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Inngangur 
 
Hér áður fyrr erfðust býli í flestum tilvikum á milli kynslóða og þótti það sjálfsagður 

hlutur að börn tækju við af foreldrum sínum. Nú hafa tímarnir breyst og virðist 

áhuginn á að stunda búskap fara minnkandi. Hins vegar er það svo að áhuginn á 

búfræðinámi er mikill og fjöldi einstaklinga sem útskrifast frá Bændaháskólanum á 

Hvanneyri ár hvert. En hvert ert þá vandamálið, getur skýringin verið sú að 

einstaklingar hafa hreinlega ekki möguleika á því að hefja búskap í dag? Að það séu í 

raun fleiri sem vilja stunda búskap en geta?  

Það að byrja í búskap er hægara sagt en gert. Mörg bú standa ekki undir rekstrinum og 

þurfa bændur oftar en ekki að sækja tekjur utan bús. Búskapur gerir fáa ríka, það að 

eiga 300 kindur má í raun kalla áhugabúskap. Tekjurnar af búinu eru það litlar að 

erfitt er að reka bú og framfleyta fjölskyldu á þeim tekjum einum saman. 

Sveitarómantíkin virðist vera rík í landanum og leita margir aftur til uppeldisstöðvana 

í sveitum landsins á fullorðins árunum, en þó í flestum tilfellum eingöngu tímabundið. 

Það heillar fólk að eiga sér bústað út í náttúrunni, og ekki er það verra ef bústaðurinn 

er staðsettur við æskustöðvarnar. Margir vilja eiga möguleika á því að komast í sveit 

en færri eru tilbúnir að leggja á sig þá vinnu og ábyrgð sem því fylgir að vinna og búa 

í sveit. Það er þó enn til ungt fólk sem á sér þann draum að stunda búskap, og eldra 

fólk sem er tilbúið til að selja á viðráðanlegu verði. En hvað er það við sveitina sem 

heillar? Hvers vegna fara ungir einstaklingar út í það að stunda vinnu sem þeir vita í 

mörgum tilfellum fyrir fram að verður streð út lífið?  

 

Rannsakandinn hefur sjálf starfað sem sauðfjárbóndi í um fjögur ár og búið í sveit allt 

sitt líf. Á þessum fjórum árum hafa vaknað margar spurningar um bændasamfélagið. 

Það er erfitt að komast inn í búskapinn og afkoma bænda er lítil. Því er erfitt að kaupa 

sig inn í bú ef tekjurnar duga ekki fyrir skuldunum. Einstaklingar sem hafa ekki 

tækifæri á því að ganga inn í bú hjá foreldrum eða ættmennum, eiga oftar en ekki 

erfiðara með að byrja búskap. En einnig fylgja því ýmsir vankantar að taka við af 

ættmennum. Þar sem rannsakandinn stundar búskap hefur lítið verið um nýliðun og 

því fáir sem eru að ganga í gegnum það sama á þeim stað.   

Þessi ritgerð er því til að svala forvitni rannsakanda og vonandi annarra um aðstæður, 

reynslu og viðhorf ungra bænda. En einnig um samfélagslega og efnahagslega stöðu 
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þeirra, hvernig hún hefur áhrif á ákvarðanatöku. Skoðuð verður búseta í strjálbýli 

landsins frá 1991-2011 út frá gögnum Hagstofu Íslands, með kynja- og 

aldursskiptingu í huga. Einnig verður skoðuð nýliðun í landbúnaði út frá gögnum frá 

Bændasamtökum Íslands og Bændaháskólanum á Hvanneyri. 

Hvað er ungur bóndi? Rannsakandi skilgreinir ungan bónda á eftirfarandi hátt: 

Einstaklingur undir fertugu sem hefur ekki stundað búskap lengur en 10 ár.  

Rannsakandi leitaði til máttar fésbókar og auglýsti eftir viðmælendum. Voru 

viðbrögðin góð og komu margar ábendingar um kröftuga unga bændur sem voru til í 

að veita viðtal. Rannsakandinn kom sér í samband við einstaklingana, útskýrði 

verkefnið betur og óskaði eftir viðtali. Allir tóku vel í hugmyndina og sýndu 

verkefninu mikinn áhuga. Útkoman voru fimm pör frá fjórum mismunandi svæðum á 

landinu. 

Ritgerð þessi byggir á skjalarýni og eigindlegri frumrannsókn sem fólst í viðtölum við 

fimm pör ungra bænda. Gengið var út frá tveimur megin spurningum. Hvernig er að 

vera ungur bóndi og hvers vegna býrðu í sveit. Framkvæmd rannsóknarinnar og 

eftirfylgni fór fram í febrúar og fram í maí 2014. 
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1. Aldurs- og kynjaskipting í sveitum landsins 
 
Hér á árum áður erfðust býli á milli kynslóða og þótti sjálfsagður hlutur að börn tækju 

við af foreldrum sínum. Nú hafa tímarnir breyst, áhuginn á að stunda búskap virðist 

hafa farið minnkandi og þéttbýlið virðist heilla unga fólkið frekar en grænar grundir. 

Eða er staðan orðin sú að áhuginn er til staðar en ekki er í boði fyrir hvern sem er að 

hefja búskap. Margir vilja eiga möguleika á því að komast í sveit og jafnvel eiga þar 

sumarbústað en fæstir eru tilbúnir að leggja á sig þá vinnu og ábyrgð sem því fylgir að 

stunda búskap.  Hér á eftir verður annars vegar farið yfir aldurs- og kynjaskiptingu í 

strjálbýli landsins út frá tölum Hagstofunnar og hins vegar aldurs- og kynjaskiptingu 

félaga í Bændasamtökum Íslands.  

 

1.1. Kynjahlutföll í strjálbýli Íslands 
 
Unnið var upp úr gögnum frá Hagstofu Íslands um kynjahlutföll og aldursdreyfingu í 

strjálbýlum sem eru skilgreind sem svæði með undir 200 íbúum. Skoðað er hvort 

karlar eða konur séu fjölmennari í einum landshluta en öðrum og hvort staðan hafi 

breyst síðustu 20 ár. 

 

 
Mynd 1 – Búseta karla og kvenna í strjálbýli eftir landshlutum 1991 og 2011. Heimild Hagstofa 
Íslands. 
 
Mynd 1 sýnir búsetur karla og kvenna í strjálbýli eftir landshlutum árin 1991 og 2011. 

Karlar eru í öllum landshlutum og bæði árin fleiri. En munurinn er samt sem áður 

ekki mikill. Eins og sést vel á þessari mynd hefur fólki farið fækkandi í öllum hlutum 

landsbyggðanna. 
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Konum og körlum hefur fækkað í strjálbýli undanfarin 20 ár. Körlum fækkaði úr 

10.604 árið 1991 í 8.341 árið 2011. Konum hefur fækkað minna eða úr 8.970 árið 

1991 í 7.305 árið 2011. Þó svo konum hafi fækkað minna en körlum eru þær samt 

sem áður færri en þeir árið 2011. Staðan er sú sama árið 1991 og 2011 í röðun 

landshlutana, fæst á Vestfjörðum en fjölmennast á Suðurlandi. Enginn landshluti 

tekur mikla dýfu í fjölgun eða fækkun en allstaðar fækkar fólki. 

 

1.2. Aldursdreyfing í strjálbýli Íslands 
 
Heyrst hafa raddir um að unga fólkið okkar sé að flýja sveitirnar og bíða ólm eftir því 

að komast í burtu. Eldra fólk sem vill selja jarðir sínar getur ekki selt því engin er til 

að taka við. Í grein Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur og Hjördísar Sigursteinsdóttur 

(2009, bls. 31) kemur fram að fólki í sveitum hefur fækkað og að það séu frekar 

konurnar sem flytja, þá aðallega konur á aldrinum 20–29 ára. Í þessum kafla verða 

notuð gögn frá Hagstofu Íslands og skoðað hvernig aldursdreifingin er í strjálbýli 

landsins.  Hvort hún sé meiri nú á dögum en hún var fyrir 20 árum síðan. 

 

 
Mynd 2 – Heildar fjöldi karla og kvenna eftir aldri árin 1991 og 2011. Heimild Hagstofa Íslands. 
 
 
Hér má sjá heildar fjölda í öllum aldurshópum árin 1991 og 2011.  Fækkunin er mest í 

aldurshópnum 26-45 ára og aukning kemur fram í einum aldurshóp, 46-66 ára. 

Minnsti munurinn á milli ára er í hópnum 67 ára og eldri. Þessi mynd gefur skýra 

mynd af hækkun meðalaldurs í strjálbýli landsins. 
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Mynd 3 - Drengir 0-5 ára 1991 í samanburði við drengi 20-25 ára 2011. Heimild Hagstofa Íslands. 
 
 
Mynd 3 sýnir muninn á fjölda 0-5 ára drengja árið 1991 og svo sama kynslóðahóp 20 

árum seinna eða 20-25 ára. Á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi vestra, 

Norðurlandi eystra og Austurlandi hefur fækkað í kynslóðahópnum. Áhugavert væri 

að skoða ástæður þessa að Suðurlandið stendur nánast í stað, hvort unglingar séu að 

flytja seinna að heiman á Suðurlandi og hvort þar séu fleiri tækifæri í heimabyggð. 

Eða hvort karlmenn á þessum aldri séu að flyta inn í landshlutan. 

 

 
Mynd 4 - Stúlkur 0-5 ára 1991 í samanburði við stúlkur 20-25 ára 2011. Heimild Hagstofa Íslands. 
 
