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Abstract 

In this project a research of the market at the south part of Iceland is done to 

realize if there is interest for a little dairy-production at a farm that sell their 

products straight to the consumers along with giving them a little insight in the 

farm-life and give them a chance to get in contact with the animals. 

The research question is:  

 - is there a domestic market for a sale of dairy-products that is sold 

straight from the farm to consumers close to Suðurlandsvegur? 

To answer this question information have to be provided about how many cars 

drive this road, at what time of the year is the most traffic, who are driving and 

in what purpose.  

There is much traffic on Suðurlandsvegur where many tourists drive to visit 

famous tourist places like Gullfoss, Geysir, Seljalandsfoss and Jökulsárlón. 

Also there are many cottages and camping places on the south part of Iceland 

that Icelanders visit in their vacations.   

In the project the focus will mainly be on Icelanders and their travels. 

The goal of the project is to understand which opportunities dairy-production 

located close to the most traffic road in Iceland has. 

Keywords: dairy production, business opportunity, agriculture, Suðurland and 

local food. 
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Útdráttur 

Verkefnið snýst um að kanna markaðinn á Suðurlandi fyrir litla 

mjólkurafurðaframleiðslu sem framleiðir og selur afurðir sínar beint frá býli, 

samhliða því að veita gestum innsýn í sveitabúskap á bænum og tækifæri til að 

komast í kynni við íslensk húsdýr. 

Rannsóknarspurningin er: 

    - er það viðskiptatækifæri að stofna til mjólkurafurðaframleiðslu sem 

selur vörur sínar beint frá býli við Suðurlandsveg? 

Til þess að nálgast þessa spurningu þarf að afla upplýsinga meðal annars um 

það hversu margir bílar eigi leið um Suðurlandsveg, hvenær ársins er umferðin 

mest, hverjir eru það sem fara þennan veg og í hvaða tilgangi. Einnig þarf að 

skoða hvernig samkeppnin er á mjólkurafurðamarkaðnum og hvernig þróunin 

hefur verið undanfarið á sölu á vörum heimavinnsluaðila. 

Markmið verkefnisins er að skilja hvaða möguleika mjólkurafurðaframleiðsla,  

sem selur beint til gesta  við eina fjölförnustu ferðamannaleið landsins, hefur. 

Mikill ferðamannastraumur er um Suðurlandsveg í gegnum Ölfus á sumrin þar 

sem Íslendingar flykkjast í útilegur og á veturna fara þeir margir hverjir í 

sumarbústaði á Suðurlandi. Einnig er mikið um erlenda ferðamenn á þessum 

slóðum sem eru að fara til dæmis að skoða Gullfoss, Geysi, Seljalandsfoss, 

Jökulsárlón og fleira. Mikilvægt er að kanna hvaða möguleikar eru á frekari 

tekjusköpun af þessum gestastraumi sem einnig býður uppá gæða-afurðir sem 

unnar eru með höndum og hugsjón en ekki vélrænni fjöldaframleiðslu. 

Horft verður sérstaklega til Íslendinga og þeirra ferðalaga.  

Verkefnið gæti gagnast þeim sem hafa áhuga á að nýta sínar afurðir og selja 

milliliðalaust til kaupenda. Þá gæti það styrkt um leið íslenskan landbúnað með 

auknum gæðum og vöruframboði á íslenskum mjólkurafurðum auk þess að 

vekja áhuga höfuðborgarbúa á íslensku sveitalífi og mikilvægi íslensks 

landbúnaðar.    

Lykilorð: mjólkurafurðaframleiðsla, viðskiptatækifæri, landbúnaður, Suðurland 

og staðbundin matvæli.   
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Skilgreiningar, útskýringar á hugtökum og táknum 

ÁDU: stendur fyrir ársdagsumferð og er meðalumferð á dag yfir árið 

(vegagerðin, e.d.). 

Greiðslumark lögbýlis: tiltekið magn mjólkur mælt í lítrum sem ákveðið er 

fyrir hvert lögbýli og veitir rétt til beingreiðslu úr ríkissjóði 

(Stjórnartíðindi, 2011). Oft einnig þekkt sem kvóti.  

Einokun: er þegar einungis eitt fyrirtæki er á markaði, varan sem er seld er 

samkynja, markaður er lokaður, fyrirtæki ræður algerlega eða nær 

algerlega á hvaða verði varan er seld og söluörvandi aðgerðir eru litlar. 

Einokunaraðila er kleift að reka fyrirtæki sitt með hagnaði en margir 

gallar eru á slíku markaðsformi frá sjónarhorni neytenda. Einkasala getur 

myndast meðal annars vegna þess að fyrirtæki nær yfirburðastöðu á 

markaði vegna hagkvæmni í rekstri. Ástæða þess er minnkandi 

meðalkostnaður við aukna framleiðslu. Þannig verða stærstu fyrirtækin 

hagkvæmust og ryðja öðrum smærri fyrirtækjum smátt og smátt út af 

markaðnum. Þessir þróun, sem er ekki óalgeng, er nefnd náttúruleg 

einokun (Ágúst Einarsson, 2005).  

Fitu- og próteingrunnur í mjólk: prótein og fita í mjólk fylgjast að, það er að 

segja þegar fita eða prótein hækkar fylgist hið gagnstæða að. Best er að 

mjólkin innihaldi sem mest af fitu og próteini. Þegar fitan eykst er hægt 

að vinna til að mynda meira smjör út úr hverjum mjólkurlítra. Þegar 

prótein er hátt vinnst mest magn osta, jógúrts, skyrs og fleiri afurða úr 

hverjum lítra af mjólk (Stefán Lárusson, munnleg heimild).  

Kolefnisfótspor: þegar talað er um kolefnisfótspor í sambandi við 

loftslagsbreytingar, þá er fótspor myndlíking fyrir þau áhrif sem eitthvað 

hefur. Í þessu tilfelli má segja að kolefni sé notað sem einhverskonar 

samnefnari fyrir þær gróðurhúsalofttegundir sem valda hnattrænni 

hlýnun. Þar af leiðandi má kannski orða það þannig að kolefnisfótspor sé 

einhverskonar samnefnari á áætluðum heildaráhrifum losunar 

gróðurhúsalofttegunda sem eitthvað veldur. Þetta eitthvað getur verið 
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hvað sem er, til dæmis athafnir, hlutir, lífsstíll, fyrirtæki, lönd eða jafnvel 

allur heimurinn (Loftslag, 2010). 

SDU: stendur fyrir sumardagsumferð og er meðalumferð á dag mánuðina júní, 

júlí og ágúst (vegagerðin, e.d.). 

VDU: stendur fyrir vetrardagsumferð og er meðalumferð á dag mánuðina 

janúar, febrúar, mars og desember (vegagerðin, e.d.). 
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Inngangur 
 

Heimavinnsla hefur aukist hjá bændum síðastliðin ár. Kemur það til vegna 

þess að bændur vilja vinna og nýta afurðir sínar sjálfir og koma þeim til 

neytenda milliliðalaust. Þannig er einnig verið að tryggja gegnsæi og 

rekjanleika framleiðslu, byggt á þeirri ímynd að þannig afurðir séu hreinni 

og án nokkurra aukaefna og með innihaldslýsingum sem neytendur treysta. 

Heimavinnsla getur verið að ýmsu tagi. Sem dæmi má nefna eru það 

kjötvörur, fiskur,  mjólkurvörur, grænmeti, fuglaafurðir og sultur. 

Árið 2004 skipaði landbúnaðarráðherra nefnd til þess að skoða möguleika 

bænda á heimavinnslu. Í framhaldi af því var settur af stað vinnuhópur sem 

átti að vinna að þeirri hugmynd og skipulagningu frá árunum 2005 til 

2007. Haustið 2007 skipuðu síðan Bændasamtök Íslands og Félag 

ferðaþjónustubænda stýrihóp til þess að undirbúa stofnun félagsins. Þann 

29. febrúar 2008 var félag stofnað sem hafði það að markmiði að hvetja til 

heimavinnslu og vinna að hagsmunum þeirra bænda sem hyggðust stunda 

eða stunduðu  þá þegar heimaframleiðslu á lögbýlum sínum. Félagið fékk 

nafnið Beint frá býli og eru í dag skráðir í félagið um 100 félagsmenn og 

89 býli. Þar af eru 23 býli á Suðurlandi með ýmiskonar framleiðslu. Á 

landinu öllu eru skráð 10 býli með mjólkurvörur en einungis eitt á 

Suðurlandi.  

Neysla mjólkurafurða á Íslandi eykst með ári hverju. Samkvæmt tölum 

Hagstofu Íslands eyddu Íslendingar um 140.000 krónum á ári á árunum 

2010-2012 í mjólk, osta og egg, sem voru 16,5% af heildarútgjöldum í mat 

og drykkjarvörur. Eyðsla á þeim vörum hefur aukist að meðaltali um 8,9% 

á árunum 2005-2012. Eyðsla samtals í mat og drykk hefur aukist að 

meðaltali um 3,8% á sama tímabili (Hagstofa Íslands, 2013a). Mannfjöldi 

Íslands hefur aukist að meðaltali um 1,2% á milli ára frá 2005-2012 

(Hagstofa Íslands, 2014a).  Það sést því að meðalútgjöld heimilanna sem 

fara í neyslu á mjólk, ostum og eggjum hafa aukist undanfarin ár.  

Út frá þeim staðreyndum að hlutfallslega hafi útgjöld neytenda í mjólk, 

osta og egg verið að aukast á síðustu árum, aukinni þjóðfélagsvitund um 
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mikilvægi þess að fá hreinar landbúnaðarafurðir og vöxtur þess að selja 

afurðir beint frá býli er áhugavert að gera markaðsgreiningu og rannsókn á 

því hvort það sé viðskiptatækifæri að bjóða upp á heimagerðar  

mjólkurafurðir við einn fjölfarnasta veg landsins, Suðurlandsveg.  
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1. Hugmyndin um mjólkurafurðaframleiðslu við 

Suðurlandsveg 

1.1 Starfsemin 
 

Fæðst hefur sú hugmynd að stofna til mjólkurafurðarframleiðslu á býli sem 

væri í sveitarfélaginu Ölfus, á milli Hveragerðis og Selfoss.  

Ekki er áætlaður kúabúskapur á jörðinni þar sem að einungis er verið að 

hugsa út frá smáum áhugamannabúskap og er kúabúskapur mikil 

fjárfesting. Á bænum yrði annarskonar húsdýr, svo sem hestar og kindur. 

Á bænum yrði sett upp aðstaða sem uppfyllir öll skilyrði 

Heilbrigðisnefndar Suðurlands, Matvælastofnunar og félagsins Beint frá 

býli. Margir framleiðslumöguleikar eru í boði, svo sem bragðbættur 

brauðostur, kryddsmjör, salatostur, sælkeraostur (hvít- og blámygluostur), 

grillsósur, jógúrt, ís, broddur og fleira. Gert er ráð fyrir að í upphafi verði 

keyptur sá búnaður sem nauðsynlegur er til þess að framleiða 

hvítmygluosta, salatosta og smjör. 

Áætlaður starfsmaður vöruþróunar og framleiðslustjóri, sem jafnframt er 

bóndinn á bænum, er mjólkurfræðingur að mennt og hefur þekkingu og 

reynslu af vinnslu mjólkurafurða.  

Gæta þarf þess að líta til allra þeirra reglugerða sem ná til starfsemi sem 

þessarar. Reglur varðandi greiðslumark til bænda tekur sífelldum 

breytingum. Reglugerð um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og greiðslur 

til bænda er gefin út á hverju ári, þar sem gefið er út greiðslumark 

framleiðsluársins, beingreiðslur og aðrar stuðningsgreiðslur (Auðhumla, 

e.d.a).  

Í lögum nr. 99/1993, 29gr., 2.mgr. segir að taki mjólkursamlag við mjólk 

umfram greiðslumark framleiðanda sem verður utan heildargreiðslumarks 

við lokauppgjör skal samsvarandi magn mjólkurafurða markaðsfært 

erlendis á ábyrgð mjólkursamlags og framleiðanda.  Framkvæmdanefnd 

búvörusamninga getur þó heimilað sölu þeirra innanlands ef gengið hefur á 
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birgðir og skortur á mjólkurvörum er því fyrirsjáanlegur (Lög um 

framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, 1993). 

Árið 2014 hefur engin breyting orðið á þessum lögum og má finna í 

reglugerð, gr. 3, að framkvæmdanefnd búvörusamninga getur gefið 

skriflega heimild til sölu innanlands á þeirri framleiðslu sem er umfram 

greiðslumark ef heildarframleiðsla verður minni en sala og birgðastaða 

gefa tilefni til. Mjólk sem unnið er úr til sölu á sama lögbýli og 

framleiðslan fer fram á fellur til innan greiðslumarks býlisins (Reglugerð 

um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og greiðslur til bænda verðlagsárið 

2014 nr. 1037/2013).  

Árið 2013 gáfu heimavinnsluaðilar þær upplýsingar að þeir hefðu unnið úr 

39.636 lítrum en árið 2012 gáfu þeir upp nýtingu á 37.272 lítrum af 

greiðslumarki í heimavinnslu, aukning á milli ára er því um 6,3% (Bjarni 

Ragnar Brynjólfsson, munnleg heimild, 3. mars 2014).  

1.2 Samkeppnislegt forskot 
 

Lykillinn að velgengni fyrirtækis er að mynda og halda samkeppnislegu 

forskoti (e. competitive advantage). Fyrirtæki geta haldið samkeppnislegu 

forskoti í gegnum fjölbreytileika vöruframboðs, sem veitir neytendum 

meira gildi, eða með því að bjóða upp á lægra vöruverð. 

Þegar þessir tveir möguleikar um samkeppnisforskot eru sameinaðir með 

samkeppnishæfu umfangi (e. competitive scope), hefur það gefið af sér 

fjórar almennar stefnur varðandi samkeppnisforskot: vöruaðgreining, 

kostnaðar forysta, áhersla á vöruaðgreiningu og áhersla á kostnað. 

Stefna vöruaðgreiningar (e. differentiation) felur í sér val á einum eða fleiri 

viðmiðunum sem margir kaupendur í þeim iðnaði nota. Fyrirtækið 

staðsetur sig því á einstakan máta til þess að mæta þeim kröfum. Stefna 

fjölbreytileika er oftast nær tengd við hærra vöruverð þar sem aukið gildi 

leiðir oft til hærri kostnaðar. 

Stefna kostnaðarforystu (e. cost leadership) felur í sér að veita lægsta 

vöruverðið í þeim iðnaði. Mörgum markaðshlutum innan greinarinnar er 

þjónað og getur verið mjög mikilvægt að halda kostnaði í lágmarki í öllu 
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framleiðslu- og markaðsferlinu. Svo lengi sem lægsta mögulega söluverð 

vörunnar er í kringum meðalverð í iðnaðinum ætti  kostnaðarforystan að 

leiða til framúrskarandi árangurs. 

