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Abstract 
The main purpose of this report is to find out how attractive it is to invest in an 

Icelandic sheepfarm nowadays. The history of Icelandic sheep, legal 

environment, main products, quality management and sustainability in sheep-

farming will be discussed. 

To approach this assey on some level, a real experiment was made but the 

reporter worked with a real sheepfarm which is located in the North of Iceland. 

A little discussion of the farm was written, the location and the profits of 

having a sheepfarm on this particular land. 

At first the required amount of money was found as well as loan-options for 

buying land today in Iceland. Three different options were used for foundation 

of the assey. 

1. Investing in a sheepfarm without taking revenues from fishing 

into account.  

2. Investing in a sheepfarm by taking revenues from fishing into 

account. 

3. Investing in a sheepfarm and increase the livestock. In this case 

the fishing revenues were not taken into account. 

All options were calculated in the same way, that was WACC, NPV and IRR. 

At last a sensitivity analysis was performed for each option. The resaults of the 

assey showed that it is possible to invest in a sheepfarm but the operation is 

very sensitive for negativ changes. Therefore there is a reason to make 

revenues beside the sheepfarm operation. 

 

Keywords: Profitability, Sheepfarms, Real experiment, Sheepfarming 
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Útdráttur 
Í þessari skýrslu verður kannaður fýsileiki þess að taka við íslensku sauðfjárbúi 

í dag. Til að byrja með var fjallað um sögu sauðfjárræktar á Íslandi og lagalegt 

umhverfi þess. Í kjölfarið var gert grein fyrir aðalafurðum sauðfjár sem eru kjöt 

og ull. Einnig var fjallað sérstaklega um gæðastýringu í sauðfjárrækt sem var 

innleidd í upphafi síðasta áratugs hér á landi auk sjálfbærnar innan 

greinarinnar. 

Til að nálgast þetta verkefni á einhvern hátt var gert raundæmi. Raunverulegt 

sauðfjárbú var tekið fyrir sem er staðsett í Austur-Húnavatnssýslu en á því 

svæði er fjölmörg sauðfjárbú. Fjallað var sérstaklega um búið, staðsetningu 

þess, kostir og ókostir jarðarinnar við að reka sauðfjárbú.  

Við framkvæmd útreikninga var fyrst fundin fjárþörf kaupanda í upphafi auk 

þess sem möguleikar til lánatöku voru kannaðir. Kostnaður, útgjöld og tekjur 

voru dregin saman sem viðkoma búinu og rekstur þess. Þrír mismunandi kostir 

voru hafðir til grundvallar fyrir útreikninga á raundæminu.  

1. Fyrsti kosturinn var að taka við sauðfjárbúinu án þess að taka tillit til 

veiðitekna. 

2. Annar kosturinn var að taka við búinu og taka tillit til veiðitekna. 

3. Þriðji kosturinn var að taka við búinu og um leið vinna að stækkun á 

bústofni. Hér var þó ekki reiknað með veiðitekjum. 

Allir kostirnir voru reiknaðir á sama hátt, þ.e. vegið meðaltal var fyrst 

fundið, síðan hreint núvirði og innri vextir. Að lokum var framkvæmd 

næmnigreining fyrir hvern kost. 

Niðurstaðan var sú að hægt er að fjárfesta í sauðfjárbúi og það getur staðið 

undir sér en aftur á móti er reksturinn mjög viðkvæmur gagnvart neikvæðum 

breytingum. Því er ástæða til að afla auka tekna utan búrekstursins en 

sauðfjárbúskapur er mjög heppilegur að því leyti að tiltölulega auðvelt er að 

sinna öðru starfi samhliða honum  

 

Lykilorð: Arðsemismat, sauðfjárbú, raundæmi, sauðfjárrækt 
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1 Inngangur 
Ekki eiga allir Íslendingar jafn gott með að sjá kosti þess að vera 

sauðfjárræktandi eða starfa í landbúnaði sem grunnframleiðandi yfirhöfuð. 

Margir telja það alltof kostnaðarsamt og ógerlegt fyrir nokkurn mann eða 

fjölskyldu að lifa á þeim tekjum sem ræktunin skilar til heimilisins. Eitthvað 

hlýtur þó að drífa alla þessa bændur áfram sem búa hér á landi. Þegar bændur 

eru spurðir hvers vegna þeir starfa sem slíkir, er svarið yfirleitt að þetta sé fyrst 

og fremst áhugamál eða það sem meira er, lífstíll. Hugsanlega er þetta alveg 

rétt sem margir halda fram að þetta getur ekki borgað sig, alltof mikil vinna 

fyrir litlar tekjur. Margir bændur hafa t.a.m. aukastarf samhliða bústarfinu sem 

væntanlega má rekja til þess að tekjurnar af búinu eru of lágar.  

Ætlunin með þessari skýrslu er að kanna þetta betur. Sjálfsagt eru margir sem 

hafa áhuga á að hefja búskap en hugsanlega hræðast það í ljósi þeirrar 

neikvæðu umræðu sem hefur skapast um sauðfjárrækt og landbúnað yfirhöfuð. 

Víðsvegar á Íslandi eru jarðir sem eigendur hafa annað hvort nýlega eða áður 

fyrr byggt upp sem sauðfjárbú. Oft hafa jarðir haldist innan sömu fjölskyldu í 

langan tíma og allar venjur og siðir með. Ekki þykja þó allar jarðir jafn 

fýsilegar til slíks búfjárhalds og verður reynt að varpa ljósi á kosti sem gott er 

fyrir sauðfjárjarðir að búa yfir. 

Rannsóknarspurningin er: „Hversu fýsilegt er að taka við sauðfjárbúi á 

Íslandi í dag og hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar?“ 

Til að nálgast viðfangsefnið verður framkvæmt raundæmi sem verður unnið á 

þann veg að hver sem er geti heimfært útreikningana á aðrar jarðir. 

Sauðfjárbýlið sem verður tekið fyrir er Akur sem er staðsett í Húnavatnshreppi, 

Austur-Húnavatnssýslu. Markmiðið með verkefninu er að greina stöðu og 

umhverfi í sauðfjárrækt til að fá innsýn inn í fýsileika þess að taka við 

sauðfjárbúi á Íslandi í dag. 
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2 Markmið skýrslunnar 
Hér verða talin upp þau markmið sem skýrsluhöfundur hefur sett í upphafi 

skýrslugerðar en þau eru margvísleg. 

• Að kanna hversu fýsilegt er að taka við sauðfjárbúi á Íslandi í dag 

miðað við þær aðstæður sem íslensk sauðfjárrækt býr við. 

• Að kanna hverskonar landkostir eru vel til þess fallnir að búa við fyrir 

sauðfjárrækt. 

• Að áhugasamir lesendur fái innsýn inn í raunveruleika sauðfjárræktar á 

Íslandi eins og hann þekkist í dag. 

• Að skýrslan sé fræðandi og áhugaverð fyrir lesendur, auk þess að vera 

skilmerkileg. 

• Að skýrslan standist kröfur Viðskiptadeildar Háskólans á Akureyri til 

lokaverkefna. 
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3 Aðferðafræði 
Verkefnið felur í sér að gera arðsemismat á raunverulegu sauðfjárbúi á Íslandi í 

dag. Niðurstöðurnar eiga að veita innsýn inn í þann veruleika sem Íslendingar 

búa við þegar kemur að kaupum á sauðfjárbúum. Við framkvæmd á þessu 

verkefni eru þrír þættir teknir fyrir:  

• WACC (Weighted Average Cost of Capital) eða Vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar. 

• NPV (Net Present Value) eða Hreint núvirði. 

• IRR (Internal Rate of Return) eða Innri vextir. 

Við gerð fræðilegs kafla skýrslunnar er fyrst og fremst stuðst við 

opinber gögn en þó verður einnig leitað til nokkurra sérfræðinga á sínu sviði, 

tekin við þá stutt viðtöl og upplýsingar fengnar frá þeim. Opinber gögn voru 

fengin t.a.m. frá Landssamtökum Sauðfjárbænda, Bændasamtökum Íslands og 

Ístex, auk þess er vitnað í lagagreinar.  

Sérfræðingarnir sem leitað verður til eru allir sínu fagi vel kunnugir og þekktir 

innan þess. Vegna lánaútreikninga, þ.e. vextir, lánshlutfall og lántökugjald, 

verður leitað til Arion Banka annars vegar og Landsbankans hinsvegar og 

stuðst er við upplýsingar sem bankarnir veita. Að lokum verður notast við 

raunverulegar tölur við flest alla útreikninga, sumar tölur þó óhjákvæmilega 

áætlaðar. Fengnar eru allar nauðsynlegar upplýsingar úr bókhaldi Akursbúsins 

til útreikninga. 
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4 Lagalegt umhverfi í sauðfjárrækt 
Beingreiðslur kallast þær greiðslur sem ríkið greiðir bændum. Á hverju 

sauðfjárbýli eru ærgildi1 ákveðin og er upphæð beingreiðslanna mæld út frá 

ærgildi á hverju býli (Ríkisendurskoðun, 2011). Búvörusamningur var 

samþykktur árið 1991 og með honum voru beingreiðslur teknar upp. Jafnframt 

var hugtakið greiðslumark2 innleitt í stað fullvirðisréttar. Auk þess voru 

viðskipti með greiðslumörk heimiluð (Guðmundur Stefánsson, 1998).  

Heildargreiðslumark 1. janúar 2008 er 368.467 ærgildi og helst sá fjöldi út 

samninginn en beingreiðslurnar nema 2.614.000.000 kr. með 

gæðastýringarálagi. Heildargreiðslumarkið samanstendur af beingreiðslumarki 

sem er háð ásetningi annars vegar og gæðastýringarálagi hins vegar. 

Beingreiðslurnar og gæðastýringarálagið helst óbreytt yfir samningstímann 

(Reglugerð um greiðslumark sauðfjár á lögbýlum 2008-2013, nr. 011/2008). 

Framlag ríkisins til sauðfjárræktar skiptist í sex hluta, þ.e. beingreiðslur, 

gæðastýring, ullarnýting, markaðsstarf og birgðarhald, svæðisbundin 

stuðningur, nýliðun og átaksverkefni. Heildarframlagið nam 3.348.000.000,- 

kr. 2008 en fór lækkandi til ársins 2013. Lækkunin felst í framlagi til 

markaðsstarfs og birgðarhalds. 

Breyting var á samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar sem tók gildi haustið 

2012. Samningurinn var framlengdur til 2017, þar kemur fram að 5,35% af 

árlegu framlagi skal renna til endurræktunar og jarðræktar. 94,6% skal deilt 

niður á allt framleitt kindakjöt. Árlegt framlag verður því 4.477.000.000,- kr. á 

verðlagi ársins 2012. Samningurinn tekur ,,breytingum í samræmi við 

verðlagsuppfærslu fjárlaga. Ef þróun meðaltalsvísitölu neysluverðs verður 

önnur en vísitala neysluverðs á árinu skal mismunurinn leiðréttur í fjárlögum til 

næsta árs.“ (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2007). 

 Lögbýli er útskýrt í lögum sem  

sérhver jörð sem hefur þann húsakost og það 

landrými eða aðstöðu að unnt sé að stunda þar 

landbúnað eða aðra atvinnustarfsemi og var skráð 
                                                
1Orðskýring: Ærgildi er viðmiðunareining í landbúnaðarframleiðslu. Jafngildir 18,2 kg á 
kindakjöti og 174 l af mjólk (Bændasamtök Íslands, 2013). 
2 Orðskýring: Greiðslumark er tiltekinn fjöldi ærgilda eða magn mjólkur mælt í lítrum sem 
ákveðið er fyrir hvert lögbýli og veitir rétt til beingreiðslna úr ríkissjóði (Jarðarlög, nr. 
081/2004). 
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í jarðaskrá landbúnaðarráðuneytisins 1. desember 

2003. Lögbýli teljast enn fremur jarðir sem hljóta 

síðar viðurkenningu landbúnaðarráðuneytisins 

sem ný lögbýli, sbr. 16.–22. gr. (Jarðalög, nr. 

081/2004, 2.gr.). 

 Handhafi beingreiðslna er ábúandi lögbýlis og heldur Matvælastofnun skrá 

yfir þá. Þó grundvallarreglan segir að aðeins skuli einn maður vera skráður 

handhafi breingreiðslna á hverju lögbýli þá er þó heimilt að hafa fleiri en þeir 

verða að vera skráðir á ákveðinn máta hjá Matvælastofnun. Það á einungis við 

þegar fleiri en einn rekstraraðili standa að búinu. Matvælastofnun sér svo um 

að greiða beingreiðslurnar til bænda (Reglugerð um greiðslumark sauðfjár á 

lögbýlum 2008-2013, nr, 011/2008). 

Þegar aðilaskipti eiga sér stað á lögbýli skal tilkynna það Matvælastofnun, 

hvort sem um ræðir greiðslumarkaskipti að einhverju leyti eða að fullu. Skiptin 

taka þá gildi 1. janúar ár hvert og beingreiðslurnar færast þá yfir á nýjan 

handhafa á sama tíma. Nýr handhafi verður að fá staðfestingu á sölunni frá 

fyrrum handhafa auk staðfestingu á greiðslumarki frá Matvælastofnun 

(Reglugerð um greiðslumark sauðfjár á lögbýlum 2008-2013, nr. 011/2008). 

Á síðasta aðalfundi Landssamtaka Sauðfjárbænda sem haldinn var í byrjun 

apríl 2013 kom upp umræða um íslenska sauðfjárkvótamarkaðinn. Hann þykir 

of óskýr sem hefur í för með sér óljósa verðmyndun. Kvótinn gengur 

einfaldlega manna á milli, sem sagt yfirleitt fara viðskiptin fram á milli tveggja 

einstaklinga. Uppástunga kom á fundinum þess efnis að þessu yrði breytt með 

því að loka fyrir framsal á sauðfjárkvóta á milli bænda. Sauðfjárkvótinn ætti 

því ekki að bætast ofan á jarðaverð og vera því til hækkunar eins og algengt er í 

dag. Skoða þyrfti sanngjarnari leið til að færa framleiðsluréttinn á milli bænda 

(Landssamtök Sauðfjárbænda, 2013).  

Í nýjasta sauðfjársamningi frá árinu 2008 má sjá í 4. grein 5. lið að leggja eigi 

nýliðum í sauðfjárrækt lið við að hefja búskap. Á hverju ári skal verja 80. m.kr. 

í nýliðunar og átaksverkefni og þar 35. m.kr. til bústofnskaupa. Tekið er við 

umsóknum fyrir slíka styrki í janúar á hverju ári en umsækjandi á möguleika á 

6.600 kr. styrk á keyptan grip umfram 50 stk. Ráðstafanir á þessum 

fjárveitingum eru í höndum Bændasamtaka Íslands (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti, 2013). 
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5 Sauðfjárrækt á Íslandi 
Íslenska lambakjötið hefur alla tíð verið vinsælt á diskum Íslendinga. Ýmislegt 

er til staðar sem skapar sérstöðu þess, t.a.m. kjötgæði, bragð, umhverfi o.fl. Allt 

eru þetta þættir sem vinna saman að því að skapa hið ljúffenga íslenska 

lambakjöt. Í þessum kafla verður greint frá sögu íslensku sauðkindarinnar og 

sauðfjárræktunar á Íslandi. Auk þess verða afurðum hennar gerð góð skil. 

5.1 Uppruni 
Íslenska sauðfjárkynið er af svokölluðu stuttrófukyni sem þekkist í fleiri 

löndum í Norður-Evrópu, t.d. Rússlandi, Finnlandi, Noregi, Svíþjóð, 

Færeyjum, Hjaltlandi og Orkneyjum. Sauðfé barst hingað til lands með 

landnámsmönnum og hefur sauðkindin lifað hér alla tíð síðan þá. Á þeim tíma 

hefur sauðkindin mátt þola ýmislegt, t.d. veðurharðindi og sjúkdóma en 

aðlögunarhæfni hennar er gríðarleg mikil. Ekki er mikill erfðabreytileiki innan 

stofnsins og ber hann lítil merki skyldleikaræktunar. Eiginleikar íslenska fjárins 

lýsa sér í ágætri frjósemi, mjólkurlagni og ærnar sinna lömbum sínum vel. 

Öflugt og markvisst ræktunarstarf sem hefur átt sér stað á undanförnum 

áratugum er forsenda mikilla framfara í kjöteiginleikum (Jón Torfason og Jón 

Viðar Jónmundsson, 2000).  