 
Mynd 4 sýnir muninn á fjölda 0-5 ára stúlkna árið 1991 og sama kynslóðahóp 20 

árum seinna eða 20-25 ára. Mesta fækkunin hjá stúlkunum er á Norðurlandi eystra og 

minnst á Suðurlandi. Hlutfallsleg fækkun er þó mest á Vestfjörðum. Hérna erum við 

að sjá meiri fækkun milli ára í öllum landshlutum en hjá drengjunum. 
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Tölurnar sína að aldur íbúa í strjálbýli fer greinilega hækkandi, í öllum landshlutum 

hefur fjölmennasti aldurshópurinn elst. Ungt fólk á landsbyggðinni er á undanhaldi, 

einstaklingar á aldrinum 25-45 ára voru fjölmennastir árið 1991 en árið 2011 var 

aldurshópurinn 46-66 ára orðinn fjölmennastur. Greinileg fækkun er í strjálbýlinu og 

hækkandi meðalaldur bendir til þess að unga fólkið er enn að sækja í þéttbýlið eins og 

það hefur gert undanfarna áratugi. Aldur íbúa dreifbýlis fer hækkandi, erfitt er að 

ákvarða nákvæmlega hvað veldur því og sennilega eru það margir hlutir sem koma 

þar að. Unga fólkið sækir í meiri menntun af ýmsu tagi og vinnu í samræmi við hana, 

færri eru tilbúnir að leggja á sig þá vinnu sem felst í því að vera bóndi. Erfitt er að 

byrja búskap nú á dögum og í raun nánast ómögulegt nema með góðri hjálp, sem felst 

oftar en ekki í því að tekið er við af eldri ættingja sem selur á lágmarks verði. Eða að 

bændur fái hjálp við bústörfin svo annar eða báðir aðilar geta unnið aðra vinnu líka, 

eins og fram kemur síðar í þessari ritgerð. Oft er farin sú leið að keyptur er til að byrja 

með hluti af búinu til dæmis bústofn og vélar,  síðan keyptar byggingar og jörð 

einhverjum árum seinna. Þetta veldur því að ungi bóndinn stendur lengi í skuld við 

þann sem hann tekur við af, lengur en ef hann hefði haft möguleika á því að kaupa allt 

búið strax í upphafi. Þetta gæti fælt margan manninn frá því að byrja búskap, flestir 

vilja vera sjálfstæðir í þessum málum og oft vill eigandinn líka geta selt allt strax en 

ekki yfir langt tímabil. En það að byrja búskap er dýrt og nánast ógjörningur án þess 

að taka það í skrefum. 

 

1.3. Félagsmenn í Bændasamtökum Íslands 
 
Í skýrslunni Eignarhald kvenna í atvinnurekstri og landbúnaði (2005, bls. 50-51) 

segir að árið 2003 hafi verið 4152 einstaklingar skráðir bændur. Konur voru þá 1438 

og karlar 2714 eða 65% karlar og 35% konur. Flestir voru í aldurshópnum 46-50 ára. 

Tölur frá Bændasamtökum Íslands síðan 2010 gefa til kynna að skráðum bændum 

hafi fjölgað um 1651 einstaklinga frá árinu 2005. Samtals voru 5803 bændur skráðir í 

Bændasamtök Íslands árið 2010. Ekki er vitað nákvæmlega hvers vegna þessi fjölgun 

er, því vart hefur fjölgað í bændastéttinni. Ástæður gætu verið þær að aukið og bætt 

skýrsluhald í landbúnaði hafi leytt til fleiri skráninga í Bændasamtökin. Eða að þeir 

bændur sem hafa byrjað búskap undanfarin ár hafi allir skráð sig í Bændasamtökin 

(Sigurður Eyþórsson, 2014a).   
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Mynd 5 - Aldur félaga í Bændasamtökum Íslands 2010. 
 
 
Mynd 5 sýnir aldur félaga í Bændasamtökum Íslands 2010. Flestir eru 

félagsmennirnir á milli 51-60 ára og er meðalaldur félagsmanna 57,6 ár. Árið 2003 

voru flestir skráðir bændur á aldrinum  46-50 ára.  

 

 
Mynd 6 - Kynjaskipting félaga í Bændasamtökum Íslands 2010. 
 
 
Mynd 6 sýnir kynjaskiptingu félaga í Bændasamtökum Íslands 2010. Þá voru karlar 

3981 eða 68,6% og konur 1822 eða 31,4%. Bæði körlum og konum hefur fjölgað en 

karlar eru en mun fleiri og orðnir 68,6% af heildar fjöldanum í samanburð við 65% á 

árinu 2003 (Sigurður Eyþórsson, 2014a).  
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frá Bændasamtökunm, því gæti verið einhver skekkja. Þó svo tölurnar sýni að það 

virðist vera fjölgun í hópi bænda frá 2003 gefa þær tölur ekki fullkomlega skýra 

mynd. Undan farin ár hefur skýrsluhald bænda aukist og mætti því draga þá ályktun 

að fleiri bændur hafi skráð sig í samtökin. Því er varhugavert að draga of miklar 

ályktanir út frá tölunum einum saman. Eins og segir hér að ofan þá er ekki skylda að 

vera félagsmaður í Bændasamtökunum til að stunda landbúnað og því gætu starfandi 

bændur verið fleiri en tölur segja til um. Engin lögformleg skilgreining er til á því 

hver telst vera bóndi og þar af leiðandi er engin tæmandi skrá til.  

2. Nýliðun í landbúnaði 
 

Ég held við ættum stundum að hlusta aðeins betur, á hugrenningar þeirra, 

sem erfa skulu land, því kannski er næsta kynslóð, kynslóðin sem getur, 

komið fram með svörin, þar sem sigldum við í strand (Vilhjálmur 

Vilhjálmsson, e.d.). 

Þennan áhugaverða texta eftir Vilhjálmur Vilhjálmsson söng hann í laginu Labbaði ég 

í bæinn.  Með þessum orðum lýsir hann því sem margir nýliðar í landbúnaði og 

öðrum greinum, hafa barist við öldum saman. Það er erfitt að hefja búskap og viðhorf 

eldri einstaklinga í landbúnaðarsamfélaginu getur oft á tíðum verið neikvætt í garð 

yngri bónda. Nýliðar í landbúnaði eru orkumikið, áhugasamt og nýjunga gjarnt 

hugsjóna fólk með ákveðna framtíðarsýn. Þau vilja ekkert frekar en að byggja upp 

arðbærilegt bú sem framfleytir þeim og fjölskyldum þeirra. En vankantarnir eru 

margir og það er erfitt að hefja búskap. Ungir bændur mæta sumir hverjir svartsýni frá 

eldri bændum þegar þeir ákveða að hefja búskap. Mögulega má rekja ástæðuna til 

þess að eldri bændur hafa stritað við búskapin í mörg ár og vilja ekki að ungt fólk geri 

það líka. Í raun má segja að ungir bændur skiptist í tvær stéttir, þeir sem geta gengið 

inn í bú foreldra eða skyldmenna, og þeir sem hafa ekki þann möguleika og þurfa að 

byrja á núll punkti. Í viðtölum mínum við unga bændur var þessi staðreynd mikið 

áhyggjuefni hjá viðmælendunum. Þrjú af þeim fimm pörum sem voru viðmælendur 

mínir hófu búskap á jörð sem þau höfðu ekki haft neina tengingu við. Öll höfðu þau 

lent í basli við að hefja búskap og voru aðal vandræðin peningamál, að fá lán hjá 

lánastofnunum til að byrja búskapinn og að hafa efni á að reka búið. En þrátt fyrir 

orðróm fækkun í landbúnaði þá er augljóst að ekki vantar áhugann. Tölur frá 
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Bændaháskólanum á Hvanneyri sýna að mikill fjöldi nemenda hefur útskrifast úr 

búfræði og búvísindum síðustu ár. 

Mynd 7 - Heildarfjöldi útskrifaðra nema frá Bændaháskólanum á Hvanneyri 2001-2013. 
 
Alls hafa 405 nemendur útskrifast frá skólanum á árunum 2001-2013. Úr staðarnámi í 

búfræði hafa útskrifast 255 einstaklingar, úr fjarnámi í búfræði hafa 44 útskrifast. 

Einnig hefur hópur eða 85 manns útskrifast úr búvísindum. Úr búvísindum til 

meistarnáms hafa 15 manns útskrifast. Frá búvísindabraut með kandídatspróf hafa 6 

einstaklingar útskrifast.  Tölurnar sýna að áhuginn á námi í búfræði og búvísindum er 

greinilega mikill og er mikil aðsókn í fjarnám af starfandi bændum (Þórunn Edda 

Bjarnadóttir, 2014). 
 
En hvernig stendur þá á því að meðalaldur í strjálbýli hefur hækkað. Er það ekki ungt 

fólk sem sækir í búfræði- og búvísindanám? Eða er möguleg ástæða sú að það er erfitt 

að hefja búskap nema með mikilli aðstoð? Eru færri einstaklingar sem komast að á 

búum en vilja?   

Hér á eftir verður fjallað um nýliðun í landbúnaði, skoðuð er staðan út frá 

sauðfjárrækt og mjólkurframleiðslu. Hvernig nýliðunin hefur verið í þessum tveimur 

greinum undanfarin ár. Einnig verða skoðaðir nýliðunarstyrkir sem hafa nýlega verið 

teknir í notkun. 

 

2.1. Sauðfjárrækt 
 
Árið 2010 var sett af stað stefnumótunarverkefni á vegum Landssambands 
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sauðfjárbænda. Markmið þessa verkefnis eru að vinna í því að rekstur sauðfjárbúa  

skili arði og að bændur muni geta greitt sér laun, sambærileg öðrum stéttum. Lögð er 

áhersla á að lækka kostnað við framleiðslu og auka tekjur af hverri kind.  

Samkvæmt Stefnumótun landssamtaka sauðfjárbænda til 2015 (Landssamtök 

sauðfjárbænda, 2011) þarf ekki síst að auka rekstrarvitund bænda og samstarfsaðila,  

en einnig að viðhalda því að  

[g]reinin verði mikilvæg grunnstoð í atvinnulífi dreifðari byggða 

landsins, varðveiti og nýti gæði landsins með sjálfbærum hætti, tryggi 

innlendum neytendum gæðavöru á hagstæðu verði og skili verulegum 

gjaldeyristekjum (Landssamtök sauðfjárbænda, 2011). 