Með áherslu á vöruaðgreiningu (e. differentiation focus) er fyrirtækið að 

miða á aðgreiningu á einum eða fáum markaðshlutum. Sérstök þörf 

markaðshlutans þýðir að það er leið til þess að aðgreina þær vörur sem eru 

í boði frá vörum þeirra samkeppnisaðila sem mögulega eru að miða á 

breiðari hóp viðskiptavina. 

Með áherslu á kostnað (e. cost focus) er fyrirtækið að sækjast eftir 

kostnaðarforskoti innan eins eða fárra markaðshluta. Með því að tileinka 

sér markaðshlutann getur sá sem leggur mikla áherslu á kostnað leitast við 

þann efnahag sem er hundsaður eða sleppt af samkeppnisaðilum sem eru 

að miða að breiðari viðskiptavinahópum (Jobber, 2010, bls. 713-715).       

Fyrir svo smáan rekstur líkt og mjólkurafurðaframleiðsluna, er strax hægt 

að útiloka kostnaðarforystu. Ómögulegt væri að keppa við þann stóra 

samkeppnisaðila sem Mjólkursamsalan er þar sem framleiðslukostnaður á 

hverja einingu er lægri hjá þeim vegna lægra innkaupsverðs hráefnis og 

þeirrar stærðarhagkvæmni sem þeir njóta og geta því boðið uppá lægra 

söluverð. Seinna í verkefninu er farið yfir einokunarstöðu 

Mjólkursamsölunnar á mjólkurafurðamarkaðnum. 

 Einhverskonar vöruaðgreining ætti því betur við fyrir fyrirtækið. 

Hugsunin er sú að bjóða uppá vörur sem aðrir aðilar á markaðnum eru ekki 

að bjóða uppá. Áður en fyrirtækið tæki til starfa verður mjólkurfræðingur 

fyrirtækisins búinn að leggja vinnu í vöruþróun til þess að geta boðið uppá 

vörur sem ekki eru aðgengilegar í öðrum verslunum á landinu. Það er eini 

möguleikinn til þess að svo smátt fyrirtæki þrífist hér á landi á þessum 

stóra og erfiða markaði.   

1.3 Markmið og væntingar 
 

Þó svo að hugmyndin spretti upp af áhuga á að framleiða mjólkurafurðir 

þá er kostnaður og umfang svo mikið að reksturinn þarf að skila hagnaði. 
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Uppbygging húsnæðis, tækjakostur, hráefni, umbúðir og laun eru stærstu 

útgjaldaliðir fyrirtækisins. 

Samkeppni á mjólkurafurðamarkaði er varla til vegna einokunarstöðu 

Mjólkursamsölunnar en með samstöðu heimavinnsluaðila í mjólkuriðnaði 

og þeim þremur mjólkurvinnslum, Örnu, Bio bú og Kú ehf. sem 

starfræktar eru, þá er möguleiki á því að vinna örlítið á þeirri rúmlega 99% 

markaðshlutdeild sem MS hefur yfir að ráða.  

Markmiðið með framleiðslunni er að bjóða upp á mjólkurafurðir sem ekki 

finnast á markaðnum í dag og mynda þannig samkeppnislegt forskot, enda 

er það nauðsynlegt til þess að ná viðskiptavinum til sín þar sem að aðgengi 

mjólkurafurða er auðvelt í verslunum á lægra verði. Þó er þar um að ræða 

versksmiðjuunnar vörur en ekki afurðir þar sem rekjanleiki og gegnsæji er 

sérstaða.  

Vegna lítilla samkeppnismöguleika á þessum markaði þá eru væntingar til 

framleiðslunnar þær að tekjur verði hærri en gjöld og að unnið verði með 

félögum eins og Beint frá býli, Landssambandi kúabænda og 

Bændasamtökum Íslands í því að opna augu almennings fyrir sérstöðu 

íslensks landbúnaðar og mikilvægi þess að bændur hafi möguleika á því að 

bjóða upp á íslenskar landbúnaðarvörur og að íslensk matvælavinnsla fái 

að blómstra.     
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2. Ferðavenjur Íslendinga 
 

Nokkuð reglulega hefur Ferðamálastofa falið fyrirtækinu Markaðs og 

miðlarannsóknir (MMR) að gera könnun um ferðalög Íslendinga á liðnu 

ári og ferðaáform þeirra á komandi ári. Á árunum 2011 og 2012 ferðuðust 

9 af hverjum 10 svarenda innanlands og árið 2012 fóru þeir að jafnaði 6,8 

ferðir þar sem dvalið var a.m.k. eina nótt. Alls voru það 63,3% svarenda 

sem ferðuðust um Suðurland á árinu og var það sá landshluti sem flestir 

heimsóttu á ferðalögum sínum. Könnunin leiddi einnig í ljós að ferðamenn 

dvöldu að jafnaði 15 nætur á ferðalögum innanlands og út frá niðurstöðum 

um dvalarlengd innan einstakra  landshluta má ætla að 26,8% gistinátta 

hafi verið eytt á Suðurlandi (Ferðamálastofa, 2013a). Samkvæmt tölum frá 

Hagstofu Íslands var gisting landsmanna eftir landshlutum á hótelum, 

gistiheimilum og farfuglaheimilum 16,9% á Suðurlandi árið 2012 

(Hagstofa Íslands, e.d.).  

Af þeim 25.771 gistirýmum (hótel, gistiheimili, farfuglaheimili og 

heimagisting) á landinu öllu sem skráð voru hjá Hagstofu Íslands fyrir árið 

2012 voru 4.392 af þeim á Suðurlandi, eða 17% (Hagstofa Íslands, e.d.). 

2.1 Umferð um Suðurlandsveg 
 

Til þess að átta sig á umferð um Suðurlandsveg er hægt að nálgast 

upplýsingar inni á vefsíðu Vegagerðarinnar sem heldur utan um tölfræði 

umferðar á vegum landsins. 

Árstalningarstaðir um land allt eru 185 og árlega fer skynditalning fram  á 

100-140 stöðum (Vegagerðin, e.d.). Til þess að ná að átta sig á umferðinni 

um Suðurlandsveg á þeim vegarkafla sem er til rannsóknar  voru notuð 

gögn úr 14 talningastöðum á eftirfarandi stöðum: á Hellisheiði, við 

Þrengslaveg, Ingólfsfjall, Biskupstungnaveg við Suðurlandsveg,  

Biskupstungnabraut: 200m sunnan Laugarvatnsvegar hjá Múla, 

Biskupstungnabraut: norðan Laugarvatnsvegar hjá Múla, 

Biskupstungnabraut við Myrkholt, Suðurlandsvegur: 300m austan 

Biskupstungnabrautar, Þingborg austan Selfoss, Skeiða- og 

Hrunamannaveg við Suðurlandsveg, Skeiða- og Hrunamannaveg 100m 
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norðan Þjórsárdalsveg, Þjórsá, Hellu og Suðurlandsveg vestan Hvolsvallar. 

Teljararnir eru sýndir á mynd 1 með gulum punktum.    

Umferð um Suðurlandsveg dróst saman á árinu 2011 en jókst aftur árin 

2012 og 2013. Frá árinu 2010-2011 dróst umferð undir Ingólfsfjalli í 

Ölfusi saman um 8,3% í ÁDU og um 3,5% í SDU. Frá árinu 2011-2012 á 

sama stað jókst umferðin hinsvegar um 1,8% í ÁDU og um 2,11% í SDU. 

Á árinu 2013 jókst umferðin úr 6.365 bílum í ÁDU í 6.583 bíla, eða um 

3,4% , þar af 0,7% í SDU en um 11,7% í VDU, eða úr 4.564 bílum í 5.098 

bíla.  

 

Mynd 1: vegkort af dreifingu ársdagsumferðar um Suðurlandsveg og fastir 
talningarstaðir 2013 

  

Líkt og sjá má á mynd 1 er umferðin að meðaltali yfir árið mest á milli 

Hveragerðis og Selfoss. Umferðin um Suðurlandsveg við Ingólfsfjall 

tvístrast, annarsvegar norður Biskupstungnabraut og hinsvegar inn á 

Selfoss þar sem stór hluti ökumanna aka í gegnum Selfoss. Fjórir af 

hverjum tíu bílum af ársdagsumferðinni liggur norður Biskupstungnabraut 

og sex af hverjum fjórum inn á Selfoss. Rúmlega helmingur þeirra sem 

óku undir Ingólfsfjall aka framhjá Þingborg í Hraungerðishreppi sem 

liggur austan við Selfoss. Um þriðjungur af þeim ökutækjum aka 

Skeiðaveg til norðausturs og 66,9% aka áfram Suðurlandsveg yfir Þjórsá. 
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Í VDU árið 2013 ók þriðjungur af þeim bílum sem óku undir Ingólfsfjall 

norður Biskupstungnabrautina og af SDU voru það 46% (Vegagerðin, 

2014). 

Umferð sveiflast töluvert eftir árstíðum. Umferð er mest yfir 

sumarmánuðina á landinu öllu og sér í lagi á þeim slóðum sem til 

rannsóknar eru vegna ferðalaga landsmanna.  

 

Mynd 2: umferð um Hellisheiði, meðaltal eftir mánuðum 2013 

    

Áætlað er að búið verði í sveitarfélaginu Ölfusi mitt á milli Hveragerðis og 

Selfoss. Því er teljari Vegagerðarinnar við rætur Ingólfsfjalls notaður sem 

viðmið umferðar framhjá búinu. 

 

Mynd 3: umferð við Ingólfsfjall, meðaltal eftir mánuðum 2013 
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Árið 2003 var gerð umferðarkönnun á þremur föstum talningastöðum í 

kringum Selfoss, auk þess voru þrír teljarar settir upp til að skrá umferð á 

sólarhrings fresti frá 9. september til 7. október 2003. 

 

Allir bílar á leið til Selfoss um könnunarstaðina þrjá (1-3) voru stöðvaðir 

fimmtudaginn 15. maí og laugardaginn 17. maí og bílstjórar spurðir 

nokkurra spurninga, svo sem hvaðan væri komið, hvert ferðinni væri 

heitið, tilgangur ferðar og hversu oft væri farið um viðkomandi 

könnunarstaði. Spurt var um búsetu ökumanns, skráð gerð bifreiðar, fjöldi 

farþega og hvort ökumaður væri útlendingur. Alls fóru 10.718 bílar um 

könnunarstaðina þrjá báða dagana, þar af svöruðu 10.600, 118 neituðu að 

svara og var svarhlutfallið því 98,9%. Hámarksumferð yfir sólarhringinn á 

virkum degi, í kringum Selfoss, er á bilinu 17:00-18:00. Hámarksumferð 

yfir frídag er meira breytileg milli könnunarstaða eða að meðaltali milli kl. 

15:00 og 16:00 á könnunarstað I og III, en á milli kl. 18:00 og 19:00 á 

könnunarstað II. 

Könnunarstaður I var staðsettur áður en ekið var vestan megin inná 

Selfoss, þ.e. þeir voru búnir að aka fram hjá þeim stað sem 

mjólkurframleiðslan er áætluð að vera. Af ökumönnunum sem spurðir 

voru á fimmtudeginum voru 29,4% þeirra búsettir á höfuðborgarsvæðinu 

og 54,3% á laugardeginum. Að meðaltali yfir báða dagana voru 26% 

Mynd 4: talninga- og könnunarstaðir úr umferðarkönnun frá 2003 
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búsettir á Selfossi og 28,4% á Suðurlandi. Því var hluti ferðamanna yfir 

báða dagana 45,6%. 

Að meðaltali yfir báða dagana var hlutfall sumarleyfis í tilgangi ferðar 

einungis 4,7% á talningastað I en 10,6 % sögðu erindi sitt vera 

verslunarferð.    

Tafla 1: aksturserindi þátttakenda á könnunarsvæði 1 
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Ferðatíðni 
                      

fjöldi  % fjöldi  % fjöldi  % fjöldi  % fjöldi  % fjöldi  % fjöldi  % 
 

                        

F
im

m
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d
ag

u
r Daglega 284  10,8 570  21,7 82  3,1 6  0,2 356  13,6 23  0,9 1321  50,3 

 

Vikulega 59  2,2 155  5,9 95  3,6 17  0,6 320  12,2 10  0,4 656  25,0 
 

Mánaðarlega 23  0,9 97  3,7 39  1,5 23  0,9 194  7,4 3  0,1 379  14,4 
 

Sjaldnar 13  0,5 65  2,5 14  0,5 39  1,5 134  5,1 3  0,1 268  10,2 
 

                       

Samtals 379  14,4 887  33,8 230  8,8 85  3,2 1004  38,26 39  1,5 2624  100          
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r Daglega 107  2,8 274  7,2 132  3,5 9  0,2 498  13,1 6  0,2 1026  27,0 

 

Vikulega 16  0,4 77  2,0 204  5,4 74  1,9 664  17,5 3  0,1 1038  27,3 
 

Mánaðarlega 8  0,2 69  1,8 109  2,9 77  2,0 701  18,5    964  25,4 
 

Sjaldnar 10  0,3 45  1,2 75  2,0 111  2,9 529  13,9    770  20,3 
 

                       

Samtals 141  3,7 465  12,24 520  13,7 271  7,1 2392  62,98 9  0,2 3798  100          
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r Daglega 233  7,9 485  16,4 96  3,3 7  0,2 397  13,4 18  0,6 1237  42 
 

Vikulega 47  1,6 133  4,5 126  4,3 33  1,1 418  14,1 8  0,3 765  26 
 

Mánaðarlega 19  0,6 89  3,0 59  2,0 38  1,3 339  11,5 2  0,1 546  18 
 

Sjaldnar 12  0,4 59  2,0 31  1,1 60  2,0 247  8,3 2  0,1 411  14 
 

                       

Samtals 311 
 

10,5 766 
 

25,9 313 
 

10,6 138 
 

4,668 1401 
 

47,33 30,43 
 

1,0 2959 
 

100          
 

 

Fjöldi farþega voru taldir utan ökumanna. Á fimmtudeginum á 

könnunarstað I var meðalfjöldi farþega 0,7 í fólksbílum og 11,7 í rútum. Á 

laugardeginum var meðalfjöldi farþega 1,2 í fólksbílum og 18,8 í rútum  

(Friðleifur Ingi Brynjarsson, 2004). 

Könnunin fór fram um miðjan maí en mest er umferðin líkt og kom fram 

hér að framan í júní, júlí og ágúst og má gera ráð fyrir auknu hlutfalli 

þeirra sem ferðast í þeim tilgangi að þeir séu í sumarleyfi.  

