlum 

og sýslum á tímabilinu 2000-2009. Gögn fyrir hvert ár miðast við forðagæsluskýrsluuppgjör 

að vori. Upphaflega voru þetta 11.818 færslur í nautgriparæktarskrá og 25.731 færsla í 

sauðfjárræktarskrá. 

4.1.1 Hreinsun og leiðrétting gagna 

Af hálfu höfundar var sett skilyrði að allir skráðir búfjáreigendur væru lögráða sem til 

rannsóknarinnar kæmu. Upplýsingar um búfjáreigendur voru því ekki um einstaklinga fram 

að 18 ára aldri. Vestmannaeyjar voru undanskyldar í rannsókninni. Ákveðið var að fjarlægja 

upplýsingar úr gagnasafni um skráða búfjáreigendur sem tengdust Landbúnaðarháskóla 

Íslands áður Bændaskólanum á Hvanneyri, Háskóla Íslands, Bændasamtökum Íslands, 

búgreinasamböndum, búnaðarsamböndum eða búnaðarsamtökum. Þessir búfjáreigendur hafa 

rekið kennslubú, tilraunastöðvar og sæðingarstöðvar og því á starfsvettvangur þeirra ekki 

erindi í þessa rannsókn. 

Ákveðnar leiðréttingar þurfti að gera á gagnasafninu. Dæmi voru um ranga kennitölu-

skráningu búfjáreigenda sem var lagfærð. Í nokkrum tilfellum voru búfjáreigendur skráðir á 

tvö lögbýli eða fleiri á sama tíma. Þau tilfelli voru lagfærð þannig að hver búfjáreigandi gat 

einungis verið skráður einu sinni á hverju ári. Aftur á móti er ekki vitað hvort einstaklingar 

sem eru skráðir eigendur búfjár séu á sama tíma einnig aðilar að félögum sem eru skráðir 

eigendur búfjár eða hvort einstaklingar séu aðilar að einu eða fleiri félögum. Þar sem ekki er 

vitað hvenær árs nýr búfjáreigandi kemur inn í búgrein eða búfjáreigandi hættir í búgrein, þá 

eru allar breytingar samkvæmt voruppgjöri forðagæsluskýrslna færðar að áramótum. 
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Vegna sameiningar sveitarfélaga á tímabilinu 2000-2009 urðu í nokkrum tilfellum breytingar 

á sýsluskráningu lögbýla í gagnasafni. Þau tilfelli voru lagfærð þannig að fylgt var eftir fyrri 

sýsluskráningu. 

4.2 Skilgreiningar 

Settar voru fram skilgreiningar á tveimur hugtökum, nýliðun og fráliðun. Þessar 

skilgreiningar eru settar fram af höfundi í tengslum við úrvinnslu gagna. Skilgreiningarnar 

taka því að hluta til mið af því gagnasafni sem unnið var með ásamt því sem litið var til 

skilgreiningar á frumbýlingi sem nefnd var í 3. kafla um nýliðunarstyrki í sauðfjárrækt. 

4.2.1 Nýliðun/nýliði 

Nýliðun er hér skilgreint sem þau tilfelli þegar einstaklingur eða félag kemur nýtt til 

skráningar sem búfjáreigandi í búgrein samkvæmt forðagæsluskýrslum á tímabilinu 2001-

2009. Nýliði getur verið einstaklingur eða félag sem tekur við búfjárhaldi af öðrum aðila, 

einstaklingi eða félagi, eða stofnar til nýs búfjárhalds. Hér er nýliðun ekki einungis skilgreind 

sem þau tilfelli þegar óreyndur aðili eða frumbyrjandi kemur inn á skrá yfir búfjáreigendur 

heldur er átt við öll tilfelli þegar aðilar koma inn í búgreinina sama hvort þeir hafa áður verið 

skráðir búfjáreigendur eður ei. Þannig teljast þeir nýliðar sem taka sér hlé frá búgrein í að 

minnsta kosti eitt ár og hefja búskap aftur. 

4.2.2 Fráliðun/fráliði 

Fráliðun er hér skilgreint sem þau tilfelli þegar einstaklingur eða félag fellur úr skráningu sem 

búfjáreigandi í búgrein samkvæmt forðagæsluskýrslum á tímabilinu 2000-2008. Fráliði getur 

verið einstaklingur eða félag sem hættir búfjárhaldi í viðkomandi búgrein óháð því hvort nýr 

aðili, einstaklingur eða félag, tekur við búrekstrinum eður ei. Hér er fráliðun ekki einungis 

skilgreind sem þau tilfelli þegar reyndur búfjáreigandi hættir endanlega í búgrein heldur 

einnig talin öll þau skipti sem aðili tekur sér hlé frá búgrein sem nemur að minnsta kosti einu 

ári í senn. 

4.3 Úrvinnsla gagna 

Við gagnavinnslu var notast við töflureikniforritið Microsoft Excel (2010). Kennitölu-

breytingar voru taldar í þungamiðjutöflu (e. pivot table). Í framhaldi voru útbúin myndrit og 

töflur til framsetningar niðurstaðna. Aðhvarfsgreiningar voru gerðar í tölfræðiforritinu SAS 

Enterprise Guide 4.2 (© 2009 SAS Institute Inc.). 
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Gögn fyrir nautgriparækt og sauðfjárrækt á tímabilinu 2000-2009 voru unnin hvor í sínu lagi 

en með sama hætti. Eftir hreinsun gagna voru 1.898 nautgripaeigendur sem komu fyrir í 

gagnasafni nautgriparæktar en 3.785 sauðfjáreigendur komu fyrir í gagnasafni sauðfjárræktar. 

Af skráðum eigendum í nautgriparækt voru félög 207 talsins en í sauðfjárrækt 256 talsins. 

Heildarfærslur fyrir nautgriparækt voru því 11.712 og fyrir sauðfjárrækt 25.242. 

Fjöldi kennitölubreytinga skráðra búfjáreigenda, var fundinn í hverri sýslu fyrir sig samkvæmt 

skráningum á forðagæsluskýrslum. Sýsluskráningum í gagnasafni var fylgt eftir við skiptingu 

landsvæða. Alls voru 21 sýsla á skrá í nautgriparækt en 22 sýslur í sauðfjárrækt, að 

Vestmannaeyjum undanskyldum. Sýsluskiptingar eru sýndar á 7. mynd. 

 
7. mynd. Sýslur á Íslandi eins og þær koma fyrir í gagnasafni (Landmælingar Íslands, 1974). 