Á Íslandi í dag eru um 2100 sauðfjárbú sem leggja inn afurðir á hverju ári. Á flestum 

búum stundar annar aðilinn vinnu utan búsins og í einhverju tilviki eru það báðir.  

Oftast er þó sauðfjárrækt stunduð með öðrum búgreinum því lítið er að hafa upp úr 

henni einni og sér. 

Skráðir sauðfjáreigendur eru ríflega 2.600. Meðalfjöldi á hvern eiganda er nú 

181. Þessi tala hefur hækkað um 35% frá aldamótum. Þarna eru taldir með 

allir sem eiga kindur, en sumir eru aðeins með fé í tómstundum og eiga fáa 

gripi (Landssamtök sauðfjárbænda, 2013). 

Stjórnvöld hafa gripið til ýmissa aðgerða undanfarin ár til að auka hagkvæmni og 

samkeppnishæfni í sauðfjárbúskap.  Stutt hefur verið við bændur sem hafa hætt 

búskap, keypt hefur verið upp greiðslumark og verslun með greiðslumark leyfð 

(Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2004, bls. 104). Markmið ríkisins er að 

skapa jafnvægi á milli sölu sauðfjárafurða og framleiðslu afurðanna. Vinna í því að 

framleiðslan á afurðinni sé ekki dýrari en upphæðin sem bóndinn fær fyrir afurðina.  

Árið 2008 var nýliðunarstyrkur í sauðfjárrækt tekinn í notkun. Markmið með 

styrknum er að aðstoða nýliða við að hefja búskap. Í verklagsreglum um úthlutun 

bústofnskaupastyrkja til frumbýlinga í sauðfjárrækt segir í 1. Grein:  

Samkvæmt samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 25. janúar 2007 og 

breytingu á honum frá 18. apríl 2009 skal árlega verja fjármunum til nýliðunar 
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í stétt sauðfjárbænda, í formi styrkja til bústofnskaupa, bæði til frumbýlinga og 

við ættliðaskipti á bújörðum. Fjármunirnir eru hluti af liðnum „Nýliðunar- og 

átaksverkefni“ í samningnum og miðast við 43,75% af fjárhæð hans eins og hún 

er hverju sinni (Verklagsreglur Bændasamtaka Íslands um úthlutun 

bústofnskaupastyrkja til frumbýlinga nr.30/2014). 

Á árunum 2008-2013 fengu 131 bú nýliðunarstyrki í sauðfjárrækt, en styrkirnir voru 

fyrst teknir upp í ársbyrjun 2008 (Sigurður Eyþórsson, 2014b). Nýliðunarstyrkurinn er 

einnig veittur við fjölgun í bústofni um 50 ær eða fleiri. Styrkurinn er mikil hjálp fyrir 

einstaklinga sem eru að taka sín fyrstu skref í búskap. Erfitt er að hefja búskap, 

sauðfjárbúskapur gefur lítið af sér en jarðir og bústofnskaup eru dýr, svo ekki sé talað 

um allan annan kostnað sem fellur til, s.s áburðakaup, ræktun á túnum og viðhald á 

húsum og vélum. Því er þetta góð leið hjá ríkinu til að koma til móts við einstaklinga 

sem vilja fara út í búskap. Sauðfjárrækt hefur verið á undanhaldi undanfarna áratugi 

og gríðarleg fækkun hefur verið í innlögðum afurðum.  

Mynd 8 - fjöldi sauðfjár á Íslandi 1980-2008.  

Árið 1990 voru hátt í 3000 framleiðendur sem lögðu inn afurðir en árið 2003 hafði 

þeim fækkað í 1900 (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2004, bls. 87). 

 

2.2. Mjólkurframleiðsla 
 
Í 1. grein verklagsreglna um úthlutun bústofnstyrkja til frumbýlinga í 

mjólkurframleiðslu segir:   
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Einstaklingur eða lögaðili getur sótt um framlög samkvæmt reglum þessum að 

fjárhæð allt að 5 milljónir króna við upphaf búskapar. Heimilt er að skipta 

útgreiðslu framlags á tvö ár. Aðili eða lögaðili sem hann á meiri hluta í getur 

aðeins fengið framlag um stuðning við nýliðun í mjólkurframleiðslu einu sinni 

á búskapartíð sinni. Hjón og sambýlisfólk teljast einn aðili í skilningi þessara 

reglna (Verklagsreglur Bændasamtaka Íslands um stuðning við nýliðun í 

mjólkurframleiðslu nr. 776/2013). 

Nýliðunarstyrkir í mjólkurframleiðslu hafa verið veittir síðustu tvö ár,  2012 og 2013. 

Árið 2012 komu inn 20 umsóknir,  12 aðilar voru samþykktir og fengu styrk. Árið 

2013 komu inn 8 umsóknir,  7 aðilar fengu nýliðunarstyrk (Guðrún S. Sigurjónsdóttir, 

2014). 

 

Á árunum 1980–2003 fækkaði mjólkurframleiðendum um 61% en samt sem áður 

jókst meðalinnleggið um 157%. Þetta bendir til þess að þó búum hafi verið að fækka 

hafa þau að sama skapi verið að stækka. Mikið af búum eru orðin verulega stór og þó 

nokkuð er um að fyrirtæki eins og Lífsval eigi jarðirnar og reksturinn. Ábúendur eru 

þá í raun vinnumenn eða verktakar fyrir stóru fyrirtækin (Sigurður Jóhannesson og 

Sveinn Agnarsson, 2004, bls. 63). 

 

Árið 2009 hóf Landssamband kúabænda stefnumörkun fyrir nautgriparækt á Íslandi í 

samstarfi við Auðhumlu. Stefnumörkunin gildir til ársins 2021. Helstu markmiðin eru 

að tryggja stöðu nautgriparæktar á Íslandi, að starfsmenn greinarinnar geti greitt sér 

laun og starfskilyrði séu góð, að samkeppnishæfni greinarinnar sé góð og að vinnan 

hafi mælanleg markmið (Landssamband kúabænda, 2011). 

Í dag eru tæplega 700 greiðslumarkshafar starfandi í mjólkurframleiðslu á Íslandi 
(Landssamband kúabænda, 2011). Áhugi hjá ungu fólki til að hefja kúabúskap virðist 

vera mikill þrátt fyrir fækkun búa undanfarna ártugi. Það eru ýmsir þættir sem gætu 

útskýrt áhuga einstaklinga að hefja búskap. Nýliðarnir eru bjartsýnir fyrir komandi 

tíð, sveigjanlegur vinnutími og nálægð við náttúruna heillar þá (Sigurður Jóhannesson 

og Sveinn Agnarsson, 2004, bls. 59). 

Í BA ritgerð Helga Elí Hálfdánarsonar (2012) greinir hann frá nýliðun í landbúnaði. 

Þar kemur fram að meðalaldur einstaklinga sem hefja búskap er á svipuðu reki og 
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meðalaldur starfandi bænda, en þetta bendir á það hversu erfitt er fyrir ungt fólk að 

hefja búskap.  Niðurstöður hans sýna einnig hversu lítið eru um nýliðun í landbúnaði 

og að algengt sé að einstaklingar hætti búskap og engin taki við rekstrinum. Þó fólk 

hætti búskap flytur það ekki endilega í burtu af jörðinni. Í einhverjum tilfellum leiðir 

það til þess að hús og mikið af túnum liggja undir skemmdum vegna lítils viðhalds og 

lítillar notkunar. 

Það er erfitt að hefja kúabúskap, hátt jarðarverð og hátt verð greiðslumarks í 

mjólkurframleiðslu leiðir til minni nýliðunar. Í sauðfjárbúskapnum má svipaða sögu 

segja nema hvað afkoman er átakanlega lítil og að þeim sökum erfitt að hefja búskap. 

Þrátt fyrir alla þessa vankanta, eru samt sem áður einstaklingar sem vilja það eitt að 

vera bóndi. Áhuginn fyrir sveitinni er þeim í blóð borin eða þau geta ekki hugsað sér 

annað starf en að vera í sveit. Í næstu köflum hér á eftir verður skýrt frá niðurstöðum 

viðtala við nokkra einstaklingar sem allir eru nýliðar í landbúnaði. Ekkert þeirra hefur 

starfað sem bóndi í meira en 10 ár. Þau nefna hversu erfitt það er að komast inn í 

landbúnaðarsamfélagið og svartsýnis viðhorf frá bændum gangvart 

landbúnaðarsamfélaginu og nýliðun. En síðast en ekki síst muninn á þeim sem hafa 

möguleika á að ganga inn í bú og þeirra sem hafa það ekki en eiga sér þann draum 

heitastan að búa í sveit með sauðfé á beit. 
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3. Eigindleg frumrannsókn: Viðtöl við unga bændur 
 
Undanfarin fjögur ár hefur rannsakandi starfað sem sauðfjárbóndi. Er alin upp í sveit 

og þekkir fátt annað en að skottast um grænar grundir. En það að vera alin upp í sveit 

gefur þér ekki endilega rétta mynd af því hvernig nákvæmlega starf bóndans er. 

Einstaklingar sem koma ekki úr sveit og þekkja lítið til, átta sig kannski enn síður á 

því hvað það er sem felst í því að vera bóndi. Margar mýtur um bændur hafa heyrst, 

þeir séu svo ríkir, þeir geri ekki neitt og vinni bara þegar þeim henti. Vinna bóndans 

er mikil og eru flestir bændur að allan daginn. Þó það sé vissulega munur á milli búa 

og árstíða. Starfandi bóndi fær ekki sex vikna frí á hverju sumri eins og margir 

vinnandi einstaklingar. Sumar bóndans er uppbókað í vinnu og oft mun meira að gera 

hjá flestum bændum á þeim tíma en yfir veturinn. Ár bóndans er álagsskipt, sumir 

mánuðir eru rólegir aðrir yfirbókaðir og stundum er erfitt að komast yfir allt sem gera 

þarf.  Vinna bónda er mikil og erfið en einstaklega gefandi. Það er frelsi að ráða sér 

sjálfur, þó svo að þinn vinnutími ráðist að mestu af þörfum dýranna.  