Í gegnum tíðina hefur verið reynt að flytja inn erlend fjárkyn með það að 

markmiði að bæta kyn íslenska fjárins. Í flestum tilfellum var ætlunin að 

blanda saman erlenda stofninum við hinn innlenda til að bæta hinn íslenska 

einhæfa stofn. Hafa slíkar tilraunir gengið misvel. Til dæmis árið 1878 var 

fluttur inn hrútur af enskum uppruna frá Danmörku að Veðramóti í Skagafirði 

og er talið fullvíst að sú skepna hafi borið með sér riðuveiki3 til Íslands sem 

enn er barist gegn í dag. Elstu heimildir um innflutning á lifandi fé er frá 18. og 

19. öld og barst fjárkláði með því fé. Þá var flutt inn fé árið 1933 af þýskum 

uppruna, svokallaður Karakúl stofn, en með því bárust þrír sauðfjársjúkdómar, 

votamæði, þurrmæði og garnaveiki. Í dag hefur tekist að sigrast á fyrri tveimur 

sjúkdómunum en ekki þeim þriðja. Þó skal einnig nefna dæmi um innflutning 

fjárs sem hefur ekki borið með sér sjúkdóma svo vitað sé. Það var árið 1932 

                                                
3Orðskýring: Riðuveiki eða riða er ólæknandi taugasjúkdómur í sauðfé (Stefán Aðalsteinsson, 
1981) 
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þegar flutt var inn skoskt fé en það var haft í sóttkví í þrjá mánuði í Þerney við 

Reykjavík. Í dag er nánast útilokað að finna erfðavísa úr erlendu kyni þar sem 

það hefur að mestu leyti verið skorið niður vegna sjúkdóma (Halldór 

Runólfsson, e.d.). 

Karakúl féð átti að bæta ullargæði íslenska fjárins en það hafði fína pappíra 

sem sýndi fram á heilbrigði sitt. Einn af Karakúl hrútunum var seldur á Strandir 

en um leið og bóndinn sem keypti tók eftir því að hrútarnir hans voru farnir að 

veikjast þá lógaði hann öllum hrútunum og sökkti skrokkunum í heilu lagi í 

Húnaflóann. Að því loknu brenndi hann hrútakofann til grunna, en svo vel vildi 

til að hann hafði hrútana í sér kofa, þar af leiðandi smituðust ærnar ekki. Þetta 

bjargaði Vestfjörðum frá þessum smitsjúkdómum og þaðan hefur verið selt fé 

um allt land (Rósa Blöndal, 2001). 

Betur hefur tiltekist við að flytja sauðfé úr landi. Íslendingar hafa nú flutt 

sauðfé til nokkurra landa, þ.á.m. Grænlands, Bretlands, Noregs, Danmerkur og 

Kanada. Elstu heimildir um útflutning á lifandi fé er frá 1883 þegar sex 

íslenskar kindur voru fluttar til Kanada en þær hafa sennilega farið í gegnum 

sóttkví. Líklega má rekja þessa flutninga til Vesturfara. Talið er fullvíst að 

grænlenski sauðfjárstofninn sé af íslenskum uppruna. Til Grænlands hafa 

einnig verið flutt fé frá bæði Færeyjum og Bretlandi en þar sem það gafst ekki 

nægilega vel, leituðu Grænlendingar til Íslands. Árið 1915 var fyrst flutt fé frá 

Íslandi til Grænlands, svo vitað sé, en þá var 175 gripir fluttir. Sex árum síðar 

var annar útflutningur til Grænlands, einungis hrútar í það skiptið. Enginn var 

útflutningurinn á lifandi fé, að undanskildum nokkrum kynbótahrútum sem 

fluttir voru til Noregs, fyrr en árið 1960. Það ár og nokkrum árum síðar var 

flutt út til Hollands, Noregs, Bandaríkjanna, Danmerkur, Frakklands og 

Bretlands. Þá var alltaf flutt út í smáum stíl. Árið 1979 voru þrjú lömb flutt til 

Englands, tvær gimbrar og einn hrútur. Þar í landi hafa eigendur fjárs sem eiga 

ættir að rekja til þessara þriggja lamba stofnað fjárræktarfélag sem nefnist 

,British Icelandic Sheep Breeders Group. Það félag beitir sér m.a. fyrir 

skráningu og skýrsluhaldi sbr. það sem íslenskir sauðfjárbændur þekkja. 

Síðustu tvö skipti sem Íslendingar hafa flutt út fé á fæti voru í bæði skiptin til 

Kanada, árið 1985 og 1990. Afdrif fjárins sem flutt hafa verið út þekkist í 

flestum tilvikum. Nokkrar hjarðir af íslensku fé má finna í Danmörku, 

Grænlandi, Skotlandi, Wales, Englandi og loks ein hjörð í Kanada. Hjarðirnar 
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eru margar óblandaðar en aðrar blandaðar. Yfirleitt er um litlar hjarðir að ræða 

sem líklega má flokka til tómstundarbúskaps. Ekki hefur einungis verið flutt út 

fé til kynbóta í öðrum löndum. Flutt hafa verið út djúpfryst sæði úr íslenskum 

kynbótahrútum til Noregs, Skotlands og Wales. Í Noregi var það notað til 

kynbóta á Spælsaukyninu sem er skylt íslenska fénu. Það gaf sig vel, aukin 

frjósemi og vöxtur lamba en ullin þótti reyndar of gul. Eitt gen þekkist vel á 

Íslandi en það er svokallaða Þokugen. Það gen ber með sér mikla frjósemi og 

var það flutt til Skotlands og Wales í þeim tilgangi að rannsaka þetta 

stórmerkilega gen. Eins og áður segir flokkast flestir sem eiga íslenskt fé í 

öðrum löndum sem tómstundabændur. Það sem þessir bændur sóttust helst eftir 

á sínum tíma voru hinir sjaldgæfu sauðalitir sem íslenska féð er svo ríkt af. 

Kaup á sæði úr íslenskum kynbótahrútum hafa þó verið frekar til að bæta 

kjötgerð eða eins og áður segir rannsókna á virkni erfðavísis fyrir frjósemi 

(Ólafur R. Dýrmundsson, 1990). 

5.2 Afurðir 
Íslenska þjóðin hefur ávallt verið nýtin þjóð og endurspeglast það að einhverju 

leyti í nýtingu á sauðkindinni, sem er eitt gjöfulsta húsdýr sem á þessu landi 

lifir. Í veröld sem kallar sífellt meir eftir aukinni sjálfbærni er sauðkindin á 

heimavelli. 

Helsta afurðin er að sjálfsögðu kjötið og þá sér í lagi dilkakjöt4 en þó eru líka 

markaðir fyrir kjöt af fullorðnu fé. Undanfarin tvö ár hafa t.d. Rússar sótt mikið 

eftir hrútakjöti og greitt vel fyrir. Aðrar matarkyns afurðir eru öllum kunnar en 

njóta þó ekki eins mikilla vinsælda og skrokkarnir. Til að mynda 

sviðakjammar, hrútspungar, magálar, slátur og allur innmatur svo eitthvað sé 

nefnt. Áður fyrr var sauðamjólkin líka vel nýtt, t.d. til smjör-, rjóma-, sýru- og 

skyrgerðar (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000). 

Nú er þó öldin önnur og þykir fáheyrt að bændur hirði sérstaklega um mjólkina 

úr fénu sínu. Þó hafa ákveðnir bændur lagt nokkuð á sig til að mjólka ær og úr 

þeirri afurð gerður fetaostur (Hallfríður Ósk Ólafsdóttir og Sveinn 

Hallgrímsson, 2005). 

Á síðustu árum hafa sláturhús leitast við að nýta eins vel afurðir 

sauðkindarinnar og mögulegt er. Til að mynda hafa nokkrir sláturleyfishafar 
                                                
4 Orðskýring: Dilkur er lamb, kálfur, folald sem sýgur móður sína (Mörður Árnason, 2005). 
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tekið sig til og selt vambir, garnir og bein úr landi. Áður þurftu þessir aðilar að 

greiða urðunargjald fyrir losun á þessum hlutum (Reynir Eiríksson, 2010). 

5.2.1 Kjöt og kjötmat 

Mikil sérstaða hefur skapast í íslenskum kjötiðnaði og má rekja það að miklu 

leyti til íslenska sauðfjárstofnsins, auk landsins, framleiðslukerfisins, 

loftslagsins, hefðarinnar og menningar. Telja má íslenska sauðfjárstofninn sem 

erfðaauðlind en jafnframt hefur framleiðslukerfið valdið því hve sérstakt 

íslenska dilkakjötið er miðað við dilkakjöt frá öðrum löndum. Íslenska 

lambakjötið er frábrugðið öðru lambakjöti vegna þess hve hátt hlutfall af 

fjölómettuðum fitusýrum er í vöðvum auk rauðra vöðvaþráða, mikið járnmagn 

og mikil meyrni. Mikilvægt er að viðhalda og kynna þessa sérstöðu en á þann 

hátt má tryggja stöðu lambakjötsins á bæði innlendum sem erlendum markaði 

(Guðjón Þorkelsson, Sveinn Margeirsson og Guðmundur H. Gunnarsson, 

2008). 

Við markaðssetningu á lambakjöti hafa Íslendingar stuðst við hefðir, ímynd, 

uppruna, veitingahús, ferðaþjónustu, staðbundna matvælaframleiðslu og 

vinnslu auk sölu heima á sveitabýlum. Þetta hefur ýtt undir markaðssetningu á 

sérmörkuðum og framleiðslu á sérvörum en það er framtíðin í sölu á 

lambakjöti. Mikilvægur þáttur í því samhengi er að fá upprunan verndaðan og á 

þann hátt er varan merkt tilheyrandi svæði, landi eða gæðum. Setja þyrfti á 

laggirnar íslenskt kerfi sem myndi viðurkenna uppruna. Samt sem áður myndi 

það gera greinarmun á vörum sem eru framleiddar eftir almennum gæðakröfum 

og vörum sem búa yfir sérstöðu varðandi framleiðsluaðferð, bragð og magn 

hráefna. Verndunin gerir lýsingu af matvælum sem framleidd eru og unnin með 

ákveðnum hætti, á sérstökum svæðum eða löndum, aðgengilegri fyrir 

neytendur. Auk þess felast í henni gæði eða einkenni sem skapast að mestum 

hluta af mannlegum- og umhverfisþáttum úr viðkomandi landsvæði. Merkingin 

verður að innihalda nafnið á vörunni, innihaldslýsingu auk einkenna á borð við 

bragð, eðli, efni og örverum. Að lokum þarf að sanna að varan standist 

merkingar. Einnig þurfa vörur sem framleiddar eru úr íslensku lambakjöti að 

hljóta alþjóðlega viðurkenningu fyrir uppruna og sérstöðu. Evrópusambandið 

býður upp á slíka viðurkenningu og væri því líklega auðveldast að leita þangað. 

Reglur Evrópusambandsins snúast um verndun uppruna með vísunar til 
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landsvæðis og hefðbundinnar sérstöðu. Þetta er gert til að koma á framfæri og 

tryggja verndun á ákveðnum matvælum. Um leið verða neytendur enn betur 

upplýstir um sérkenni vörunnar og geta forðast eftirlíkingar. Einnig örvar þetta 

fjölbreyttni í framleiðslu á matvælum. Nokkrar Evrópuþjóðir hafa tekið upp 

slíkar merkingar eins og t.d. Orkneyjar, Hjaltland og Wales. Vörurnar þurfa að 

uppfylla ákveðin skilyrði til þess að hljóta merkingu, t.d. þarf að tengja vöruna 

við eitt framleiðslustig hið minnsta, vinnslu eða framleiðslu. Auk þess kæmi 

það sér vel í markaðsstarfi ef gott orðspor fylgdi vörunni. Gerðar hafa verið 

fjölmargar rannsóknir, bæði hér á landi sem utan, sem styðja þessar aðgerðir 

(Guðjón Þorkelsson o.fl., 2008). 

Aðstæður Íslendinga til framleiðslu á dilkakjöti eru töluvert frábrugðar 

aðstæðum annarsstaðar í heiminum. Fjárstofninn hefur verið að mestu leyti 

einangraður frá landnámi sem er röksemda þess að kynið er talið heldur 

frumstætt, ef miðað er við aðrar þjóðir. Fjölbreytileiki gróðurs í úthögum á 

Íslandi gerir það að verkun að þörf gripanna fyrir kjarnafóðri minnkar. Þá vaxa 

lömbin mjög ört og þeim slátrað við tiltölulega ungan aldur (Guðjón 

Þorkelsson, Stefán Sch. Thorsteinsson og Þyrí Valdimarsdóttir, 2000). 

Áður hefur verið nefnt loftslag en vegna þess hve svalt það er leiðir það til þess 

að Íslendingar komast af með færri varnarefni eða lyf en aðrar þjóðir. 

Íslendingar eru ekki einungis heppnir með að hafa hreint loft heldur eru einnig 

ríkir af hreinu vatni. Mikilvægt er fyrir Íslendinga að þekkja vistkerfið sitt 

vegna þess að með því dreifast hin ýmsu efni en sem betur fer eru lítið um 

búfjársjúkdóma, auk þess ríkir ströng lyfjalöggjöf. Þá er mjög strjálbýlt á 

Íslandi sem dregur töluvert úr mengun (Guðjón Þorkelsson og Ólafur Reykdal, 

2002). 

Árið 1998 var tekið upp EUROP kjötmatskerfið fyrir kindakjöt. EUROP- 

kerfið, sem er vel þekkt innan ríkja Evrópusambandsins, metur holdfyllingu 

skrokka og skiptist skalinn í fimm flokka, þ.e. E, U, R, O, P, þar sem E stendur 

fyrir besta vöðvaflokkinn en P þann lakasta. Fitan er líka metinn í fimm flokka, 

þ.e. 1, 2, 3, 4, 5, þar sem 1 er minnsta fitan en 5 mesta. Samkvæmt reglum 

kerfisins er heimilt að skipta hverjum flokk upp í undirflokka t.d. R+, R- eða 

3+,3-. Á Íslandi er algengast að nota einungis einn undirflokk, þ.e. 3+, en 

vegna útflutnings til Noregs hefur einnig verið notast við 3- einkunnagjöf 

(Stefán Vilhjálmsson og Óli Þór Hilmarsson, 2003). 
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Tafla 1 - Vöðvaflokkar (Reglugerð um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða nr. 
848/1998). 

 

Tafla 2 - Fituflokkar (Reglugerð um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða nr. 
848/1998). 

 

Tafla 1 og 2 sýna glögglega skýringu á flokkun skrokka eftir vöðvagerð og fitu. 

Kjötmat í íslenskum sláturhúsum er byggt á reglugerð um gæðamat, flokkun og 

Stafur Holdfylling Lýsing
Allar útlínur mjög kúptar

Læri Ágætlega fyllt
Hryggur Ágætlega breiður og fylltur
Frampartur Ágætlega fylltur
Útlínur að mestu kúptar

Læri Vel fyllt
Hryggur Vel fylltur
Frampartur Vel fylltur
Útlínur að mestu beinar

Læri Jafnfyllt eða góð
Hryggur Jafnfylltur
Frampartur Jafnfylltur
Útlínur nokkuð íhvolfar

Læri Lítillega innfallin
Hryggur Skortir breidd og fyllingu
Frampartur Smár. Skortir fyllingu
Útlínur allar íhvolfar eða mjög íhvolfar

Læri Innfallin eða mjög innfallin
Hryggur Smár, innfallinn með útistandandi beinum
Frampartur Smár flatur og með útistandandi beinum

E

U

R

O

P

Ágæt

Mjög góð

Góð

Sæmileg

Rýr

Fituflokkar Nánari ákvarðanir
1 Mjög lítil fita Utan á skrokk Vottar af fitu eða engin sýnileg fita

Síðufita < 5 mm Brjósthol Vottar af fitu eða engin sýnileg fita á milli rifja
2 Lítil fita Utan á skrokk Þunnt fitulag þekur hluta skrokksins nema helst á bógum og lærum

Síðufita < 8 mm Brjósthol Vöðvar sjást greinilega á milli rifja
3 Eðlileg fita Utan á skrokk Skrokkur allur eða að hluta þakinn léttri fituhulu. Aðeins meiri fitusöfnun við dindilrótina

Síðufita < 11 mm Brjósthol Vöðvar sjást enn á milli rifja
3+ Utan á skrokk Skrokkur að mestu leyti þakinn fituhulu

Síðufita < 14 mm Brjósthol Fitusprenging í vöðvum á milli rifja
4 Mjög mikil fita Utan á skrokk Skrokkur að mestu leyti með þykkri fituhulu, sem getur verið þynnri á bógum og lærum

Síðufita < 18 mm Brjósthol Fitusprenging í vöðvum á milli rifja. Áberandi fita á rifjum
5 Óhóflega mikil fita Utan á skrokk Mjög þykk fituhula á öllum skrokk. Greinileg fitusöfnun

Síðufita < 18 mm Brjósthol Vöðvar milli rifja fitusprengdir. Óhófleg fitusöfnun á rifjum
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merkingu sláturafurða nr. 484/1998. Ástæðurnar fyrir upptöku nýs matkerfis 

voru margvíslegar: 

• Nákvæmari flokkun skrokka sem stuðlar að réttlátari verðlagningu. 