Gagnavinnslan fór fram á þann hátt að skráðum búfjáreigendum var raðað upp eftir 

kennitölum og árum. Skoðaður var fjöldi framleiðenda á hverjum tíma. Uppsetning á flokkun 

og talningu kennitölubreytinga á tímabilinu 2000-2009 er sýnd í 2. töflu. 

2. tafla. Uppsetning á flokkun og talningu kennitölubreytinga. 

 Nýliðun 2001-2009  Fráliðun 2000-2008 

Fjöldi búfjáreigenda Einstaklingar Félög  Einstaklingar Félög 

Talinn var fjöldi búfjáreigenda á hverju ári fyrir sig, einstaklingar og félög. Tilfelli nýliðunar 

og fráliðunar samkvæmt fyrrnefndri skilgreiningu voru talin. 
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Þar sem gagnasafnið nær frá 2000-2009 er aðeins unnt að meta nýliðun á árunum 2001-2009. 

Er það vegna þess að ekki er vitað hvort aðilar sem eru á skrá búfjáreigenda árið 2000 hafi 

einnig verið á skrá árið 1999. Fráliðun er aðeins unnt að meta á árunum 2000-2008 þar sem 

ekki er vitað hvort aðilar sem eru á skrá búfjáreigenda árið 2009 verði það einnig árið eftir eða 

ekki. 

Meðalaldur og aldursdreifing búfjáreigenda, nýliða og fráliða var skoðaður. Aðhvarfsgreining 

á meðalaldri búfjáreigenda á tímabilinu 2000-2009 var framkvæmd í GLIMMIX í SAS 

autoregressive (AR(1)) líkani. Þar sem í gagnasafni eru ekki upplýsingar um eigendur félaga 

er ekki hægt að meta aldur þeirra sem að félaginu standa. 
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5. Niðurstöður greiningar á þróun nýliðunar í nautgripa- og 
sauðfjárrækt 

Fyrr í þessari rannsókn var fjallað um helstu aðgangshindranir gagnvart nýjum aðilum inn á 

markað. Mikilvægt er að hafa í huga þær aðstæður og rekstrarumhverfi sem íslenskir bændur í 

nautgripa- og sauðfjárrækt búa við. Gerð hefur verið grein fyrir þróun hagvaxtar, framleiðslu 

búvara í nautgripa- og sauðfjárrækt, þróun á afkomu bænda, þróun jarðaverðs, verðþróun á 

greiðslumarki og inngripum stjórnvalda. Þessir þættir hafa mögulega haft mótandi áhrif á 

stöðu og þróun nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt á tímabilinu. 

5.1 Nautgriparækt 

5.1.1 Þróun nýliðunar í nautgriparækt á tímabilinu 2001-2009 

Til að greina þróun nýliðunar og fráliðunar eftir tímabilum er nauðsynlegt að skoða nýliðun 

og fráliðun í hlutfalli af skráðum búfjáreigendum í landinu. Þegar litið er yfir árin 2000-2009 í 

heild, má sjá að skráðum búfjáreigendum í nautgriparækt fækkar á hverju ári tímabilsins, sjá 

3. töflu. Mest er fækkun milli áranna 2000 og 2001 en þá fækkar skráðum búfjáreigendum um 

85 aðila. 

3. tafla. Fjöldi búfjáreigenda og þróun nýliðunar og fráliðunar í nautgriparækt. 

    Nýliðun   Fráliðun 

Ár 

Fjöldi 

búfjáreigenda Einstaklingar Félög 

Nýliðun 

alls   Einstaklingar Félög 

Fráliðun 

alls 

2000 1474 - - - 

 

9,6% 0,4% 10,0% 

2001 1389 3,7% 0,7% 4,5% 

 

9,8% 0,3% 10,1% 

2002 1311 4,0% 0,7% 4,7% 

 

8,7% 1,0% 9,7% 

2003 1240 3,4% 1,1% 4,5% 

 

10,0% 0,6% 10,6% 

2004 1180 4,7% 1,3% 6,0% 
 

8,9% 0,8% 9,7% 

2005 1127 3,9% 1,5% 5,4% 

 

10,7% 0,6% 11,4% 

2006 1048 3,4% 1,2% 4,7% 

 

9,1% 1,2% 10,3% 

2007 1006 5,0% 1,6% 6,6% 

 

5,6% 0,8% 6,4% 

2008 978 2,4% 1,3% 3,7% 

 

6,5% 0,8% 7,4% 

2009 959 3,6% 1,9% 5,5%   - - - 

Vegið meðaltal 3,8% 1,2% 5,0%   8,9% 0,7% 9,6% 

Hlutfallsleg nýliðun í nautgriparækt er nokkuð stöðug á tímabilinu 2001-2009 og er 

meðalnýliðun tímabilsins 5,0% á ári, sjá 3. töflu. Nýliðun er mest 6,6% árið 2007 en minnst 

árið 2008, eða 3,7%. Hlutfallsleg fráliðun í nautgriparækt er stöðug framan af á tímabilinu 

2000-2008 en síðustu tvö árin dregur úr fráliðun í búgreininni. Meðalfráliðun tímabilsins var 

9,6% á ári. 
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Þróun nýliðunar í nautgriparækt eftir sýslum 

Til að leggja mat á mun nýliðunar og fráliðunar milli sýslna er nauðsynlegt að skoða nýliðun 

og fráliðun í hlutfalli af fjölda skráðra eigenda nautgripa í hverri sýslu. Eitt helsta einkenni á 

þróun nýliðunar á tímabilinu 2001-2009 og fráliðunar á tímabilinu 2000-2008 er munur á 

milli sýslna, sjá 4. töflu. 

4. tafla. Ársmeðaltöl nýliðunar og fráliðunar í nautgriparækt eftir sýslum. 