 

Margir bændur í dag þurfa að vinna utan bús til að drýgja tekjur sínar. Það að vera 

sauðfjárbóndi með 400 kindur dugar skammt til þess að framfleyta fjölskyldu og reka 

búið. Því er það oft annar aðilinn eða báðir sem vinna með búinu. Þessa staðreynd 

virðast nýliðar í landbúnaði meðvitaðir um þegar þeir ákveða að hefja búskap. Margir 

þeirra reikna með að það muni alltaf annar einstaklingurinn vera í annari vinna með 

búskapnum. Það er sorgleg staðreynd að einstaklingur sem rekur fyrirtæki sé 

tilneyddur að vinna aðra vinnu meðfram rekstrinum. Því reksturinn sem er rúmlega 

full vinna gefur of lítið af sér. Viðtölin sem greint verður frá hér á eftir, sýndu að í 

flestum tilfellum er það konan sem vinnur utan búsins. Í sumum tilfellum vinna báðir 

einstaklingar utan búsins. Í þeim tilfellum reiknar konan með að vinna alltaf með 

búskapnum og að maðurinn vinni eingöngu heima við.  

 

3.1 Framkvæmd rannsóknar og kynning á viðmælendum 
 
Tekin voru fimm eigindleg viðtöl við tíu einstaklinga, eða fimm pör bænda. Öll eru 

þau undir fertugu og hafa starfað sem bændur í minna en 10 ár. Flest viðtöl voru tekin 

heima hjá viðmælendunum en eitt viðtal var tekið í Háskólanum á Akureyri. Í 
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ritgerðinni verða viðmælendur skilgreindir sem viðmælendur 1, 2, 3, 4 og 5, karl og 

kona eftir því sem við á. Í leit sinni að viðmælendum leitaðist rannsakandi eftir því að 

viðmælendur væru ekki allir búsettir í sama sveitafélagi til að fá víðari mynd af stöð 

ungra bænda á Íslandi í dag. 

Viðmælendur 1 

Par með blandaðan búskap og er áherslan á mjólkurframleiðslu. Einnig hafa þau leigt 

út herbergi fyrir ferðamenn sem gengur vel. Jörðina sem þau búa á í dag keyptu þau 

án þess að hafa nokkra tengingu við hana. Þau hafa starfað sem bændur í að vera tvö 

ár. Maðurinn er alin upp í sveit og hafði unnið mikið í sveit áður en hann gerðist 

bóndi. Konan hafði enga tengingu við sveit og ætlaði sér aldrei að verða bóndi. Konan 

vinnur í hlutastarfi utan bússins til að drýgja tekjur búskapsins. Maðurinn vinnur 

eingöngu heima við. Framtíðarplan þeirra er að þau geti bæði unnið heima við og 

þurfi ekki aðrar tekjur til að framfleyta fjölskyldunni og reka búið. Þau hafa hvorugt 

menntun sem tengist búskapnum. 

Viðmælendur 2 

Par með sauðfjárbúskap sem telur um 400 kindur.  Höfðu hvorugt tengingu við 

jörðina sem þau búa á í dag og er hvorugt þeirra alið upp í sveit. Þau hafa þó bæði 

verið mikið í sveit frá barnsaldri. Maðurinn hefur alltaf stefnt að því að verða bóndi. 

Hann er með menntun í búfræði og í búvísindum frá Bændaháskólanum á Hvanneyri, 

konan er í kennaranámi en stundaði einnig nám á Hvanneyri. Þau hafa leigt jörðina 

sem þau búa á og stundað búskap í tæp þrjú ár. Stefnan er að kaupa jörðina og fjölga 

bústofninum einn daginn ef öll plön ganga upp. Þau vinna bæði utan bússins og reikna 

með því að það verði alltaf annað þeirra sem muni gera það, að öllum líkindum konan 

sem stefnir á að kenna með búskapnum.  

Viðmælendur 3 

Par með blandaðan búskap, kýr, kindur, hænur og ala upp nautgripi. Einnig eru þau 

með kornrækt og skógrækt og stefna á að byrja með jólatrjáarrækt. 

Mjólkurframleiðsla er þeirra aðaltekjulind.  Þau keyptu jörðina og bústofn af 

foreldrum konunar fyrir tæpu ári síðan.  Konan vinnur 100% vinnu utan búsins, bæði 

til að aukja tekjurnar en einnig segist hún ekki tilbúin að sleppa þeirri vinnu sem hún 

er í. Maðurinn er menntaður í búvísindum frá Bændaháskólanum á Hvanneyri og 
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konan er menntuð sem garðyrkjufræðingur. Þau eiga þann draum að fjölga í 

bústofninum og fá sér robot í fjósið. Eins og staðan er í dag er jörðin of lítil til að þola 

stærri bústofn, því er það draumur þeirra að kaupa aðra jörð og sameina við þeirra. 

Viðmælendur 4 

Par með sauðfjárbú sem telur um 700 kindur, hafa þó þann möguleika á að stækkað 

verði upp í um 900 kindur. Þau hafa einungis búið á jörðinni í nokkra mánuði, en 

höfðu stundað búskap í um átta ár annars staðar. Maðurinn er alinn upp í sveit og 

konan hefur haft mikla tengingu við sveit frá barnæsku. Þau höfðu hvorugt tengingu 

við jörðina sem þau búa á núna. Áður en þau fluttu höfðu þau bæði tekjur utan búsins. 

Hann vann sem verktaki og rúllaði fyrir aðra bændur og hún vann um tíma á 

öldrunarheimili. Í dag vinna þau bæði heimavið en hafa tekjur af ánni á landareign 

sinni. Þau segja þær tekjur koma sér mjög vel. Maðurinn er menntaður 

búfræðingurinn en hún stefnir á að fara í búvísinda nám. Þeirra framtíðarsýn er að 

fjölga ánum og hafa þau bæði land og húsakosti til þess. 

Viðmælendur 5 

Par með sauðfjárbú sem telur tæplega 300 fjár. Þeirra framtíðarsýn er að fjölga fénu 

upp í 600-700. Þau hafa starfað sem bændur á fjórða ár. Þau tóku við af foreldrum 

mannsins. Bæði eru alin upp í sveit en höfðu hvorugt stefnt á að stunda búskap. Þau 

keyptu bústofn og vélar og gerðu leigusamning um jörðina en stefna á að kaupa hana 

fljótlega.  Eins og er starfa þau bæði utan búsins, þar sem það er enn svo lítið að það 

stendur ekki undir rekstri og að framfleyta stórri fjölskyldu. Þeirra framtíðarsýn er sú 

að maðurinn geti unnið alfarið heima. Konan segist vera mjög ánægð sem 

sauðfjárbóndi en hún þurfi eitthvað meira með. Því stefnir hún á að starfa meðfram 

bústörfum og í dag er kennarastarfið heillandi. Hafa hvorugt menntun sem tengist 

búskapnum. En maðurinn stefnir á að fara í fjarnám í búfræði þegar hann minnkar við 

sig vinnuna utan búsins.  
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3.2 Af hverju býrðu í sveit? 
  
Eitt af því sem hefur vakið athygli rannsakandans undanfarin ár er ástæðan fyrir því 

að fólk velur að búa og starfa í sveit þrátt fyrir að vissa sé fyrir því að þessi 

starfsvettvangur muni ekki leiða til gróða eða auðveldrar vinnu. Einstaklingar ganga 

hreinlega inn í starfið með þá vitneskju um að mikið strit muni að öllum líkindum 

verða hluti af þeirra lífstíl. En hvað er það þá sem heillar við sveitina?  

Afhverju býrðu í sveit?  Þessi spurning var lögð fyrir viðmælendur og voru svörin 

áhugaverð. 

Viðmælendur 1 höfðu enga tengingu við staðinn, maðurinn er þó alin upp í sveit og 

hafði unnið sveitastörf eftir að hann komst á fullorðins aldurinn. Þeirra svar var 

einfalt, börnin og friðurinn var þeirra helsta ástæða fyrir að búa í sveit. En einnig litu 

þau á það að vera matvælaframleiðendur eftir 10 ár væri besta staðan sem þau gætir 

verið í. 

Við vorum bæði að vinna allan sólarhringinn, vorum ekkert með krakkana, 

vorum með fólk sem sá um börnin okkar, barnfóstrur. Þetta var eitthvað sem 

við vildum bara ekkert, vildum ekki lifa svona. Og einmitt þegar fólk var að 

spyrja afhverju við værum að gera þetta. Því fólk var að tala um að þið þurfið 

að vinna allan sólarhringinn, þurfið alltaf að vera á vaktinni. Væri svo mikil 

binding. Það er engin breyting. Ekki nokkur, í rauninni höfum við meira 

frjálsræði hérna. Höfum meira á milli handana hérna. Og það er miklu meiri 

binding að búa í þéttbýli vil ég meina. Viðmælendur 1- karlinn. 

Þó svo að viðmælendur 1 sjái ekki eftir þeirri ákvörðun sinni að hafa flutt í sveit þá 

var það aldrei planið hjá konunni. Hún hafði engan áhuga á sveitastörfum og gat ekki 

hugsað sér að búa í sveit. Sagðist vera ekta borgarbarn sem þoldi ekki lyktina af 

fötum barnana eftir sveitferð með skólanum. En eitthvað gerðist þó og þegar hún fór 

að fara með manni sínum í heimsókn í sveit og fá að vinna störfin þá vaknaði 

áhuginn. Hún segir sjálf að friðurinn og rómantíkin sé mikil í sveitinni og hún vilji 

hvergi annarstaðar vera. Börnin séu frjáls og þau hafi allan heimsins tíma til að vera 

með þeim. Því í sveitinni gengur öll fjölskyldan saman í verkin. Alla daga eru þau að 

gera eitthvað saman.  
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Viðmælendur 2, höfðu hvorug tengingu við staðin sem þau búa á. Hann er menntaður 

í búfræði og í búvísindum, hún er nemi í kennslufræðum. Hann vísaði í áhugann og 

vanann sem ástæðu fyrir því að þau stundi búskap. Maðurinn sagðist þó hafa stefnt á 

það allt sitt líf að verða bóndi. Eins og hjá viðmælendum 1 ætlaði konan aldrei að 

verða bóndi. Hans áhugi hafði þó smitast yfir á hana og sagðist hún hafa mikinn 

áhuga á búskapnum og í dag myndi hún hvergi annarsstaðar vilja vera. Búið er enn 

lítið og telur um 400 kindur. Þau vinna bæði utan bússins í dag og sinna búskapnum 

aðrar stundir.  

