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Abstract 

This thesis deals with the possibility for small mixed farms in Iceland to 

increase their income. It describes two investment options. The previous option 

is to establish a home production of beef and lamb and the second is the 

construction of a new dairy farm with automatic milking system to increase 

milk production. With the construction of automatic milking system the farm 

will change from being a mixed farm to a specialized dairy farm. 

In the beginning of this thesis Porters five forces will be used to identify the 

market for home production of meat. Then the financial theories that are used 

in calculations will be reviewed. A discussion will be made about agricultural 

content that is related to the subject and about the people in agricultur, where 

age and gender distribution will be examined. A budget plan for each option 

will be made.  

In the end, the results are summarized with the aim to make full use of the 

labour that exists on the farm lands. 

The results are that a big investment in agriculture can stand on their own and 

that it is possible to increase the value of agricultural products through direct 

selling of home made products. 

Keywords: Porters five forces, profitability assessment, automatic milking 

system, home production, agriculture. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um möguleika blandaðra búa á Íslandi til þess að auka við 

tekjur sínar. Gerð verður grein fyrir tveimur fjárfestingarmöguleikum. Fyrri 

möguleikinn er að koma upp heimavinnslu á nauta- og lambakjöti og sá seinni 

er bygging á fjósi með mjaltarþjóni til þess að auka mjólkurframleiðslu. Með 

byggingu á fjósi með mjaltarþjóni færist bú úr því að vera blandað bú í að vera 

sérhæft kúabú.  

Í upphafi ritgerðarinnar verður farið yfir fimm þátta líkan Porters sem notað er 

til þess að gera markaðsgreiningu fyrir heimavinnslu á kjöti. Því næst verður 

farið yfir þá fjármálafræði sem notuð er við útreikninga. Fjallað verður um þá 

búfræði sem tengist efninu og um fólk í landbúnaði, þar sem t.d. aldur og 

kynjaskipting í landbúnaði verður athuguð. Farið verður yfir forsendur og 

fjárfestingar sem nauðsynlegar þykja við uppsetningu á heimavinnslu og 

byggingu á lausagöngufjósi. 

Í lokin eru niðurstöðurnar dregnar saman með það að leiðarljósi að fullnýta 

þann mannskap sem er til staðar á sveitabæjum landsins.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að fjárfestingar í landbúnaði geta 

staðið undir sér og hægt er að auka verðmæti landbúnaðarvara með 

heimavinnslu. 

 

Lykilorð: Arðsemismat, fimm þátta líkan Porters, mjaltarþjónn, heimavinnsla, 

landbúnaður. 
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 Inngangur 

Blönduðum smábúum fer sífellt fækkandi og búin sem eftir standa verða sífellt 

stærri og sérhæfðari. Býli sem flokkast undir blönduð bú eru í raun deyjandi 

fyrirtækjarekstur þar sem þróunin kallar á sífellt meiri sérhæfingu. Flestir 

tengja sveitalífið við æskuminningar sem flokkast undir skemmtun og 

afslöppun en ekki sem fyrirtækjarekstur. 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina möguleika blandaðra smábúa til þess 

að auka tekjur sínar með því að auka við framleiðsluna eða fara í fullvinnslu á 

afurðum sem fyrir eru, og að kanna þá möguleika sem í boði eru fyrir ungt fólk 

sem vill hefja búskap.  

Í ritgerðinni verða skoðaðir tveir möguleikar til þess að auka tekjur blandaðra 

smábúa með aukinni sérhæfingu. Fyrri möguleikinn er að koma á heimavinnslu 

á bæði nauta- og lambakjöti og sá seinni er að fjárfesta í stækkun á fjósi og 

auka mjólkurframleiðslu. Við rannsóknina var stuðst við búreikninga frá 

Hagstofu Íslands. Mikill áhugi höfundar á búskap sem og forvitni um framtíð 

blandaðra smábúa varð kveikjan að þessu verkefni. Vonir höfundar eru að 

ritgerðin verði jafnt fræðandi sem áhugaverð fyrir lesendur. Niðurstöður 

ritgerðarinnar ættu að nýtast þeim sem hafa áhuga á að hefja búskap til að sjá 

hvaða möguleikar eru í boði.   