    Nýliðun 2001-2009   Fráliðun 2000-2008 

Sýslur 

Hlutfall af 

heildarfjölda 

búfjáreigenda 
2000-2009 Einstaklingar Félög 

Nýliðun 
alls   Einstaklingar Félög 

Fráliðun 
alls 

A-Barðastrandarsýsla 1,0% 3,8% 0,0% 3,8% 

 

8,9% 0,0% 8,9% 

A-Húnavatnssýsla 5,2% 2,5% 1,0% 3,5% 

 

11,1% 0,4% 11,5% 

A-Skaftafellssýsla 2,2% 6,8% 0,9% 7,7% 

 

9,2% 0,8% 10,0% 

Árnessýsla 15,5% 3,1% 0,9% 4,1% 

 

8,1% 0,5% 8,6% 

Borgarfjarðarsýsla 4,3% 3,2% 0,9% 4,1% 

 

7,8% 0,4% 8,2% 

Dalasýsla 2,2% 7,0% 0,9% 7,9% 

 

11,7% 0,4% 12,1% 

Eyjafjarðarsýsla 10,8% 3,9% 1,7% 5,6% 

 

7,3% 1,5% 8,7% 

Ísafjarðarsýslur 2,4% 2,0% 0,4% 2,4% 
 

9,4% 0,4% 9,8% 

Kjósarsýsla 1,3% 2,2% 3,7% 5,9% 

 

7,9% 1,4% 9,3% 

Mýrasýsla 3,9% 4,8% 1,3% 6,0% 

 

10,2% 0,9% 11,1% 

N-Múlasýsla 2,0% 7,1% 2,5% 9,6% 

 

15,3% 1,4% 16,7% 

N-Þingeyjarsýsla 0,8% 4,7% 0,0% 4,7% 

 

7,9% 1,1% 9,0% 

Rangárvallasýsla 12,1% 4,0% 1,4% 5,4% 

 

9,1% 0,8% 9,9% 

Skagafjarðarsýsla 9,9% 3,8% 1,0% 4,8% 

 

9,9% 0,2% 10,1% 

S-Múlasýsla 4,4% 5,3% 0,9% 6,2% 

 

11,3% 0,4% 11,7% 

Snæfellsnessýsla 3,2% 3,7% 1,2% 4,9% 
 

9,4% 0,9% 10,3% 

Strandasýsla 0,3% 4,3% 4,3% 8,7% 

 

25,0% 0,0% 25,0% 

S-Þingeyjarsýsla 8,8% 3,4% 2,0% 5,4% 

 

7,5% 1,4% 8,9% 

V-Barðastrandarsýsla 1,2% 3,3% 0,0% 3,3% 

 

5,6% 0,8% 6,3% 

V-Húnavatnssýsla 3,3% 5,0% 1,2% 6,1% 

 

8,5% 0,0% 8,5% 

V-Skaftafellssýsla 5,0% 2,5% 0,8% 3,3%   6,2% 0,2% 6,4% 

Meðalnýliðun í nautgriparækt á tímabilinu 2001-2009 var mest í Norður-Múlasýslu, 9,6% á 

ári, sjá 4. töflu, en athygli vekur að þar var meðalfráliðun á tímabilinu 2000-2008 næst mest 

eða 16,7% á ári. Meðalfráliðun á tímabilinu 2000-2008 var mest í Strandasýslu, 25,0% á ári 

en þar var nýliðun á tímabilinu 2001-2009 að meðaltali 8,7% á ári. Rétt er að taka fram að 

lítill hluti búfjáreigenda er í Strandasýslu. Á tímabilinu 2001-2009 var meðalnýliðun minnst í 

Ísafjarðarsýslum, 2,4% á ári. 

Nokkrar sýslur skera sig úr hvað varðar stóra hlutdeild af fjölda skráðra búfjáreigenda í 

nautgriparækt. Þetta eru Árnessýsla, Eyjafjarðarsýsla, Rangárvallasýsla, Skagafjarðarsýsla og 

Suður-Þingeyjarsýsla. Í þessum lykilsýslum nautgriparæktar er meðalnýliðun mjög áþekk, á 

bilinu 4,1-5,6% á ári. Árnessýsla hefur mestu hlutdeild skráðra búfjáreigenda en þar var 
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nýliðun á tímabilinu 2001-2009 að meðaltali 4,1% á ári en fráliðun á tímabilinu 2000-2008 

var að meðaltali 8,6% á ári. 

5.1.2 Aldursþróun búfjáreigenda, nýliða og fráliða í nautgriparækt 

Meðalaldur skráðra búfjáreigenda, nýliða og fráliða má sjá í 5. töflu. Meðalaldur skráðra 

eigenda nautgripa hækkar um 1,6 ár (P<0,05) á tímabilinu 2000-2009. Meðalaldur 

búfjáreigenda í nautgriparækt er 51,5 ár árið 2009. 

5. tafla. Þróun á meðalaldri búfjáreigenda, nýliða og fráliða í nautgriparækt. 

  Meðalaldur 

Ár Búfjáreigenda Nýliða Fráliða 

2000 49,9 - 52,3 

2001 50,4 44,1 55,8 

2002 50,5 44,3 55,8 

2003 50,6 43,9 55,7 

2004 50,5 41,5 54,8 

2005 50,7 42,2 54,4 

2006 50,8 40,3 56,6 

2007 50,6 43,2 53,3 

2008 51,3 44,5 57,1 

2009 51,5 44,7 - 

Vegið meðaltal 50,6 43,1 55,0 

Greina má sveiflur í meðalaldri nýliða á tímabilinu 2001-2009 en heilt á litið hækkar 

meðalaldur lítillega á tímabilinu og er 44,7 ár árið 2009, sjá 5. töflu. Meðalaldur fráliða árið 

2008 er 57,1 ár. 

Hlutfallslega aldursdreifingu skráðra búfjáreigenda í nautgriparækt árin 2000-2009 má sjá í 6. 

töflu. Búfjáreigendur á tímabilinu eru flestir á aldursbilinu 41-50 ára. 

6. tafla. Aldursdreifing búfjáreigenda í nautgriparækt. 

Aldursbil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

30 ára og yngri 4,6% 3,6% 3,1% 3,1% 2,7% 3,1% 3,0% 3,1% 2,7% 2,8% 

31-40 22,6% 21,9% 21,4% 20,3% 19,6% 18,7% 16,5% 15,4% 13,7% 12,5% 

41-50 27,7% 28,6% 30,4% 31,1% 32,0% 32,3% 33,3% 33,9% 33,7% 34,4% 

51-60 21,2% 22,0% 21,9% 22,8% 24,3% 23,8% 25,6% 26,2% 28,1% 28,3% 

61-70 17,3% 16,4% 16,3% 16,1% 14,7% 15,3% 15,2% 14,9% 15,8% 16,4% 

71-80 5,9% 6,1% 5,6% 5,9% 6,0% 6,3% 5,9% 6,1% 5,4% 5,1% 

81-90 0,7% 1,3% 1,2% 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 0,5% 

91 árs og eldri 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Búfjáreigendum fjölgar hlutfallslega á aldursbilinu 41-60 ára, sjá 6. töflu. Á tímabilinu fækkar 

í hópi yngstu búfjáreigendanna og þeirra allra elstu. 