Þetta er hobby, við vinnum bæði úti af því að við höfum ekkert efni á öðru. 

Viðmælendur 2 – konan. 

Stefnan er að fjölga og að maðurinn geti unnið eingöngu heima fyrir. Hún stefnir þó á 

að vinna alltaf með búskapnum.   

 

Viðmælendur 3 tóku við af foreldrum hennar vorið 2013. Maðurinn segist alltaf hafa 

stefnt að því að verða bóndi. Hann er alin upp í sveit og hefur unnið í sveit alla tíð. 

Menntaður í búvísindum frá Hvanneyri. Hann vann hjá tengdaforeldrum sínum í mörg 

ár áður en hann tók við.  

 Þurfti bara að finna sér jörð og konu. Var alltaf ætlunin. Viðmælendur 3 - 

karlinn. 

Konan flutti ung að heiman og stefndi aldrei á að verða bóndi. Nú segist hún aldrei 

vilja flytja úr sveitinni. Hún er menntaður garðyrkjufræðingur og vinnur við það fulla 

vinnu. Segist ekki tíma að sleppa vinnunni þar sem pabbi hennar vinnur hjá þeim, en 

myndi hætta ef það breyttist.  Þau segja vinnuna þó vera meiri en þau hefðu gert sér í 

hugalund. Sérstaklega það sem snýr að öðru en að sinna skepnunum.  Þegar þau tóku 

við ákváðu þau að hafa alltaf aðra hverja helgi í frí til að komast aðeins í burtu og 

slaka á.   

Við erum alltaf í fríi aðra hverja helgi til að komast aðeins frá. Þá koma 

foreldrar okkar og mjólka. Eigum góða að. Margir sem koma að búskapnum 

hjá okkur. Viðmælendur 3 – karlinn.   
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Foreldrar þeirra beggja eru dugleg að koma og hjálpa þeim, einnig systkini þeirra. Þau 

segjast vera þakklát fyrir alla þá hjálp sem þau fá. Þau séu bændur þarna núna og fólk 

sýni því og þeirra vinnu virðingu. 

 

Viðmælendur 4, keyptu jörð og bústofn fyrir nokkrum mánuðum. Höfðu stundað 

búskap annarstaðar undanfarin átta ár. Aðspurð hvers vegna þau búi í sveit segir 

maðurinn það vera af gömlum vana.  Hann er alin upp í sveit og stóð aldrei neitt 

annað til en að verða bóndi.  

Hann hefur alltaf búið í sveit hann vill ekki gera neitt annað. Svo ég fylgi 

honum. Við sitjum uppi með hvort annað.  Nei, þetta er ákveðin lífstíll sem við 

viljum fylgja. Ekki verðum við rík af þessu. Viðmælendur 4 – konan. 

Konan er ekki alin upp í sveit en hefur haft mikla tengingu í sveit frá því hún var barn. 

Þegar hún var unglingur keypti móðir hennar kúabú og hefur konan alltaf aðstoðað 

móður sína mikið.  Það kom því kannski engum á óvart þegar hún gerðist bóndi. Þau 

hafa um 600 kindur í dag en hafa jörð og húsakost til að fjölga í 900 kindur og stefna 

þau á það. Þau vilja bæði vinna heima og reikna ekki með að það breytist. Þó segist 

konan hafa áhuga á ýmsum félagsmálum og stefnir á að hella sér út í þau þegar börnin 

verða orðin stærri.  

 

Viðmælendur 5 tóku við af foreldrum hans fyrir um fjórum árum. Höfðu þá búið á 

staðnum í nokkur ár og aðstoðað við verkin með fram annari vinnu. Í raun höfðu þau 

aldrei stefnt á að verða bændur.  

Við vorum bara komin á þann tímapunkt í lífinu að við þurftum að ákveða 

hvort við ætluðum til hægri eða vinstri. Við tókum okkur tíma í að hugsa þetta 

fram og aftur. Hvort við vildum vera hér áfram og taka við eða fara eitthvað 

allt annað. Fljótlega áttuðum við okkur á því að við gátum bæði hugsað okkur 

að gerast bændur. Viðmælendur 5 – konan. 

Þau sögðust hafa sett málið upp þannig. Hvort viljum við gerast bændur eða flytja í 

bæinn. Konan sagðist hafa þurft að hugsa sig um. Því ákvörðunin snérist í raun um 
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mun meira en bara það að gerast bóndi. Ferlið á undan væri mikið og langt. Maðurinn 

var fljótur að sjá hvor leiðin hentaði honum betur. 

Ég held að þetta sé eitthvað sem mig hefur alltaf langað til að gera en hef ekki 

haft tækifæri til þess fyrr en núna. Viðmælendur 5 – karlinn. 

Þó svo það hafi upphaflega ekki verið þeirra framtíðarplan að gerast bændur þá eru 

þau ánægð í dag. Þau segja það ótrúlegt hvað áhuginn á búskapnum hefur aukist frá 

ári til árs. Þegar þau tóku við sögðust þau hafi verið staðráðin í því að bæta bústofninn 

sem þau keyptu. Þau hafa unnið samviskusamlega í því á hverju ári að velja 

ásetningslömbin og láta þær kindur fara sem ekki væru nógu góðar til undaneldis.  

Það er frábært að sjá gæðin á kjötinu aukast á milli ára. Og þar afleiðandi 

peningin sem við fáum aukast. Viðmælendur 5 - konan. 

Svo er ég eins og barn á jólum þegar vor- og haust bækurnar koma í pósti. 

Viðmælendur 5 – karlinn. 

Þau segja að þó búskapurinn myndi ekki ganga upp, myndu þau samt sem áður vilja 

búa í sveit. Segjast ekki vilja ala börnin upp annars staðar. Það séu forréttindi að geta 

haft þau með sér í vinnuna og ala þau upp á meðal dýranna. 

 

Það var áhugavert að sjá að í öllum tilvikum var það áhugi mannsins sem varð til þess 

að pörin fóru út í búskap. Þó svo konurnar hafi mikin áhuga á búskapnum hefðu þær 

ekki farið út í þetta nema vegna mannsins. Hinsvegar segja allar konurnar að áhuginn 

sé mikill hjá þeim í dag og vilja þær hvergi annars staðar vera. Allar nema ein kona 

vinna utan bússins og í einu tilviki stefnir konan á að vinna alfarið heima í 

framtíðinni. Ein sagði að hún myndi hætta að vinna utan bússins ef faðir hennar 

myndi hætta að aðstoða þau.  Hinar konunurnar reikna með að þær muni alltaf vinna 

utan bússins og í raun stefna þær á það. 
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3.3. Hvernig er að vera ungur bóndi? 
 
Bændasamfélagið er gamal gróið samfélag og getur það reynst erfitt fyrir einstaklinga 

með nýja og ferska sýn að koma inn í það og ætla sér að breyta til. Að horfa upp á 

einstakling breyta því vinnufyrirkomulagi sem hefur verið við lýði áratugum saman 

getur reynst erfitt. Þetta er þó eitthvað sem á að einhverjuleyti við um allar starfsstéttir 

ekki eingöngu landbúnaðinn. En það sem er einkennandi við landbúnaðarsamfélagið 

er að við kynslóðaskipti á búum flytja eldri bændurnir ekki alltaf í burtu. Þar af 

leiðandi horfa þeir upp á, á hverjum degi einstakling vinna þeirra starf á annan hátt. 

Vinnu sem þeir hafa sinnt áratugum saman með góðum árangri.  Þetta getur leitt til 

árekstra á milli kynslóða, en það þarf þó ekki að vera. Margir eldri bændur eru því 

fegnir að fá hvíld og hætta að vinna og hafa gaman að því að fylgjast með ungu 

bændunum takast á við vinnuna á sinn hátt.  

Það getur einnig reynst erfitt fyrir ungan bónda að koma inn í samfélagið fullur af 

eldmóði og mæta miklum mótbyr og svartsýni. Því þó bóndinn sé ungur og fullur 

metnaðar um breytingar og betri kjör áttar hann sig á því að þetta starf muni ekki færa 

honum gull og græna skóga. Viðmælendur mínir höfðu öll fengið misjöfn viðbrögð 

frá fólki í kringum sig, bændum sem og öðrum. Oftar en ekki var þeim bent á það að 

þetta væri starfsvettvangur sem þau myndur aldrei verða rík af. Og könnuðust þau öll 

við að hafa fengið augnagotur og ábendingar um að svona hafi verkin aldrei verið 

unnin. 

Rannsakandi hafði áhuga á að vita hvernig ungir bændur upplifa stöðu sína í 

bændasamfélaginu bæði efnahagslega og samfélagslega. Hvernig viðbrögð þeir fá við 

breyttum vinnubrögðum og öðrum breytingum á búinu frá fólki í kring. Einnig vakti 

honum forvitni á að vita hvernig þeim hefur gengið að taka sín fyrstu skref inn í 

landbúnaðarsamfélagið. 

 

Viðmælendur 1 sögðust hafa fengið mjög sterk viðbrögð frá fólki við þeirri ákvörðun 

að kaupa jörð og gerast bændur.   
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Þegar við fluttum hingað hristu allir hausinn, fannst þetta glapræði, var 

meira að segja skrifað um þetta í blöðunum og við nafngreind, kallað 

fífldirfska. Viðmælendur 1 – karlinn. 