Ef skoðuð er umferðarspá 2005-2045 sem unnin var af Friðleifi Inga 

Bjarnasyni fyrir Vegagerðina, þá reiknast honum til að árleg aukning 

umferðar á milli áranna 2005-2045 verði 1,43%, með teknu tilliti til 
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mannfjöldaþróunar og heildarfjölda bíla (Friðleifur Ingi Bjarnason, 2006). 

Því má gera ráð fyrir aukinni umferð um Suðurlandsveg á komandi árum 

þar sem ferðamenn eru um það bil helmingur ökumanna á móti íbúum á 

Suðurlandi. Þeir ökumenn sem skilgreina tilgang ferðar sinnar sem 

einkaerindi er að meðaltali yfir báða dagana 47,3% og er þessi flokkur 

víðtækur, tilgangur einkaerindis getur verið svo margt, svo sem í heimsókn 

til vina eða ættingja á Suðurlandi eða í dagsferð.  

2.2 Gististaðir landsmanna 
 

Stór hluti markhópsins eru landsmenn sem aka um Suðurlandsveg. Í 

fyrrgreindri umferðarkönnun sem gerð var árið 2003 var hlutfall erlendra 

ökumanna einungis 1,7% að meðaltali yfir báða dagana. 

Samkvæmt fyrrgreindri könnun sem Ferðamálastofa lætur vinna fyrir sig 

gistu flestir landsmenn hjá vinum eða ættingjum eða 45,9% árið 2012 

(Ferðamálastofa, 2013a). Íbúar á Suðurlandi frá Hveragerði að vestan 

austur að Kirkjubæjarklaustri og frá Þorlákshöfn að sunnan norður að 

Flúðum, auk Vestmannaeyja, eru 24.086 (Hagstofa Íslands, 2014a).  

Næst á eftir gistingu hjá vinum og ættingjum gistu flestir í tjaldi, fellihýsi 

eða húsbíl, sem nam 41,3%. Á Suðurlandi er að finna 40 tjaldsvæði 

samkvæmt heimasíðunni tjalda.is. Skráðar gistinætur Íslendinga á 

tjaldsvæðum á Suðurlandi árið 2012 voru 66.872 skv. gögnum frá 

Hagstofu Íslands, samanborið við 57.703 gistinætur árið 2011. Önnur 

gisting var nýtt í nokkrum mæli á árinu 2012 svo sem sumarhús eða íbúðir 

í einkaeigu (33,5%) (Ferðamálastofa, 2013a).  

Gisting í orlofshúsi eða íbúðum í eigu félagasamtaka var 33,4%. 

Gistinætur Íslendinga árið 2012 í orlofshúsum á Suðurlandi sem eru í eigu 

félagasamtaka voru 18.046, en af landinu öllu 36.830 (Hagstofa Íslands, 

2013b) sem þýðir það að 49% gistinátta í  orlofshúsum sem eru í eigu 

félagasamtaka eru á Suðurlandi. Í lok árs 2012 var fjöldi sumarhúsa á 

Suðurlandi 6.233 eða um helmingur allra sumarhúsa á landinu sem þá voru 

12.401 (Þjóðskrá Íslands, e.d.).  
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Gisting á hóteli, gistiheimili eða sambærilegri gistingu var samkvæmt 

könnuninni 28,4%. Fjöldi hótela og gistiheimila á Suðurlandi árið 2012 var 

61 með 3.773 rúm og var nýtingin 44,3% yfir árið. Gistinætur landsmanna 

á Suðurlandi á hótelum og gistiheimilum voru 75.686 samanborið við 

73.628 árið 2011 (Hagstofa Íslands, 2013c).  

Tafla 2: nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum árin 2010-2012 

 

Á töflu 2 má sjá nýtingu herbergja á hótelum og gistiheimilum bæði fyrir 

Suðurland og landið allt. Nýting hefur aukist á milli ára og var aukning 

herbergja á hótelum og gistiheimilum á Suðurlandi 3,1% árið 2012 frá 

árinu 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Tafla 3: gistinætur á Suðurlandi og á öllu landinu árin 2010-2012 

 

Líkt og sjá  má á töflu 3 þá er fylgni á milli gistinga í  heildina á 

Suðurlandi og á landinu öllu. Flestar gistinætur voru árið 2010, þeim 

fækkaði á árinu 2011 en jukust aftur árið 2012 (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Því má sjá að árið 2011 var slakara en árin í 2010 og 2012 bæði hvað 

varðar gistinætur og umferð um Suðurlandsveg. 

  

  

2010 2011 2012

Suðurland Landið allt Suðurland Landið allt Suðurland Landið allt

Framboð gistirýmis á hótelum og gistiheimilum 3.392 19.920 3.704 21.074 3.773 22.525

Nýting herberja og rúma á hótelum og gistih. 29,9% 35,8% 30,9% 37,6% 34,0% 44,3%

2010 2011 2012

Suðurland Landið allt Suðurland Landið allt Suðurland Landið allt

Gistinætur á hótelum og gistiheimilum 76.944 405.456 73.628 415.552 75.686 464.866

Gistinætur á farfuglaheimilum 4.800 17.611 4.991 16.621 6.014 19.068

Gistinætur í orlofshúsabyggðum 19.297 42.153 18.898 48.440 18.046 36.830

Gistinætur í skálum í óbyggðum 15.194 22.270 21.268 26.014 17.786 25.343

Gistinætur á svefnpokagististöðum 2.892 10.268 3.547 10.896 3.104 9.683

Gistinætur á tjaldsvæðum 70.511 342.347 57.703 272.101 66.872 277.042

Gistinætur á heimagististöðum 1.915 14.602 2.207 15.091 2.589 16.728

Samtals 191.553 854.707 182.242 804.715 190.097 849.560
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3. Beint frá býli 

3.1 Starfsemi Beint frá býli 

 
Beint frá býli, félag heimavinnsluaðila er félag bænda sem stunda eða 

hyggjast stunda sölu afurða beint frá býli bóndans á Íslandi. Félagið var 

stofnað 29. febrúar 2008 og voru meðlimir þá 46 (beint frá býli, e.d.). 

Tilgangur félagsins er að hvetja til heimavinnslu og sölu beint frá bændum. 

Einnig vinna þeir að því gæta hagsmuna þeirra bænda sem stunda eða hafa 

hug á að stunda hverskonar framleiðslu og sölu á heimaunnum afurðum.  

Meginmarkmið félagsins er að tryggja neytendum gæðavörur þar sem 

öryggi og rekjanleiki vöru er í fyrirrúmi. Félagið skal einnig hvetja til 

varðveislu hefðbundinna framleiðsluaðferða og kynningar á 

svæðisbundnum hráefnum og hefðum í matargerð.  

Rétt til aðildar að félaginu Beint frá býli hafa þeir einstaklingar og 

lögaðilar sem stunda eða hyggjast stunda framleiðslu og sölu á 

heimaunnum afurðum á lögbýlum. 

Grundvallarhugmyndin með framleiðslu og sölu beint frá býli byggir 

meðal annars á eftirfarandi: 

 Að nýta fornar, nýjar og staðbundnar aðferðir, ásamt þekkingu og 

sögulegum hefðum. 

 Að varðveita menningararfinn og kynna hann nýjum kynslóðum. 

 Að auka gagnkvæman skilning framleiðanda og neytanda og færa 

þá nær hvorum öðrum. 

 Að skila andvirði vöru og þjónustu í auknum mæli til 

frumframleiðanda. 

 Þá byggir hugmyndin beinlínis á því að styrkja byggð og efla 

atvinnu í hinum dreifðu byggðum. 

 

Samtökin leggja höfuðáherslu á að öll framleiðsla og þjónusta sé í 

samræmi við gildandi reglur og að vöruvöndun og öryggi sé í fyrirrúmi 

(Beint frá býli, e.d.). 
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3.2 Þróun beint frá býli 
 

Þann 12. mars 2014 voru 89 býli skráð á heimasíðu félagsins Beint frá 

býli. Þar af eru 23 á Suðurlandi. Alls eru 10 býli skráð með mjólkurvörur á 

landinu öllu en af þeim er einungis eitt býli á Suðurlandi.  

Sala á vörum þeirra heimavinnsluaðila sem skráðir eru í félagið er jafnt og 

þétt að aukast (Guðmundur Jón Guðmundsson, munnleg heimild).  Síðustu 

þrjú árin hefur félagatalan haldist nánast óbryett. Það sem hefur gerst er að 

þeim hefur fækkað framleiða ekki neitt en eru meðlimir í félaginu, en 

fjölgað á móti þeim sem eru að framleiða. Erfitt er að meta nákvæmlega 

hversu mikil söluaukning hefur orðið frá því að félagið tók til starfa. 

Félagið heldur ekki utan um sölutölur einstakra félagsmanna en eftir því 

sem Guðmundi skilst eru menn heldur að bæta í og veit hann um verulega 

aukningu hjá sumum. Eftirspurnin er sannarlega til staðar og margir ná 

ekki að anna eftirspurninni eftir vörum (Vísir, 2012).  

Íslendingar standa hinum Norðurlandaþjóðunum langt að baki þegar 

kemur að svo kallaðri nærframleiðslu (Ríkisútvarpið, 2012). Sala á vörum 

sem seldar eru beint frá býli í Danmörku hefur aukist umtalsvert á síðustu 

árum. Á sjö árum höfðu búum sem seldu afurðir sínar beint til neytenda 

fjölgað um 83%, úr 663 árið 1998 í 1.206 árið 2005 (Landssamband 

kúabænda, 2007). Árið 2012 voru búin orðin 2.880, sem þýðir að búum 

hafði fjölgað frá árinu 2005 um 138%. Þar af voru 44 bú með 

mjólkurvörur. 7% landbúnaðarfyrirtækja í Danmörku selja vörur sínar 

beint til neytenda (Danmarks statistik, 2014).   

Mjólkurafurðamarkaðurinn er ekki fullnýttur. Við eigum eftir að sjá marga 

koma þar inn með stæl og lifa stutt. Við erum jafnvel farin að sjá það 

gerast strax. Þetta er viðkvæm framleiðsla, kröfuharðir viðskiptavinir og 

alltof margir bændur sem lifa í vernduðu umhverfi Mjólkursamsölunnar og 

eiga ekki gott með að fóta sig í eigin framleiðslu á fullunnum afurðum. 

Það hefur sýnt sig að tekjurnar fyrir fullvinnsluna koma ekki nema með 

mikilli vinnu og það hefur fellt suma fram að þessu og á eftir að fella fleiri 

(Guðmundur Jón Guðmundsson, munnleg heimild).   
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4. PEST greining 
 

Ytra umhverfi fyrirtækis einkennist af fjölda víðra krafta sem hefur ekki 

einungis áhrif á sjálft fyrirtækið heldur aðra þætti í innra umhverfi 

fyrirtækisins. Jafnan eru það fjórir þættir: pólitískir/lagalegir, 

efnahagslegir, samfélags-/menningarlegir og tæknilegir sem hafa verið 

aðal áherslan og því niðurstaðan að PEST greining hefur jafnan verið 

notuð til að greina ytra umhverfi fyrirtækja  (Jobber, 2010, bls. 73). 

4.1 Pólitískt umhverfi 
 

Íslensk stjórnvöld halda verndarhendi yfir íslenskum landbúnaði, meðal 

annars með því að leggja háa innflutningstolla á landbúnaðarvörur 

sambærilegar þeim sem framleiddar eru hér á landi. Rökin á bakvið slíka 

verndun eru ekki viðskiptalegs eðlis heldur snúast um byggðastefnu og 

fæðuöryggi landsins. Stjórnvöld gætu náð byggðamarkmiðum sínum með 

skilvirkari hætti með því að fella niður innflutningsgjöld og auka í staðinn 

beingreiðslu til bænda (Björn Snær Atlason og Jón Þór Sturluson, 2005).  

Samkvæmt skýrslu OECD voru 44% af tekjum íslenskra bænda í formi 

stuðnings árið 2011, eða svokallað PSE hlutfall sem þó hefur farið 

lækkandi á milli ára. OECD álítur það hlutfallslega hátt í samanburði við 

landbúnað annarra landa (OECD publishing, 2012). 

4.1.1 Tollar og skattar matvæla 

 

Lagður er 30% verðtollur á innfluttar mjólkurvörur auk magntolls og er 

skattlagning á mjólkurvörur hærri hér á landi en í Evrópusambandinu. Auk 

hárra verndartolla eru vörugjöld umfangsmikil (Neytendasamtökin, 2006). 
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Tafla 4: innflutningstollar á mjólkurvörur (Atlason og Sturluson, 2005) 

 

Mjólkurvörur 

                      

Ísland   

 

    Verðtollur Magntollur (kr.) 

 

Mjólk með > 6% fituinnihald 30% 228 

 

Jógúrt 30% 61 

 

Smjör 30% 623 

 

Gráðostur 30% 500 

 

Nýr ostur 30% 430 

 

Ofangreindur tollur er reiknaður á hvert kíló. Til samanburðar þá eru engir 

verðtollar innan Evrópusambandsins og magntollurinn einn og sér er 

fjórfalt hærri en í Evrópusambandinu. 

Virðisaukaskattur á matvæli er 7% en reglulega kemur upp sú umræða að 

hækka virðisaukaskatt á matvæli og þann 10. janúar sl. tilkynnti fjármála- 

og efnahagsráðherra, Bjarni Benediktsson, að stefnt væri að því í haust að 

leggja fram lagafrumvarp um hækkun á virðisaukaskatti á matvæli. Þá 

verður efra þrep virðisaukaskattsins lækkað og yrði þetta gert til að 

einfalda virðisaukaskattskerfið (Ríkisútvarpið, 2014a).  