Hlutfallslega aldursdreifingu nýliða og fráliða í nautgriparækt á tímabilinu 2000-2009 má sjá 

á 8. mynd. 
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8. mynd. Aldursdreifing nýliða og fráliða í nautgriparækt. 

Á tímabilinu eru flestir nýliðar á aldursbilinu 31-40 ára, sjá 8. mynd. Á árunum 2000-2008 

eru fráliðar flestir í aldurshópunum 41-50 ára og 61-70 ára. 

Aldursþróun búfjáreigenda, nýliða og fráliða í nautgriparækt eftir 
sýslum 

Þegar meðalaldur búfjáreigenda, nýliða og fráliða í nautgriparækt er skoðaður eftir sýslum 

kemur í ljós nokkur munur, sjá 7. töflu. 

7. tafla. Meðalaldur búfjáreigenda, nýliða og fráliða í nautgriparækt eftir sýslum. 

  Meðalaldur 

Sýsla Búfjáreigenda 2000-2009 Nýliða 2001-2009 Fráliða 2000-2008 

A-Barðastrandarsýsla 52,5 52,3 62,6 

A-Húnavatnssýsla 50,1 39,8 52,4 

A-Skaftafellssýsla 52,3 52,6 55,6 

Árnessýsla 49,6 44,7 55,7 

Borgarfjarðarsýsla 50,9 46,5 53,2 

Dalasýsla 49,7 41,8 52,9 

Eyjafjarðarsýsla 49,2 41,6 52,4 

Ísafjarðarsýslur 48,3 44,4 53,0 

Kjósarsýsla 52,5 56,0 65,7 

Mýrasýsla 50,2 41,4 52,0 

N-Múlasýsla 52,1 49,4 50,4 

N-Þingeyjarsýsla 50,0 48,8 53,0 

Rangárvallasýsla 51,4 40,7 57,9 

Skagafjarðarsýsla 51,3 39,9 54,0 

S-Múlasýsla 52,9 44,9 57,5 

Snæfellsnessýsla 53,4 37,8 54,9 

Strandasýsla 53,6 29,0 51,7 

S-Þingeyjarsýsla 51,2 44,6 59,4 

V-Barðastrandarsýsla 55,6 49,0 54,1 

V-Húnavatnssýsla 45,3 38,4 48,1 

V-Skaftafellssýsla 50,5 41,7 58,5 
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Eins og sjá má í 7. töflu er meðalaldur búfjáreigenda á tímabilinu 2000-2009 hæstur 55,6 ár í 

Vestur-Barðastrandarsýslu en þar er meðalaldur nýliða á tímabilinu 2001-2009 49 ár en 

fráliða á tímabilinu 2000-2008 54,1 ár. Rétt er að taka fram að lítill hluti búfjáreigenda er í 

Vestur-Barðastrandarsýslu. Lægstur er meðalaldur búfjáreigenda í Vestur-Húnavatnssýslu, 

45,3 ár. Í Vestur-Húnavatnssýslu er meðalaldur nýliða á tímabilinu 2001-2009 38,4 ár en 

fráliða á tímabilinu 2000-2008 48,1 ár. Meðalaldur skráðra búfjáreigenda í lykilsýslum 

nautgriparæktar, Árnessýslu, Eyjafjarðarsýslu, Rangárvallasýslu, Skagafjarðarsýslu og Suður-

Þingeyjarsýslu er nálægt landsmeðaltali. Athygli vekur að í nokkrum tilfellum er meðalaldur 

skráðra búfjáreigenda hærri en meðalaldur fráliða. 

5.2 Sauðfjárrækt 

5.2.1 Þróun nýliðunar í sauðfjárrækt á tímabilinu 2001-2009 

Til að greina þróun nýliðunar og fráliðunar eftir tímabilum er nauðsynlegt að skoða nýliðun 

og fráliðun í hlutfalli af skráðum búfjáreigendum í landinu. Þegar tímabilið 2000-2009 er 

skoðað í heild sinni, sjá 8. töflu, fækkar skráðum eigendum sauðfjár á öllum árum tímabilsins. 

Mest er fækkun milli áranna 2002 og 2003 en þá fækkar skráðum búfjáreigendum um 113 

aðila. Dregið hefur úr fækkun búfjáreigenda frá árinu 2004. 

8. tafla. Fjöldi búfjáreigenda og þróun nýliðunar og fráliðunar í sauðfjárrækt. 

    Nýliðun   Fráliðun 

Ár 
Fjöldi 

búfjáreigenda Einstaklingar Félög 
Nýliðun 

alls 

 

Einstaklingar Félög 
Fráliðun 

alls 

2000 2805  -  -  - 

 

6,2% 0,2% 6,4% 

2001 2750 4,2% 0,3% 4,5% 

 

7,7% 0,1% 7,9% 

2002 2705 5,5% 0,8% 6,3% 

 

8,6% 0,4% 9,0% 

2003 2592 4,2% 0,8% 5,0% 

 

9,0% 0,4% 9,4% 

2004 2488 4,8% 0,8% 5,6% 

 

7,3% 0,5% 7,8% 

2005 2436 4,8% 1,0% 5,8% 

 

6,7% 0,5% 7,2% 

2006 2381 4,2% 0,8% 5,0% 

 

5,5% 0,3% 5,8% 

2007 2363 4,3% 0,8% 5,1% 

 

5,3% 0,4% 5,7% 

2008 2346 4,2% 0,9% 5,0% 

 

3,6% 0,3% 3,9% 

2009 2376 4,2% 0,9% 5,1%    -  -  - 

Vegið meðaltal 4,5% 0,8% 5,3%   6,7% 0,3% 7,1% 

Hlutfallsleg nýliðun í sauðfjárrækt er nokkuð stöðug á tímabilinu 2001-2009 og er 

meðalnýliðun tímabilsins 5,3% á ári, sjá 8. töflu. Nýliðun var minnst árið 2001 eða 4,5% en 

mest árið 2002 eða 6,3%. Meðalfráliðun tímabilsins 2000-2008 er 7,1% á ári. Hlutfallsleg 

fráliðun eykst framan af tímabilinu en minnkar svo aftur á seinni hluta þess. Árið 2008 dregur 

verulega úr fráliðun í búgreininni. 
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Þróun nýliðunar í sauðfjárrækt eftir sýslum 

Til að leggja mat á mun nýliðunar og fráliðunar milli sýslna er nauðsynlegt að skoða nýliðun 

og fráliðun í hlutfalli af fjölda skráðra búfjáreigenda í hverri sýslu. Talsverðan mun á milli ára 

má sjá á meðalnýliðun og fráliðun í sauðfjárrækt milli sýslna, sjá 9. töflu. 