• Kjötmatið sem áður var í gildi nýttist illa í ræktunarstarfi, þar sem 

mælingarnar voru ekki nægilega nákvæmar. 

• Breyttur markaður. Neytendur kölluðu sífellt meir eftir fersku og 

beinlausu kjöti. Þurfti því nákvæmari merkingar. 

• Lambakjöt er góð útflutningsvara og því slæmt að nota mælikvarða sem 

einungis þekkist á Íslandi við kjötmat. Það gæti valdið misskilningi í 

markaðssetningu erlendis. Þar sem helstu viðskiptavinir eru Evrópuríki 

þá er betra að styðjast við evrópska mælikvarða (Guðjón Þorkelsson, 

1998). 

Framkvæmd hafa verið verkefni á meðal nokkura Evrópuþjóða en þar var verið 

að mæla fitusýrur sem skila mikilvægum upplýsingum um samsetningu á 

lambakjöti. Skemmst er frá því að segja að íslenska lambakjötið mældist mest 

allra þegar Ómega-3 fitusýrur voru mældar. Enn og aftur má segja að hér eigi 

samspil lands- og loftslags stóran þátt í því (Ólafur Reykdal, 2004). 

Nú verður dregið saman það sem einkennir íslenskt lambakjöt en vegna 

hollustu sinnar hefur kjötið hlotið mjög sterka ímynd. Kjötið er alls ekki 

fituríkt þegar yfirborðsfita hefur verið fjarlægð, en hún inniheldur mettaðar 

fitu- og transfitusýrur. Af þeim fjölómettuðu fitusýrum sem finnast í kjötinu er 

drjúgur hluti þess ómega-3 fitusýrur sem er mönnum bráðnauðsynleg. Þá er 

kjötið ríkast flestra ef ekki allra fæðutegunda af konjúgeraðri línolsýru (CLA). 

Það er fitusýra sem hjálpar til við að verja líkamann við offitu, krabbameini, 

hjartasjúkdómum og sykursýki. Lömbin fá mikið af ómega-3 fitusýrunni og E 

vítamínum með því að bíta gras en grös á Íslandi er mjög rík af þessum efnum 

(Ólafur Reykdal, 2004). 

5.2.2 Eiginleikar lambakjöts 

Nú verður fjallað um eiginleika lambakjöts og hvað einkennir bragðið á 

íslensku lambakjöti frá öðru. Einkenni lambakjötsins er mikil meyrni og 

villibráðarbragð. Lítil mengun beitarlanda, hreinleiki afurðanna, góð meðferð 

og aðbúnaður styrkir ímynd lambakjötsins. Þessa þætti verða hagsmunaaðilar 
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að hafa í huga við markaðssetningu (Guðjón Þorkelsson og Ólafur Reykdal, 

2002). 

Spurningin er: „Hvernig mælum við bragð?“ Erfitt er að mæla bragð þar sem 

hver og ein manneskja í þessari veröld hefur sitt álit á því. Mælingin er þ.a.l. 

mjög huglæg sem hefur sína augljósu ókosti. Ýmislegt getur haft áhrif á 

bragðið, t.d. aldur, árstími, þroski, fóðrun, meðferð við kælingu, geymsla og 

dreifing. Þó verður á einhvern hátt að nálgast matið því mikilvægt er fyrir 

bændur að vita hvaða kjöt fellur best að markaðnum þar sem kröfur um gæði 

matvæla fara sífellt vaxandi. Bændur þurfa að geta haft kost á því að bregðast 

við auknum kröfum með því að huga betur að bragðgæðum og koma í veg fyrir 

bragðgalla, en slíkt getur haft slæm áhrif á markaðinn í heild sinni. Þess vegna 

er mikilvægt að auka þekkingu á bragði og þeim aðstæðum sem skapa 

bragðgalla. Á Ráðunautafundi árið 1996 kynntu þau Þyrí Valdimarsdóttir og 

Guðjón Þorkelsson niðurstöðu úr rannsókn sinni sem bar yfirskriftina 

„Bragðgæði í lambakjöti.“ Með því verkefni var reynt að byggja upp þekkingu 

og færni í rannsóknum á þessum sviðum. Þá var fengið þjálfað fólk, eða 

svokallaðir dómarar, sem greindu og gáfu skriflegar einkunnir fyrir bragðstyrk, 

lykt, áferð og útlit. Þessi mæliaðferð er kölluð skynmat (Guðjón Þorkelsson og 

Þyrí Valdimarsdóttir, 1996). 

Rannsóknin fór fram í desembermánuði og kannað var hvort fóður gæti bætt 

gæðaflokkun feitra haustlamba. Lömbunum var skipt upp í þrjá flokka en 

flokkað var eftir fóðurgjöf, í hverjum hóp voru sex lömb. Einnig var lagt mat á 

bragð haustlamba sem voru slátruð um haustið sama ár til að bera saman hvort 

framför hefði orðið. Fóðurflokkarnir voru eftirfarandi: 

- Hey, 250 gr. bygg og 60 gr. fiskimjöl 

- Vothey og 100 gr. fiskimjöl  

- Vothey og 200 gr. fiskimjöl 

Niðurstöðurnar voru þær að bragðstyrkur reyndist svipaður í öllum hópunum 

nema kjötið þótti heldur bragðsterkara á lömbunum sem voru slátruð um 

haustið en á lömbunum sem fengu 100 gr. af fiskimjöli. Einnig þótti 

viðmiðunarkjötið meyrara en kjötið úr hinum hópunum. Lömbin sem fengu 

vothey og 200 gr. af fiskimjöli þóttu hafa seigasta kjötið en safaríkast var kjötið 

af lömbunum sem fengu hey, 250 gr. bygg og 60 gr. fiskimjöl. Það kjöt sem 
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þótti bera mesta aukabragðið var af lömbunum sem fengu vothey og 100 gr. 

fiskimjöl, annars var engin marktækur munur á hópunum hvað það varðar. 

 

Aðallega er talað um tvennskonar bragðgalla í lambakjöti, þ.e. ullar- og 

hrútabragð. Íslenska lambakjötið er að mestu laust við ullarbragðið enda talið 

bragðgott. Miðað er við að hrútabragð komi í hrútlömb við kynþroska en þá er 

stutt í fengitíma. Á Íslandi eru lömbin frekar ung þegar þeim er slátrað og því 

nánast að fullu laus við ullarbragðið en undir lok hinnar hefðbundnu sláturtíðar 

gætir öðru hvoru hrútabragðs. Lengi vel var sú regla í gildi að ekki mátti slátra 

hrútlömbum eftir 1. nóvember en nú miðar þessi regla við 10. nóvember. Að 

vísu fylgir þessari reglu sá vankantur að hún byggir ekki á neinni viðurkenndri 

mælingu og hefur því verið umdeild. Ekki hefur verið framkvæmd rannsókn á 

því nákvæmlega hvenær hrútabragðið myndast í kjötinu, því má velta því fyrir 

sér hvort ekki sé of mikið gert úr bragðinu (Guðjón Þorkelsson og Þyrí 

Valdimarsdóttir, 1996). 

Á Íslandi er hægt að skipta upp framleiðslu á dilkakjöti á þrjá vegu. Þeir eru 

eftirfarandi: 

• Sumarlambakjöt: Kjöt af 3. - 4. mánaða gömlum dilkum. 

Sláturtímabilið er á milli 1. ágúst – 15. september. Þá eru lömbin 

tiltölulega ung og því ættu þau að vera að fullu laus við ullar- eða 

hrútabragð. Lömbin eru flest þá nýkomin af fjallendi, úthaga eða 

ræktuðu graslendi svo kjötið ætti að vera bragðgott, milt og meyrt.   

• Haustlambakjöt: Algengasta kjötið á íslenskum markaði, slátrað á 

tímabilinu 15. september – 1. nóvember. Lömbin koma af svipuðum 

beitilöndum og sumarlömbin, úthaga, túni eða grænfóðri. Hvorki ullar- 

né hrútabragð ættu því ekki að vera vandamál en þó ber á kvörtunum 

vegna þessa undir lok sláturtímabilsins. Ástæðan þarf þó ekki endilega 

að vera aldurinn, bragðið gæti líka skapast vegna óhóflegrar beitar á 

grænfóðri og fjörubeit.   

• Vetrarlambakjöt: Kjöt af lömbum sem hafa verið fóðruð innandyra, 

sláturtímabil er eftir hefðbundna sláturtíð eða 6 - 12 mánuðum eftir 

burð. Þá gæti ullar- og hrútarbragð verið farið að segja til sín, jafnvel 

fóðurbragð (Guðjón Þorkelsson og Þyrí Valdimarsdóttir, 1996). 
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Nefna má aðra rannsókn sem var framkvæmt með svipuðu sniði, en þar voru 

eiginleikar íslensks lambakjöts bornir saman við lambakjöt frá öðrum 

Evrópulöndum. Sex lönd tóku þátt í rannsókninni, England, Spánn, Frakkland, 

Grikkland, Ítalía og Ísland. Viðhorf neytenda til íslensks lambakjöts var einnig 

kannað. Niðurstöðurnar voru þær að villibráðarbragð einkenndi íslenska 

lambakjötið auk meyrni en kjötið mældist það meyrasta í Evrópu. Þá kom fram 

í rannsókninni að kjötið þykir mjög gott meðal Breta og Frakka en síður hjá 

Miðjarðarhafsbúum. Líklega má rekja villibráðarbragðið til þess en þeim þótti 

það heldur bragðsterkt. Þessar rannsóknir ýta undir það að íslenska lambakjötið 

þykir mjög meyrt og bragðgott sem eru helsta eiginleikar þess (Þyrí 

Valdimarsdóttir, Sofía Jóhannsdóttir, Óli Þór Hilmarsson og Guðjón 

Þorkelsson, 2000). 

5.2.3 Ull og ullarmat 

Önnur afurð sauðkindarinnar sem er af örlítið öðrum toga er ullin. Íslensk ull er 

dálítið frábrugðin þeirri ull sem má sjá víða annarsstaðar í heiminum. Ull 

skiptist í tog og þel en einnig eru til illhærur svokallaðar, en þær teljast sjaldan 

með þar sem þær er ekki söluvæn vara. Togið eru löngu grófu og glansmiklu 

hárin í ullinni sem virka sem yfirhöfn á kindinni því það ver hana gegn vatni og 

vindum. Togið var aðallega notað í yfirhafnir, vefnað, saumþráð og allt sem 

þurfti að vera sterkt. Þelið er fínna, mýkra, styttra og heldur hita að kroppnum. 

Þelið var aðallega notað í nærflíkur, ýmiskonar fatnað og sérstaklega 

ungbarnafatnað. Illhærurnar voru vandlega týndar úr hvoru tveggja ef vel átti 

að vera (Jóhanna E. Pálmadóttir munnleg heimild, 14. mars 2013).  

Munurinn á milli togs og þels er töluvert meiri á íslensku sauðkindinni heldur 

en gengur og gerist annarsstaðar í heiminum. Ástæða fyrir þeirri breytingu í 

öðrum kynstofnum stafar af ræktun. Ull af þeirri gerð þar sem lítill er munurinn 

er talinn vænlegri fyrir spuna í band. Stóru ullarræktendurnir hafa ræktað ullina 

það mikið að lítill sem enginn munur er á togi og þeli. Einnig hefur veðráttan 

gríðarleg áhrif á ullina. Má sem dæmi taka að kind sem er alin upp í 

Mývatnssveit er oftast toglítil en þelmikil. Þetta stafar af þurru og köldu 

loftslagi. Kind sem alin er upp á Ströndum er oftast togmikil og þelmikil. 

Rakinn hefur þarna áhrif og verður því togið lengra en hjá þeirri sem er í 

Mývatnssveitinni. Talið er að það taki tvær kynslóðir að aðlagast ef þessar 
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kindur væru færðar á milli. Áður fyrr var íslenska togið mjög eftirsótt í vefnað 

og þótti dýrmæt útflutningsvara. Togið er glansmikið og auðvelt í vefnaði og 

svokallaður flosvefnaður var silkivefnaður Íslendinga. Hægt er að sjá á 

gömlum myndum fyrirmenn í hempum með flosofna borða (Jóhanna E. 

Pálmadóttir munnleg heimild, 14. mars 2013).   

Meðan Íslendingar sérhæfa sig heldur í kjötframleiðslu þá eru önnur lönd, eins 

og t.d. Nýja-Sjáland, sem eru fyrst og fremst í ullarframleiðslu. Enda er um 

sitthvoran uppruna að ræða. Ástæðan er líkt og áður segir, lítill munur á togi og 

þeli. Þegar þessi munur er lítill þá hentar slík ull frekar til vélvinnslu enda 

rækta Ný-Sjálendingar ull til þeirra nota. Íslenska ullin hentar vel til vélvinnslu 

en enn betur til handspuna enda hefur handverksfólk nýtt sér það vel í seinni 

tíma. Þess vegna hefur íslenska ullin algjöra sérstöðu, miðað við aðra ull. 

Íslenska ullin er mjög eftirsótt erlendis en það er hún líka hérlendis. Afurðir úr 

ullinni seljast sem aldrei fyrr og þurfa bændur að vanda sig til að hægt sé að 

sinna iðnaðinum og handverksfólkinu. Prjónafólk hefur ekki undan að prjóna 

peysur, húfur og vettlinga til að selja því ferðamönnum fjölgar og það virðist 

vera að íslensku flíkurnar séu í uppáhaldi hjá þeim (Jóhanna E. Pálmadóttir 

munnleg heimild, 14. mars 2013).    

Ullarverðið hefur farið hækkandi undanfarin ár og er mismunandi á milli 

flokka. Verðið er ákveðið á hverju ári með samningi á milli Ístex, 

Landssamtaka Sauðfjárbænda og Bændasamtaka Íslands. Áður fyrr voru 

ullarmatsmenn sem mátu alla ull sem kom frá bændum. Fyrir allmörgum árum 

síðan þá var það starf lagt niður og þær 20.000.000 kr,- sem áður fóru til 

ullarmatsmanna og móttökustöðva fóru beint til bænda. Um leið áttu bændur 

sjálfir að meta ullina og ullarmatið einfaldað mikið. Einföldunin hefur þó ekki 

rýrt gæði ullarinnar. Fulltrúi Ístex, fulltrúi Bændasamtaka Íslands og fulltrúi 

bænda unnu að því að einfalda ullarmatið þannig að það væri vinnandi fyrir 

bændur. Þetta hefur tekið tíma en gefist vel. Ullarmatið fer þannig fram að 

bændur meta um leið og rúið er. Ef bóndinn hefur metið ullina of hátt þá er hún 

felld í ullarþvottastöðinni á Blönduósi sem er eina ullarþvottastöð landsins. 

Þangað fer öll ull sem unnið er úr á landinu. Ef upp koma kærur vegna matsins 

þá fer sú kæra fyrir yfirullarmat sem samanstendur af þessum þremur fulltrúum 

sem ofar eru taldir (Jóhanna E. Pálmadóttir munnleg heimild, 14. mars 2013).     
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Til að hægt sé að nýta ullina sem best er nauðsynlegt að flokka ullina eftir 

gæðum. Ekki er sama hvort ullin á að fara í ungbarnafatnað eða gólfteppi, svo 

dæmi séu tekin. 

1. Lambsullarflokkur I: Besta og mýksta ullin er lambsullin að hausti. Þá 

eru lömbin rúin um leið og þau eru tekin inn á hús. Með því fæst hrein, 

þurr og falleg ull sem hægt er að nýta í besta bandið. Slík ull er unnin í 

lopa og hefur með því að hafa lambsullina sér, tekist að ná enn meiri 

mýkt í lopann heldur en áður var.  

2. Lambsullarflokkur II: Nýbyrjað er að meta í lambsullarflokk II. Það er 

ekki hrein ull heldur kemur hann sér vel ef ekki hefur verið hægt að rýja 

lömbin um leið og þau eru tekin í hús. Um leið og byrjað er að gefa 

fénu er óumflýjanlegt að hey fari í ullina. Annað hvort með því að sá 

sem gefur gætir sín ekki og dreifir yfir féð eða þegar kindurnar sjálfar 

draga heyið úr görðunum og yfir næstu kindur. Þetta er annars jafn góð 

ull og flokkur I nema óhreinni. Er þetta nýtt í grófara band. 

3. Hvíti liturinn skiptist í I. og II. flokk.  

I. flokkur hvítur: Það gildir það sama með þennan flokk og 

lambsullarflokk I. Hrein, þurr og óskemmd ull. I-flokkur er allur nýttur 

hér á landi í þá framleiðslu sem Ístex framleiðir. 

II. flokkur hvítur: Þessi flokkur má vera með smá heymor, aðeins má 

bera á gulum og svörtum hárum, og eins er í þennan flokk sett gróf ull. 