Þau sögðust hafa talað við marga bændur og skoðað þetta út frá öllum hliðum. Einn 

bóndi sýndi jákvæð viðbrögð við ákvörðun þeirra og það var nóg fyrir þau. Þau 

segjast sjá mikin mun á milli kynslóða þar sem þau búa. Það er mikið af eldra fólki í 

kringum þau og hefur það boðið þau velkomin. 

En svo er það fólkið sem er af sömu kynslóð og við, þau eru aðeins lokaðari, 

mikið lokaðari, en þau koma ekkert illa fram við okkur. Við lendum ekkert í 

því  en það er eins og það kunni þetta ekki, eins og það kunni ekki að taka á 

móti fólki. Viðmælendur 1 – karlinn. 

Þau nefna það hversu sérstakt viðhorf sé í gangi núna innan bændasamfélagsins, en þó 

helst á meðal kúabænda. Nú meiga þeir framleiða eins mikla mjólk og þeir vilja, sem 

er eitthvað sem bændur hafa aldrei upplifað áður. Þeim finnst eins og það sé erfitt 

fyrir bændur að trúa að það sér virkilega í boði.  

Nú eru búvörusamingar lausir eftir 2 ár, nú fer í gang vinna að gera nýjan 

búvörusamning og formaður lagði áherslu á að frumkvæði kæmi frá bændum. 

Þá fóru margir bændur að tala um það hvað við mættum gefa eftir. Ég vil fara 

í hina áttina, tala um hvað við viljum fá mikið. Markaðurinn er að biðja um 

svo mikið, við eigum ekki að stökkva til og fara í meiri þrældóm. Út af því 

markaðurinn vill það, eigum það ekki inni. Viðmælendur 1 - karlinn. 

Þeim finnst fólk vera óöruggt með stöðu sína, tali sig í þrældóm aftur vegna tækifæris 

á aukinni framleiðslu. Fólk eigi erfitt með að treysta á að ástandið geti varað í lengri 

tíma og þau muni fá það í bakið aftur á einhvern hátt. 

 

 

Viðmælendur 2 segja að það hafi verið tekið mjög vel á móti þeim. Fólk virtist vera 

verulega ánægt með það að ungt fólk væri að koma í sveitina. Jörðin var búin að 

standa auð í nokkurn tíma. Hins vegar upplifa þau lítinn skilning frá eldra fólki í 

kringum sig. Það virtist ekki átta sig á því hvers vegna þau ákváðu að fara út í búskap. 
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Þetta kom þeim á óvart þar sem þau héldu að það væri einmitt hópurinn sem myndi 

skilja þessa ákvörðun.  

Eða kannski er það bara umhverfið sem ég hef alist upp í. Þetta er ekki leiðin 

sem maður ætti að fara ef maður vill, eiga einhverja peninga í fyrsta lagi og 

bara geta veitt sér allt sem talið er eðlilegt að fólk veiti sér. Utanlandsferðir á 

hverju ári og flatskjá og svona eitthvað sem er talið svona þessi eðlilegi lífstíll, 

þannig að hérna já mér finnst það vera semsagt viðhorfsmunur. Mér finnst 

ungafólkið vera bjartsýnna. Viðmælendur 2 – konan. 

Þau segja viðhorf gagnvart konum og körlum misjafnt. Konunni finnst talað til 

mannsins með spurningar um búskapinn. Hann er bóndinn, hún vinnur hjá honum. 

Þau hafa orðið vitni af hneyksli hjá fólki þegar það er konan sem hefur meiri áhuga á 

búskap og karlinn vinnur utan búsins.  

Þá er konan að stjórna karlinum því hún hefur meiri áhuga á búskapnum. Þá 

er hún frekja og stjórnast með karlinn. Viðmælendur 2 - konan. 

 Þau segja það erfitt að komast inn í bændasamfélagið. Þau höfðu hvorugt tengingu 

við staðinn sem þau búa á og hvorugt alin upp í sveit. Þau telja það vera mun erfiðara 

fyrir einstaklinga í þeirra stöðu að koma undir sig fótunum í búskap en fyrir þá sem 

taka við búi.  

Hefur verið viðhorfið að það þurfi ekki að gera neitt í því að auka tækifærin 

fyrir fólk sem vill hefja búskap án þess að hafa tengingu. Viðmælendur 2 – 

kona. 

Þeim finnst vanta meiri vitundarvakningu hjá ráðamönnum um aðstoð fyrir 

einstaklinga við upphaf búskapar. Þó svo að nýliðunarstyrkurinn sé mikil aðstoð. En 

þá er samt sem áður erfitt að hefja búskap og sérstaklega byrja frá grunni eins og þau 

hafa gert. Þar sem þarf að kaupa bústofn vélar og mögulega jörð.  

 

Aðspurð um mismunandi viðhorf gagnvart breytingum á vinnubrögðum segjast þau 

hafa fundið fyrir því. En þó í litlu magni og segjast reyna að leiða það hjá sér, vita að 

fólk vill vel. Þeim finnst þeir sem hafa sjálfir komið nýjir inn séu mun opnari fyrir 

nýjungum en þeir sem hafa búið á staðnum alla ævi. Það hefur verið mikil nýliðun 
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síðustu árin í sveitafélaginu sem þau búa í. Mikið um að einstaklingar taki við en 

skiptin fara fram eins misjafnlega og þau eru mörg. 

Það er mjög misjafnt, mér finnst samt eins og það sé að aukast skilningurinn 

að stíga til hliðar, að vera ekki ofaní nýju bændunum og vera ekki í sama húsi 

eða sama heimili. Eins og það sé að aukast skilningurinn á því að það gangi 

kannski betur fyrir sig að leyfa ungu bændunm bara að taka við.   

Viðmælendur 2 – konan. 

Sem nemi í Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri segist konan hafa verið mjög hissa 

á því hversu margir hefðu áhuga á því að stunda búskap. Miðaða við umræðuna sem 

hún hafði heyrt í samfélaginu væri bændasamfélagið deyjandi stétt. Því kom henni 

skemmtilega á óvart að sjá fjölda nemenda sem stefndu á búskap. 

Ég var hissa að það væri hópur af fólki sem væri æst í það að vinna sem 

bændur en hefði ekki tækifæri til þess. Því umræðan hafði verið sú að 

bændastéttin væri deyjandi því það vildi enginn taka við.  Viðmælendur 2 – 

konan. 

Kannski er ekki vandamálið að engin vill taka við búinu, heldur það að einstaklingar 

hafi hreinlega ekki möguleika á því að taka við. Hvort sem það er efnahagslegar 

ástæður eða fái ekki jörð til kaups. 

 

Viðmælendur 3 sögðu bændur á bæjunum í kring hafa verið ánægðir þegar þau tóku 

við og sýnt því mikinn áhuga.  

Bændur í kring eru mjög ánægðir með að við tókum við og forvitnir um 

hvernig það gekk og finnst það gott að það gekk vel. Viðmælendur 3 – karlinn. 

Þau segjast finna mest fyrir mismunandi viðhorfi í vinnu sinni í félagasamtökum. Þá 

komi það skýrt fram að þau séu nýliðar. 

Ég er mikið í bændapólitík, þá er maður nýr og á ekki að tjá sig um hlutina. 

Kúabændur sérstaklega mjög íhaldssamir. Ungir bændur hafa verið agressívir 

og segja það sem þeir vilja segja. Eldri kúabændur ekki að leyfa okkur að 
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segja okkar skoðun. Hafa hingað til ekki viljað tala um nýliðun.  Bændur eru 

samt farnir að sjá þetta í öðru ljósi og eru ánægðir með nýliðunarstyrkinn, 

sem þeir voru á móti til að byrja með. Viðmælendur 3 – karlinn. 

Þau segjast bæði hafa fundið fyrir neikvæðum viðhorfum og að fólk furði sig á 

breytingum á vinnuháttum. Hins vegar reyna þau að láta það ekki á sig fá. Maðurinn 

segist vera mjög opinn fyrir breytingum og ef honum dettur ný aðferð við vinnu í hug 

er hann ekki smeikur við að prufa það. Hinsvegar er hann heldur ekki hræddur við að 

játa ósigur ef hlutirnir ganga ekki upp á þann veginn. 

Sérstaklega frá tengdaforeldrunum. Þau voru komin í rútínu. Svo kemur 

maður með eitthvað til að vinnuhagræða og auðvelda. Stundum gengur það 

upp og stundum ekki. Fær oft þetta viðmót þetta gengi aldrei upp, þetta var 

alltaf gert svona. Fer alveg í smá pirring. En ég geri bara hlutina og sé hvort 

það virkar. Svo var margt gert mjög vel hérna. Viðmælendur 3 – karlinn. 

Þau tóku við fyrir tæpu ári síðan og hefur árið verið mjög annasamt hjá þeim. Að 

spurð um upplifun þeirra á að vera ungir bændur höfðu þau þetta að segja: 

Mun meiri vinna og stress en ég hafði gert mér grein fyrir. Breyttist bara á 

einni nóttu hjá okkur. En mjög skemmtilegt. Kom mér á óvart öll þessi 

pappírsvinna og hitt og þetta af skiptunum. Borgar sig að leggjast yfir þetta og 

setja rétt upp. Til að lenda ekki í vandræðum seinna. Viðmælendur 3 - karlinn. 

Þau segja skiptin og samvinnuna hafa gengið vel. Vissulega komið upp pirringur 

öðruhvoru en ekkert alvarlegt. Konan segir foreldrum sínum hafi létt mikið við að 

losna undan ábyrgðinni sem fylgdi búskapnum. Þau hafi gaman að því að fá að 

aðstoða en það sé nóg fyrir þau. Þau nefna einnig að þeim hafi verið ráðlagt af 

mörgum að kaupa allt strax og segjast vera því sammála, að kaupa hluta núna og rest 

seinna bjóði upp á vesen og óþarfa árekstra. 