9. tafla. Ársmeðaltöl nýliðunar og fráliðunar í sauðfjárrækt eftir sýslum. 

    Nýliðun 2001-2009   Fráliðun 2000-2008 

Sýsla 

Hlutfall af 

fjölda 

búfjáreigenda 

2000-2009 Einstaklingar Félög 

Nýliðun 

alls   Einstaklingar Félög 

Fráliðun 

alls 

A-Barðastrandarsýsla 1,3% 3,8% 0,7% 4,5% 

 

6,4% 0,3% 6,8% 

A-Húnavatnssýsla 5,2% 3,3% 0,4% 3,7% 
 

4,5% 0,1% 4,6% 

A-Skaftafellssýsla 2,8% 6,9% 1,1% 8,0% 

 

7,1% 0,3% 7,4% 

Árnessýsla 9,5% 6,2% 1,1% 7,3% 

 

10,4% 0,6% 10,9% 

Borgarfjarðarsýsla 4,2% 4,4% 1,1% 5,4% 

 

7,7% 0,4% 8,1% 

Dalasýsla 4,4% 5,3% 0,3% 5,6% 

 

7,1% 0,1% 7,2% 

Eyjafjarðarsýsla 7,0% 4,5% 1,0% 5,5% 

 

5,8% 0,8% 6,6% 

Gullbringusýsla 0,5% 13,0% 0,0% 13,0% 

 

11,6% 0,0% 11,6% 

Ísafjarðarsýslur 2,5% 4,4% 0,4% 4,8% 

 

6,3% 0,0% 6,3% 

Kjósarsýsla 1,6% 4,5% 1,1% 5,6% 
 

7,9% 0,0% 7,9% 

Mýrasýsla 3,9% 4,5% 0,6% 5,1% 

 

7,4% 0,1% 7,5% 

N-Múlasýsla 5,7% 2,6% 0,6% 3,2% 

 

4,4% 0,5% 4,8% 

N-Þingeyjarsýsla 2,9% 2,9% 0,6% 3,5% 

 

4,9% 0,0% 4,9% 

Rangárvallasýsla 10,4% 5,7% 0,9% 6,6% 

 

7,1% 0,5% 7,6% 

Skagafjarðarsýsla 9,7% 3,5% 0,7% 4,3% 

 

5,8% 0,3% 6,1% 

S-Múlasýsla 4,2% 4,9% 0,1% 5,0% 

 

6,9% 0,0% 6,9% 

Snæfellsnessýsla 3,3% 4,3% 1,6% 5,9% 

 

7,3% 0,7% 7,9% 

Strandasýsla 3,3% 3,7% 0,3% 4,0% 
 

7,8% 0,0% 7,8% 

S-Þingeyjarsýsla 7,6% 3,5% 1,1% 4,6% 

 

5,7% 0,6% 6,3% 

V-Barðastrandarsýsla 1,1% 4,5% 0,0% 4,5% 

 

6,3% 0,4% 6,7% 

V-Húnavatnssýsla 4,1% 5,2% 0,9% 6,1% 

 

7,9% 0,0% 7,9% 

V-Skaftafellssýsla 4,9% 3,4% 0,5% 3,9%   5,5% 0,2% 5,7% 

Mest var meðalnýliðun í sauðfjárrækt á tímabilinu 2001-2009 13,0% á ári í Gullbringusýslu 

en þar var meðalfráliðun einnig mest á tímabilinu 2000-2008, 11,6% á ári, sjá 9. töflu. Rétt er 

að taka fram að lítill hluti búfjáreigenda er í Gullbringusýslu. Minnst var nýliðun í Norður-

Múlasýslu, að meðaltali 3,2% á ári á tímabilinu 2001-2009. 

Nokkrar sýslur skera sig úr hvað varðar stóra hlutdeild af fjölda skráðra búfjáreigenda í 

sauðfjárrækt. Þetta eru Árnessýsla, Eyjafjarðarsýsla, Rangárvallasýsla, Skagafjarðarsýsla og 

Suður-Þingeyjarsýsla. Meðalnýliðun á ári á tímabilinu 2001-2009 í Eyjafjarðarsýslu, 

Skagafjarðarsýslu og Suður-Þingeyjarsýslu er á bilinu 4,3-5,5% á ári. Meðalnýliðun er heldur 

meiri í Árnessýslu, eða 7,3% á ári og Rangárvallasýslu þar sem hún er 6,6% á ári. 

Rangárvallasýsla hefur mestu hlutdeild skráðra búfjáreigenda en þar er fráliðun að meðaltali 

7,6% á ári á tímabilinu 2000-2008. 
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5.2.2 Aldursþróun búfjáreigenda, nýliða og fráliða í sauðfjárrækt 

Þegar meðalaldur búfjáreigenda, nýliða og fráliða í sauðfjárrækt er skoðaður eftir sýslum 

kemur í ljós nokkur munur, sjá 10. töflu. Á tímabilinu 2000-2009 hækkar meðalaldur skráðra 

búfjáreigenda í sauðfjárrækt um 2,4 ár (P<0,001). Meðalaldur búfjáreigenda í sauðfjárrækt er 

54,8 ár árið 2009. 

10. tafla. Þróun á meðalaldri búfjáreigenda, nýliða og fráliða í sauðfjárrækt. 

  Meðalaldur 

Ár Búfjáreigenda Nýliða Fráliða 

2000 52,6 - 56,5 

2001 52,9 43,7 57,3 

2002 53,0 45,4 57,3 

2003 53,4 48,1 58,0 

2004 53,5 46,2 58,4 

2005 53,7 46,2 58,5 

2006 53,9 45,0 57,5 

2007 54,2 45,2 60,6 

2008 54,4 45,9 61,5 

2009 54,8 46,5 - 

Vegið meðaltal 53,6 45,8 58,1 

Sveiflur verða á meðalaldri nýliða á tímabilinu 2001-2009 en heilt á litið hækkar meðalaldur 

nýliða og er árið 2009 46,5 ár, sjá 10. töflu. Meðalaldur fráliða fer hækkandi á tímabilinu og 

er 61,5 ár árið 2008. 