II. flokkur hvítur er að mestu sendur erlendis. Því er nauðsynlegt fyrir 

bændur að vanda til verksins við rúning til að sem mest af ullinni fari í 

I. flokk. 

4. Mislitirnir skiptast niður í I. flokk svartur, grár og mórauður. Það er 

eins og áður, hrein ull og hún þarf líka að vera í hreinum litum. 

Mórrauður litur hefur ýmis blæbrigði en ef reyfið er fallega mórrautt án 

þess að vera með aðra liti t.d. hvítan, þá fer þessi í I. flokk. Sama á við 

um hina litina. 

5. Aðrir litir fara í M-II. Þessi flokkur er allur fluttur erlendis og nýttur 

þar.  

Nú er rétt að taka fram að í sama reyfinu geta verið tveir flokkar. Til dæmis er 

lærullin oftast með mjög langt og gróft tog sem flokkast í II. flokk og svo er oft 

stutt ull við leggina sem getur skemmt fyrsta flokks ull. Í ullarmatinu er þetta 
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tekið frá. Þarf ekki nema tvö til þrjú handtök til að meta ullina þ.e. týna frá 

skemmdir sem fara í II. flokk og heildarreyfið flokkast síðan í I. flokk. Þetta á 

við ef féð er tekið beint inn í rúning (Jóhanna E. Pálmadóttir munnleg heimild, 

14. mars 2013).    

5.2.4 Útflutningur afurða 

Í lok janúar 2013 birtu Landssamtök sauðfjárbænda útflutningstölur 

sauðfjárafurða fyrir árið 2012. Verðmæti útflutningsvaranna nam 3,1 milljarði 

króna. Um 60% af útflutningnum var kjöt og kjötafurðir en afgangurinn ull, 

ullarvörur og sauðagærur. Helstu útflutningslönd eru Noregur, Bretland, 

Bandaríkin, Færeyjar og Tyrkland (Sigurður Eyþórsson, 2013). 

5.3 Sjálfbærni 
Líkt og fullyrt var í inngangi í kaflanum á undan þá stuðlar sauðkindin að 

aukinni sjálfbærni. Sjálfbærni felur í sér að ganga um auðlindir heimsins með 

þeim hætti að það muni ekki skaða lífsgæði komandi kynslóða. Hugsanlega er 

einn ókostur við hugtakið sjálfbærni að ekki er svo auðvelt að útskýra það í 

einni setningu og til eru fleiri skilgreiningar á því. Mikil vakning hefur átt sér 

stað undanfarna áratugi hvað sjálfbærni varðar og keppast lönd við að auka 

hana innan sem flestra atvinnugreina. Í atvinnugrein líkt og landbúnaði sem 

framleiðir mat og matvörur er þetta hugtak gríðarlega mikilvægt. Í Evrópu hafa 

talsverðar stefnubreytingar orðið á síðustu áratugum í þessum iðnaði sem tekur 

mið af sjálfbærni en innleiðing hennar er vitaskuld eilífðarverkefni. Rannsókn 

sem gerð var innan nokkurra landa í Norður-Evrópu sýnir að til lengri tíma litið 

sé sauðfé vinhollt vistkerfinu og jafnframt nauðsynlegur þáttur í 

dreifbýlisuppbyggingu (Dýrmundsson, 2006).   

Til er heljarinnar stór fræði um hvernig má fullnýta sauðkinda sem og önnur 

húsdýr til að hámarka sjálfbærnina. Slík fræði kallast beitarstjórnun. Í öllum 

löndum þar sem heitara loftslag er til staðar nánast allt árið um kring er þetta 

mjög mikilvæg fræði. Þá er beitarhögum stjórnað með þeim hætti að sauðféð 

bítur jafnt í hverju beitarhólfi. Þegar u.þ.b. 10 vikur eru liðnar frá því að ærnar 

voru fengnar eru fóstrin talin í hverri þeirra og þeim svo raðað niður á 

beitarhaga eftir því hve mörg lömb megi vænta. Þessi aðferð var rannsökuð í 

Skotlandi árið 2008 og var niðurstaðan sú að ærnar voru yfirleitt frjósamari, 
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þ.e. skiluðu fleiri lömbum auk þess sem færri voru geldar. Þarna mátti sjá að 

með góðri beitarstjórnun mátti auka sjálfbærni auk þess að bæta velferð 

sauðfjárs (Morgan-Davies, Waterhouse, Pollock og Holland, 2008). 

5.4 Gæðastýring 
Með gæðastýringu í sauðfjárrækt er átt við: ,,Framleiðslu sauðfjárafurða 

samkvæmt kröfum sem settar eru fram í þessari reglugerð um aðbúnað og 

umhverfi, sauðfjárskýrsluhald, jarðrækt, fóðrun, heilsufar, lyfjanotkun, afurðir, 

landnýtingu og skyld atriði” (Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 

10/2008, 1. grein). 

Innleiðingarferli gæðastýringar hófst upp úr aldamótum síðustu með samningi 

sauðfjárbænda og ríkis. Markmiðið með innleiðingu gæðastýringar var fyrst og 

fremst til að bæta sauðfjárræktun í landinu og jafnframt tryggja markaðnum 

öruggari vörur. Samningurinn fól einnig í sér aukið fjárframlag til bænda til að 

uppfylla þessi markmið. Gæðastýring nær yfir alla þá hluti sem viðkoma 

sauðfjárrækt, þ.e. landnotkunar, einstaklingsmerkinga, skýrsluhalds, hirðingar, 

aðbúnaðar, fóðuröflunar og lyfjanotkunar. Reglugerð um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu tók fyrst gildið árið 2003. Hún er sett með heimild í lögum 

nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. Sú reglugerð 

rann úr gildi árið 2008 og tók þá ný við sem rennur út í lok árs 2013 

(Bændasamtökin, e.d.). 

Samkvæmt þessari reglugerð eiga sauðfjárframleiðendur sem uppfylla skilyrði 

gæðastýrðrar sauðfjárframleiðslu rétt á sérstökum álagsgreiðslum frá ríkinu. 

Greiðslurnar til sauðfjárbænda ganga í gegnum Matvælastofnun sem hefur 

yfirumsjón með framkvæmd gæðastýrðrar sauðfjárframleiðslu í landinu 

(Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 10/2008). 

5.5 Bústærð og rekstrarumhverfi 
Hagþjónusta landbúnaðarins stendur fyrir gerð búreikninga en það er skýrsla 

sem er gerð árlega. Við gerð skýrslunnar eru nokkur bú valin og reiknað 

meðaltal á hér um bil öllu sem viðkemur rekstri búa, hvort sem um ræðir í 

hrossa-, nautgripa-, sauðfjár-, loðdýra-, garðyrkju- og alifuglarækt, auk blóma- 

og eggjaframleiðslu. Þar má finna meðaltalsbústærð, meðtalsframlegð á 

einingu og meðaltal á fjárfestingum búa svo eitthvað sé nefnt. Bændur geta, 
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hvort sem þeir hafa nýlega hafið búskap eða hafa verið lengi að, nýtt sér 

búreikningana sem einhverskonar viðmið. Það er að segja heimfært 

niðurstöðuna yfir á sitt býli og séð hvernig þeir standa gagnvart meðaltalinu 

(Hagþjónusta landbúnaðarins, 2012).  

Búreikningar eru yfirleitt birtir á haustin og því verður fjallað um niðurstöðu 

búreikninga 2011 í þessari skýrslu þar sem búreikningar fyrir árið 2012 er ekki 

enn kominn út. Til samanburðar verður niðurstaða búreikninga 2010 sett fram. 

Hér verður þó einungis teknar tölur fyrir er viðkoma sauðfjárrækt. Niðurstaðan 

er eftirfarandi: 

Tafla 3 - Niðurstaða búreikninga 2011 og 2010 

 

(Taflan er byggð á upplýsingum frá Hagþjónustu landbúnaðarins frá árinu 

2012). 

Í þessari skýrslu voru alls 76 bú tekin í reikninginn og teljast þau öll sem 

sérhæfð sauðfjárbú, þ.e.a.s. sauðfjárbú sem hafa a.m.k. 70% af reglulegum 

tekjum sínum af sauðfjárafurðum. Eins og sjá má á töflu 3 þá eru 

niðurstöðurnar úr skýrslunni 2011 nokkuð líkar niðurstöðum skýrslunnar 2010.  

Fjöldi búa er vissulega örlítið fleiri árið 2010 en 2011, það ætti þó ekki að 

skekkja niðurstöðurnar. Eftirtektarvert er að sjá að bæði búgreinatekjurnar 

(9,9%) og framlegðin (7,2%) hækka töluvert á milli ára, um leið hafa 

skuldirnar lækkað en þó lítillega eða um 10%. Gríðarleg hækkun var þó á 

fjárfestingum milli þessarra ára og e.t.v. má færa rök fyrir því að bændur standa 

2011 2010 Eining
Fjöldi búa 76 83 bú
Bústærð 409,1 401,1 kindur
Innvegið kindakjöt 9.098 8.793 kg
Greiðslumark 6.385 6.446 kg
Búgreinatekjur 8.500 þ. 9.341 þ. kr
Framlegð 6.185 þ. 5.286 þ. kr
Hagnaður fyrir vexti 2.411 þ. 2.063 þ. kr
Hagnaður frá rekstri 1.916 þ. 866 þ. kr
Vaxtagjöld 382 þ. 611 þ. kr
Fjárfestingar 1.057 þ. 525 þ. kr
Veltufjármunir 3.094 þ. 2.724 þ. kr
Fastafé 9.365 þ. 9.451 þ. kr
Bókfærðar eignir 12.459 þ. 12.175 þ. kr
Skuldir 13.119 þ. 14.575 þ. kr
Höfuðstóll  -660 þ.  -2.400 þ. kr
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betur að vígi í dag en á fyrstu 2-3 árunum eftir efnahagshrunið 2008. Þá er 

þónokkur hækkun á hagnaði frá rekstri auk þess sem höfuðstóllinn hefur 

hækkað en er þó ekki glæsilegur þrátt fyrir það. Annað er með nokkuð svipuðu 

móti (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2012). 

5.6 Þróun í sauðfjárbúskap 
Mikið gróskutímabil var í íslenskri sauðfjárrækt á 8. áratug síðustu aldar. 

Sauðfjárbúum fjölgaði, afkoma sauðfjárbænda hafði aldrei verið betri og 

sauðfé fjölgaði í landinu og náði hæst 896.000 fjár árið 1978. Það var auðséð 

miðað við þessa þróun að það þyrfti að útbúa einhverskonar kerfi til að stýra 

betur framleiðslu á kindakjöti. Því var ráðist í setningu kvótakerfis sem átti 

einnig að jafna hlut framleiðenda á sanngjarnan máta. Góður árangur hefur 

náðst varðandi bættri stjórnun á framleiðslu kindakjöts, en erfiðara er að koma 

á sanngjörnu hlutskipti og sjálfsagt eru skiptar skoðanir á því hvernig til hefur 

tekist í þeim málum. Þeir sem töluðu mest fyrir kvótasetningu minntust á að 

beina ætti aðalframleiðslunni á þau svæði sem standa best að vígi í 

sauðfjárrækt, þ.e. Vestfirðir, Strandasýsla, Þistilfjörður, Bakkafjörður og 

Vopnafjörður. Þar eru gríðarlega stór villt svæði sem henta vel fyrir lausagöngu 

sauðfjár. Auk þess byggðu íbúar á þessum svæðum afkomu sína að miklu leyti 

á sauðfjárrækt og því sjálfsagt að aðalframleiðsla íslensks kindakjöts kæmi 

þaðan. Eftir kvótasetningu hefur ýmislegt breyst, sumt jákvætt en annað 

neikvætt. Það jákvæða sem hefur gerst í þróuninni er: 

• Ómskoðun og afkvæmarannsóknir: Stafræn mælitæki notuð til að meta 

lömb að hausti sem gefur glöggva mynd af vöðvabyggingu skrokka. 

Jafnframt því að auðvelda bændum um að ákveða ásetningslömb. 

• Slátrun utan hefðbundins sláturtíma: Sláturhús tóku upp bæði 

ágústslátrun og páskaslátrun sem gefur neytendum kost á að fá alltaf 

ferskt kjöt. 

• Lífrænt dilkakjöt: Útflutningur á lífrænu dilkakjöti hefur gengið vel. 

Lífrænt kjöt er hærra verðlagt.  

• Gjafagrindur: Gera bændum auðveldara með hirðingu. Einn maður 

getur hæglega hirt um 1.000 fjár ef gjafagrindur eru til staðar. 

Jafnframt fækkar vinnustundum. 
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Þessi atriði hafa kannski ekki aukið stórlega við tekjur bænda en ef sala á 

lífrænu dilkakjöti eykst þá má við því búast. Slátrun utan hefðbundins 

sláturtíma gefur einnig aukatekjur. Ómskoðunin gerir bóndanum auðveldara 

með að ákveða hvaða lömb skulu vera til ásetnings og því skyldi ætla að 

kynbætur aukist sem verður til þess að kjötið verður betra. Gjafagrindurnar 

stuðla að fækkun vinnustunda bænda sem þýðir minni vinna fyrir sömu laun. 

Þau atriði sem teljast heldur neikvæð í þróuninni sem komu í kjölfar 

kvótasetningarinnar eru: 

• Minnkun búa: Kvótakerfið hafði það í för með sér að sauðfjárbú á 

Íslandi minnkuðu, þrátt fyrir að engin takmörk séu á fjölda fjárs á 

hverju búi. Minnkun búa leiða til minni afkomu. 

• Lítil tækniþróun: Almenn tækniþróun hefur ekki verið mjög hröð í 

sauðfjárrækt (Sveinn Hallgrímsson, 2000).   

Vandasamt er að fullyrða hve mörg sauðfjárbú eru í landinu því ekki er til ein 

skilgreining á sauðfjárbúi. Áhugabúskapur er mjög algengur á Íslandi og 

sauðfjárbúskapur þar engin undantekning. Oft er miðað við að þau bú sem hafa 

70% eða meira af landbúnaðartengdum tekjum sem rekja má til sauðfjár eða 

afurða þeirra, líkt og Hagþjónusta Landbúnaðarins gerir. Annað sjónarmið er 

að telja þau bú sem skila inn forðagæsluskýrslu vegna sauðfjár. Að lokum er 

hægt að telja einfaldlega öll bú sem hafa sauðfé, burtséð frá fjölda. Sjálfsagt 

eru fleiri aðferðir. Hér að neðan má sjá fjölda sauðfjárbúa og áa í landinu frá 

2007-2012 en stuðst við þær upplýsingar sem afurðaskýrslurnar hafa sýnt. 

Tafla 4 - Fjöldi sauðfjár og sauðfjárbúa, 2007-2012 

 

(Taflan er byggð á upplýsingum úr Fjárvís, frá árinu 2013)  

Ef tekið er mark á þessum tölum má sjá að býlum hefur fjölgað töluvert frá 

árinu 2007. Öll þessi bú eru skráð í fjárræktarfélag á viðkomandi svæði. Eðli 

málsins samkvæmt þá hefur fénu einnig fjölgað en hér skal þó tekið fram að 

Sauðfjárbú Ær
2007 1.506 371.826
2008 1.541 384.198
2009 1.575 392.000
2010 1.652 406.059
2011 1.703 418.297
2012 1.725 417.575
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einungis er hér átt við veturgamlar ær og eldri, hvorki hrútar né sauðir eru inn í 

þessum tölum. Það sem gerir þessar tölur þó marktækar er að fá bú eru í 

þessum tölum sem flokkast undir áhugabúskap, því er hér mestmegnis um 

framleiðslubú að ræða. 

Erfitt er að spá fyrir framtíðinni hvað búskap varðar í sauðfjárrækt. Því miður 

ríkir ekki mjög stöðugt stjórnmálaumhverfi hér á Íslandi og t.a.m. hefur 

umræðan um aðild að Evrópusambandinu verið hávær síðustu ár. Hvaða áhrif 

getur aðild að Evrópusambandinu haft á íslenska sauðfjárrækt er erfitt að 

fullyrða um enda eru þau að mörgu leyti bundin við samningagerð og 

undirbúning þess við sambandið. Ekki verður farið út í frekari umræður á 

Evrópusambandinu og áhrif þess á íslenska sauðfjárrækt í þessari skýrslu. 
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6 Sauðfjárbú 
Í þessum kafla verður tiltekið þau atriði sem skipta máli þegar kemur að 

sauðfjárrækt. Ýmislegt þarf að vera til staðar svo markviss sauðfjárrækt geti átt 

sér stað. Til að byrja með þarf að ákveða út frá stærð jarðarinnar hve stóran 

búrekstur er hægt að hafa án þess að ganga of nálægt henni. Hér á Íslandi ríkir 

kaldara loftslag heldur en í mörgum öðrum löndum sem eru framarlega í 

sauðfjárrækt. Þar af leiðandi verða íslenskir bændur að heyja yfir sumarið til að 

eiga nóg fæði fyrir féð yfir veturinn. Yfirleitt er reiknað með 1 - 1,5 heyrúllu á 

hvern grip í vetrarfóðrun, þá er miðað við að fóðrið innihaldi að meðaltali 1,10 

- 1,20 FE/dag5. Þessi tala er dálítið breytileg eftir árstíma. Þá er reiknað með að 

hver túnhektari skili af sér heyfóðri fyrir 10 kindur, sem jafngildir 10-15 

heyrúllum (Gunnar Guðmundsson, 2005). 