4.1.2 Starfsleyfi til reksturs  

 

Afla skal starfsleyfis heilbrigðisnefndar áður en mjólkurframleiðsla og 

tilheyrandi búnaður eru tekin til notkunar. Heilbrigðisnefnd Suðurlands 

skal í samráði við Matvælastofnun veita starfsleyfi. Að undangenginni 

upphafsskoðun er starfsleyfi veitt og þurfa umsækjendur að uppfylla 

kröfur um hreinlæti, hönnun, búnað og innra eftirlit. Matvælastofnun mun 

síðan annast reglubundið opinbert eftirlit hjá leyfishöfum. Starfsleyfishafar 

fá úthlutað svokölluðum samþykkisnúmerum. Notkun samþykkisnúmera 

er byggt á kröfum Evrópusambandsins en mjólkurvörur eru í frjálsu flæði 

innan EES. Númerin eru fyrst og fremst notuð til þess að hægt sé að rekja 

afurðir til framleiðenda þeirra, en eru jafnframt staðfesting á að starfsleyfi 

sé veitt á grundvelli þess að starfsstöðin uppfylli viðeigandi kröfur á 

reglugerðum Evrópusambandsins (Matvælastofnun, e.d.).  
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Skv. 16 gr. laga nr. 919/2002 skal mjólk sem dreift er til neytenda, vera 

gerilsneydd og pakkað í neytendaumbúðir. Mjólkurvörur skulu unnar úr 

gerilsneyddri mjólk og er óheimilt að dreifa mjólk eða mjólkurvörum 

nema varan sé óskemmd og hafi eðlilegt bragð, lykt og útlit (Reglugerð 

um mjólk og mjólkurvörur nr. 919/2002). Undantekning er á broddmjólk, 

að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Óheimilt að nota heimiliseldhús til 

framleiðslu á vörum sem munu vera til sölu, heldur þarf sér afmarkað 

eldhús eða aðstöðu sem samþykkt er af heilbrigðiseftirliti (Beint frá býli, 

e.d.). 

Starfsleyfishöfum ber að koma á fót og tryggja innra eftirlit og er það eitt 

af starfsleyfisskilyrðum sem þarf að uppfylla. Samkvæmt reglugerð hefur 

slíkt eftirlit tekið mið af stærð og umfangi matvælafyrirtækja og við 

uppsetningu við framkvæmd skal byggja á aðferðum GÁMES (HACCP). 

GÁMES er aðferðafræði sem byggir á áhættugreiningu í framleiðslu og 

við dreifingu matvæla tilgreinir það viðeigandi ráðstafanir sem 

nauðsynlegar eru til þess að öryggi matvæla sé tryggt (Hallsson, 

Egilsdóttir, Kristjánsdóttir og Þorkelsson, 2011).  

4.1.3 Búvörusamningur og reglugerð um greiðslumark mjólkur 

 

Í gildi er samningur milli ríkis og bænda um starfsskilyrði 

mjólkurframleiðslunnar. Samkvæmt honum er framleiðslukvóta úthlutað 

til bænda sem ætlað er að tryggja jafnvægi milli framleiðslu og sölu á 

innanlandsmarkaði. Þar með skal öll mjólk sem framleidd er utan kvóta 

flutt á erlendan markað. Þetta fyrirkomulag byggir á búvörulögum sem 

hafa verið í gildi frá 1993. Samkvæmt þeim má hver sem er setja á 

laggirnar kúabú, kaupa kýr og framleiðslukvóta og framleiða fyrir 

innanlandsmarkað (Landssamband kúabænda, 2010). 

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði (SAM) sendi frá sér tilkynningu í lok 

ársins 2013 um að aðildarfyrirtæki SAM munu kaupa alla framleiðslu 

kúabænda árið 2014, á fullu afurðastöðvarverði (Auðhumla, 2013). Er 

þetta gert vegna umframeftirspurnar á mjólkurmarkaði.  
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Líkt og fram hefur komið þá er samkvæmt núgildandi búvörulögum 

óheimilt að markaðssetja mjólkurafurðir úr mjólk innanlands sem ekki er 

til greiðslumark fyrir og verður að flytja þær afurðir úr landi en hægt er að 

sækja sérstaklega um heimild skriflega til framkvæmdanefndar 

búvörusamning til þess að fá að selja innanlands afurðir sem unnar eru úr 

mjólk umfram greiðslumark ef heildarframleiðsla er minni en sala og 

birgðastaða gefur tilefni til. Þann 10. júní 2010 lagði Jón Bjarnason, 

þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, fram frumvarp fyrir 

Alþingi um breytingu búvörulaga. Með frumvarpinu er lagt til að þeir sem 

stunda heimavinnslu mjólkurafurða geti nýtt til þess 15.000 lítra mjólkur 

án þess að skerða greiðslumark á innanlandsmarkaði og að ráðherra geti 

lagt stjórnvaldssektir á afurðastöðvar sem markaðssetja mjólk umfram eða 

utan greiðslumarks á innanlandsmarkaði án þess að fyrir því liggi 

samþykki framkvæmdanefndar búvörusamninga. Þann 23. júní sama ár 

skilaði sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd þingsins áliti um frumvarpið 

þar sem lagt var til að það yrði samþykkt með þeirri breytingu að þeir sem 

stunda heimavinnslu mjólkur geti nýtt 15.000 lítra til þess án þess að til 

komi skerðing á greiðslumarki, en áður hafði verið gert ráð fyrir því að það 

mark yrði í 10.000 lítrum. Allir nefndarmenn skrifuðu undir álitið en þau 

Ólína Þorvarðardóttir, Samfylkingu og Jón Gunnarsson, Sjálfstæðisflokki, 

þó með fyrirvara (Bændablaðið, 2010).  

Fram kom í áliti sem Samtök verslunar og þjónustu sendi fjölmiðlum í 

ágúst 2010 að með nýju frumvarpi til breytinga á búvörulögum væri í raun 

verið að innleiða algjöra einokun við vinnslu og markaðssetningu á 

mjólkurvörum í landinu. Væri því í raun verið að hverfa frá samkeppni á 

þessum markaði og aftur heim í fákeppni. Samtökin tóku harða stöðu gegn 

nýju lögunum. Gagnrýndi SVÞ einnig að engir aðrir hagsmunaaðilar en 

bændur sjálfir og afurðastöðvar hafi komið að vinnu við nýju lögin. Ekki 

hafi verið leitað til SVÞ né neinna annarra hagsmunasamtaka í verslun 

(Pressan, 2010). 

Hinsvegar voru bændur almennt ánægðir með frumvarpið og sendi meðal 

annars stjórn ungra bænda frá sér ályktun þar sem fagnað var frumvarpi 

landbúnaðarráðherra um breytingar á búvörulögum og sögðu að gefin 
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væru aukin tækifæri fyrir mjólkurframleiðendur víðsvegar um landið til að 

vinna vörur úr mjólk og skapa með því verðmæta vöru heima í héraði, 

bændum og neytendum til heilla (Vísir, 2010a). Frumvarp þetta var ekki 

afgreitt frá Alþingi og varð því aldrei samþykkt.  

Ef farið er út í heimavinnslu á mjólkurafurðum sem selja skal á 

innlandsmarkaði þarf því annaðhvort að skrá þá mjólk sem notuð er við 

vinnslu heimaafurða sem nýtingu á greiðslumarki, sækja um heimild hjá 

framkvæmdanefnd búvörusamninga til þess að nota mjólk utan 

greiðslumarks til framleiðslu og selja á innanlandsmarkaði eða kaupa af 

Mjólkursamsölunni á allt að 20% hærra verði en þeir fá fyrir kaup á 

mjólkinni frá bændum. 

4.2 Efnahagslegt umhverfi 
 

Af heildar neysluútgjöldum heimila á árunum 2010-2012 fóru 16,5% í 

kaup á mat og drykkjum. Af neysluútgjöldum vegna matvæla hér á landi 

fara 15-20% til kaupa á mjólk- og mjólkurvörum (Samkeppniseftirlitið, 

2009).  

 

Mynd 5: ársútgjöld heimila fyrir vöruflokkinn mjólk, ostar og egg árin 2005-2012 
(Hagstofa Íslands, 2013a) 

 

Sala á mjólk, ostum og eggjum eykst jafnt og þétt með árunum með 

örlítilli niðursveiflu á árunum 2008-2010.  
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Mynd 6: verð á osti, smjöri og nýmjólk á árunum 2007-2013(Hagstofa Íslands, 
2014b) 

 

Útsöluverð á mjólkurvörum hefur hækkað smám saman frá árinu 2007 að 

undanskildum árunum 2010 og 2011 þegar verð á osti lækkaði og á árinu 

2010 lækkaði verð á mjólk og smjöri. Miðað er við verð í nóvember ár 

hvert (Hagstofa Íslands, 2014b). 

Sala á mjólkurafurðum í janúar 2014 var góð og er framleiðsla á 

mjólkurvörum að aukast og í ágætum takti við væntingar. Aukning frá 

janúar 2013 til janúar 2014 var 6,5% ef miðað er við fitugrunn og 1,9% á 

próteingrunni. Það er mikilvægt að kúabændur geti brugðist við aukinni 

eftirspurn með því að framleiða meira til að halda í við söluaukningu 

(Morgunblaðið, 2014). 

Rannsókn var gerð á útgjöldum heimilanna fyrir árin 2010-2012 á verðlagi 

ársins 2012. Í úrtakinu voru 3.565 heimili. Alls tóku 1.772 heimili þátt í 

rannsókninni. Megintilgangur hennar er að afla upplýsinga fyrir 

útgjaldagrunn vísitölu neysluverðs. Vísitala neysluverðs á að meta 

verðbreytingar á útgjaldaliðum sem snerta heimilisrekstur og daglegt líf 

fólks. 

Neysluútgjöld á heimili árin 2010-2012 voru 476 þúsund krónur á mánuði 

að meðaltali og jukust um 7,3% frá tímabilinu 2009-2011.  
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Hlutfall matar- og drykkjarvöru í heimilisútgjöldum hækkaði milli 

tímabila,  í 14,9% en var 14,7% 2009-2011. 

Ráðstöfunartekjur meðalheimilis voru rúmar 533 þúsund krónur á mánuði 

og voru þær 3,8% hærri en tekjur heimila í rannsókninni 2009-2011. 

Tekjur þess fjórðungs heimila sem hæstar tekjur hafði voru að jafnaði 

161% hærri en þess fjórðungs sem lægstar tekjur hafði. Útgjöld þeirra 

tekjuhæstu voru 60% hærri en tekjuminnsta fjórðungsins (Hagstofa 

Íslands, 2013d).     

 

Mynd 7: útgjöld og tekjur eftir tekjufjórðungum (Hagstofa Íslands, 2013d) 

 

Í tekjulægsta fjórðunginum eru útgjöld 52% hærri en ráðstöfunartekjur og í 

2. tekjufjórðungi eru útgjöld 10% hærri en ráðstöfunartekjur. Það er því 

ekki fyrr en komið er í 3. tekjufjórðung sem ráðstöfunartekjur ná yfir 

útgjöld heimilisins, og þá einungis um 2%. Í tekjuhæsta fjórðungnum eru 

tekjur umfram gjöld 32%.  

Árið 2013 var mikil aukning á sölu fituríkra afurða, það er sala á rjóma 

hefur aukist um rúmlega 8%, smjör um 5,6% og osti um 3,4%. Á móti 

dróst útflutningur saman, úr 886 milljónum króna árið 2012 í 557 milljónir 

króna árið 2013 og er það á kostnað aukinnar neyslu innanlands. Færri fá 

en vilja mjólkurafurðir á Íslandi og er það í raun lúxus vandamál sem þó 

þarf að bregðast við því fátt bendir til þess að þróunin muni hægja á sér 

(Sigurður Ingi Jóhannsson, 2014). Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði 
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fór fram á í lok nóvember að flytja inn smjör. Beiðnin var send 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Birgðastaðan var orðin lítil vegna 

mikillar söluaukningar á smjöri sem var yfir 20% um haustið en við 

venjulegar kringumstæður er söluaukning mjólkurafurða í kringum 1-3%. 

Var með þessum hætti verið að tryggja að nægjanlegt framboð væri á 

smjöri mesta sölumánuð ársins, desember. Aukin neysla á fituríkari 

mjólkurafurðum var rakin meðal annars til nýjunga í mataræði á borð við 

lágkolvetnakúrinn, breyttu viðhorfi til mettaðrar fitu og tölur sýndu einnig 

áhrif af fjölgun ferðamanna. Strax um haustið þegar sá í hvað stefndi hvatti 

Mjólkursamsalan bændur til þess að auka framleiðsluna hjá sér til að hægt 

væri að mæta aukinni eftirspurn. Bændur brugðust skjótt við og hafa með 

breyttri fóðurgjöf og öðrum aðferðum aukið framleiðsluna hjá sér sem þeir 

fá greidda á verði mjólkur umfram greiðslumarks (Bændablaðið, 2013).    

Sala á mjólkurafurðum í janúar 2014 var góð og er framleiðsla á 

mjólkurvörum að aukast og í ágætum takti við væntingar. Aukning frá 

janúar 2013 til janúar 2014 var 6,5% ef miðað er við fitugrunn og 1,9% á 

próteingrunni. Það er mikilvægt að kúabændur geti brugðist við aukinni 

eftirspurn með því að framleiða meira til að halda í við söluaukningu 

(Morgunblaðið, 2014). 

Þar sem ekki er áætlað að býlið verði með kýr þarf að kaupa alla mjólk. 

Fyrir árið 2014 er afurðastöðvaverð á hvern lítra til bænda 83 kr. og hefur 

verið talað um að Mjólkursamsalan sé að selja mjólkina frá sér á ca. 20% 

hærra verði (Ríkisútvarpið, 2014b), þ.e. um 100 kr. Einnig er hægt að 

kaupa mjólk af bændum en seldur lítrafjöldi þyrfti að koma til lækkunar á 

greiðslumarki bóndans og væri því ávallt lágmarks kaupverð býlisins á 

hvern lítra 83 kr.   

4.3 Samfélagslegt umhverfi 

4.3.1 Rekjanleiki vara og gegnsæi 

 

Meginmarkmið félagsins Beint frá býli er að tryggja neytendum 

gæðavörur þar sem öryggi og rekjanleiki vöru er í fyrirrúmi og það ber 

sífellt meira á þeim sem vilja vita nákvæmar upplýsingar um matvæli. 

Hvort sem það eru upplýsingar um innihald, næringargildi eða uppruna.  
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Rekjanleiki táknar það að geta rakið vöru og innihaldsefni hennar gegnum 

öll stig framleiðslu og dreifingar. Síðustu ár hafa einkennst af miklu og 

auknu flæði vara á milli heimshluta og hafa matvörur ekki farið varhluta af 

þeirri þróun. Þessi þróun hefur óneitanlega lengt virðiskeðju matvæla 

verulega og um leið aukið möguleikann á rýrnun, spillingu, gæða og 

heilsuspillandi áhrifum á matvæli. Algengt er í dag að rekjanleiki sé 

hagnýttur til markaðssetningar matvara (til dæmis út frá ímynd tiltekins 

svæðis; hreinleika, menningar eða annars). Dæmi um þetta er til dæmis 

markaðssetning íslenskra landbúnaðarvara í Bandaríkjunum og lífrænt 

lambakjöt úr Skagafirði (Sveinn Margeirsson, e.d.).  