 

 

Viðmælendur 4 segjast vera ánægð að vera ungir bændur og það sé sú staða í lífinu 

sem þau vilji vera á. Hinsvegar sé mjög erfitt að komast inn í landbúnaðarsamfélagið. 
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Mér finnst þannig séð gott að vera ungur bóndi. Erfitt þar sem það er erfitt að 

fá fjármagn til að verða ungur bóndi. Ef þú villt kaupa jörð sem er nægilega 

stór til að framfleyti fjölskyldu er það mjög dýrt. Það er ekki fyrir hvern sem er 

að geta verið ungur bóndi. Viðmælendur 4 – konan. 

Aðspurð um viðhorf gagnvart vinnu og þeirri ákvörðun að hefja búskap segja þau 

umræðuna um nýtt fólk oft vera ljóta. Þau hafi lent í slæmu umtali áður en þau 

kynntust nokkrum á staðnum. Það sé mjög erfitt að koma nýr inn í landbúnað. Oft 

virðast vera eins og allra augu séu á nýja fólkinu og beðið sé eftir að því mistakist. 

Fólk segir mann aldrei verða ríkan að vera bóndi, fyrsta sem fólk segir. Þegar 

við byrjuðum hér vissi fólk að við gætum þetta. Þar sem við höfum stundað 

búskap undanfarin ár. Bændur sem eru að byrja alveg, umræðan sem við 

heyrum um það er frekar ljótt. Að þau geti þetta ekki og hitt og þetta. 

Leiðinleg og ljót umræða. Viðmælendur 4 – konan. 

Maðurinn segir það þó ekki vera eingöngu slæmt umtal um unga bændur. Oft slæmt 

umtal um nágrannan í sveitum. 

Ekki einskorðað við unga bændur. Ljót umræða um bændur. En í orðræðunni 

að menn séu drulluskokkar að láta konurnar vinna heima og karlinn vinnur 

úti. En örugglega ekki einskorðað við þessa stétt.   Viðmælendur 4 – karlinn.  

Þau segja ekki komna reynslu á viðhorf gagnvart breytingum og vinnuháttum þar sem 

þau eru núna. En þar sem þau bjuggu áður sýndi fólk því mikinn áhuga hvernig þau 

tóku útihúsin í gegn og breyttu aðstöðunni. 

Fólk hafði áhuga á að sjá nýjungar sem við komum með inn þar sem við 

vorum áður. En ekki komin reynsla á það hérna. Höfum heyrt skoðanir um 

okkur sem eru frekar slæmar án þess að fólk þekki okkur. Áður en við fluttum 

var talað um okkur. Meira kjaftasögu. Fólk er ekki að koma til okkar og 

heimsækja okkur. Viðmælendur 4 – konan. 

Þau segjast bæði hafa haft möguleika á því að taka við af foreldrum sínum en áhuginn 

hafi ekki verið til staðar. Þau hafi viljað ráða sér sjálf. Þau hafa vel fengið að finna 

fyrir því hversu erfitt er að koma inn sem nýliði í landbúnað. Fjárfestingar fyrir tugi 
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milljóna er mikið skref og þarf jörðin að standa vel undir því. Þau segja það sorglegt 

að fólk geti ekki lifað af tekjum sínum sem sauðfjárbændur.  

Alþingismenn sögðu einhvern tíman að bændur þurfi að leita sér að nýjum 

tækifærum. Eins og t.d. ferðaþjónustu. Afhverju eigum við að þurfa að fá 

okkur auka vinnu með okkar 100% rekstri. Það væri ekki sagt 

verslunareigendum að gera þetta. Við erum að reka fyrirtæki eins og þeir. 

Viðmælendur 4 – konan. 

Aðspurð hvers vegna fólk væri að berjast fyrir því að komast inn í landbúnað vitandi 

það, að það muni eiga erfitt með að framleyta fjölskyldunni. Segja þau það vera í 

flestum tilvikum tækifærið á að ráða sér sjálfur. Fá að skipuleggja sinn eigin 

vinnutíma og að sjálfsögðu brennandi áhuginn á búskap.  

 

Þau telja landbúnaðinn skiptast í tvær stéttir. Þeir sem koma alveg nýjir inn og þeir 

sem taka við. Og mismunnandi sýnir hjá þessu fólki. Báðar stéttir eru að glíma við 

sama vandamál bara á misjafnan hátt. Að komast inn í bændasamfélagið og fá 

viðurkenningu fyrir vinnu sína. 

Mér finnst ekki eðlilegt að það sé heil stétt sem býr við fátækra mörk. 

Viðmælendur 4 – konan. 

 

 

Viðmælendur 5 segjast vera ánægð sem ungir bændur. Það sé streð, krefjist 

útsjónarsemi en umfram allt sé það skemmtilegt. Það sé ekki mikið um nýliðun í 

kringum þau og því ekki margir í sömu sporum. Þrátt fyrir að bændur í kringum þau 

hafi flestir stundað búskap til margra ára, eru þau í góðu sambandi við þá.  Hluti af 

bændunum eru virkir í því að temja sér nýjungar í vinnubrögðum. Hins vegar séu það 

alltaf einhverjir vankantar sem fylgja því að taka við af ættingjum. 

Það hefur verið erfitt að taka við búinu. Það eru margir sem telja sig eiga í 

staðnum og ekki allir sammála því sem við gerum. Ég held samt að það sé 

mest það, að fólk hræðist breytingar. Þetta er fámennur hópur og flestir eru 

mjög ánægðir með það sem við höfum verið að gera hérna. Og ánægðir að 

sjá jörðina í byggð. Viðmælendur 5 – konan. 
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Þau vinna bæði utan búsins þar sem búið er enn lítið. Þau hafa fengið mikla hjálp frá 

föður mannsins og eru virkilega þakklát fyrir það. Þau segja það hafi vissulega orðið 

árekstrar. Þau séu með ákveðnar skoðanir á því hvernig vinna eigi verkin, en ekki sé 

alltaf samkomulag um það. Þau segjast bera virðingu fyrir þeim handtökum sem 

unnin hafa verið á búinu áður en þau tóku við. Hins vegar telja þau það ekki þýða að 

þau þurfi að vinna vinnuna á sama hátt. Nýjungar hafa verið litlar og þau vilji létta og 

einfalda vinnuna eins og hægt sé.  

Það eru alltaf einhverjir sem vilja koma og hjálpa í sveitinni, sem er frábært, 

besta við það er, að það fólk sem sækir mest í að koma til okkar er fólk sem 

ber virkilega virðingu fyrir okkar vinnu og að við séu bændurnir hér. 

Viðmælendur 5 – konan. 

Þau segjast eingöngu haf fengið góð viðbrögð frá bændum í kring þegar þau tóku við 

búinu. Fólk virtist vera ánægt með að fá ungt fólk í sveitina. Það sýni þeirra 

vinnubrögðum og breytingum áhuga, það sé aldrei vandamál að fá aðstoð. Hvort sem 

það sé í heyskap eða við skýrsluhald.  Þau segja þó að þrátt fyrir alla aðstoðina sé 

erfitt fjárhagslega að komast inn í búskapinn. 

Það er ekkert grín að komast inn í búskap. Það er dýrt að kaupa og búið 

stendur varla undir greiðslum af láni og rekstri. Og hvað þá ef fólk lendir í 

því að staðurinn krefst mikils viðhalds. En samt leggur maður þetta á sig. 

Allt til þess að vera í sveitinni, við erum komin heim. Viðmælendur 5 – 

karlinn. 

 

3.4. Rekstur bússins 
 
Afkoma í sauðfjárrækt er lítil og varla nóg til þess að reka bú og framfleyta 

fjölskyldunni. Stuðningur við bændur á Íslandi er þó mun meiri en hjá öðrum OECD 

ríkjum, en þó svipaður og í Noregi, Sviss og Suður Kóreu.  Stuðningur frá hinu 

opinbera er um 12 milljarðir á ári eða tveir þriðju af tekjum bóndans. Mestur er 

stuðningur við kjúklingarækt og mjólkurframleiðslu en minnstur er hann við 

svínakjötsframleiðslu og kindakjötsframleiðslu. Hagþjónusta landbúnaðarins áætlar 

að árið 2003 hafi hagnaður fyrir laun eigenda verið 840 þúsund krónur. Fyrir bú með 
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minna en 100 fjár var það eingöngu 150 þúsund krónur sama ár (Sigurður 

Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2004, bls. 108). 

Af niðurstöðum búreikninga má ráða að sauðfjárbúskapur megi að jafnaði 

vart vera meira en þriðjungsstarf til þess að bændur beri jafnmikið úr býtum 

og aðrir launþegar (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2004, bls 

108). 

Árið 2010 var önnur tekjuskapandi starfsemi en landbúnaður stunduð á 28.7% býla. 

8,2% býla á landsvísu hafa meiri en helming tekna af starfsemi sinni utan landbúnaðar 

(Hagtíðindi, 2012). Við kaup á búi í dag er það orðið mun algengara að búið sé skráð 

á báða aðila. En þar sem aðeins ein kennitala getur verið skráð fyrir 

virðiskaukaskattsnúmeri búsins er það oftar skráð á kennitölu mannsins. Í mörgum 

tilfellum þarf annar aðilinn að vinna utan búsins og oft er það konan sem gerir það. 

Skýrslan Eignarhald kvenna í atvinnurekstri og landbúnaði (2005, bls. 53) skýrir frá 

því hvernig skipting á skráningu búa er á milli kynja. Þar kemur fram að í 63% tilvika 

er búið skráð á manninn, 15% tilvika eru það bæði en einungis í 10% tilvika er það 

konan ein sem skráð er fyrir búinu. Ekki er tekið fram hvort í þeim tilvikum sé konan 

ein búsett á staðnum. 

Í tilfellum viðmælenda minna var reksturinn í öllum tilfellum skráð á manninn. Þó 

höfðu einstaklingarnir í öllum tilfellum keypt saman það sem búið var að kaupa. 

Viðmælendur 1 keyptu saman bústofn, jörð og vélar, reksturinn er skráð á kennitölu 

mannsins. Til að drýgja tekjurnar vinnur hún í hlutastarfi utan búsins en hann vinnur 

eingöngu heima við. Þau leigja einnig út herbergi fyrir ferðamenn og reikna með að 

bæta við herbergjum í sumar. 