Þegar kemur að byggingarstærð útihúsa þá er gott að hafa til hliðsjónar 

reglugerð frá árinu 2000 um eftirlit með aðbúnaði og heilbrigði sauðfjár og 

geitfjár og eftirlit með framleiðslu kjöts og annarra afurða þeirra. Sú reglugerð 

segir að gólfrými fyrir sauðfé skuli vera að lágmarki 0,7 m2. Hérna er viðmiðið 

veturfóðruð fullorðin ær. Þessi eining hækkar þegar ærin er borin en bændur 

útbúa oftar en ekki burðarstíur fyrir þær, þá ýmist inn í krónni sjálfri eða 

annarsstaðar. Þá er viðmiðið 1,0 m2 (Reglugerð um eftirlit með aðbúnaði og 

heilbrigði sauðfjár og geitfjár og eftirlit með framleiðslu kjöts og annarra 

afurða þeirra, nr. 60/2000). 

Áburðarkjallara er hægt að mæla útfrá m3 af mykju sem hver gripur skilur eftir 

sig. Áburðarmagn á hverjum mánuði er 0,13 m3 af mykju. Því verður að byggja 

kjallara sem rúmar þessa mykju, helst svo að ekki þurfi að tæma hann oftar en 

einu sinni á hverju ári (Magnús Sigsteinsson, 2005). 

Vinnutími sauðfjárbænda er bundin við árstíma að verulega miklu leyti. 

Aðalvinnutörnin er yfir sauðburðartímabilið en þrír mánuðirnir þar á undan eru 

öllu rólegri. Á sumrin felst vinnan aðallega í heyskap en lítið í kringum 

skepnurnar sjálfar fyrir utan fjárflutninga á heiðarlönd. Álagið eykst á haustin 

þegar margar og miklar smalamennskur eiga sér stað. Í kjölfarið fylgja réttir, 

sláturtíð og allra handa fjárrag í kringum það. Ef tekin er saman öll vinna á 

einu ári, þ.e. sauðburðarvinna, heyskapur, fjárrag, smalamennskur, hirðing, 
                                                
5Orðskýring: FE er fóðureining sem notað er til að mæla einingar í heyfóðri 
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bústjórn, viðhaldsvinna á vélum, girðingum og byggingum, og henni deilt 

henni niður á veturfóðraða kind þá má áætla að vinnustundirnar séu u.þ.b. 6,6 

klst/kind/ár. Tekið skal fram að þetta er gróflega áætlað en ágætis viðmið samt 

sem áður (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2001). 

Þegar kemur að því að ákveða tækja- og vélabúnað fyrir sauðfjárbú þá verður 

að kanna þörfina fyrir hvert bú. Ekki er til ein rétt leið. Ýmislegt hefur áhrif á 

tækjaval eins og t.d. staðsetning búsins og fjöldi gripa. Ef bú er staðsett þar 

sem stöðugt framboð af verktökum eru í nágrenni og kostnaðurinn við að fá 

verktaka í hin ýmsu verk lægri en að fjárfesta í tækinu þá er það augljós kostur. 

Í flestum tilvikum ættu þá vélar og tæki að borga sig fyrr upp eftir því sem 

gripafjöldinn er meiri. Það hefur auðvitað í för með sér meiri notkun. Það er 

nokkuð ljóst að hvert bú verður þó að hafa a.m.k. eina dráttarvél til umráða. 

Dráttarvélarnar spara mikla vinnu og ættu að vera nýttar til að auðvelda 

bændum störfin. Aftur á móti er spurningin frekar fólgin í því hvernig 

dráttarvél er ákjósanlegust. Best er að miða út frá störfum sem þarf að  

uppfylla. Þá er að ákveða hvaða störf þarf að uppfylla. Eins og áður segir getur 

borgað sig að ráða til sín verktaka en það er auðvitað misjafnt hve mörg störf 

hann getur unnið af hendi. Fjölmörg búnaðarfélög eru til í landinu sem oft eiga 

nokkur tæki sem bændur geta nýtt sér, hafi þeir aðild að tilteknu félagi. Bóndi 

getur því ákveðið að sjá um öll störf sem fela í sér vinnu á þeim vélum og 

tækjum sem búnaðarfélag hans hefur til umráða. Þá verður bóndinn að 

sjálfsögðu að eiga vél sem getur unnið með þessi tæki. Mikilvægt er að greina 

árleg störf búsins sem hægt er að vinna með vélum og tækjum áður en ráðist er 

í stórar fjárfestingar. Slíkar ákvarðanir er hægt að byggja á einföldum 

reikningsdæmum sem kanna hve lengi hvert tæki er að borga sig upp. Hér 

verður sett upp dæmi sem sýnir muninn á árlegum kostnaði við að fjárfesta í 

rúllusamstæðu og að kaupa verktakavinnu en rúllusamstæða er ein mest 

notaðasta landbúnaðarvél innan sauðfjárræktar. Reynt verður eins og hægt er 

að byggja það á raunverulegum forsendum og tölum, en eins og í öllum slíkum 

reikningsdæmum þá verður alltaf einhver hluti að vera áætlaður. Forsendurnar 

eru: 

• Rúllusamstæða er ekki til staðar og því þarf að ákveða hvort eigi að 

kaupa slíka vél eða halda áfram með verktakagreiðslur. 

• Ný rúllusamstæða kostar u.þ.b. 10.000.000 kr-, 
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• Dráttarvélin sem fyrir er á bænum er nægilega öflug til að vinna með 

rúllusamstæðu. 

• Áætlað má að rekstrarkostnaður vélarinnar muni hækka upp í u.þ.b. 

280.000 kr-,  

• Afskrift dráttarvélarinnar 100.000 kr-, á ári 

• Áætlað er að rúlluvélin muni vera afskrifuð á 10 árum um 10% á hverju 

ári, reiknast það sem 9% að meðaltali á ári yfir líftímann 

• Rekstrarkostnaður á rúlluvél er áætlaður 3% af kaupverði á ári. 

• Nauðsynlegur rúllufjöldi er 300 rúllur á hverju ári. 

• Reiknað er með að bóndi hafi 1.100 kr-, í tímakaup. 

• Áætlað er að verktaki taki 2.200 kr-, greiðslu fyrir hverja rúllu. 

Tafla 5 - Kostnaður við að binda heyrúllur 

 

Eins og sjá má á töflu 5 er kostnaður við hverja rúllu með nýju 

rúllusamstæðunni 5.762 kr-, á hverju ári eða samtals 1.728.510 kr-,. Á meðan 

er kostnaður á hverja rúllu 2.200 kr-, eða samtals 660.000 kr-, miðað við að 

greiða verktaka fyrir þessa vinnu. Af þessu reikningsdæmi má dæma að 

óæskilegt er að fjárfesta í nýrri rúllusamstæðu og halda ætti áfram að ráða 

vertaka í starfið. 

Núllpunkturinn í þessu dæmi er rétt tæpar 814 rúllur, þ.e.a.s miðað við að 

engar aðrar forsendur breytist. Það þýðir að ef bóndi þarf að heyja 814 

heyrúllur þá er kostnaðurinn jafnhár á hverja rúllu hvort sem hann fjárfestir í 

nýrri rúllusamstæðu eða greiðir verktakagreiðslur. Eins og áður segir þá er 

verktakagreiðslan 2.200 kr. á rúllu. Þá lýtur dæmið svona út:  

Forsendur Kostnaður við rúllun á ári
Fjöldi heyrúlla 300                    
Kaupverð samstæða 10.000.000      Árlegur rekstrarkostnaður samstæðu 300.000
Fyrning á dráttarvél á ári 500.000            Fyrning dráttarvélar 50.000
Rekstarkostnaður á dráttarvél á ári 280.000            Fyrningar rúlluvélar 900.000
Hlutfall rúllunar í kostnaði dráttarvélar % 15% Rekstrarkostnaður dráttarvélar 42.000
Eyðsla við rúllun á klst - lítrar 15                      
Afköst á klst - rúllur 30                      Klukkustundir í vinnu 10,0
Verð á lítra af olíu án vsk 170                    Launakostnaður 11.000
Afskriftarhlutfall rúlluvélar - meðal %  í 10 ár 9,00% Olía 25.500
Rekstarkostnaður samstæðu á ári 3,00%

Meðal-fjármagnskostnaður 400.000             
Launataxti per klst 1100

Samtals 1.728.510,0      
Meðal-fjármagnskostnaður 4,00%

Kostnaður á hverja rúllu 5.761,7       
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Tafla 6 - Núllpunktur 

 

Auðvitað eiga bændur mis auðvelt með að fá verktaka í vinnu til sín 

einfaldlega vegna staðsetningar. Nálægt Akri er stöðugt framboð af verktökum 

á þessu sviði og því ekki ástæða til annars en að halda áfram viðskiptum við þá. 

Ef engin verktaki er á svæðinu þá hreinlega neyðast bændur til að kaupa sér 

vélar á borð við þessa. Víða þekkist þó að bændur komi sér saman með að 

fjárfesta í vélum en því fylgir auðvitað líka kvöð. Veðurfar er síbreytilegt á 

Íslandi og bændur vilja ólmir nýta hvern þurrk til að heyja og þá er auðvitað 

barist um sameignirnar. Ekki verður þó farið nánar út í það í þessari skýrslu. 

Akur er í Búnaðarfélagi Torfulækjarhrepps og getur því nýtt sér ýmsan 

vélakost er viðkemur jarðrækt, s.s. plóg, tætara og valtara. Þar af leiðandi þykir 

ekki ástæða til þess að fjárfesta í slíkum tækjum. Vel má sleppa með eina 

dráttarvél á sauðfjárbýli sem þessu. Vélin þarf aðallega að geta drifið allar 

vélar í jarðvinnslu en yfir veturna eru vinnustundirnar fáar, rétt einungis til að 

færa til heyrúllur. Fjárhúsin eru byggð með kjallara sem skiptist í þrjú hús. 

Notast er við haugsugu, hrærivél og dreifara til að koma skítnum á túnin. Í 

þessu tilviki er einnig stöðugt framboð af vertökum fyrir þessi störf.   

6.1 Rekstrarform 
Í öllum rekstri er mikilvægt að velja sér rekstrarform sem hentar hverjum 

rekstri fyrir sig. Formin eru nokkur og munu þau birtast hér að neðan í 

myndaformi. 

Forsendur Kostnaður við rúllun á ári
Fjöldi heyrúlla 814                    
Kaupverð samstæða 10.000.000      Árlegur rekstrarkostnaður samstæðu 300.000
Fyrning á dráttarvél á ári 500.000            Fyrning dráttarvélar 50.000
Rekstarkostnaður á dráttarvél á ári 280.000            Fyrningar rúlluvélar 900.000
Hlutfall rúllunar í kostnaði dráttarvélar % 15% Rekstrarkostnaður dráttarvélar 42.000
Eyðsla við rúllun á klst - lítrar 15                      
Afköst á klst - rúllur 30                      Klukkustundir í vinnu 27,1
Verð á lítra af olíu án vsk 170                    Launakostnaður 29.847
Afskriftarhlutfall rúlluvélar - meðal %  í 10 ár 9,00% Olía 69.190
Rekstarkostnaður samstæðu á ári 3,00%

Meðal-fjármagnskostnaður 400.000             
Launataxti per klst 1100

Samtals 1.791.063,8      
Meðal-fjármagnskostnaður 4,00%

Kostnaður á hverja rúllu 2.200,3       
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Tafla 7 - Eigin kennitala (Sindri Sigurgeirsson og Bernhard Þór Bernhardsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 8 - Einstaklingsfyrirtæki (Sindri Sigurgeirsson og Bernhard Þór Bernhardsson, 
2013). 

 

 

Eigendur Rekstur í eigin nafni Ákvörðunartaka Einfalt - eigandi ræður

Ábyrgð Bein og ótakmörkuð Opinberir reikningar Nei

Skráning Skráð hjá firmaskrá/sýslumanni Endurskoðun Eigandi ræður - Valfrjálst

Skráningarkostnaður
66.500 kr. skráning í firmaskrá og 
auglýsing

Sala fyrirtækis
Ekki hægt að selja rekstur 
kennitölurnar

Hlutafé Nei Slit Tilkynnt til firmaskrá

Tekjuskattur Á bilinu 37,32%-46,22% Kostir
Einfalt laga umhverfi, sjálfstæði 
eiganda, lítill stofnkostnaður

Formreglur Mjög einfaldar Gallar Ótakmörkuð áhætta - Skattar háir

Einstaklingsfyrirtæki

Eigendur Rekstur í eigin nafni Ákvörðunartaka Einfalt - eigandi ræður

Ábyrgð Bein og ótakmörkuð Opinberir reikningar Nei

Skráning Engin sérstök Endurskoðun Eigandinn ræður - Valfrjáls

Skráningarkostnaður Enginn Sala fyrirtækis Ekki hægt að selja reksturs 
kennitölurnar

Hlutafé Nei Slit Ekkert

Tekjuskattur Á bilinu 37,32%-46,22% Kostir
Einfalt laga umhverfi, sjálfstæði 
eiganda, lítill stofnkostnaður

Formreglur Mjög einfaldar Gallar Ótakmörkuð áhætta

Eigin kennitala
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Tafla 9 - Sameignarfélög (Sindri Sigurgeirsson og Bernhard Þór Bernhardsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 10 - Samlagsfélag (Sindri Sigurgeirsson og Bernhard Þór Bernhardsson, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigendur A.m.k. tveir Ákvörðunartaka Allir sammála - vísun í stofnsamning

Ábyrgð Bein, óskipt og ótakmörkuð Opinberir reikningar Nei

Skráning Skráð hjá firmaskrá/sýslumanni Endurskoðun Valfrjálst

Skráningarkostnaður  => 89.100 kr. skráning í firmaskrá, 
2% stofnfé, kennitala og aulýsing

Sala fyrirtækis Erfitt að selja vegna persónulegs 
ábyrgðar

Hlutafé Nei Slit
Tilkynnt til firmaskrá á grundvelli 
samkomulags

Tekjuskattur 36% Kostir
Lágur stofnkostn., einfalt lagaumhv., 
rúmar heimildir að taka fé úr rekstri, 
skattaálagning hagstæð

Formreglur Einfaldar Gallar
Ótakmörkuð og víðtæk ábyrgð 
eiganda

Sameignarfélög (sf.)

Eigendur
A.m.k. tveir aðilar (aðalsmaður og 
samlagsaðili)

Ákvörðunartaka Allir sammála - vísun í stofnsamning

Ábyrgð Bein og ótakmörkuð getur verið 
hlutfallslega skipt í stofnsamning

Opinberir reikningar Nei

Skráning Skráð hjá firmaskrá/sýslumanni Endurskoðun Valfrjálst

Skráningarkostnaður
 => 89.100 kr. skráning í firmaskrá, 
2% stofnfé, kennitala og aulýsing Sala fyrirtækis

Erfitt að selja vegna persónulegs 
ábyrgðar

Hlutafé Nei Slit Tilkynnt til firmaskrá á grundvelli 
samkomulags

Tekjuskattur 36% Kostir
Lágur stofnkostn., einfalt lagaumhv., 
rúmar heimildir að taka fé úr rekstri, 
skattaálagning hagstæð

Formreglur Einfaldar Gallar Ótakmörkuð og víðtæk ábyrgð 
eiganda

Samlagsfélag (slf.)
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Tafla 11 - Einkahlutafélög (Sindri Sigurgeirsson og Bernhard Þór Bernhardsson, 
2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 12 - Hlutafélög (Sindri Sigurgeirsson og Bernhard Þór Bernhardsson, 2013). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eigendur A.m.k. einn hluthafi og eigandi Ákvörðunartaka
Skv. lögum, framkv.stjóri stjórn 
hluthafafund

Ábyrgð Takmörkuð við hlutafé Opinberir reikningar Já

Skráning Skráð hjá fyrirtækjaskrá RSK Endurskoðun Skoðunarmaður eða endurskoðandi

Skráningarkostnaður 130.500 kr. skráning í fyrirtækjaskrá 
RSK

Sala fyrirtækis Auðvelt - sala á hlutum

Hlutafé Lágmark 500.000,- Slit Tilkynnt til fyrirtækjaskrá á skilanefnd 
e.t.v.

Tekjuskattur
20% og 20% skattur af arði ef hann sé 
tekin út ef sé hagnaður

Kostir
Takmörkuð ábyrgð eiganda á rekstri 
og áhættu. Skattaálagning hagstæð.