Hlutfallslega aldursdreifingu búfjáreigenda í sauðfjárrækt má sjá í 11. töflu. Búfjáreigendur í 

sauðfjárrækt á tímabilinu 2000-2009 eru hlutfallslega flestir á aldursbilinu 41-60 ára. 

11. tafla. Aldursdreifing búfjáreigenda í sauðfjárrækt. 

Aldursbil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

30 ára og yngri 4,3% 3,8% 3,8% 3,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2,8% 2,7% 

31-40 18,1% 18,1% 17,5% 16,2% 15,3% 14,5% 13,1% 12,6% 11,7% 11,4% 

41-50 25,7% 25,5% 25,5% 25,6% 26,9% 27,1% 27,5% 26,5% 26,8% 26,2% 

51-60 21,1% 21,5% 22,5% 23,6% 24,8% 25,1% 25,7% 26,4% 26,5% 26,6% 

61-70 18,3% 18,0% 17,5% 17,7% 17,2% 17,2% 17,7% 17,5% 18,4% 19,1% 

71-80 9,8% 10,1% 10,5% 10,7% 10,9% 11,2% 11,1% 11,5% 11,0% 10,9% 

81-90 2,4% 2,5% 2,4% 2,3% 2,0% 1,9% 1,9% 2,4% 2,7% 3,0% 

91 árs og eldri 0,4% 0,5% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Búfjáreigendum í sauðfjárrækt fækkar í aldurshópum undir 40 ára en fjölgar í öðrum 

aldurshópum, nema 91 árs og eldri en þar er einnig fækkun, sjá 11. töflu. 

Hlutfallslega aldursdreifingu nýliða og fráliða í sauðfjárrækt má sjá á 9. mynd. Flestir nýliðar 

á tímabilinu 2001-2009 eru á aldursbilunum 31-40 ára og 41-50 ára. 
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9. mynd. Aldursdreifing nýliða og fráliða í sauðfjárrækt. 

Hlutfall fráliða á tímabilinu 2000-2008 er nokkuð jafnt í aldurshópunum milli 41-80 ára, sjá 9. 

mynd. 

Aldursþróun búfjáreigenda, nýliða og fráliða í sauðfjárrækt eftir 
sýslum 

Þegar meðalaldur skráðra búfjáreigenda, nýliða og fráliða í sauðfjárrækt er skoðaður kemur í 

ljós talsverður munur á milli sýslna sem sjá má í 12. töflu. 
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12. tafla. Meðalaldur búfjáreigenda, nýliða og fráliða í sauðfjárrækt eftir sýslum. 

  Meðalaldur 

Ár  Búfjáreigenda 2000-2009 Nýliða 2001-2009 Fráliða 2000-2008 

A-Barðastrandarsýsla 53,7 42,6 58,8 

A-Húnavatnssýsla 50,6 38,1 52,9 

A-Skaftafellssýsla 55,1 53,5 59,7 

Árnessýsla 52,8 48,0 56,5 

Borgarfjarðarsýsla 53,4 45,7 57,2 

Dalasýsla 53,6 46,8 58,1 

Eyjafjarðarsýsla 52,6 46,1 59,8 

Gullbringusýsla 59,9 52,8 61,7 

Ísafjarðarsýslur 52,2 44,0 55,3 

Kjósarsýsla 58,4 52,3 60,6 

Mýrasýsla 52,6 44,1 55,8 

N-Múlasýsla 53,5 46,2 61,7 

N-Þingeyjarsýsla 50,8 35,1 58,8 

Rangárvallasýsla 54,9 46,8 59,3 

Skagafjarðarsýsla 53,4 44,2 56,9 

S-Múlasýsla 55,7 50,9 60,7 

Snæfellsnessýsla 52,6 42,9 59,5 

Strandasýsla 55,4 43,7 61,2 

S-Þingeyjarsýsla 55,0 44,6 58,5 

V-Barðastrandarsýsla 57,2 51,6 63,3 

V-Húnavatnssýsla 50,8 41,4 53,3 

V-Skaftafellssýsla 54,4 41,6 60,0 

Meðalaldur búfjáreigenda á tímabilinu 2000-2009 er hæstur 59,9 ár í Gullbringusýslu, sjá 12. 

töflu. Meðalaldur nýliða í Gullbringusýslu á tímabilinu 2001-2009 er 52,8 ár en fráliða á 

tímabilinu 2000-2008 61,7 ár. Rétt er að taka fram að lítill hluti búfjáreigenda er í 

Gullbringusýslu. Lægstur er meðalaldur búfjáreigenda í Austur-Húnavatnssýslu, 50,6 ár. Í 

Austur-Húnavatnssýslu er meðalaldur nýliða á tímabilinu 2001-2009 38,1 ár en fráliða á 

tímabilinu 2000-2008 52,9 ár. Meðalaldur skráðra búfjáreigenda í lykilsýslum sauðfjárræktar, 

Árnessýslu, Eyjafjarðarsýslu, Rangárvallasýslu, Skagafjarðarsýslu og Suður-Þingeyjarsýslu er 

nálægt landsmeðaltali á tímabilinu. 

5.3 Samantekt á niðurstöðum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar á stöðu og þróun nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt á 

tímabilinu 2000-2009 benda til þess að nýliðun í báðum greinum sé lítil. Búgreinarnar eiga 

það sameiginlegt að búfjáreigendum fækkar mikið á tímabilinu og meðalaldur hækkar. 

Meðalnýliðun á ári tímabilið 2001-2009 er 5,0% í nautgriparækt og 5,3% í sauðfjárrækt. 

Meðalfráliðun á ári tímabilið 2000-2008 í nautgriparækt er 9,6% en 7,1% í sauðfjárrækt. 

Töluverður munur kemur fram á nýliðun eftir sýslum í báðum búgreinum. Nýliðun í 

nautgriparækt er mest í Norður-Múlasýslu (9,6% á ári) en minnst í Ísafjarðarsýslum (2,4% á 

ári). Í sauðfjárrækt er nýliðun mest á tímabilinu í Gullbringusýslu (13,0% á ári) en minnst í 



36 

Norður-Múlasýslu (3,2% á ári). Greina má sveiflur milli ára í nýliðun í báðum greinum en þó 

heldur meiri í nautgriparækt. 
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6. Umræður 
Niðurstöður þessarar rannsóknar á stöðu og þróun nýliðunar í nautgripa- og sauðfjárrækt á 

tímabilinu 2000-2009 benda til þess að nýliðun í báðum greinum sé lítil. Í 2. kafla var fjallað 

um helstu aðgangshindranir inn á markaði og aðra þætti sem talið er að geti haft áhrif á stöðu 

og þróun nýliðunar í landbúnaði. Hér á eftir verður fjallað um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og hugsanlega áhrifaþætti á stöðu og þróun nýliðunar í nautgripa- og 

sauðfjárrækt tímabilið 2000-2009. 