Viðmælendur 2 leigja jörðina og er reksturinn skráður á manninn. Keyptu saman 

bústofninn. Vinna bæði utan búsins þar sem búið er ennþá lítið. Stefna á að annað 

þeirra þá að öllum líkindum maðurinn muni vinna eingöngu heima við í framtíðinni. 

Konan reiknar með að vinna alltaf með búskapnum. 

 

Viðmælendur 3 keyptum búið saman en það er rekið á kennitölu mannsins. Hann 

vinnur heima við en konan er í fullu starfi utan búsins. Þau stefna á að byrja í 
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jólatrjáarrækt og fá þannig auka tekjur með búskapnum. Hún telur það ekki ólíklegt 

að hún vinni alfarið við búskapinn ef faðir hennar hættir að hjálpa til. 

 

Viðmælendur 4 keyptu búið saman og er reksturinn skráður á manninn. Þau vinna 

bæði heima við en konan er í fæðingarorlofi. Þau fá auka tekjur inn í reksturinn af 

ánni sem er á þeirra landareign. Áður vann hann sem verktaki og hún um tíma á 

hjúkrunarheimilinu meðfram búskapnum sem þau voru með áður. 

 

Viðmælendur 5 leigja jörðina en keyptu bústofn og vélar saman. Reksturinn á búinu 

er skráður á manninn. Þau vinna bæði utan búsins í dag, maðurinn stefnir þó á að 

vinna alfarið við búið í nánustu framtíð. Konan reiknar með því að vinna alltaf með 

bústörfunum. 
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4. Umræða og lokaorð 
 
Út frá tölum um hækkandi aldur bænda undanfarna áratugi virðist annað hvort vera 

lítið um nýliðun í bændastéttinni eða hreinlega fólk eldra þegar það hefur búskap. 

Meðalaldur félagsmanna í Bændasamtökum Íslands var árið 2010, 57,6 ár. Árið 2003 

voru flestir skráðir bændur á aldrinum  46-50 ára. Þrátt fyrir það sýna tölur frá 

Bændaháskólanum á Hvanneyri að áhuginn á búfræði- og búvísindanámi sé þó 

nokkur. Alls hafa 405 nemendur útskrifast frá skólanum frá 2001. Úr búfræði hafa 

útskrifast 255 einstaklingar, úr fjarnámi í búfræði hafa 44 útskrifast. Einnig hafa 85 

manns útskrifast úr búvísindum. Úr búvísindum til meistarnáms hafa 15 manns 

útskrifast. Frá búvísindabraut með kandídatspróf hafa 6 einstaklingar útskrifast.  

Tölurnar sýna að áhuginn á námi í búfræði og búvísindum er greinilega mikill og er 

mikil aðsókn í fjarnám af starfandi bændum. 

 

Hver er þá ástæðan fyrir lítilli nýliðun í landbúnaði? Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýna að stærsta hindrun fyrir ungt fólk er fjármagn til að hefja og stunda búskap. 

Viðmælendur mínir nefna að það sé gríðarlega erfitt að hefja búskap með ekkert á 

milli handana. Það er að segja þeir sem hafa ekki möguleika á að taka við búi með 

öllu. Þeir eigi mun erfiðara með að hefja búskap, því geti fylgt gríðarlegur kostnaður 

að kaupa jörð, vélar og bústofn í sitthvoru lagi. Erfitt er að fá lán í dag og en erfiðara 

að fá lán fyrir framleiðslu sem skilar litlum arði. En sem betur fer virðast einhverjir 

ungir bændir komast í gegnum þessar miklu hindranir og stunda búskap.  Hins vegar 

er það ekki svo að þó einstaklingur taki við búi sé ferlið einfallt í sniðum. Því að taka 

við af ættingjum fylgja oft vankantar sem aðrir lenda ekki í.   

 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast eftir að skoða vitnisburð og hugleiðingar ungra 

bænda á Íslandi, um samfélagslega og efnahagslega stöðu sína. Hvers vegna 

einstaklingar taka þá ákvörðun að búa í sveit og hvernig þeir upplifa að vera ungir 

bændur. Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvers vegna þeir byggju í sveit 

vísuðu þeir í áhugann á búskapnum, friðinn og rónna í sveitinni og að hafa meiri tíma 

með börnunum. Það var áhugavert að sjá að í öllum tilvikum var það áhugi mannsins 

sem varð til þess að pörin fóru út í búskap. Þó svo konurnar hafi mikin áhuga á 

búskapnum hefðu þær að öllum líkindum ekki farið út í búskap nema vegna 
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mannsins. Hinsvegar segja allar konurnar að áhuginn sé mikill hjá þeim í dag og vilja 

þær hvergi annars staðar vera.  

 

Einnig var skoðað hvernig viðmælendunum liði að vera ungir bændur. Hvort þeir 

fyndu fyrir jákvæðu eða neikvæðu viðhorfi frá öðrum bændum gagnvart vinnu sinni 

og ákvarðanatökum. Og hvernig það væri að koma undir sig fótunum í 

bændasamfélaginu. Flestir viðmælendur voru nokkuð ánægðir að vera ungir bændur. 

Hins vegar sé oft erfitt að komast inn í bændasamfélagið. Bæði hvað varðar kaup á 

býli en einnig að skapa sér virðingu. Nokkrir viðmælendur höfðu lent í mjög slæmu 

umtali sem hófst áður en þau fluttu í sveitafélagið.  Og minnast þau á að það sé eins 

og sumir bændur kunni ekki að taka á móti nýju fólki. Kannski af því það sé svo lítil 

nýliðun á mörgum stöðum. 

 

Viðhorf og framkoma eldri bænda og annara getur haft mikil áhrif á einstaklinga sem 

eru að taka sýn fyrstu skref inn í nýtt samfélag. Bændasamfélagið hefur fylgt landinu 

frá því byggð hófst og eru tengingin við söguna sterk í sveitunum. Starfsaldur í 

bændastéttinni er víða hár og eins og í öðrum störfum, á fólk það á hættu að staðna. 

Ekki eru allir bændur tilbúnir að tileinka sér nýjungar þegar kemur að vinnu og 

vinnubrögðum. Þeir koma sér upp ákveðinni vinnurútínu snemma á starfsferlinum og 

oft er hún svipuð svo áratugum skiptir. Það er ekkert að því að vinna, vinnuna með 

sama hætti og alltaf ef það gengur vel. Hins vegar getur komið til árekstrar ef nýr 

einstaklingur kemur inn í búið. Oft hefur sá einstaklingur aðra sýn á það hvernig 

vinnan eigi að fara fram.  Þetta þarf ekki að vera mál nema ef eldri bændurnir búa enn 

á staðnum eða eru þar mikið og sætta sig illa við breytingar. Ungi bóndinn þarf að 

skilja það að erfitt er fyrir þann eldri að sjá áratuga vinnuaðferðir gerðar að engu 

nánast yfir nótt. Einnig að sína þeirri vinnu sem unnin hefur verið virðingu og 

skilning.  En ef einstaklingur ætlar að búa á staðnum áfram eftir að hann selur er það 

nokkuð ljóst að margt verður gert sem hann er ekki sammála. Ekki  er hægt að ætlast 

til þess að hann getir stjórnað því hvernig búið er rekið eftir sölu. Sem betur fer eru 

ekki allir ungir bændur sem lenda í árekstrum en þó höfðu allir viðmælendur fundið 

neikvæðum viðhorfum frá fólkinu í kringum sig.  
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Viðhorfið gangvart bændasamfélaginu virðist einnig vera undarlegt í dag. Margir 

hverjir sem alast upp í sveit vilja hafa tök á því að komast í sveitina í frí. En mun færri 

eru tilbúnir að taka á sig þá ábyrgð og vinnu sem fylgir því að starfa sem bóndi. 

Miðað við litla nýliðun og hækkandi meðalaldur í stéttinni ætti fólk að gleðjast yfir 

því þegar ungur einstaklingur ákveður að stíga skref inn í bændasamfélagið. Hins 

vegar er það svo að flestir viðmælendurnir höfðu fengið neikvæð viðbörgð við þeirri 

ákvörðun að gerast bóndi. Fólk átti erfitt með að skilja ákvörðunin, sagði þau aldrei 

verða rík að því að starfa sem bóndi og ekki geta veitt sér það sem eðlilegt mætti 

teljast.   

 

Þrátt fyrir marga vankanta og erfiðleika við að komast inn í bændasamfélagið, 

einkenndi bjartsýni og jákvætt hugarfar alla viðmælendur þessarar rannsóknar. Þeir 

horfa björtum augum á framtíðina og eru tilbúnir að takast á við næstu verkefni.  

Bændastéttin er gömul stétt, stétt sem staðið hefur af sér harða og erfiða tíma í 

gegnum aldana rás. Bændur þurfa að standa saman og aðstoða hvern annan við að 

gera hvert bú eins gott og það mögulega getur orðið. Þó það sé vissulega samkeppni í 

bændastéttinni eins og hverri annarri framleiðslu stétt þá er það hagur okkar allra að 

vel gangi og að sem fæst býli fari í eyði. 

 

Vissulega gefur rannsóknin ekki fullkomna mynd af stöðu ungra bænda á Íslandi í 

dag. Von rannsakandans er sú að hún gefi fólki einhverja hugmynd um reynslu og 

viðhorfi ungra bænda og kveiki í áhugan á því að skoða betur þeirra hag. Hvort sem 

það er í formi aðstoðar til kaups á býli, meiri virðingu, meiri skilning eða jákvæðni í 

garð bændasamfélagsins í heild sinni.  Eða eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson (e.d.) 

söng, ég held við ættum stundum að hlusta aðeins betur, á hugrenningar þeirra, sem 

erfa skulu land, því kannski er næsta kynslóð, kynslóðin sem getur, komið fram með 

svörin, þar sem sigldum við í strand.  
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