Formreglur Ítarleg lög nr. 138/1994 Gallar
Hærri stofnkostnaður og strangari 
reglur

Einkahlutafélög (ehf.)

Eigendur
A.m.k. tveir stofnendur, framkv.stjóri 
og 3 manna stjórn    

Ákvörðunartaka
Skv. lögum, framkv.stjóri stjórn 
hluthafafund

Ábyrgð Takmörkuð við hlutafé Opinberir reikningar Já

Skráning Skráð hjá fyrirtækjaskrá RSK Endurskoðun Löggiltur endurskoðandi

Skráningarkostnaður
256.000 kr. skráning í fyrirtækjaskrá 
RSK

Sala fyrirtækis Auðvelt - sala á hlutum

Hlutafé Lágmark 4.000.000,- Slit
Tilkynnt til fyrirtækjaskrá á skilanefnd 
e.t.v.

Tekjuskattur
20% og 20% skattur af arði ef hann sé 
tekin út ef sé hagnaður

Kostir
Takmörkuð ábyrgð eiganda á rekstri 
og áhættu. Skattaálagning hagstæð.

Formreglur Ítarleg lög nr. 2/1995 Gallar
Enn hærri stofnkostnaður og 
strangari reglur

Hlutafélög (hf.)
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Eins og sjá má eru möguleikarnir þónokkrir. Algengasta formið í dag í rekstri 

sauðfjárbúa á Íslandi er þó eigin kennitala. Aftur á móti ef tveir eða fleiri ætla 

að reka saman sauðfjárbú þá er gott fyrir þá að skoða aðra kosti og semja svo 

sín á milli (Bernhard Þór Bernhardsson og Sindri Sigurgeirsson, munnleg 

heimild 2013). 

6.2 Akur í Austur – Húnavatnssýslu 
Sauðfjárbúið sem tekið verður fyrir í þessu verkefni er Akur í Austur – 

Húnavatnssýslu. Hér verður fjallað lítillega um búið, staðsetningu búsins auk 

þess verður gerð landlýsing á jörðinni. 

Akur er staðsett í Húnavatnshreppi í Austur – Húnavatnssýslu en líklegt er að 

búseta á jörðinni hafi hafist á 10. eða 11. öld. Nafnið er líklega dregið af 

kornökrum sem þar stóðu fyrr á öldum en í dag sést enn móta fyrir 

vallargörðum á túnum kringum bæinn. Bærinn stendur við Húnavatn að 

austanverðu en í því er og hefur alla tíð verið mikil veiði, aðallega silungaveiði. 

Í dag hefur Veiðifélag Vatnsdalsár ráð yfir allri veiði þar, en Vatnsdalsá rennur 

í gegnum Húnavatn til sjávar. Akur hlýtur veiðitekjur frá veiðifélaginu. 

Jörðin er u.þ.b. 700 hektara að stærð og má þar finna margskonar lendi, s.s. 

mýrlendi, mela, engi, flóa, valllendisbolla og kvistlendi. Í tímanna rás hefur þó 

kvistlendið dvínað og heilgrösin vaxið gífurlega. Einnig hafa melarnir gróið vel 

upp en þeir hafa að mestu verið græddir með áburði, með tilstyrk Landgræðslu 

ríkisins. Túnstærð eða ræktað svæði á jörðinni nemur 30 ha. þar af eru u.þ.b. 3 

ha. endurræktaðir á hverju ári en í þá er sáð 1-2 kg./ha. af repjufræi með 

grasfræjum. Öll túnin eru slegin a.m.k. einu sinni á ári sum þó tvisvar, en það 

ræðst alfarið eftir tíðarfari. Jörðin er í lágsveit sem er kostur að því leyti að þar 

eru vor- og hausthret heldur væg, enda oft munur á hitastigi við láglendi og 

þegar ofar dregur í landið.  

Afréttur Akurs er Auðkúluheiði og þá er komið inn á einn ókost 

staðsetningarinnar. Afrétturinn er í um 100 km. fjarlægð og því fylgir 

töluverður kostnaður að flytja féð með fjárflutningabíl sem tekur gjald fyrir 

hvern ekinn km. Einnig þarf að sækja féð úr Auðkúlurétt en hún er staðsett í 

um 30 km. fjarlægð frá býlinu (Pálmi Jónsson, munnleg heimild, 4. apríl 2013).  
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6.3 Stækkunarmöguleikar 
Ef skoðaðir eru stækkunarmöguleikar, þ.e. stækkun á bústofni, þá er ýmislegt 

sem þarf að athuga. Í kaflanum hér að ofan hefur verið vitnað í reglugerðir um 

heilbrigði í ræktun sauðfjár og Handbók bænda. Þar kemur m.a. fram hversu 

mikið rými þarf fyrir hverja sauðkind og hve mikið fóður hún þarf yfir 

vetrartímann. Mikilvægt er að hafa þessar staðreyndir í huga áður en farið er í 

stækkunarhugleiðingar. Til að byrja með þarf að eiga hús sem rúmar stofninn. 

Stækkun hefur líka í för með sér endurskoðun á landrými, þ.e. nægilegt 

beitiland fyrir bústofninn og hvort möguleiki sé að afla nægilega mikið fóður 

fyrir veturinn.  

Áætlað er að jörðin Akur geti staðið undir 600 fjár og því þarf að reisa ný 

fjárhús til að hýsa 400 fjár. Það jafngildir u.þ.b. 800 m2 fjárhúsum og 620 m2 

og 1720 m3 áburðarkjallara. Ekki er gert ráð fyrir byggingu á nýrri hlöðu þar 

sem stæðileg hlaða stendur nú þegar á jörðinni og má samnýta hana með nýju 

fjárhúsunum. Nýju fjárhúsin væru innréttuð með timburgólfi, þar sem það er 

ódýrast, með gjafagrindum auk þess sem gert er ráð fyrir gang þar sem auðvelt 

er að vinna í fjárragi. Krærnar ættu að rúma 40 ær og því þarf gjafagrindurnar 

að vera samtals 80 m. að lengd. Hlaupaketti yrði stillt upp fyrir ofan 

gjafagrindurnar til að flytja heyrúllurnar á réttan stað í grindunum. Líkt og áður 

segir þarf 1 - 1,5 heyrúllu á grip yfir vetrartímann þannig áætla má að heyja 

þyrfti u.þ.b. 750 heyrúllur fyrir veturinn. Ræktuð tún eru 30 ha. en það 

jafngildir 300 - 450 heyrúllum. Því er ljóst að rækta þarf upp undir 20 ha. land í 

viðbót til að hafa nægilegt fóður yfir vetrartímann. Jafnframt þarf að fjárfesta 

bústofni, 275 gimbrum auk nokkurra lambhrúta. 
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7 Forsendur útreikninga 
Í þessum kafla verða forsendur raundæmisins útlistaðir. Greint verður frá 

fjárþörf í upphafi og hve stór hluti af því verður tekið að láni. Betur verður gert 

grein fyrir þeim eignum, þ.e. landi, fasteignum, vélum og tækjum. 

7.1 Fjárþörf í upphafi 
Til að byrja með er nauðsynlegt að kanna fjárþörfina fyrir verkefnið en til þess 

þarf að athuga hvaða eignir verða keyptar. Fasteignamat verður haft til 

hliðsjónar við útreikninga. 

Tafla 13 - Fasteignamat á jörðinni Akur í Húnavatnshreppi, A-Hún 

 

Eins og á tafla 13 má sjá þá er fjárþörfin fyrir þessum eignum rúmar 38 

milljónir. Verkefnið byggist samt sem áður á því að verið sé að taka við 

jörðinni af fyrri eigendum og því liggur beinast við að kaupa einnig vélar og 

tæki sem á jörðinni eru. Á jörðinni er ein dráttarvél, með ámoksturstækjum og 

þyngdarklossa. Vélinni fylgja bæði gaffall, eða kló, á ámoksturstækin, hólkar á 

gafflana og skófla. Einnig er til bæði áburðardreifari og heyþyrla. 

Tafla 14 - Virði véla og tækja  

 

Verðmatið á vélum og tækjum eru byggt á tölum sem fundnar voru á 

samskonar tækjum sem finna má til sölu í dag víða um land. Ef þessar 

Fasteignamat krónur
Íbúðarhús 9.650.000
Útihús 3.612.000
Sauðfjárkvóti 232 ærg. X 22.000 5.104.000
Ræktun 30 ha. + girðingar x 80.000 2.050.000
Land 630 ha. X 30.000 1.310.000
Veiðihlunnindi 16.700.000

Samtals 38.426.000

Vélar og tæki
Dráttarvél 2.500.000
Áburðardreifari 200.000
Heyþyrla 500.000
Samtals 3.200.000
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upphæðir eru lagðar saman þá má finna heildar fjárþörf í upphafi sem nemur 

41.626.000 kr,-. Samkvæmt sauðfjársamningi 2008-2013 getur nýliði 

sauðfjárrækt sótt um styrk til bústofnskaupa og á möguleika að fá 6.600 kr. á 

hvern grip umfram 50 stk. Gert er ráð fyrir að fá fullan styrk sem nemur þá 

1.234.200 kr,-. Það kemur til lækkunnar á kaupverði sauðfjárkvóta og sú tala er 

notuð í útreikningum, sem sagt 3.869.800 kr,- í stað 5.104.000 kr,-. 

7.2 Rekstur búsins 
Hér gefur að líta reksturs búsins fyrir árið 2012: 

Tafla 15 - Rekstraryfirlit 

 

Tekjur  
Dilkakjöt 2.162.850    
Beingreiðslur 2.233.408    
Aðrar sauðfjárafurðir 220.624       
Samtals tekjur sauðfjárframleiðslu 4.616.882    
Aðrar búgreinatekjur -                   
Aðrar tekjur (veiðihlunnindi) 3.000.000    
Tekjur samtals 7.616.882    

Gjöld  
Fóður 2.199.028    
Rekstrar vörur 112.334       
Þjónusta 364.548       

BK samtals 2.675.910    
    Framlegð 4.940.972   
Hálffastur kostnaður 362.000       
Launakostnaður -                   
FK samtals 362.000       
EBITDA 4.578.972   
Fyrningar 30.000         
Fjármagnskostnaður 100.000       
Gjöld samtals 3.167.910    

Hagnaður/Tap 4.448.972    
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Hér má sjá EBITDA6 sem reiknuð var fyrir búið og heildarhagnað. Eins og sjá 

má er EBITDA jákvæð upp á 4.578.972 kr-, og hagnaður ársins 4.448.972 kr-. 

Athygli er beint að veiðitekjum sem er stór hluti heildartekna og ef þeirra nyti 

ekki við þá myndi bæði EBITDA og heildarhagnaður lækka sem nemur þeirri 

upphæð, eða 3.000.000 kr-. Eitt af reglum Hagþjónusta Landbúnaðarins við 

framsetningu þeirra á búreikningum að framlegð bús jafngildir föstum 

kostnaði, þ.m.t. launakostnaði. Það er að segja framlegðin, sem stendur eftir 

þegar breytilegur kostnaður hefur verið dreginn frá tekjum, fer að mestu leyti í 

að greiða laun og launatengd gjöld auk lána ef svo ber við. Ástæðan fyrir því 

má líklega rekja til þess að flest sauðfjárbú eru rekin á eigin kennitölu. 

                                                
6Orðskýring: EBITDA (e. Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization)  er 
hagnaður fyrir vexti, skatta, afskriftir og fjármagnskostnað (Gylfi Magnússon, 2007). 
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7.2.1 Breytilegur kostnaður 

Tafla 16 - Breytilegur kostnaður 2012 

 

Samtals breytilegur kostnaður nemur því 2.675.905 kr-. Athygli skal beint að 

lykli sem nefnist Bændur græða landið en þetta er styrkur sem bændur geta sótt 

um í þeim tilgangi að græða upp landið sitt. Því er þetta ekki beinlínis tekjur og 

af þeim ástæðum sett inn sem neikvæð tala í breytilegan kostnað. 

Fóður
Heimaaflað fóður 2.011.296
Síldar/fiski/beinamjöl 43.281
Kjarnfóður 61.232
Fóðursölt, lýsi, vítamín 46.289
Áburður á beitiland 191.970
Bændur gr. Landið -155.040
Samtals 2.199.028

Rekstrarvörur
Flutt frá dr.vélum 62.928
Markatöng 2.822
Hreinlætisvörur 18.197
Aðrar rekstrarvörur 28.387
Samtals 112.334

Þjónusta
Dýralæknakostnaður 8.900
Lyf og bætiefni 149.016
Sæðingagjald 19.745
Sláturkostnaður 16.770
Sjóðagjöld 63.672
Flutn. af afurðum 54.510
Afkvæmarannsókn 36.330
Önnur þjónusta 15.600
Samtals 364.543
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7.2.2 Tekjur 

Tafla 17 – Tekjur 2012 

 

Einnig hlýtur búið veiðitekjur sem nam 3.000.000 kr-, árið 2012 og eru þá 

samtals tekjur 7.616.882 kr-. Til að byrja með verður þeim haldið utan 

útreikninga. Ef tekjur og breytilegur kostnaður er dregin saman þá má sjá að 

framlegðin frá árinu 2012 nemur tæpum tveimur milljónum króna.   

Tafla 18 – Framlegð ársins 2012 

 

Framlegðin nemur 4.960.722 kr-, sé veiðitekjum bætt við tekjustrauminn.  

7.4 Forsendur lána 
Fyrsta regla sem bankar setja áður en þeir ákveða lánaveitingar er að lánþeginn 

þarf að sýna fram á hagnað af verkefninu sínu. Það gefur auga leið að ef engin 

hagnaður er af verkefninu þá er hverfandi líkur á að lánið verði greitt að fullu 

af lánþega. Við gerð þessarar skýrslu var leitað til Arion Banka varðandi 

lánaveitingu af þessu tagi. Eitt af verklagsreglum Arion Banka fyrir 

lánaveitingu af þessu tagi er að lánþegi sýni áætlaða EBITDA fyrir reksturinn.  

EBITDA fyrir búið hefur verið sýnt og styrkir það væntingar til lánsveitingar. 

Lánunum er hagað með þeim hætti að tekin verða tvenn langtímalán, íbúðalán 

og jarðakaupalán. Örlítill munur er á þessum tveimur lánum sem útskýrður 

Tekjur
Dilkakjöt 2.162.850
Útflutningur 0
Kjöt af fullorðnu 47.669
Ull 172.955
Uppbót á innlegg 0
Beingreiðslur 1.447.196
Gæðastýringargreiðslur 601.104
Geymslugjald 185.108
Styrkur v/afkvæmarannsókna 0
Samtals 4.616.882

2012 Heildarupphæð
Gjaldastraumur 2.675.905
Tekjustraumur 4.616.882
Framlegð 1.940.977
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verður hér að neðan. Lánshlutfall í báðum tilvikum er 70% af fjárþörf í 

upphafi. Vextir fyrir óverðtryggð lán 7,45% og er lánstíminn 30 ár. Fyrir vélum 

og tækjum verður tekið óverðtryggt skammtímalán, þ.e. til 7 ára á 9,65% 

vöxtum. Þar er einnig um 70% lánshlutfall um að ræða. 

Hér að neðan má sjá heildarlánsfjárhæð auk framlag eiganda til kaupa. Eins og 

áður hefur komið fram þá er reiknað með að kaupandi hljóti fullan styrk úr 

Ríkissjóði til bústofnskaupa. Höfuðstóllinn nemur þá 38.426.000 kr-. 

Tafla 19 - Fjárþörf í upphafi 

 

(Taflan er byggð á upplýsingum frá Fasteignamati Ríkisins, 2013). 

7.5 Íbúðalán 
Það er nokkuð ljóst að þegar bændur taka við rekstri búa þá verða þeir að búa í 

einhverju húsnæði. Þeir geta kosið sér húsnæði á jörðinni sjálfri eða 

annarsstaðar en augljósir kostir fylgja því að búa sem næst búinu. Ekkert er 

ólíkt með því að kaupa sér íbúð í þéttbýli eða dreifbýli og því eru lánakjör þau 

sömu. 

Það sem er ólíkt með því að taka lán fyrir íbúð og lán fyrir jörð er fyrst og 

fremst vaxtabætur sem lánþegi á rétt á. Lánþegi hefur ekki rétt vaxtabótum 

þegar um annarskonar lán er að ræða. Skattskyldur maður er rétthafi vaxtabóta 

enda skilar hann á skattframtali sínu vaxtagjöldum af lánum. Einnig er réttur til 

vaxtabóta bundinn við eignarhald, þ.e.a.s. rétthafi verður að hafa íbúðina til 

eigin nota. Teljist íbúð ekki lengur til eigin nota fellur rétturinn niður 

(Reglugerð um greiðslu vaxtabóta, nr. 990/2001). 