6.1 Þróun nýliðunar í nautgriparækt 
Nýliðun í nautgriparækt á tímabilinu 2001-2009 var að meðaltali 5,0% á ári en fráliðun á 

tímabilinu 2000-2008 var að meðaltali 9,6% á ári. Á tímabilinu 2000-2009 fækkar skráðum 

búfjáreigendum í nautgriparækt, úr 1.474 í 959 búfjáreigendur. Þrátt fyrir það er framleiðslan 

stöðug á tímabilinu. Meðalbústærð stækkaði á tímabilinu (Bændasamtök Íslands, 2010) og 

vegur sú þróun upp á móti fækkun framleiðenda. Markaður með mjólkurvörur er mjög 

stöðugur á tímabilinu. Mjólkurframleiðsla er þó aðeins meiri en innanlandsneysla á seinni 

hluta tímabilsins. Nautakjötsneysla eykst á seinni hluta tímabilsins og er umfram innanlands-

framleiðslu. Leiða má líkur að því að þeirri eftirspurn hefði mátt svara með aukinni innlendri 

framleiðslu. 

Töluverðar sveiflur koma fram milli ára á tímabilinu sem mögulega má skýra með breytingum 

í efnahagslegu umhverfi. Nýliðun er meiri þau ár sem einkennast af miklum hagvexti. 

Nýliðun er einnig meiri þau ár sem verð á greiðslumarki er lágt og að sama skapi virðist draga 

úr nýliðun þau ár þar sem verð á greiðslumarki hækkar milli ára. Jarðaverð hækkar mikið frá 

og með árinu 2005 og getur virkað sem aðgangshindrun og kann að skýra ásamt niðursveiflu í 

efnahagslífi mikla minnkun á nýliðun milli áranna 2007 og 2008. Hátt verð á greiðslumarki 

mjólkur og jarðnæði getur að sama skapi auðveldað starfandi bændum að bregða búi og 

þannig ýtt undir fráliðun. Afkoma kúabænda batnaði á tímabilinu sem kann að hafa aukið 

áhuga nýrra aðila á að koma inn í greinina en jafnframt um leið stutt við starfandi bændur. Þá 

getur aukið aðgengi að lánsfé auðveldað inngöngu nýrra aðila í búgreinina og að sama skapi 

þegar dregur úr aðgangi að lánsfé getur það virkað sem aðgangshindrun. 

Stjórnvöld hafa bein áhrif á nautgriparækt með samningum um starfsskilyrði mjólkur-

framleiðslu. Búvörulög sem þessir samningar eru gerðir eftir stýra framleiðslunni. Magn og 

verð er fyrirfram ákveðið svo aðeins er rými fyrir ákveðið marga framleiðendur og hver bóndi 

hefur nær engin áhrif á það verð sem hann fær greitt fyrir mjólkina. Á tímabilinu eru ekki 
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greinanlegar breytingar á búvörulögum sem gætu hafa haft áhrif á þróun nýliðunar milli ára. 

Hins vegar hafa inngrip stjórnvalda í framleiðslu mjólkur áhrif á stöðu nýliðunar í gegnum 

núverandi greiðslumarkskerfi sem virkar eins og aðgangshindrun fyrir nýliða. 

Heildargreiðslumark hvers árs er ákveðinn lítrafjöldi sem þýðir að aðeins er rými fyrir 

ákveðið marga framleiðendur. Þrátt fyrir það eru fyrrgreind markmið búvörulaga að stuðla að 

nýliðun í hópi mjólkurframleiðenda. 

6.2 Þróun nýliðunar í sauðfjárrækt 
Nýliðun í sauðfjárrækt á tímabilinu 2001-2009 var að meðaltali 5,3% á ári en fráliðun á 

tímabilinu 2000-2008 var að meðaltali 7,1% á ári. Á tímabilinu 2000-2009 fækkar skráðum 

búfjáreigendum í sauðfjárrækt mikið, úr 2.805 í 2.376 búfjáreigendur. Þrátt fyrir það er 

framleiðsla kindakjöts nokkuð stöðug á tímabilinu. Meðalbústærð stækkaði á tímabilinu 

(Bændasamtök Íslands, 2010) og vegur sú þróun upp á móti fækkun framleiðenda. Markaður 

með kindakjöt er talsvert breytilegur á tímabilinu 2000-2009 sem líklega má rekja til sveiflna 

í innanlandsneyslu. 

Nýliðun er nokkuð stöðug milli ára ef undanskilin eru árin 2001, 2002 og 2005. Þegar 

tímabilið 2001-2009 er skoðað í heild er ekki hægt að greina ákveðið mynstur í þróun 

nýliðunar. Árið 2001 er nýliðun lítil en nýliðun er hins vegar mest árin 2002 og 2005. 

Afkoma sauðfjárbænda var slæm á tímabilinu og var aðeins breytileg milli ára. Bág afkoma í 

greininni getur virkað sem aðgangshindrun, því nýir aðilar sækja að öllum líkindum ekki í 

starfsgreinina sé þar engin hagnaðarvon. Upptaka gæðastýringarálags árið 2002 kann því að 

hafa haft jákvæð áhrif á þróun nýliðunar. Jarðaverð hækkar mikið frá og með árinu 2005 og 

getur einnig hafa virkað sem aðgangshindrun í sauðfjárrækt líkt og í nautgriparækt. Hátt 

jarðaverð getur að sama skapi auðveldað starfandi bændum að bregða búi og þannig ýtt undir 

fráliðun. Breytingar á hagvexti hafa líklega einhver áhrif á þróun nýliðunar á tímabilinu. Þá 

getur aukið aðgengi að lánsfé auðveldað inngöngu nýrra aðila í búgreinina líkt og í 

nautgriparækt. 