4.3.2 Slow Food hreyfingin 

 

Slow Food á uppruna sinn að rekja til Ítalíu árið 1987 þegar Carlo Patrini 

fylgdi eftir mótmælum sem snerust gegn opnun fyrsta veitingastaðar 

skyndibitakeðjunnar Mc Donald´s í Róm. Patrini vildi hægja á 

matarmenningu sem óx hratt í formi skyndibita sem unninn er úr 

næringarsnauðum og unnum matvælum. Stofnuð var hreyfing af Patrini, 

kokkum og mataráhugamönnum með það að leiðarljósi að kalla frekar eftir 

menningu sem þeir nefndu Slow Food í mótsögn við skyndibita (e. fast 

food). 

Árið 1989 varð Slow Food alþjóðlegt þegar haldinn var stofnfundur 

Alþjóðlegu Slow Food hreyfingarinnar í París. Árið eftir þurftu þeir að 

takast á við ýmsar áskoranir. Áskorunin sem var mest aðkallandi var hröð 

útbreiðsla á erfðabreyttum lífverum (e. GMOs) sem var í auknum mæli 

notað í landbúnaði. Síðan snemma á 8. áratug 20. aldar hafði ræktun á 

erfðabreyttum lífverum aukið markaðshlutdeild sína umtalsvert, oftast á 

kostnað staðbundinna tegunda. Umhverfissinnar og Slow Food hreyfingin 

hafði áhyggjur af því að engar langtímarannsóknir höfðu orðið á því hvaða 

áhrif erfðabreytt ræktun hefði á umhverfið. Einnig ógnaði einkaleyfið fyrir 

erfðabreyttum tegundum hjá stórum landbúnaðarfyrirtækjum lífsviðurværi 

bænda sem voru tilneyddir til að kaupa fræ og korn á háu verði af fáum 

birgjum. Iðnaðarlandbúnaður ógnaði því bæði líffræðilegri fjölbreytni og 

staðbundnu landbúnaðarhagkerfi.  
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Á sama tíma og Slow Food öðlaðist meiri alþjóðlega athygli fyrir verkefni 

sín fjölgaði félagsmönnum á heimsvísu í hreyfingunni einnig mjög hratt. 

Mörg þekkt nöfn í Bandaríkjunum, Japan og Bretlandi gengu til liðs við 

Slow Food á milli áranna 2000 og 2003. Má þar meðal annars nefna Chez 

Panisse, stofnanda Alice Waters, Karl Bretaprins og þekktir vísindamenn 

líkt og Vandana Shiva, stofnandi og framkvæmdastjóri Research 

Foundation for Science, Technology and Ecology (Schneider, 2008). Í 

byrjun árs 2014 voru meðlimir um 100.000 og fylgjendur hreyfingarinnar í 

kringum milljón í  yfir 160 löndum (Slow Food, e.d.).  

Meginmarkmið Slow Food er að auka meðvitund fólks um mikilvægi 

matarmenningar, þekkingar, hefðar og landfræðilegs uppruna matvæla.  

Slow Food hreyfingin stendur fyrir ýmsum stórum verkefnum á alþjóðlega 

vísu sem skipa stóran sess í heimi matargerðarlistar og framleiðslu. 

Salone del Gusto er viðburður sem haldinn er annaðhvert ár í Torino á 

Norður Ítalíu. Þar fara fram smakkanir á yfir 300 afurðum og haldnir eru 

fyrirlestrar um sértæk matvæli. Á staðnum eru samankomnir margir mestu 

sérfræðinga á sviði menningarlegrar matvælaframleiðslu, víngerðar og 

matselda víðs vegar af úr heiminum. Samhliða Salone del Gusto er stærsta 

bændaráðstefna í heiminum haldin, Terra Madre. Þar eru saman komnir 

smáframleiðendur frá yfir 160 löndum. Þetta er þungamiðja í viðburðarröð 

Slow Food  og miðar að því að stytta bilið á milli framleiðenda og 

neytenda (Slow Food Reykjavík, e.d.). 

4.3.3 Markaðir og landbúnaðarsýningar 

 

Á hverju ári er haldin landbúnaðarsýning og handverkshátíð í Hrafnagili 

við Akureyri aðra helgina í ágúst. Dagskráin er ávallt umfangsmikil og 

fjölbreytt. Meðal þess sem er á svæðinu er þekkingasetur landbúnaðarins 

þar sem landbúnaðarskólarnir á Hólum og Hvanneyri kynna starfsemi sína 

ásamt flestum búgreinasamtökum landsins. Lítill bændaskóli Bústólpa er á 

staðnum þar sem krökkum frá 10 ára aldri gefst færi á að fræðast um 

íslenskan landbúnað og heimsækja eitt tæknivæddasta fjós landsins. 

Afurðastöðvar og samtökin Beint frá býli kynna sína starfsemi í 

sýningartjaldi og á útisvæði sýna vélaumboð nýjar vélar og búvélasafnarar 

eldri vélar. Landssamband kúabænda heilgrillar naut annan daginn og 
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landssamband suðafjárbænda heilgrillar lamb hinn daginn. Húsdýrasýning, 

fjárhundasýning og hestasýning auk sýningar og keppni í rúningi og 

traktorsþraut er einnig ávallt á svæðinu (Landssamband kúabænda, 2012a). 

Það er því hægt að finna eitthvað fyrir alla á sýningunni. Árið 2012 lék 

veðrið við starfsfólk og gesti og voru aðsóknarmet slegin alla 

sýningardagana og voru starfsfólk og gestir um 20 þúsund og árið 2013 

fékk sýningin alls um 18 þúsund heimsóknir (Eyjafjarðarsveit, 2012).  

Jólamarkaður Ljúfmetisverslunarinnar Búrsins hefur verið  haldinn í þrjú 

ár í röð og er viðburðurinn haldinn í tilefni af hinum alþjóðlega Terra 

Madre degi. Það er Slow Food hreyfingin sem stendur að þeim degi og 

vilja með honum vekja athygli á ferskri og hreinni matvöru um allan heim. 

Fyrsta árið (2011) var markaðurinn haldinn í tjaldi á planinu í Nóatúni 17 

og voru gestir um 3.000. Árið eftir var stærð tjaldsins tvöfaldað og yfir 

4.000 manns sóttu markaðinn og 42 framleiðendur lögðu hönd á plóg til 

þess að gera markaðinn enn ánægjulegri en árið áður. Árið 2013 voru 

umsvifin aukin og markaðurinn haldinn í Hörpu þar sem meira en 50 

framleiðendur  og bændur frá öllum landsfjórðunum seldu og kynntu vörur 

sínar og framleiðslu og voru gestir þar um 16.000 (Búrið, 2013). 

Helgina 1.-2. mars 2014 var Búrið einnig með matarmarkað í tengslum við 

setningu Búnaðarþings sem fram fór í Hörpu á laugardeginum. Auk þess 

voru vélasalar mættir með dráttarvélar og tæki til sýnis og sauðfjárbændur 

buðu gestum og gangandi upp á grillað lambakjöt úr grillvagni 

Landssamtaka sauðfjárbænda og hægt var að kaupa eðal nautahamborgara 

úr hamborgarabílnum Tuddanum. Þá stóð kokkakeppni Food & Fun 

hátíðarinnar yfir í Norðurljósasal Hörpu á sama tíma og setning 

Búnaðarþings fór fram. Vakti þetta nýja snið Búnaðarþings mikla athygli 

og ætlað er að um 21.000 gestir hafi mætt í og við Hörpu á laugardeginum 

og 9.000 gestir til viðbótar á matarmarkaðinn á sunnudeginum, eða samtals 

30.000 manns (Hörður Kristjánsson, 2014).     

4.3.4 Fæðuöryggi Íslendinga 

 

Við setningu Búnaðarþings árið 2008 kynnti forseti Íslands, hr. Ólafur 

Ragnar Grímsson hugmyndir sínar um sáttmála sem tryggði fæðuöryggi 
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Íslendinga. Þar ræddi hann um þá þætti sem ógna fæðuöryggi heimsins og 

benti á að Íslendingar þyrftu fyrr eða síðar að búa sig undir breytta tíma. 

Matvælakreppa er raunveruleg ógn og eftir efnahagshrunið árið 2008 

vorum við áþreifanlega minnt á hversu mikilvægt það er að þjóðin hafi 

eigin matarframleiðslu. Íslendingar eru í þeirri öfundsverðu stöðu að eiga 

verðmætt ræktunarland og nóg af vatni og þekkingu til að nýta gæði 

landsins. Mikið er rætt um að matvælaverð fari hækkandi á heimsvísu, 

fólksfjöldaspár eru á þann veg að jarðarbúum mun fjölga gríðarlega og 

eftirspurn eftir mat mun aukast. Matvæla- og landbúnaðarstofnun 

Sameinuðu þjóðanna áætlar að á árabilinu 2000-2030 þurfi að auka 

matvælaframleiðslu um 60%. Landbúnaður er undirstöðuatvinnugrein og 

skiptir máli í efnahagslegu tilliti. Ekki þarf að fjölyrða um þann 

gjaldeyrissparnað sem innlend matvælaframleiðsla hefur í för með sér auk 

þess að landbúnaður skapar ýmis störf (Haraldur Benediktsson, 2009).  

4.3.5 Íslenskur landbúnaðar og opinber stefna 

 

Í ávarpi sínu á Búnaðarþingi 2. mars 2014 talaði núverandi landbúnaðar- 

og sjávarútvegsráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, um stöðu landbúnaðar, 

framtíð hans og tækifæri er varðar matvælaframleiðslu.  

Fækkað hefur í sveitum landsins. Þróun byggðar á landsbyggðinni og 

aukin framleiðsla á landbúnaðarvörum, byggist á því að breytingar verði á 

því fyrirkomulagi sem viðgengist hefur í stuðningi við bændur. Það þarf að 

hugsa hlutina upp á nýtt, annars fæst það sem hefur viðgengist alltof lengi, 

hægfara fækkun fólks á landsbyggðinni þar sem víða eru góð ræktarlönd, 

margháttuð tækifæri og full ástæða til að stefna að fjölgun íbúa.  

Mikilvægt er að nýliðun í bændastétt sé möguleg án þess að ungt fólk 

festist í klafa skulda svo langt sem það sér. Fjárfestingin er gríðarleg; jörð, 

íbúðarhús, útihús, vélar og tæki eru þær nauðsynjar sem þarf að fjárfesta í 

til að geta hafið búskap. Á fundi stjórnar Byggðastofnunar í byrjun 

desember 2013 var samþykkt að bjóða upp á sérstök lán til jarðarkaupa til 

þess að mynda greiðari aðgang fyrir kynslóðaskiptum í landbúnaði. 

Ein öflugasta leiðin til að styrkja innviði sveitanna, er að auka framleiðslu 

á mat til útflutnings. Breyting er að verða í neyslu sem birtist meðal annars 
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í því að fita unnin úr mjólk selst sem aldrei fyrr. Útflutningur á 

mjólkurafurðum hefur dregist saman. Á milli áranna 2012 og 2013 dróst 

útflutningur á mjólkurvörum saman um 309 milljón króna. Ekki kemur 

það til vegna minni eftirspurnar, heldur er framboðið ekki nægjanlegt. Við 

þessu þarf að bregðast því þeim fjölgar munnunum sem óska eftir hreinum 

og hollum matvælum og þar hefur Ísland sérstöðu; sjúkdómar eru fátíðir 

og notkun sýklalyfja með því minnsta sem þekkist í heiminum.  

Framsóknarflokkurinn hefur litið á það sem sitt hlutverk að standa vörð 

um innlenda matvælaframleiðslu því hún er þjóðhagslega hagkvæm. Hún 

veltir tugum milljarða á ári og af henni hafa um 12 þúsund manns atvinnu. 

Í lok ávarpsins dró Sigurður Ingi saman framtíðarsýn sína saman í nokkur 

orð: ég tel skynsamlegt að auka matvælaframleiðslu á Íslandi og auka 

útflutning; ég mun leggja mín lóð á vogarskálarnar til að svo megi verða; 

breytingar munu eiga sér stað í starfsumhverfi bænda og ég mun leitast við 

að þær verði þeim til framdráttar, ekki fjötur um fót; ég mun opna á 

frekari innflutning á landbúnaðarafurðum í skiptum fyrir aðgang að 

erlendum mörkuðum fyrir íslenskar landbúnaðarvörur; ég er ekki hræddur 

við breytingar, heldur kyrrstöðu og hnignun (Sigurður Ingi Jóhannsson, 

2014). 

4.4 Tæknilegt umhverfi 
 

Í reglugerð nr. 919/2002 mátti finna í 20 gr.: Hollustuvernd ríkisins, í 

samráði við embætti yfirdýralæknis, getur ákvarðað hvaða tæki er heimilt 

að nota til að hita mjólk og mjólkurvörur og hefur eftirlitsaðili heimild til 

þess að krefjast yfirlýsingar frá framleiðsluaðila gerilsneyðingartækis og 

viðkomandi mjólkurstöð um að tækið sé búið: 

a) Sjálfvirkum hitastilli 

b) síritandi hitamæli  

c) sjálfvirkum öryggisbúnaði sem kemur í veg fyrir of litla hitun 

d) viðunandi öryggiskerfi sem kemur í veg fyrir að mjólk sem ekki er  

    nægilega hituð blandist saman við gerilsneydda mjólk 
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e) sírita fyrir öryggiskerfið sem um getur í lið d)       

(Reglugerð um mjólk og mjólkurvörur, 2002). 

Reglugerð nr. 919/2002 var felld brott með rg. nr. 851/2012. Í þeirri 

reglugerð eru engin ákvæði sem kveða á um ákvörðun tækja.  

Engin tæki eru til staðar fyrir, þannig að fjárfesta þarf í öllum þeim tækjum 

sem nauðsynleg eru að framleiðslu mjólkurafurða. Til að byrja með mun 

fara fram framleiðsla á hvítmygluostum, salatostum og smjöri. Vörurnar 

eru bragðbættar og unnar á sérstakan máta til þess að skapa sérstöðu. 

Ferlið við gerð á þessum vörum verður rakið í grófum dráttum til þess að 

lesandi geti glöggt sig á því hvaða hlutverki hvert tæki þjónar. 