Arion Banki býður í dag óverðtryggð lán með 7,45% vexti í fimm ár en að 

þeim liðnum er vextir endurskoðaðir í samræmi við markaðsvexti. Þetta 

Fjárþörf í upphafi Upphæð
Lán
 -Íbúðalán 6.755.000
 -Jarðakaupalán 19.279.260
 -Skammtímalán 3.200.000
Samtals 29.234.260
Styrkur til bústofnskaupa 1.234.200
Framlag eiganda 9.191.740
Höfuðstóll 38.426.000
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endurtekur sig á fimm ára fresti. Ef tekið er lán sem er 60% af markaðsvirði, 

hið minnsta, skuli lánið vera tvískipt. Annar hluti lánsins er þá 0-60% með 3,50 

- 7,45% vexti en hinn hlutinn er þá 0-20% með 4,60% - 8,55% vexti. 

Uppgreiðslugjald nemur 2% á fyrri hluta lánsins en ekkert uppgreiðslugjald er í 

boði fyrir síðari hlutann. Þar sem ekkert uppgreiðslugjald er á síðari hluta 

lánsins þá myndast ákveðinn hvati fyrir lánþega að greiða niður það lán hraðar 

sem skapar hraðari eignarmyndun (Auðunn Steinn Sigurðsson munnleg 

heimild, 19. apríl 2013).          

Tafla 20 - Íbúðalán 

 

Hér má sjá hvernig óverðtryggt íbúðalán hjá Arion Banka er háttað, þar sem 

markaðsvirði íbúðar nemur 9.650.000 kr-. Í þessu tilfelli hefur lánþegi fengið 

70% lán í íbúðinni. Það skal þó tekið fram að kaupandi sem er að fjárfesta í 

sinni fyrstu íbúð er ekki skylt að greiða stimpilgjald í það skiptið. Aftur á móti 

næst þegar viðkomandi fjárfestir í íbúð er honum skylt að greiða það.   

Lán 1 Lán 2
Markaðsvirði fasteignar
Upphæð láns 5.790.000 kr. 965.000 kr.
Lánstími 30 ár 30 ár
Vextir á ári 7,45% 8,55%
Greiðslumáti Jafnar gr. Jafnar gr.
Áætluð verðbólga 0% 0%
Veðhlutfall 60% 10%
Uppgreiðslugjald Já Nei
Greiðsla á mánuði 40.406 kr. 7.574 kr.
Greiðsla á ári 484.872 kr. 90.888 kr.
Hlutfall kostnaðar 8,04% 9,48%

Lántökukostnaður
Lántökugjald 1% 57.900 kr. 9.650 kr.
Stimpilgjald 1,5% 86.850 kr. 14.475 kr.
Þinglýsingargjald 2.000 kr. 2.000 kr.
Umsýslugjald 5.500 kr. 5.500 kr.
Heildar kostnaður 152.250 kr. 31.625 kr.
Lán að frádregnum kostnaði
Samtals greitt

6.571.125 kr.
17.273.054 kr.

9.650.000 kr.
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7.6 Skammtímalán 
Þegar tekið er lán fyrir vélum og tækjum þykir eðlilegast að taka lán til 

skemmri tíma, svonefnd skammtímalán. Það er auðvitað til slík lán af alls kyns 

toga en í þessari skýrslu verður stuðst við bílalán sem Landsbankinn hefur upp 

á að bjóða. Þar er boðið upp á óverðtryggt skammtímalán með breytilegum 

9,65% vöxtum til að hámarki sjö ára. Eins og áður hefur komið fram er 

heildarkostnaður véla og tækja 3.200.000 kr-, en 75% af þeirri upphæð verður 

fjármagnað með skammtímaláni. Meðalgreiðsla á mánuði nemur 37.818 kr-, en 

bankinn reiknar með 2,5% verðbólguspá. Samtals er heildargreiðslan miðað 

við óbreyttar forsendur 3.176.680 kr-. Hér gefur að líta skammtímalánið á 

myndrænan hátt en taflan er byggð á upplýsingum frá Landsbankanum. 

Tafla 21 - Skammtímalán 

 

7.7 Fjárþörf fyrir stækkun bústofns 
Ef verkefnið er reiknað með það í huga að fjölga fénu upp í 600 fjár þá þarf að 

kanna fjárþörfin í því sambandi. Í 6. kafla var talið upp gróflega hvað slík 

fjárfesting felur í sér en tölulegar upplýsingar voru fengnar frá ýmsum aðilum 

sem hafa reynslu á slíkum framkvæmdum. 

Kaupverð 3.200.000 kr.
Innborgun 960.000 kr.
Árafjöldi 7 ár
Verðbólguspá 2,50%
Lántökugjald 82.601 kr.
Vextir 9,65%
Lánshlutfall 70%
Árleg hlutfallstala kostnaðar 12,23%
Þinglýsingargjald 2.000 kr.
Stofngjald 0 kr.
Samningsfjárhæð 2.360.016 kr.
Stimpilgjald 35.415 kr.
Lokagjald 0 kr.
Meðalgreiðsla á mánuði 37.818 kr.
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Tafla 22 - Fjárþörf fyrir stækkun bústofns 

 

Gert er ráð fyrir að byggingin, sem er stálgrindarhús, hýsi 400 fjár, hafi 

áburðarkjallara, vinnuaðstöðu eða gang fyrir fjárrag, gjafagrindur, 

timburgólfefni og hlaupakött. Kostnaðurinn felur þessi atriði í sér auk alls 

hráefnis, jarðvinnu í kringum bygginguna og uppsetningu vegna vatns og 

rafmagns. Keyptar verða 275 gimbrar og 10 lambhrúta til að bæta við stofninn 

sem verður þá samtals rétt rúmlega 500 gripir. Áætlað er að til ásetnings verði 

u.þ.b. 100 gimbrar á fyrsta ræktunarári og þar með er 600 fjöldanum náð. Til 

að auka heyafla verður að stækka ræktunarlandið um tæplega helming og því 

þarf að leggja í þó nokkra jarðvinnu, þ.e. grafa skurði, plægja land og áburður. 

Áætlað er að tekjur á fyrsta ári munu aukast um u.þ.b. 55% á fyrsta ári 

stækkunarframkvæmdanna og hækka þar af leiðandi úr 4.616.882 kr-, upp í 

7.192.076 kr-. Það skal hafa í huga að hér eru veiðitekjur ekki reiknaðar með. 

Á öðru ári er reiknað með u.þ.b. 50% hækkun og rís þá upp í 10.851.723 kr-, sú 

tekjutala er áætluð framvegis eftir annað ár. Sama hækkun er áætluð á 

breytilegan kostnað og er því á fyrsta ári 4.013.858 kr-, en á öðru ári og þar 

eftir 6.221.479 kr-. Áætlunin byggist á því að tekju- og kostnaðarliðirnir 

breytist í samræmi við fjölda fjár. 

  

Heildarkostnaður
Fjárhús 34.940.000 kr.
Bústofn 3.990.000 kr.
Jarðvinnsla 11.000.000 kr.
Samtals 49.930.000 kr.
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8 Útreikningar 
Í þessum kafla verður farið yfir útreikninga á verkefninu. Fjárþörf hefur verið 

könnuð sem og hve stór hluti af henni þarf að taka lán fyrir. Þrír kostir verða 

hafðir til grundvallar fyrir útreikninga en allir kostirnir munu verða reiknaðir 

með sömu aðferðum. 

4. Fyrsti kosturinn var að taka við sauðfjárbúinu án þess að taka tillit til 

veiðitekna.   

5. Annar kosturinn var að taka við búinu og taka tillit til veiðitekna. 

6. Þriðji kosturinn var að taka við búinu og um leið vinna að stækkun á 

bústofni. Hér var þó ekki reiknað með veiðitekjum. 

 

8.1 Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar 
Mikilvægt er að ákveða afvöxtunarstuðul fyrir stærri fjárfestingar. Reiknaðir 

verða þrír mismunandi afvöxtunarstuðlar, fyrsti fyrir sauðfjárbúið án þess að 

taka tillit til veiðitekna, næsti fyrir sauðfjárbúið með veiðitekjum og að lokum 

fyrir sauðfjárbúið ef ráðist væri í stækkunarframkvæmdir. Ef litið er á 

afvöxtunarstuðul óverðtryggðra skuldabréfa í mars 2013 má sjá að hann er 

5,56%. Þá er gott að reikna með markaðsáhættu fyrir hvern lið. Ekki er mikill 

eðlismunur á milli fjárfestinganna og því ekki mikill munur á markaðsáhættu. 

Markaðsáhætta fyrir sauðfjárbúið, án veiðitekna er 4%, með veiðitekjum 2% 

og fyrir stækkunarframkvæmdir 3%. Markaðsáhættunni er svo bætt við 

afvöxtunarstuðul óverðtryggðra skuldabréfa, sem er eins og áður segir 5,56%.  

Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar, eða Weighted Average Cost of Capital 

(WACC), er skipting hlutfalla á höfuðstól fyrirtækis sem gæti verið samsettur 

af t.d. eigið fé, hlutabréfum og skuldum. Gott er fyrir fyrirtæki og félög að 

þekkja þessa skiptingu þegar ráðist er í ákveðin verkefni en þessi skipting má 

kalla óskastöðu fyrirtækis hverju sinni. Ef skiptingin bregst þá er hætta á að 

hlutabréf í fyrirtækinu falli.  

Formúlan fyrir WACC er:  

� ��� = �����1 − ��+ ���� + ���� 

wd: Skuldahlutfall af heildar fjárþörfinni í upphafi 

kd: Meðalvextir langtímalánanna 
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T: Skatthlutfallið 

Wc: Eiginfjárhlutfall af heildar fjárþörfinni í upphafi 

kc: Meðalávöxtunarkrafa á almennt hlutafé (Ross, Westerfield og 

Jordan. 2003). 

Hér að neðan er WACC fyrir jarðakaupalán sett fram án veiðitekna  

Tafla 23 - WACC án veiðitekna 

 

� ��� = 0,7 ∗ 0,0745 ∗ �1 − 0,2�+ 0,3 + 9,56 

= �, ��% 

Næst er WACC fundið með veiðitekjum 

Tafla 24 - WACC með veiðitekjum 

 

� ��� = 0,7 ∗ 0,0745 ∗ �1 − 0,2�+ 0,3 + 7,56 

= �, ��% 

Að lokum er WACC fundið þegar tekið er tillits til fjárfestingarinnar sem fylgir 

í kjölfar kaupanna 

Án veiðitekna
wd = Hlutfall skulda í heildarfjármagni 70%
k d = Fjármagnskostnaður skulda 7,45%
T = Skatthlutfall 20%
wc = Hlutfall eiginfjár í heildarfjármagni 30%
k s = Fjármagnskostnaður eiginfjár 9,56%
WACC 7,04%

Með veiðitekjum
wd = Hlutfall skulda í heildarfjármagni 70%
k d = Fjármagnskostnaður skulda 7,45%
T = Skatthlutfall 20%
wc = Hlutfall eiginfjár í heildarfjármagni 30%
k s = Fjármagnskostnaður eiginfjár 7,56%
WACC 6,44%
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Tafla 25 - WACC fyrir stækkunarframkvæmdir 

 

� ��� = 0,7 ∗ 0,0745 ∗ �1 − 0,2�+ 0,3 + 8,56 

= �, ��% 

WACC verður svo notaður sem afvöxtunarstuðll fyrir núvirðingu verkefnisins. 

8.2 Núvirði 
Hreint núvirði, eða NPV (Net Present Value), líkt og það kallast á fræðimálinu 

segir einfaldlega til um hvers virði ákveðin upphæð verður í eftir ákveðinn 

langan tíma. Formúlan fyrir núvirði, er eftirfarandi:  

��� = �
��

(1 + �)�

�

���

 

Formúluna má einnig rita á annan veg: 

 ��� = − �� + ��
���

+ ��
(���)� + ��

(���)� + …. + ��
(���)� 

Skýringar á bókstöfum: 

C0: Fjárþörf í upphafi 

Cr: Greiðsluflæði 

R: Afvöxtunarstuðull 

T: Fjöldi tímabila 

Ef nota á NPV sem aðalviðmið fyrir arðsemisútreikninga á ákveðnu verkefni er 

ágætt að fylgja einni grunnreglu hvað það varðar. Meginregla fyrir notkun 

NPV er eftirfarandi: 

• Ef NPV > 0, þá ætti að öllum líkindum vera óhætt að ráðast í verkefnið. 

• Ef NPV < 0, þá er óskynsamlegt að ráðast í verkefnið. 

• Ef NPV = 0, er hlutlaus staða, hugsanlega verður að meta verkefnið út 

frá öðrum forsendum (Berk og DeMarzo, 2007). 

Hér að neðan má sjá hreint núvirði af fjárfestingunni eftir 30 ár séu veiðitekjur 

ekki reiknaðar með. 

Stækkunarframkvæmdir
wd = Hlutfall skulda í heildarfjármagni 70%
k d = Fjármagnskostnaður skulda 7,45%
T = Skatthlutfall 20%
wc = Hlutfall eiginfjár í heildarfjármagni 30%
k s = Fjármagnskostnaður eiginfjár 8,56%
WACC 6,74%
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Tafla 26 - Hreint núvirði án veiðitekna 

 

��� = − 20.491.800 +
1.940.977

(1 + 0,0704) +
1.940.977

(1 + 0,0704)� . . . +
1.940.977

(1 + 0,0704)�� 

= 3.267.375	��. 

Ef veiðitekjur er hins vegar reiknaðar með þá er niðurstaða 

núvirðisútreikninga:  

Tafla 27 – Hreint núvirði með veiðitekjum 

 

��� = − 37.191.800 +
4.940.977

(1 + 0,0644) +
4.940.977

(1 + 0,0644)� . . . +
4.940.977

(1 + 0,0644)�� 

= 26.056.172	��. 

Núvirðing þegar stækkunarframkvæmdir eru reiknaðar með: 

Tafla 28 - Hreint núvirði fyrir stækkunarframkvæmdir 

 

��� = − 65.976.000 +
3.178.219

(1 + 0,0674) +
4.630.244

(1 + 0,0674)� . . . +
4.630.244

(1 + 0,0674)�� 

= − 7.819.299	��.	 

Fyrsta árið verður fjöldi fjár rúmlega 500 en fjölgar upp í 600 árið eftir sem er 

skýringin á tveimur mismunandi greiðsluflæðum.  

Fjárþörf í upphafi 20.491.800 kr.
Greiðsluflæði 1.940.977 kr.
Afvöxtunarstuðull 7,04%
Fjöldi tímabila 30

Fjárþörf í upphafi 38.426.000 kr.
Greiðsluflæði 4.940.977 kr.
Afvöxtunarstuðull 6,44%
Fjöldi tímabila 30

Fjárþörf í upphafi 65.976.000 kr.
Greiðsluflæði 1 3.178.219 kr.
Greiðsluflæði 2 4.630.244 kr.
Afvöxtunarstuðull 6,74%
Fjöldi tímabila 30
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8.3 Innri vextir 
Innri vextir eða Internal Rate of Return (IRR), er afvöxtunarstuðull sem finnur 

núllpunkt núvirðis. Stuðull þessi segir hve mikla afvöxtun tiltekið verkefni 

verður að bera til að skynsamlegt sé að ráðast í það. Ef ákvörðun um 

framkvæmd verkefnis er byggð á IRR þá er grundvallarreglan eftirfarandi: 

• Ef IRR > afvöxtunarstuðull þá er skynsamlegt að ráðast í verkefnið. 

• Ef IRR< afvöxtunarstuðull þá er óskynsamlegt að ráðast í verkefnið. 

Formúlan fyrir IRR er: 

− ��� +
���

(1 + ���)� +
���

(1 + ���)� +
���

(1 + ���)� + …. +
���

(1 + ���)� = 0 

(Berk og DeMarzo, 2007). 

Hér að neðan má sjá innri vexti þegar veiðitekjur eru ekki reiknaðar með: 

��� = − 20.491.800 +
1.940.977

(1 + �, ������)
+

1.940.977
(1 + �, ������)� +

1.940.977
(1 + �, ������)�� 

 

Ef veiðitekjur eru reiknaðar með: 

  ��� = − 37.191.800 + �.���.���
(���,����)

+ �.���.���
(���,����)� + ⋯ + �.���.���

(���,����)�� 

 

Þegar reiknað er með stækkunarframkvæmdum 

��� = − 65.976.000 +
4.940.977

(1 + �, ������)
+

4.940.977
(1 + �, ������)� + ⋯ +

4.940.977
(1 + �, ������)�� 

 

8.4 Næmnigreining 
Til að kanna áhrif lykilstærða á hreint núvirði er gott að framkvæma 

næmnigreiningu. Þegar talað er um lykilstærðir er átt við í þessu samhengi 

fjóra þætti, þ.e. tekjur, breytilegur kostnaður, framlegð og höfuðstóll. Hver 

þáttur er metinn fyrir sig út frá núvirðinu og er einungis verið að mæla áhrifin á 

núvirðið en ekki aðra þætti. Næmnigreiningin segir til um hvert núvirðið yrði 

ef þessir lykilþættir myndu breytast. Til dæmis ef tekjurnar myndu lækka um 

30% þá sýnir næmnigreiningin hvert hreina núvirðið yrði miðað við að engin 

önnur lykilstærð í útreikningunum breytist (Boardman, Greening, Vining og 

Weimer, 2006).  
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 Hér að neðan gefur að líta næmnigreiningu án veiðitekna: 

Tafla 29 - Næmnigreining án veiðitekna 

 

 

Mynd 1 - Næmnigreining án veiðitekna 

Þá er að framkvæma næmnigreiningu með veiðitekjum: 

Tafla 30 - Næmnigreining með veiðitekjum 

 

-30% -12.725.232 kr. 12.536.552 kr. -3.456.055 kr. 9.010.592 kr.
-15% -4.728.929 kr. 7.901.963 kr. -94.340 kr. 6.138.984 kr.
-10% -2.063.494 kr. 6.357.101 kr. 1.026.231 kr. 5.181.781 kr.