Stjórnvöld hafa bein áhrif á kindakjötsframleiðslu með samningum um starfsskilyrði 

sauðfjárræktar. Búvörulög sem þessir samningar eru gerðir eftir stýra framleiðslunni að 

talsverðu leyti, þó ekki sé um að ræða beinar framleiðslutakmarkanir. Sauðfjárbændum er 

heimilt að framleiða kindakjöt umfram greiðslumark en handhafar greiðslumarks eiga rétt á 

greiðslum úr ríkissjóði. Stuðningur stjórnvalda á tímabilinu hefur bæði framleiðsluhvetjandi 

og framleiðsluletjandi áhrif. Á tímabilinu 2000-2009 eru gerðar umtalsverðar breytingar á 
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inngripum stjórnvalda í kindakjötsframleiðslu. Heilt á litið minnka afskipti stjórnvalda af 

framleiðslumagni kindakjöts og verði til bænda. Á tímabilinu koma fram ákveðnar aðgerðir 

sem stuðla að nýliðun eins og upptaka gæðastýringarálags, tilkoma frumbýlingastyrkja til 

bústofnskaupa og afnám útflutningsskyldu. Sem dæmi um þætti sem líklegir eru til að 

torvelda nýliðun má nefna heimild eldri handhafa greiðslumarks til að halda óskertum 

beingreiðslum eftir búskaparlok. 

6.3 Þróun nýliðunar eftir sýslum 
Í niðurstöðum beggja búgreina kemur fram töluverður munur á nýliðun milli sýslna. Margir 

þættir geta verið að baki mismun á nýliðun milli sýslna. Jarðaverð er breytilegt eftir 

landshlutum (Kolfinna Jóhannesdóttir, 2008) en hátt jarðaverð getur verið mikil hindrun fyrir 

nýliða í nautgripa- og sauðfjárrækt. Það getur auðveldað kynslóðaskipti ef fólk getur haft 

tekjur af fleiru en búskap. Enn fremur getur þjónusta á afskekktari svæðum haft áhrif á það 

hvort ungt fólk hafi áhuga á að setjast þar að (Magnfríður Júlíusdóttir, o.fl., 2009). Hátt 

jarðaverð á ákveðnum svæðum í kringum þéttbýli getur því verið ein helsta aðgangshindrun á 

þeim svæðum á sama tíma og þjónustustig og atvinnumöguleikar eru ein helsta 

aðgangshindrun á afskekktari svæðum. 

Meðalaldur er talsvert breytilegur eftir sýslum í báðum búgreinum. Möguleg skýring á því 

gæti verið að nýliðun gangi yfir í bylgjum og þannig verði til svæði sem hafa sérstaklega 

lágan eða háan meðalaldur (Magnfríður Júlíusdóttir, o.fl., 2009). Meðalaldur einstaklinga sem 

hefja búskap er nálægur meðalaldri starfandi bænda í báðum búgreinum. Það gæti bent til 

þess að ungt fólk eigi erfitt með að hefja búskap og nýliðar í búvöruframleiðslu séu komnir 

nálægt miðjum aldri. 

6.4 Mögulegt framhald 

Í þessari rannsókn var fjallað um stöðu og þróun nýliðunar tímabilið 2001-2009. Fjallað var 

um ýmsa þætti sem taldir eru geta haft áhrif á stöðu nýliðunar og gerð grein fyrir mögulegum 

áhrifum. Meðal annars var fjallað um ýmsar aðgangshindranir, inngrip hins opinbera, afkomu 

bænda, jarðaverð og verð á greiðslumarki mjólkur. Einnig var fjallað um styrki til nýliðunar 

og aðgerðir stjórnvalda til að efla nýliðun. Ekki var þó farið í nákvæma rannsókn á áhrifum 

aðgangshindrana né stuðnings stjórnvalda við nýliðun en áhugavert væri að vinna slíka 

rannsókn í framhaldinu. 

Í því sambandi væri sérstaklega áhugavert að skoða ástæður mismunandi nýliðunar milli 

sýslna. 
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Helstu annmarkar þessarar rannsóknar eru að allir aðilar sem koma nýir inn sem skráðir 

búfjáreigendur í búgrein á tímabilinu eru taldir nýliðar. Því má gera ráð fyrir skekkju af 

völdum þeirra sem hætta og byrja oftar en einu sinni sem skráðir búfjáreigendur á tímabilinu. 

Enn fremur þarf að hafa í huga að einhverjir búfjáreigendur gætu hafa breytt búrekstri sínum 

úr einstaklingsrekstri yfir á félagsform á tímabilinu. Það var ekki skoðað og því voru allir 

aðilar, einstaklingar og félög, sem komu nýir inn á skrá búfjáreigenda á tímabilinu taldir sem 

nýliðar. Nákvæmara mat á nýliðun mætti hugsanlega nálgast með því að skoða nýliðun á 

þeim búum sem standa á bak við meginhluta búvöruframleiðslunnar í stað þess að taka alla 

skráða búfjáreigendur. 
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7. Ályktanir 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að lítil nýliðun eigi sér stað í nautgripa- og 

sauðfjárrækt á tímabilinu sem tekið var til skoðunar, 2001-2009. Á tímabilinu 2000-2009 

hækkar meðalaldur bænda í báðum búgreinum. Meðalaldur einstaklinga sem hefja búskap er 

nálægt meðalaldri starfandi bænda, sem bendir til þess að ungt fólk eigi erfitt með að hefja 

búskap. 

Leiða má líkur að því að helstu aðgangshindranir í nautgriparækt séu núverandi 

greiðslumarkskerfi mjólkur og hátt jarðaverð en í sauðfjárrækt séu það hátt jarðaverð og léleg 

afkoma. Beinn stuðningur við nýliðun virðist helst vera með styrkjum til bústofnskaupa í 

sauðfjárrækt. Mjólkurframleiðslu er mikið stýrt og framleiðslan er takmörkuð svo ekki er 

rými nema fyrir ákveðinn fjölda framleiðenda. Neysla nautakjöts var umfram innlenda 

framleiðslu á seinni hluta tímabilsins, mögulega er rými fyrir fleiri framleiðendur í þeirri 

grein. Í sauðfjárrækt hefur rekstrarumhverfið og verðlagning þróast til frjálsari vegar og þar 

eru í sjálfu sér ekki framleiðslutakmarkanir þó svo að greiðslumarkskerfi veiti handhafa rétt á 

beinum greiðslum úr ríkissjóði. Mögulega er því rými fyrir fleiri framleiðendur í sauðfjárrækt. 

Hér er um að ræða frumrannsókn á þessu viðfangsefni og við framkvæmd hennar vöknuðu 

eðlilega margar spurningar sem enn er ósvarað. Vonandi er verkefnið hvatning til 

áframhaldandi rannsókna á þessu sviði sem gætu gefið áreiðanlegra stöðumat og lagt grunn að 

aðgerðum sem gætu eflt nýliðun í landbúnaði.  
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