Þegar hvítmygluostur er unninn er skilvinda notuð til þess að ná fram réttu 

fituinnihaldi. Síðan er mjólkin hituð í 72° í þar til gerðum suðutanki. Gert 

er ráð fyrir að gufa verið notuð til þess að hita mjólkina. Tankurinn hefur 

tvöfalt byrði, í ytra byrðinu er opnað á gufu sem umlykur innra byrðið þar 

sem mjólkin er geymd. Þegar mjólkinni hefur náð réttu hitastig er mjólkin 

kæld niður í 30-33° og dælt í ostakar og þar er blandað í hana 

Calciumklóríð og gerlar. Eftir nokkrar mínútur er ostahleypi bætt við, hann 

er hrærður vel saman við og er þetta látið standa þangað til mjólkin er 

orðin hlaupkennd. Þá er hún skorin með þartilgerðum hnífum í litla 

teninga og er þetta látið standa og hrært er í inn á milli þangað til litlu 

tengingarnir (ostakornin) hafa losað sig við mesta mysuna. Þá er mysunni 

hleypt niður úr karinu og ostakornunum mokað ofan í ostaform og þau 

pressuð í þartilgerðum ostapressum. Osturinn er því næst tekinn úr 

formunum þegar gerlarnir hafa sýrt ostinn niður fyrir 5,5 PH er hann þá 

lagður í saltlög í öðru kari. Eftir að hann hefur legið í saltlegi yfir nótt er 

hann tilbúinn til verkunar og honum snúið daglega í rými sem er um 10-

15°.  

Þegar salatostur er gerður er skilvinda notuð ef breyta þarf fituinnihaldi. 

Mjólkin er gerilsneydd, þ.e.  hituð í 72° og við það hitastig er hún 

fitusprengd í fitusprengjara og því næst kæld niður í 30-33°. Þá er hún 

sett í ostakarið, Calciumklóríð, Lýpasaensím og gerlum bætt við. Það látið 

vinna í nokkrar mínútur. Þá er ostahleypi bætt við. Þegar osturinn er orðinn 
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hlaupkenndur er hann skorinn niður í teninga (ostakorn), því síðan hrært 

varlega á meðan mysan skilur sig út úr ostakornunum. Síðan er mysunni 

hleypt niður úr ostakarinu. Osturinn er settur í form og pressaður og er 

hann látinn sýrast niður fyrir 5,5 PH og þá settur í saltlög. Þar er hann 

geymdur í um það bil sólarhring og eftir það er hann tilbúinn til sölu. 

Við vinnslu á smjöri er mjólkin í upphafi unnin í skilvindu þar sem hún 

deilist annarsvegar í undanrennu og hinsvegar í rjóma. Einungis rjóminn er 

notaður við smjörgerð. Hann er gerilsneyddur, þ.e. hann er hitaður í 

suðutanki í 95° í það minnsta 15 sekúndur.  Síðan er rjóminn kældur niður 

fyrir 5° og síðan settur í smjörstrokkinn. Þá eru áfirnar tappaðar af 

smjörstrokknum og 2% salt (af heildarmagni) sett í og strokkurinn ræstur 

aftur. Þá er smjörið tilbúið til pökkunar (Stefán Lárusson, munnleg 

heimild).   

Verð á nýjum framleiðslutækjum eru mjög hátt og er áætlað að keypt verði 

notuð tæki á býlið. Leitað var eftir verðum í tæki til framleiðslunnar í 

Danmörku og er í töflunni hér fyrir neðan verð sem fundin voru á 

dönskum sölusíðum.  

Tafla 5: verð á notuðum tækjum til mjólkurafurðaframleiðslu 

  DKK Gengi ISK 6/4 ISK 

Skilvinda 5.000 20,8 104.000 
Suðutankur 4.500 20,8 93.600 
Ostakar 4.000 20,8 83.200 
Ostaform 2.000 20,8 41.600 
Ostapressa 1.500 20,8 31.200 
Kar fyrir saltlög 1.000 20,8 20.800 
Fitusprengjari 4.500 20,8 93.600 

Smjörstrokkur 3.000 20,8 62.400 

Samtals     530.400 
  

Áætlað heildarverð á þeim tækjum sem þarf til framleiðslu á 

hvítmygluostum, salatostum og smjöri er kr. 530.400,- án vörugjalda og 

sendingarkostnaðar. Tækin eru smá í sniðum þar sem að fyrirhugaður 

rekstur mun vera umfangslítill, í það minnsta fyrst um sinn. Til að mynda 

taka suðutankurinn og ostakarið 300 lítra.    



31 

 

4.5 Samantekt greiningar 

 
Bændum sem vilja stunda heimavinnslu á mjólkurvörum er gert erfitt um 

vik með takmörkun á framleiðslu mjólkurafurða til sölu innanlands. Þó 

hafa þeir tækifæri til þess að framleiða eigin mjólkurvörur til sölu 

innanlands en þá þurfa þeir annaðhvort að nota mjólk af útgefnum kvóta, 

fá heimild fyrir sölu á mjólk utan kvóta eða kaupa mjólk af 

Mjólkursamsölunni eða öðrum bændum. Sækja þarf um leyfi til reksturs til 

heilbrigðisnefndar og standast þær kröfur og reglur sem þar eru gerðar. 

Síðan er það Matvælastofnun sem annast reglubundið eftirlit og ber 

starfsleyfishöfum að starfrækja innra eftirlit sem skal vera byggt á 

aðferðum GÁMES.  

Neysla á mjólkurvörum hefur aukist á milli ára undanfarin ár sem hefur 

skilað sér út í auknum útgjöldum heimilanna í mjólkurvörur. Framleiðsla á 

mjólkurvörum er að aukast í takt við væntingar og er nú umframeftirspurn 

eftir mjólk svo að mjólkurafurðastöðvar kaupa nú alla mjólk sem er 

umfram kvóta af bændum. Hráefnisverð er óhagstætt fyrir aðra aðila en þá 

sem eru undir merki Mjólkursamsölunnar ehf. þar sem að utanaðkomandi 

aðilar þurfa að kaupa mjólkina á 20% hærra verði en það verð sem 

Mjólkursamsalan ehf. kaupir af bændum.  

Við stofnun Slow Food hreyfingarinnar voru augu margra opnuð fyrir 

mikilvægi matarmenningar, þekkingar, hefðar og landfræðilegs uppruna 

matvæla. Rétt eftir stofnun félagsins varð notkun erfðabreyttra lífvera í 

matvæli vinsælli og jók markaðshlutdeild sína hratt. Slow Food hreyfingin 

hefur einnig vaxið gríðarlega frá stofnun og opnað augu margra fyrir 

mikilvægi hreinna matvæla. Áhugi á vörum sem seldar eru beint af 

heimavinnsluaðilum hefur aukist sem sýnir sig í aukinni aðsókn á 

matarmarkaði þar sem vörur heimavinnsluaðila eru kynntar og seldar. 

Fæðuöryggi landsmanna er mikilvægt og fengu Íslendingar að kynnast því 

við efnahagshrunið þegar mörg lönd lokuðu á viðskipti við Ísland. Því er 

mikilvægt að gæta að hagsmunum bænda, efla landbúnað enn frekar og 

standa vörð um íslenska matvælaframleiðslu. Núverandi landbúnaðar- og 

sjávarútvegsráðherra er meðvitaður um mikilvægi þess og vill leggja sín 
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lóð á vogarskálarnar til þess að íslensk matvælaframleiðsla muni aukast og 

útflutningur einnig. 

Fjárfesting á tækjum er óhjákvæmileg til þess að geta unnið þær vörur sem 

áætlað er að framleiða. Fjárfesting á nýjum tækjum er dýr en með því að 

kaupa tækin notuð frá Danmörku er möguleiki á að halda 

tækjakostnaðinum í lágmarki og er áætlaður heildarkostnaður 530.400,- 

krónur án allra flutnings- og vörugjalda. 

Við greiningu á ytra umhverfi fyrirtækisins finnast því bæði ógnanir og 

tækifæri en með það að leiðarljósi að allir eigi möguleika á því að stofna til 

mjólkurframleiðslu með samþykktu starfsleyfi gefur það jákvæða 

vísbendingu á viðskiptatækifæri, þrátt fyrir búvörulög og reglugerðir sem 

eru einu stóru og ráðandi fyrirtæki í hag. Þá er aukin neysla á 

mjólkurafurðum og aðsókn eftir hreinum matvælum meiri en fyrr og auk 

þess er umframeftirspurn eftir mjólk og gefur það góða von um möguleika 

fyrir vinnslu á mjólkurafurðum seldum beint til neytenda. Ef að húsnæði 

og nægjanlegt rými fyrir framleiðslu er til staðar, sem stenst kröfur 

heilbrigðisnefndar, þá er hægt að halda upphafskostnaði í lágmarki til þess 

að fjárfesting verði ekki of mikil fyrir svo smáan rekstur.   
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5. Markhópagreining 

5.1 Markaðshlutun 
 

Markaðshlutun (e. market segmentation) snýst um að hluta niður 

heildarmarkaðinn og velja þann hluta sem á að þjóna. Markaðshlutun er 

fyrsta skrefið af þremur en í kjölfarið kemur markaðsmiðun og því næst 

staðfærsla. 

Áður fyrr var stunduð heildarmarkaðssetning (e. mass marketing) en þá 

stundar seljandinn fjöldaframleiðslu, dreifingu og kynningu á einni 

vörutegund til allra neytenda. Það sem er gott við þessa leið af 

markaðssetningu er að þá getur seljandinn haldið framleiðslukostnaðinum í 

lágmarki sem skilar sér í lægra vöruverði eða hærri framlegð. Hinsvegar, 

eins og neytendamarkaðurinn er í dag þurfa fyrirtækin að takast á við aðrar 

áskoranir. Aukin samkeppni veldur því að viðskiptavinir kalla á víðara 

vöruframboð sem verður til þess að þeir vilja fá meira fyrir peninginn. Því 

hefur heildarmarkaðssetning farið dvínandi og flest fyrirtæki hafa snúið sér 

að ör markaðssetningu (e. micromarketing) með einum af fjórum leiðum: 

markaðssett til markaðshluta, markaðssylla, staðbundin markaðssetning 

eða markaðssetning til einstaklinga (Kotler, 2009, bls. 334). 

Þegar markaðssett er til markaðshluta þá samanstendur hlutinn af 

viðskiptavinum sem hafa sameiginlegar þarfir og væntingar. Markaðs-

setning til markaðshluta veitir lykilávinning yfir heildarmarkaðssetningu, 

fyrirtækið getur boðið uppá eitthvað sem er frábrugðið því sem 

samkeppnisaðilarnir hafa upp á að bjóða. 

Í markaðssyllu þá eru það þrengri hópar sem hafa sérhæfðar þarfir. Til 

þess að koma auga á markaðssyllu er einum markaðshluta skipt niður í 

fleiri undirhluta. 

Þegar um staðbundna markaðssetningu er að ræða þá er varan sérsniðin að 

þörfum og óskum staðbundinna viðskiptavinahópa. Staðbundinn markaður 

getur verið verslunarsvæði, hverfi eða jafnvel einstaka verslanir.      
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Í markaðssetningu til einstaklinga þá er varan eða þjónustan sérsniðin að 

hverjum viðskiptavini fyrir sig eða svokallaðar klæðskerasniðnar lausnir 

(Kotler, 2009, bls. 334-338). 

Tvær meginleiðir eru við markaðshlutun. Annarsvegar eru neytendur 

flokkaðir eftir einkennum þeirra, svosem lýðfræðilegar-, landfræðilegar- 

eða sálfræðilegar breytur. Hinsvegar eru viðskiptavinir flokkaðir í 

undirhópa eftir kauphegðun, svo sem tilefni til að nota vöruna, ávinningur, 

viðskiptatryggð, viðhorf og fleira (Kotler, 2009, bls. 349-353). Algengt er 

við markaðshlutun að blanda saman fleiri en tveimur þáttum.  

Markaður fyrirtækisins er fyrst og fremst allir landsmenn og erlendir 

ferðamenn sem koma til Íslands. Hluta þarf markaðinn niður til þess að 

fyrirtækið geti aðlagað framboð sitt að sínum markhópi. Af þeim fjórum 

flokkum sem kynntir voru hér að framan varðandi markaðshlutun mun 

staðbundin markaðssetning eiga best við fyrir fyrirtækið, það er það 

sérsníðir vörur sínar að þörfum og óskum staðbundinna viðskiptavinahópa.  

Ná þarf til þess hóps sem ekur um Suðurlandsveg, á milli Hveragerðis og 

Selfoss, þar sem starfsemin mun vera starfrækt.  

Hægt er að flokka þann markhóp sem fyrirtækið reynir að ná til í smærri 

markhópa: 

 Landsmenn á leið í ferðalag 

 Landsmenn í dagsferð 

 Hópur erlendra ferðamanna 

Áætlað er að landsmenn á leið í ferðalög muni vera stærsti markhópur 

fyrirtækisins þar sem landsmenn munu stoppa við og versla sér vörur sem 

njóta mikilla vinsælda í slíkum ferðalögum, sem dæmi: mygluosta, 

kryddsmjör, grillsósur, salatosta, ís og fleira.   
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Á árinu 2012 voru skráðar gistinætur landsmanna í orlofshúsabyggðum 

36.830, þar af 18.046 á Suðurland, eða 49% (Hagstofa Íslands, 2014c).  

 

Mynd 8: dreifing á ferðalögum landsmanna yfir árið  

 

Ferðalög landsmanna eru árstíðabundin líkt og sést á mynd 8. Upplýsingar 

eru fengnar úr rannsókn sem Ferðamálastofa fól MMR að gera fyrir sig og 

greint var frá í kafla 2. Sem fyrr voru júlí og ágúst stærstu 

ferðamannamánuðir ársins 2012 en 69% aðspurðra ferðuðust innanlands í 

júlí og 61% í ágúst. (Ferðamálastofa, 2013b). 

Dagsferðir eru skilgreindar af Ferðamálastofu sem skemmtiferðir, fimm 

klst. langar eða lengri út fyrir heimabyggð án þess að gist sé yfir nótt 

(Ferðamálastofa, 2013a). 

66,8% svarenda í könnun Ferðamálastofu fóru í dagsferð/ir á árinu 2012 

og fer  dagsferðum minnkandi á milli ára samkvæmt gögnum 

Ferðamálastofu. Þeir 66,8% svarenda sem fóru í dagsferð innanlands á 

árinu 2012 fóru að jafnaði átta dagsferðir yfir árið. Út frá niðurstöðum um 

fjölda dagsferða í einstaka landshlutum má ætla að 28,8% dagsferða hafi 

verið farnar á Suðurlandið (Ferðamálastofa, 2013a). 
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Mynd 9: ferðir dagsferðamanna til einstakra landshluta árið 2012(Ferðamálastofa, 
2013b) 

 

Erlendum ferðamönnum fer sífellt fjölgandi hér á Íslandi. Um 781 þúsund 

erlendir ferðamenn fóru um Keflavíkurflugvöll á árinu 2013 samkvæmt 

talningu Ferðamálastofu og er það aukning um 20,7% eða 134 þúsund frá 

árinu 2012. Fjöldamet voru slegin í öllum mánuðum ársins 2013 og 

árstíðarsveiflan minnkar (Ferðamálastofa, 2014). 