0% 3.267.375 kr. 3.267.375 kr. 3.267.375 kr. 3.267.375 kr.
10% 8.598.244 kr. 177.649 kr. 5.508.518 kr. 1.352.969 kr.
15% 11.263.678 kr. -1.367.214 kr. 6.629.090 kr. 395.766 kr.
30% 19.259.982 kr. -6.001.802 kr. 9.990.805 kr. -2.475.843 kr.

Framlegð HöfuðstóllBreyting Tekjur Breytilegur 
kostnaður
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Tekjur Breytilegur kostnaður Framlegð Höfuðstóll

-30% -2.153.586 kr. 35.966.610 kr. 7.756.852 kr. 36.538.641 kr.
-15% 11.951.293 kr. 31.011.391 kr. 16.906.512 kr. 31.297.407 kr.
-10% 16.652.920 kr. 29.359.651 kr. 19.956.399 kr. 29.550.329 kr.

0% 26.056.172 kr. 26.056.172 kr. 26.056.172 kr. 26.056.172 kr.
10% 35.459.425 kr. 22.752.693 kr. 32.155.946 kr. 22.562.016 kr.
15% 40.161.051 kr. 21.100.954 kr. 35.205.833 kr. 20.814.938 kr.
30% 54.265.930 kr. 16.145.735 kr. 44.355.493 kr. 15.573.703 kr.

Tekjur Breytilegur 
kostnaður Framlegð HöfuðstóllBreyting
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Mynd 2 - Næmnigreining með veiðitekjum 

Að lokum er hér að neðan svo næmnigreining fyrir stækkunarframkvæmdir 

Tafla 31 - Næmnigreining fyrir stækkunarframkvæmdir 

 

 

Mynd 3 - Næmnigreining fyrir stækkunarframkvæmdir 

-10.000.000 kr.

0 kr.

10.000.000 kr.

20.000.000 kr.

30.000.000 kr.

40.000.000 kr.

50.000.000 kr.

60.000.000 kr.

-30% -15% -10% 0% 10% 15% 30%
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-30% -45.712.514 kr. 13.876.704 kr. -24.016.511 kr. 10.723.703 kr.
-15% -26.765.907 kr. 3.028.702 kr. -15.917.905 kr. 1.452.202 kr.
-10% -20.450.371 kr. -587.298 kr. -13.218.370 kr. -1.638.299 kr.

0% -7.819.299 kr. -7.819.299 kr. -7.819.299 kr. -7.819.299 kr.
10% 4.811.772 kr. -15.051.300 kr. -2.420.289 kr. -14.000.300 kr.
15% 11.127.308 kr. -18.667.301 kr. 279.307 kr. -17.090.800 kr.
30% 30.073.916 kr. -29.515.302 kr. 8.377.913 kr. -26.362.301 kr.

Breyting Tekjur Breytilegur 
kostnaður Framlegð Höfuðstóll
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8.5 Samantekt 
Útreikningar voru að mestu skipt niður í þrjá hluta þ.e. tekjur voru reiknaðar 

með veiðitekjum, án veiðitekna og síðan var reiknað með 

stækkunarframkvæmdum. Til að byrja með var vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar fundið, sem í framhaldi af því var notað sem 

afvöxtunarstuðull fyrir hreint núvirði. Áður en meðaltalið var fundið voru 

vextir skoðaðir á óverðtryggðum ríkisskuldabréfum og áætluð markaðsáhætta 

bætt við. Loks var valin markaðsáhætta fyrir hvern reiknaðan lið og voru það á 

nokkuð svipuðu reki.  

Því næst var hreint núvirði reiknað. Þá var fjárfestingin fyrst reiknuð án þess að 

veiðitekjur höfðu áhrif og var sú niðurstaðan jákvæð upp á 3.267.375 kr-. Að 

því gefnu er óhætt að segja að skynsamlegt er að taka við slíku sauðfjárbúi. Þá 

voru veiðitekjur reiknaðar inn í og skilaði það jákvæðu hreinu núvirði, 

26.056.172 kr-. Loks var hreint núvirði fundið miðað við að ráðist yrði í 

stækkunarframkvæmdir en það skilaði neikvæðu eða -7.819.299 kr-, og 

samkvæmt því óskynsamlegt að fara í stækkunarframkvæmdir.  

Innri vextir voru fundnir út, fyrst án veiðitekna sem reyndist vera 8,6956%. Þar 

sem afvöxtunarstuðulinn var 7,04% þá eru innri vextirnir örlítið hærri og því 

hagstæðir. Með veiðitekjum mældust innri vextir 12,98%. Aftur reyndist 

afvöxtunarstuðulinn hærri og því óhætt að fjárfesta í sauðfjárbúinu. Loks voru 

innri vextir fundnir út með tilliti til stækkunarframkvæmda og námu þeir 

5,422%.  

Að lokum var næmnigreining framkvæmd. Ef skoðað er tilfellið fyrir 

sauðfjárbú án veiðitekna má sjá að tekjurnar mega lítið sem ekkert lækka til að 

hreina núvirðið haldist jákvætt. Jafnframt má breytilegur kostnaður lítið hækka 

til að niðurstaðan verði neikvæð. Niðurstöður næmnigreiningarinnar fyrir 

sauðfjárbúið með veiðitekjum stendur betur að vígi gagnvart breytingum. Það 

er ekki fyrr en breytingarnar eru orðnar umtalsverðar að núvirðið verði 

neikvætt. Niðurstöður næmnigreiningarinnar þegar tekið er tillit til 

stækkunarframkvæmda sýndu að tekjurnar þurfa ekki að hækka mikið til að 

jákvætt hreint núvirði myndist. Allar niðurstöðurnar úr næmnigreiningunni 

sýndu að tekjurnar hafa mestu áhrifin á hreina núvirðið en það skal hafa í huga 
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að greiningin sýnir einungis áhrif þessara þátta á núvirðið. Þar af leiðandi hafa 

þættirnir ekki áhrif á hvorn annan. 

 

. 
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9 Umræður 
Í þessari skýrslu var rýnt inn í raunveruleika sauðfjárræktar á Íslandi í dag. 

Raunverulegt sauðfjárbú á Íslandi var notað til að nálgast verkefnið með 

einhverjum hætti. Reiknaðir voru þrír mismunandi kostir til að breikka 

heildarmyndina og fá þar með raunverulegri niðurstöðu. Fyrir útreikningana 

var notast við upplýsingar frá Fasteignamati Ríksins. Það ber að hafa í huga að 

hér er einungis um mat að ræða. Aftur á móti þegar eignaskipti verða á jörðum, 

líkt og öðrum stærri eignum, þá er samningsverðið sem ræður úrslitum um 

kaupverðið. Það er að segja þeir aðilar sem koma að eignaskiptum semja 

yfirleitt sín á milli um kaupverð en vitaskuld er að gott að hafa viðmið og þá er 

ágætt að nota verðmat á borð við þetta. Á Íslandi er algengt að börn taki við 

búum foreldra sinna og því þykir líklegt að reynt sé að haga kaupum á þann 

veg að erfingjarnir eigi sem auðveldast með að greiða fyrir eignaskiptin. Þó 

verður að sjálfsögðu að gæta þess að viðskiptin eigi sér ekki stað með 

óeðlilegum hætti, t.a.m. með of lágu kaupverði. Enda stangast það á við 

landslög. 

Skýrsluhöfundur telur mikilvægt að bændur hugi vel að bókhaldinu sínu og 

veri sem nákvæmastir við reikningsskilagerð. Ástæðan er sú að ef bændur ætla 

sér að ná frekari hagræðingu í rekstri þá verða þeir að gera öllum kostnaði og 

tekjum er viðkemur búinu góð skil. Þá er jafn mikilvægt að endurskoða á 

hverju ári niðurstöðu bókhaldsins og athuga hvar megi gera betur. Margir 

bændur er oft fastir í sama farinu og gera sömu hlutina alltaf eins, ár eftir ár. 

Mikilvægt er að fylgjast vel með og vera opinn fyrir nýjungum í landbúnaði, 

hugsanlega kemur eitthvað fram sem gæti bætt ákveðin atriði í búrekstri. Þá er 

gott að kynna sér starfshætti á öðrum býlum og athuga hvort einhverjir þeirra 

væru ekki vænlegri á sínu búi. Ekki liggur fyrir í þessarri skýrslu menntun 

bænda á Íslandi en gaman væri þó að kanna það. Endurmenntunardeild 

Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri hefur unnið gott starf í að halda námskeið 

á ýmsum sviðum tengd landbúnaði. Með því að sækja slík námskeið má ætla 

að bændur geti fylgst með nýjungum og framförum í landbúnaði. 

Sjálfsagt má hagræða betur í rekstri á því sauðfjárbúi sem tekið var fyrir í 

þessarri skýrslu en eins og áður segir er gott að kanna afleiðingar hverrar 

breytingar fyrir sig. 
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10 Niðurstöður 
Með þessari skýrslu var reynt að svara rannsóknarspurningunni sem sett var 

fram í upphafi: 

 „Hversu fýsilegt er að taka við sauðfjárbúi á Íslandi í dag og hvaða 

skilyrði þurfa að vera til staðar?“ 

Eitt af aðalmarkmiðum skýrslunnar var að fá innsýn inn í þann raunveruleika í 

sauðfjárrækt sem Íslendingar búa við með því að framkvæma útreikninga, sem 

getið er til um fyrr í þessu verkefni, á raunverulegu búi. Hið raunverulega 

sauðfjárbú sem notast var við í þessarri skýrslu heitir Akur í Austur – 

Húnavatnssýslu en búið hlýtur drjúgar tekjur af veiðihlunnindum. Þrír 

mismunandi kostir voru hafðir til útreikninga á raundæminu.  

1. Fyrsti kosturinn var að taka við sauðfjárbúinu án þess að taka tillit 

til veiðitekna.   

2. Annar kosturinn var að taka við búinu og taka tillit til veiðitekna. 

3. Þriðji kosturinn var að taka við búinu og um leið vinna að stækkun 

á bústofni. Hér var þó ekki reiknað með veiðitekjum. 

Allir þrír kostirnir voru reiknaðir út með sama hætti. Byrjað var á að 

finna vegið meðaltal fjármagnskostnaðar. Niðurstaðan úr þeim útreikningum 

var notað sem afvöxtunarstuðull fyrir hreint núvirði. Þá voru innri vextir 

fundnir og að lokum gerð næmnigreining. 

• Ef fyrsti kosturinn er tekinn fyrir þá sýndi hann jákvætt hreint núvirði 

með afvöxtunarstuðulinn 7,04%. Innri vextirnir voru örlítið hærri en 

rúm 8% sem er jákvætt. Næmnigreiningin sýndi þó að lítið mætti 

breytast til að hreint núvirði myndi breytast yfir í neikvæða niðurstöðu.  

• Annar kosturinn var á svipuðum nótum, en þótti þó sýna heldur betri 

útkomu. Hreint núvirði var hærra en í fyrri kosturinn og sama má segja 

um innri vexti. Einnig sýndi niðurstaða næmnigreiningarinnar að 

fjárfestingin var sterkari gagnvart breytingum, þ.e.a.s. hún þoldi betur 

neikvæðar breytingar s.s. lækkun á tekjum. 

• Þriðji kosturinn var heldur lakari en fyrri tveir. Sú fjárfesting sýndi fram 

á neikvætt hreint núvirði og innri vextirnir reyndust lægri en 
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afvöxtunarstuðullinn. Þó sýndi næmnigreiningin að lítið þurfti að 

breytast til að fá jákvætt hreint núvirði, t.a.m. ef tekjur myndu hækka 

um 10% þá væri niðurstaðan jákvæð. Aftur á móti þýddi það að engar 

aðrar stærðir sem hafa áhrif á núvirðið máttu breytast. Eins og áður 

segir voru veiðitekjur ekki reiknaðar með í dæmið en þær höfðu 

hækkað tekjurnar en vitaskuld um leið hækkað höfuðstólinn, þ.e. 

fjárþörf í upphafi.  

Það er ljóst að framlag ríkisins til sauðfjárræktar er gríðarlega mikilvægt og 

endurspeglar það að mörgu leyti raunveruleikann innan greinarinnar. Eftir 

úrlausn á þessari skýrslu er það mat skýrsluhöfundar að umhverfið í íslenskri 

sauðfjárrækt væri öllu verra ef framlagsins nyti ekki við. Gæðastýring í 

sauðfjárrækt sem byrjað var að innleiða upp úr síðustu aldamótum má 

skilgreina sem hvatakerfi fyrir bændur til að vanda til verka og bæta sig í að 

rækta gott fé. Skýrsluhöfundur telur gæðastýringu mikilvægt skilyrði þess við 

að framleiða úrvals dilkakjöt og því ættu þeir bændur að huga vel að uppfylla 

kröfu gæðastýringar við framleiðslu.  

Helstu anmarkar verkefnisins er að sauðfjárbú eru mjög mismunandi og erfitt 

er að fullyrða hver skilgreiningin er á því. Niðurstaða skýrslunnar gefa því 

t.a.m. ekki skýra mynd á bú þar sem annarskonar búgrein er rekin samhliða 

sauðfjárrækt, þó sú grein væri ekki mikil umfengis. Jafnframt er erfiðara að 

heimfæra niðurstöðurnar á býli sem stunda svokallaðan áhugabúskapa, en 

slíkur búskapur er í töluverðum mæli hér á landi. Þar af leiðandi ef heimfæra á 

þessa niðurstöðu á önnur bú þá verður það bú að vera mjög svipað í sniðum.   

Erfitt er sem áður að leggja fingurinn nákvæmlega á hversu fýsilegt er að taka 

við íslensku sauðfjárbúi í dag en ljóst er að áhugasamir ættu síður en svo að 

vera smeykir við að kanna þennan möguleika.  
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11 Lokaorð 
Eins og áður segir er umhverfi í sauðfjárrækt á Íslandi að mörgu leyti litað með 

fjárframlagi frá ríkinu og eru skiptar skoðanir í íslenska þjóðfélaginu á þeim. 

Mörgum finnst eðlilegast að reka sauðfjárbú með sama hætti og hvert annað 

framleiðslufyrirtæki. Margt er þó ólíkt með að framleiða lifandi verur og dauða 

hluti, þar með er nær ógerlegt að nálgast þessi tvö framleiðsluferli með sama 

hætti. Til að mynda er hefur veðurfar gríðarlega mikil áhrif á sauðfjárrækt en 

lítil sem engin áhrif á framleiðslu á húsgögnum. Það á sérstaklega við hér á 

Íslandi enda veðurfar síbreytilegt. Skemmst er segja frá óveðrinu sem skall á í 

september síðastliðnum. Enn er ekki vitað fyrir víst hve mikið tjón hlaust af 

vegna þess en nokkur þúsund fjár fennti í kaf. Þar fyrir utan er með öllu 

ólöglegt að umgangast lifandi dýr með sama hætti og dauða hluti enda gæti slík 

umgengni farið langt yfir siðferðismörk.    

Til að eðlileg sauðfjárrækt geti átt sér stað og þróast á jákvæðan máta þarf að 

huga vel að skilyrðunum til þess. Umræða um sjálfbærni verður sífellt háværari 

og mikilvægt að hafa hana til hliðsjónar. Rannsóknir hafa sýnt að sjálfbærni í 

sauðfjárrækt henti mjög vel og bætir það ræktunina en gæðastýring í 

sauðfjárrækt ýtir undir sjálfbærni. 

Samkvæmt niðurstöðum úr þessari skýrslu má sjá að hægt er að taka við 

íslensku sauðfjárbúi í dag, þ.e.a.s. búið stendur undir sér. Aftur á móti er 

vænlegra að afla tekna utan búsins en sauðfjárbúskapur þykir heppilegur með 

öðru starfi þar sem daglegar vinnustundir ekki mjög margar, þó nokkrir árlegir 

álagstímar eigi sér stað. 
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