 

5.2 Markaðsmiðun 

 
Þegar markaðshlutunin hefur verið unnin tekur við markaðsmiðun (e. 

market targeting). Þá er metið hversu álitlegur hver markaðshluti er. Til 

þess að markaðshlutinn sé gagnlegur þarf hann að standast mat sem 

samanstendur af fimm viðmiðunum, hann þarf að vera mælanlegur, 

umtalsverður, aðgengilegur, aðgreinanlegur og raunhæfur. 

Þegar velja á milli mismunandi markaðshluta þarf fyrirtækið að líta til 

tveggja hluta: annarsvegar aðdráttarafl markaðshlutans í heild og hinsvegar 

markmið og fjármagn fyrirtækisins. Eftir að hafa metið hina mismunandi 

markaðshluta eru fimm snið sem fyrirtækið getur notað til þess að velja 

markhópinn. Þau eru: einbeiting að einum hluta, valin sérhæfing, vöru 

sérhæfing, markaðs sérhæfing og heildar markaðsdekkun (Kotler, 2009, 

bls. 356). 
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Miða þarf að þeim viðskiptavinum sem líklegastir eru til þess að stoppa 

við og versla dýrari vörur en þeir geta keypt þegar innkaupin í versluninni 

eru gerð. Viðskiptavinirnir eiga það sameiginlegt að velja vörur beint frá 

bónda umfram innfluttar vörur eða þær vörur sem framleiddar hafa verið 

og eru aðgengilegar í  flestum verslunum um allt  land. Líklegra þykir að 

tekjuhærri einstaklingar láti sig varða rekjanleika, gegnsæji, uppruna 

matvæla og stuðning við heimavinnsluaðila. Hinn dæmigerði neytandi er 

því mögulega einstaklingur sem lætur sér annt um hreinleika matvæla og 

að styrkja smáu heimavinnsluaðilana, er með laun yfir meðaltali og ferðast 

innanlands. Hann sækist eftir öðruvísi ostum með rauðvíninu, bragðbættu 

smjöri með bökuðu kartöflunum, sósu með kjötinu sem inniheldur aðrar og 

frumstæðari bragðtegundir og öðruvísi salatost á grænmetið sitt en þann 

fetaost sem hefur verið í boði undanfarin ár.  

Af þeim þremur markhópum sem skilgreindir hafa verið standast þeir allir 

þau fimm viðmið sem krafist er í markaðsmiðun, þ.e. markaðshlutarnir eru 

mælanlegir, aðgengilegir, raunhæfir, umtalsverðir og aðgreinanlegir. Það 

snið sem líklegast þykir að fyrirtækið muni nota er valin sérhæfing. Miðað 

verður meira á þá tekjuhærri og þá sem að ferðast mikið yfir sumartímann. 

 

5.3 Staðfærsla 

 
Að lokum er það staðfærslan (e. positioning). Hún er aðgerðin við að 

hanna tilboð og ímynd fyrirtækisins til þess að staðsetja sig í hugum 

markhópsins í þeim tilgangi að hámarka hugsanlegan ávinning 

fyrirtækisins (Kotler, 2009, bls. 361). 

Áður en fyrirtækið ákveður staðsetningu sína á markaði er mikilvægt að 

hún líti til samkeppnisaðilanna á hverjum markaði fyrir sig, svo sem hvaða 

aðilar eru að bjóða uppá sambærilegar vörur eða vöruflokka og 

staðkvæmdarvörur.  

Eiginleika vörunnar þarf að skilgreina og eru það tveir meginþættir sem 

notaðir eru. Annarsvegar eru það aðgreinandi eiginleikar en þeir eru 

eiginleikar eða ávinningur neytenda sem þeir tengja við vörumerkið á 
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jákvæðan hátt og trúa að þau finni ekki í vörum samkeppnisaðila. 

Hinsvegar eru það samsvarandi eiginleikar en það eru þeir eiginleikar sem 

einkenna vöruna ekki beint en geta verið sameiginlegir með öðrum 

vörumerkjum (Kotler, 2009, bls. 363). 

Fyrirtækið þarf að staðsetja sig á markaði þar sem vöruframboð er minna 

en hjá stærstu samkeppnisaðilunum, vörurnar eru dýrari og óaðgengilegri 

þar sem þær fást einungis á einum stað á landinu. Vörurnar sem fyrirtækið 

mun bjóða þurfa að hafa aðgreinandi eiginleika eða ávinning umfram allar 

aðrar vörur á markaðnum til þess að njóta sérstöðu og til þess að sannfæra 

viðskiptavinina um jákvæða eiginleika þeirra umfram vörur 

samkeppnisaðilanna. 
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6. Tækifæri og ógnanir 

6.1 Tækifæri fyrir staðbundin matvæli  

 
Á síðastliðnum árum hefur orðið meiri vakning fyrir því að matarmenning 

er mikilvæg innan ferðaþjónustunnar og lögð er meiri áhersla á rannsóknir 

á neyslu matar hjá ferðamönnum. Auk þess er það orðið þekkt að þær 

tegundir matar og drykkja sem eru í boði fyrir ferðamenn hafa gríðarleg 

áhrif á efnahagslega, menningarlega og umhverfislega þróun á 

ferðamannastöðum og það að einblína á matvæli sem framleidd eru á 

svæðinu er til hagsbóta bæði fyrir gestgjafana og gestina. Svipuð umræða 

er einnig í gangi innan landbúnaðarins þar sem áherslan er á staðbundin 

matvæli (e. local food) og drykki sem seld eru á vissum stöðum eins og til 

dæmis bændamörkuðum eða beint frá býli. 

Rannsóknir hafa sýnt að matur er mikilvægur í sjálfbærri ferðaþjónustu í 

mörgum tilfellum. Fyrst og fremst, þá er því haldið fram að aukin neysla 

ferðamanna á staðbundnum matvælum getur myndað samlegðaráhrif sem 

skilar sér sem ávinningur til efnahagslífsins á svæðinu. Í öðru lagi er það 

áhyggjuefni hvaða umhverfisáhrif allur sá flutningur um allan heim hefur 

og er því haldið því fram að kaup á staðbundnum vörum séu mikilvæg ef 

að ferðaþjónusta ætlar að minnka kolefnisfótspor. Í þriðja lagi, þá eru 

aukin vitund um það að ferðamannastaðir um allan heim eru að keppast 

við hvora aðra með því að búa til eitthvert aðdráttarafl til þess að fá 

ferðamennina á staðinn. Þeir ferðamannastaðir sem njóta mestu velgengni 

eru þeir staðir sem hafa eitthvað aðgreinanlegt uppá að bjóða og það að 

bjóða uppá hágæða matargerð eða auðkennandi staðbundnar matvörur er 

ein leið til þess að ná þessari velgengni. 

Því hefur einnig verið haldið fram að staðbundinn matur miðar að því að 

tengja neytendur við fólkið og staðinn sem framleiðir matinn og að þessi 

tenging sé valdamikill hluti af upplifun í ferðaþjónustu. Ólíkt öðrum 

vinsælum minjagripum, eins og skreyttum lyklakippum eða handverkum, 

þá örva matur og drykkir öll skynfærin og myndar sterkari tengingu við 

staðinn vegna þess að við höfum persónulegar og skynjaðar minningar af 

því að njóta þeirra (Sims, 2009).  
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Síðustu ár hefur áhugi aukist á smáframleiðslu og neyslu staðbundinna 

matvæla á Íslandi. Smáframleiðsluafurðir höfða oft til annarra væntinga 

neytenda en magnframleiðsluafurðir. Þær fylla oft þörf fyrir upplifun, 

sjálfbærni, gæði eða hafa sterka skírskotun í matarmenningu viðkomandi 

landsvæðis. Fyrir neytendur eru slíkar vörur áhugaverð tilbreyting frá hinni 

miklu verslunarkeðjuvæðingu sem hefur átt sér stað undanfarna áratugi 

(Guðmundur Heiðar Gunnarsson, 2009). Til að sala á staðbundnum 

matvælum geti orðið að arðbærum iðnaði til framtíðar verða vörurnar að 

vera eftirsóknarverðar, aðgengilegar, virðisaukandi fyrir framleiðandann 

og uppfylla öll skilyrði til sölu. Matís hefur áhuga á að styðja við 

uppbyggingu á matarferðamennsku á landsvísu og hefur fyrirtækið 

skilgreint vöruþróun og matarferðamennsku sem eitt af áherslusviðum 

sínum á næstu misserum (Guðmundur Heiðar Gunnarsson, Þóra Valsdóttir 

og Brynhildur Pálsdóttir, e.d.). 

 

Mynd 10: hátíðir og markaðir tengd staðbundnum matvælum (Matís, e.d.) 

Um land allt árið um kring má finna markaði og aðra viðburði er tengjast 

staðbundinni matarframleiðslu. Það gefur smáframleiðslum tækifæri til 
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þess að kynna fyrirtækið og vörumerkið, upplýsa fólk um vörurnar, leyfa 

fólki að smakka sem og selja þær.   

6.2 Yfirburðarstaða Mjólkursamsölunnar 
 

Á mjólkurmarkaðnum hér á landi er yfirburðastaða Mjólkursamsölunnar 

(MS) gríðarleg. Hún hefur, ásamt félögum tengdum henni, yfir að ráða 

rúmlega 99% markaðar með mjólkurafurðir á Íslandi. Mjólkursamsalan 

ehf. er rekstrarfélag sem annast framleiðslu, vöruþróun, markaðssetningu 

og dreifingu á mjólkurafurðum. Að fyrirtækinu standa Auðhumla með 

90,1% eignarhlut og Kaupfélag Skagfirðinga sem á 9,9% í fyrirtækinu 

(Auðhumla, e.d.b).  

Árið 2005 var Mjólka stofnuð sem sérhæfði sig í framleiðslu og sölu á 

ostum fyrir innanlandsmarkað. Mjólkursamlagið starfaði utan 

greiðslumarkskerfis landbúnaðarins og naut því ekki framleiðslustyrkja frá 

hinu opinbera. Mjólka var því með eigin mjólkurframleiðslu á jörðinni 

Eyjum í Kjós en það reiknaðist ódýrara og hagkvæmara en að kaupa 

mjólkurkvóta og fá styrki til framleiðslunnar (Landssamband kúabænda, 

2005). Haustið 2009 var Mjólka í miklum skuldavanda og á barmi 

gjaldþrots. Þann 18. september 2009 keypti Kaupfélag Skagfirðinga 

Mjólku og var þannig komið í veg fyrir samkeppni á mjólkurmarkaði þar 

sem að Kaupfélag Skagfirðinga á 9,9% eignarhlut í Mjólkursamsölunni 

ehf. á móti Auðhumlu, sem á 90,1% í fyrirtækinu. Búvörulög komu í veg 

fyrir að Samkeppniseftirlitið gæti gripið til aðgerða og með samrunanum 

myndaðist einokun í mjólkuriðnaði. Frá þeim tíma hefur stofnandi Mjólku 

stofnað annað mjólkurframleiðslufyrirtæki sem heitir KÚ og framleiðir nú 

hvítmygluosta og er í samkeppni við Mjólkursamsöluna. Í október 2013 

birtist annað fyrirtæki á markaðnum en þá hóf mjólkurvinnslan Arna í 

Bolungarvík framleiðslu á  mjólkurvörum fyrir þá sem hafa mjólkuróþol 

og er markmið fyrirtækisins að skapa sér sérstöðu á mjólkurmarkaðnum 

með  hefðbundnum mjólkurvörum sem allar séu laktósafríar 

(Ríkisútvarpið, 2013).  

Með breytingum á búvörulögum sem gerðar voru árið 2004 var 

afurðastöðvum í mjólkuriðnaði veitt heimild til þess að sameinast án 
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afskipta samkeppnisyfirvalda. Einnig var veitt undanþága frá banni við 

samkeppnishamlandi samráði. Af þessum sökum varð gríðarleg 

samþjöppun á markaðnum og varð lagaheimild þessi til þess að engin 

samkeppni var lengur til staðar í mjólkuriðnaði en fyrirtækin sem þar 

starfa velta milljörðum króna á ársgrundvelli. Frá árinu 2005 hafði Mjólka 

náð að veita samkeppnislegt aðhald og varð starfsemin til þess að verð til 

bænda hækkaði og verð til neytenda lækkaði. Mjólkursamsalan og KS geta 

ekki talist keppinautar enda eru á milli þeirra náin eigna-, stjórnunar- og 

samráðstengsl. Í áliti til landbúnaðarráðherra mæltist Samkeppniseftirlitið 

til þess að gripið yrði til tafarlausra aðgerða til þess að örva samkeppni á 

íslenskum mjólkurmarkaði og takmarka eins og unnt væri skaða íslenskra 

bænda og neytenda. Meðal annars yrði lögfest heimild til uppskipta 

mjólkurafurðastöðva. Einnig var því beint til landbúnaðarráðherra að hann 

beitti sér fyrir því að undanþága mjólkuriðnaðarins frá banni við 

samkeppnishamlandi samráði og samrunareglum yrði fellt úr gildi þannig 

að eðlilegar samkeppnisreglur giltu líkt og um önnur fyrirtæki í landinu. Í 

álitinu var einnig beint til viðeigandi hagsmunaaðila, svo sem 

Alþýðusambands Íslands og Neytendasamtakanna að hafa eftirlit með 

verðlagningu á mjólkurvörum í kjölfarið í því skyni að skapa aðhald 

(Samkeppniseftirlitið, 2009). Engin breyting hefur orðið á 

samkeppnisreglum innan mjólkuriðnaðarins eftir að fyrrgreint álit var sent 

út.  

6.3 Samkeppnisaðilar 
 

Samkeppnislög eru óvíða í heiminum eins óhagstæð og á 

mjólkurmarkaðnum á Íslandi. Mjólkursamsalan og félög innan hennar eiga 

yfir að ráða 99% af heildarmarkaðnum (Ríkisútvarpið, 2014b) og er hún 

þar að auki undanþegin samkeppnislögum (Ríkisútvarpið, 2014c).  

Þrjú önnur mjólkurframleiðslufyrirtæki, fyrir utan MS, eru á markaðnum.  

Arna, er með framleiðslu sína í Bolungarvík sem sérhæfir sig í framleiðslu 

á laktósafríum mjólkurafurðum fyrir einstaklinga sem finna fyrir 

óþægindum við neyslu á venjulegum mjólkurafurðum, en einnig fyrir þá 

sem velja heldur laktósafríar mjólkurafurðir (Arna, e.d.). Framtíðaráætlanir 
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mjólkurafurðarframleiðslunnar almennt snúa ekki að því að bjóða upp á 

laktósafríar mjólkurvörur svo það er ekki bein samkeppni við Örnu, heldur 

mætti telja vörur Örnu staðkvæmdarvörur þeirra afurða sem fyrirtækið 

myndi bjóða upp á. Þegar þeir eru farnir að framleiða laktósafríann ost, ís, 

jógúrt og fleira þá eru þeir farnir að ganga á markaðshlutdeild hinna 

mjólkurafurðanna og hefur því þannig áhrif á sölu annarra mjólkurafurða.  

Kú ehf. er í Hafnarfirði. Þeir sérhæfa sig í ostum sem eru mýkri og 

þroskaðri og tilbúnir til neyslu beint úr hillum verslana. Þar sem 

mjólkurafurðaframleiðslan hefur hug á að framleiða hvítmygluosta má líta 

á Kú sem einn af samkeppnisaðilum þó svo að dreifing og áhersla 

afurðanna sé ólík. Kú horfir til fleiri tækifæra en í verslunum því jafnmikil 

áhersla verður á sölu í veitingageiranum og munu þeir bjóða 

veitingastöðum og ostabúðum að kaupa ost á mismunandi þroskastigum 

(Vísir, 2010b). 

Bio bú er fyrirtæki sem sérhæfir sig í vinnslu á lífrænum mjólkurafurðum 

og var það stofnað í júlí 2002 og hóf sölu á lífrænni jógúrt í júní 2003. Bio 

bú framleiðir jógúrt í 6 tegundum, gríska jógúrt, AB jógúrt, skyr, 

skyrdrykki, smjör, rjóma og ís í 3 tegundum (Bio bú, 2009). Í janúar 2014 

kom til sölu í fimm smáum verslunum bragðmeiri brauðostur en hefur 

verið til á markaðnum (Bio bú, 2014). Það má líta á Bío bú sem heldur 

sterka samkeppnisaðila þar sem að þeir eru að bjóða upp á hreinar 

mjólkurafurðir en dreifing þeirra er umtalsvert meiri þar sem að hægt er að 

fá vörur þeirra í flestum verslunum um allt land.     

Þessar mjólkurframleiðslur eiga það sameiginlegt að hægt er að finna 

vörur frá þeim í verslunum. Arna og Bio bú leggja áherslu á að 

markaðssetja til svokallaðrar markaðssyllu eins og fjallað var um í kafla 

4.2.1, þ.e. einbeita sér að hópum sem hafa sérstakar þarfir. 

Aðrar mjólkurafurðaframleiðslur sem stunda heimavinnslu og eru skráðir í 

félagið Beint frá býli eru í raun samkeppnisaðilar en þar sem dreifing 

þeirra er staðbundin er lítil samkeppni á milli þeirra og þeirrar 

mjólkurafurðaframleiðslu sem fyrirhuguð er í Ölfusi. Á Suðurlandi er 

einungis ein mjólkurafurðaframleiðsla skráð í Beint frá býli og er það 
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býlið Efstidalur II. Mjólkurvörur þeirra samanstanda af skyri, ís, fetaosti, 

mysu, smjöri og súrmjólk. Auk mjólkurframleiðslunnar eru þau með naut 

og bjóða upp á hakk og gúllas. Samhliða framleiðslunum reka þau 

ferðaþjónustu sem býður upp á gistingu fyrir allt að 28 manns og 

veitingastað sem býður upp á alls kyns íslenskar landbúnaðarafurðir (Efsti 

dalur, e.d.).   

6.4 Dreifing og kynning 
 

Líkt og sjá má í kafla 1 um ferðavenjur Íslendinga eru Íslendingar 

ferðaglaðir og var Suðurland vinsælasti landshluti íslenskra 

dagsferðamanna árið 2012 enda eru margir vinsælir ferðamannastaðir á 

Suðurlandi sem bæði innlendir og erlendir ferðamenn sækjast í.  Yfir 

sumartímann sækja 72% erlendra ferðamanna Suðurland og 55% yfir 

vetrartímann. Þingvellir, Geysir og Gullfoss eru fjölsóttustu 

ferðamannastaðirnir (Ferðamálastofa, 2013b). Þó svo að ferðamenn um 

Suðurland séu margir þá getur verið erfitt að fanga athygli þeirra og leiða 

þá á staðinn. Ekki er nóg að viss sérstaða sé til staðar heldur þarf að gera 

ferðamenn, bæði innlenda og erlenda, meðvitaða um fyrirtækið.  

Í rannsókn sem gerð er á heimsvísu um matarferðamennsku árið 2012 kom 

í  ljós að 68% af þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni 

framkvæmdu markaðsaðgerðir eða kynningu tengdum 

matarferðamennsku. Þær markaðsaðgerðir og kynningar sem eru mest 

notaðar af þessum aðilum voru: fyrirtækjaviðburðir (91%), bæklingar og 

auglýsingar (82%) og vefsíður sem helgaðar eru matarferðamennsku 

(78%). Á lægri stigum eru  kynningaraðferðir eins og ferðaþjónustu-

leiðarvísar (61%), bloggsíður (43%) og kynningarferðir fyrir fjölmiðla og 

ferðaskipuleggjendur (13%). Að lokum, þá voru það einungis 4% af 

fyrirtækjunum í rannsókninni sem notuðu samfélagsmiðla fyrir kynningu á 

matarferðamennsku (World Tourism Organisation, 2012). 

Auglýsa þarf fyrirtækið á réttum stöðum og gera önnur 

ferðaþjónustufyrirtæki á Suðurlandi meðvituð um fyrirtækið til þess að 

geta bent á það við sína ferðamenn. Að gerast félagsmaður hjá Beint frá 

býli er ein aðferð til þess að vera á skrá með þeim býlum sem bjóða upp á 
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heimaunnar afurðir en auk þess þarf að nýta alla þá möguleika sem eru í 

boði. Fyrirtækjaviðburðir voru mest nýttu markaðsaðgerðirnar í 

rannsókninni og eru matarviðburðir og –markaðir að njóta meiri vinsælda 

hér á landi og er það tækifæri fyrir fyrirtækið að sækja þá markaði til þess 

að kynna fyrirtækið og vörurnar. Ferðaþjónustubæklingar eru mikið 

notaðir í ferðamennsku og er upplagt fyrir fyrirtækið að nýta sér þá þar 

sem að dreifing á þeim er víðtæk. Heimasíður og blogg eru þriðja stærsta 

markaðstækið og er það mjög ódýr markaðsaðgerð. Sem dæmi má nefna 

um heimasíður sem myndi gagnast fyrirtækinu er heimasíða 

Bændasamtakanna, Landssambands kúabænda, Markaðsstofu Suðurlands, 

Bændablaðsins og fleira. Samfélagsmiðlar njóta síaukinna vinsælda sem 

auglýsingaraðferð fyrir fyrirtæki og eru þeir mikið notaðir hér á landi, og 

þá einna mest Facebook. 95% landsmanna eru reglulegir netnotendur og 

79% notenda nota samfélagsmiðla (Hagstofa Íslands, 2014d). Einn stærsti 

kostur samfélagsmiðla er sá að þetta er mjög ódýr leið til markaðssetningar 

og dreifingin er einnig mikil ef rétt er unnið með þá. Einnig mun fyrirtækið 

reyna að nýta sér almannatengsl og fá til að mynda fréttamann Suðurlands, 

Magnús Hlyn Hreiðarsson, sem starfar fyrir Stöð 2 í heimsókn og kynna 

fyrirtækið fyrir honum en hann er einstaklega iðinn við að kynna það sem 

sunnlenskt er og koma með fjölbreyttar fréttir af Suðurlandi. Jafnvel 

myndi fyrirtækið reyna að fá Gísla Einarsson í Landanum til þess að kíkja 

í heimsókn og kynna sér fyrirtækið og starfsemina. 
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7. Umræður 
 

Ferðaþjónustan er stækkandi atvinnugrein. Íslendingar eru ferðaglaðir og 

þá einna helst yfir sumartímann. Umferð á Suðurlandsvegi, sem og á 

hringveginum öllum, jókst á árunum 2012 og 2013 eftir að dregið hafði úr 

umferð árið 2011. Samkvæmt umferðarspá sem gerð var 2006 var því spáð 

að árleg aukning á milli áranna 2005-2045 verði 1,43%. Gistinóttum á 

Suðurlandi, sem og landinu öllu, fækkaði árið 2011 en jukust aftur árið 

2012. Því má sjá að árið 2011 var slakara en árin 2010 og 2012 bæði hvað 

varðar gistinætur og umferð um Suðurlandsveg.  

Lagaumhverfi mjólkurmarkaðarins er yfirgripsmikið og hefur tekið 

breytingum undanfarna áratugi. Ríkisstjórnin heldur verndarhendi yfir 

íslenskum landbúnaði sem er gott mál til þess að tryggja fæðuöryggi 

landsins og leggja áherslu á íslenska matvælaframleiðslu. Þetta tækifæri á 

að nýta til matarferðamennsku og leggja áherslu á uppbyggingu og 

aukningu á staðbundnum matvælum.  

Með stofnun Slow Food hreyfingarinnar árið 1989 var markmið stofnaðila 

sú að auka meðvitund fólks um mikilvægi matarmenningar, þekkingar, 

hefðar og landfræðilegs uppruna matvæla. Hreyfingin stendur fyrir ýmsum 

verkefnum og er stærsta bændaráðstefna í heimi þar á meðal en þar er 

miðað er að því að stytta bilið á milli framleiðenda og neytenda sem er 

einnig hluti af hugmynd félagsins Beint frá býli þar sem þeir vilja tryggja 

að andvirði vöru skili sér beint til frumframleiðanda. Frá árinu 2011 hafa 

verið haldnir jólamatarmarkaðir hér á landi í tilefni hins alþjóðlega Terra 

Madre sem Slow Food stendur fyrir. Þar fer einnig fram kynning á 

staðbundnum matvælum en í ferðaþjónustu hefur orðið mikil vakning fyrir 

því að matarmenning er  mikilvæg. Hún býður upp á meiri upplifun hjá 

ferðamönnum og skilur eftir sig öðruvísi minningar en til dæmis ýmsir 

minjagripir. Því er það tækifæri fyrir framleiðendur að bjóða upp á hágæða 

matargerð eða auðkennandi staðbundnar vörur til þess að ná velgengni. 

Jólamatarmarkaðurinn hefur aukið umsvif sín töluvert frá árinu 2011 og 

gestum fjölgar með hverju árinu. Nú síðast, árið 2013, var markaðurinn 

haldinn í Hörpunni og voru gestir þar um 16.000.  
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Mjólkurafurðaframleiðslan getur nýtt sér það tækifæri sem ferðaþjónustan 

og aukning á staðbundnum matvælum hefur uppá að bjóða. Til þess að ná 

til þess markhóps sem fyrirtækið hefur skilgreint er mikilvægt að vera 

opinn fyrir öllum mögulegum tækifærum líkt og skipulögðum 

matarmörkuðum og öðrum viðburðum tengdum landbúnaði, 

mjólkuriðnaði, heimavinnslu, staðbundnum matvælum og fleira þar sem 

mögulegt er að ná til markhópanna. Hönnun vörumerkis er mikilvæg og er 

mikilvægt að það lýsi þeim vörum sem í boði eru. Leggja þarf metnað í þá 

vinnu að kynna vörumerkið og byggja upp vörumerkjavitund hjá þeim 

markhópi sem verið er að reyna að ná til. 

Staðsetning fyrirtækisins á mjólkurafurðamarkaðnum er þar sem verð er í 

hærra lægi og dreifing afurða takmörkuð. Staðsetja þarf einnig 

samkeppnisaðila á sama hátt til þess að átta sig á því hverjir helstu 

samkeppnisaðilar eru. Það er ljóst að inngönguhindranir fyrir nýja aðila á 

mjólkurafurðamarkaðinn eru háar vegna þeirrar einokunar sem ríkir á 

markaðnum. Margar mjólkurvinnslur hafa þurft að hætta rekstri vegna 

erfiðra samkeppnisaðstæðna og í einhverjum tilfellum var farið út í of 

miklar fjárfestingar sem skilaði sér því í tapi á rekstri og ekki hægt að sjá 

fram á að geta haldið áfram framleiðslu. Því þarf að gæta að því að fara 

ekki í of miklar fjárfestingar fyrir svo smáan rekstur sem þennan.  
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8. Niðurstöður 

 
Það eru bæði tækifæri og ógnanir fyrir slíkan rekstur sem lagt er upp með. 

Samkeppnisaðstæður eru erfiðar og að þurfa að verðsetja vörurnar hærra  

og bjóða upp á minni dreifingu en flestir samkeppnisaðilar er fyrirtækinu 

ekki til framdráttar. Þó eru mörg tækifæri að skapast í ferðaþjónustu á 

Íslandi þar sem hún er vaxandi atvinnugrein og farin að afla meiri 

gjaldeyristekna en sjávarútvegurinn. Því er mikilvægt að nýta þau og koma 

með nýjar hugmyndir.  

Eftir þá greiningu sem gerð hefur verið þá er það niðurstaða höfundar að 

það sé mögulegt viðskiptatækifæri fyrir slíkan rekstur ef að ekki er farið út 

í of miklar fjárfestingar til þess að byrja með. Einungis verða framleiddar 

þær vörur sem mögulegt er að framleiða með þeim tækjum sem áætlað er 

að kaupa. Nú þegar liggja fyrir margar hugmyndir af vörum sem hægt er 

að bjóða upp á og verður mikil vinna lögð í nýsköpun til þess að ná 

sérstöðu af því framboði sem nú þegar er á markaðnum. 

Rekstrarkostnaði þarf að halda í lágmarki fyrst um sinn á meðan fyrirtækið 

er að þreifa fyrir sér á markaðnum, því munu umbúðir vera mjög einfaldar 

og stuðst verður við ódýrari markaðsaðgerðir fyrst um sinn. Lögð verður 

áhersla á notkun samfélagsmiðla, enda nýtur sú markaðsaðferð aukinna 

vinsælda til markaðssetningar, auk þess að koma fréttum og skilaboðum til 

þeirra sem fylgjast með fyrirtækinu á samfélagsmiðlunum. Einnig má nýta 

sér almannatengsl og smáauglýsingar í Bændablaðinu og héraðsblöðum 

um landið. Nýta skal vinsældir þeirra ferðaþjónustufyrirtækja sem eru í 

grennd við býlið. Þar má til dæmis finna tvær hestaleigur, sumarhúsaleigu 

og hestagarð sem nýlega hefur verið opnaður þar sem starfrækt er kaffihús, 

veitingastaður, verslun og hestaleikhús.  

Það sem mestu máli skiptir til þess að fyrirtækið geti síðan haldið áfram 

starfsemi er það að nýta þau tækifæri sem ferðaþjónustan hefur upp á að 

bjóða og koma með nýjar hugmyndir, hvort sem það er tengt heimavinnslu 

eða einhverju allt öðru. 
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