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: 

  

 Hvaða hagkvæmni, ef einhver, felst í því að koma á heimavinnslu á kjöti í 

blönduðu búi?   

 Hvaða hagvæmni felst í stórum fjárfestingum, eins og byggja 

lausagöngufjós með mjaltarþjóni fyrir blandað bú? 

 Er raunhæfur möguleiki fyrir ungt fólk að hefja búskap? 

 

Fyrst verður farið yfir þau helstu fræði sem stuðst verður við  í ritgerðinni 

varðandi útreikninga og markaðsgreiningu. Gerð verður greining á markaði 

fyrir afurðir heimavinnslu með því að nota 5 þátta líkan Porters, og einnig 

verður gert arðsemismat (WACC, IRR, NPV reiknað og gerð næmnigreining). Í 
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búfræðikaflanum verður farið ítarlega yfir túnrækt og heyöflun sem nýtist við 

gerð kostnaðaráætlunar. Sett verða upp kynjagleraugu til þess að skoða stöðu 

kynjanna þar sem oft hættir til þess í landbúnaði að annar bóndinn taki að sér 

meiri vinnu í búrekstrinum en hinn. Þetta er gert til þess að athugað hvort 

möguleiki er á því að nýta betur það vinnuafl sem er til staðar. Fjallað verður 

um hlutverk kvenna í búskap og aldur bænda þar sem það hefur áhrif á hverjir 

það eru sem hefja búrekstur. Horft verður til þess hverjir möguleikar ungs fólks 

eru til að stofna til búskapar. Farið verður yfir sögu og þróun íslensks 

landbúnaðar. Að lokum verður rannsóknarspurningum svarað. 
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1 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er farið yfir helstu hugtök og fræði sem notuð eru í ritgerðinni, 

bæði til þess að greina markaðinn fyrir heimavinnslu á kjöti og möguleika 

blandaðra búa til þess að auka tekjur sínar með því að fjárfesta í heimavinnslu á 

kjöti eða koma upp stærra mjólkurbúi með mjaltarþjóni. Einnig verður farið 

yfir þá búfræði sem tengist viðfangsefninu og almenn umfjöllun um fólk í 

landbúnaði. 

 

1.1 Markaðsfræði 

Í þessum kafla er farið yfir þau hugtök sem tengjast markaðsfræði sem stuðst er 

við síðar í markaðsgreiningu á heimavinnslu á kjöti. 

1.1.1 Fimm þátta líkan Porters 

Fimm þátta líkan Porters er tæki sem notað er við ákvarðanatöku um hvort 

fýsilegt er að sækja á ákveðinn markað eða ekki. Líkanið byggist á fimm 

þáttum sem eru inngönguhindranir, staðkvæmdarvörur, viðskiptavinir, birgjar 

og samkeppnisaðilar. Samkvæmt Porter er markaður fýsilegastur ef möguleikar 

til hagnaðar eru miklir. Ef niðurstaðan úr markaðsgreiningu Porters bendir til 

þess að allir þættirnir séu frekar háir gefur það til kynna að markaðurinn sé 

ekki fýsilegur en þá ríkir of mikil samkeppni á markaðinum (Johnson, 

Whittington & Scholes, 2011, bls. 54).   

Með því að styðjast við fimm þátta líkan Porters er mögulegt að gefa góða 

mynd af markaðsumhverfinu, en nauðsynlegt er að hafa í huga að það er ekki 

nóg að lista upp hvern þátt fyrir sig heldur þarf að taka ákvörðun um það 

hversu aðlaðandi markaðurinn er í raun. Taka þarf ákvörðun út frá líkaninu um 

það hvort hagkvæmt sé að keppa á markaðinum (Johnson o.fl., 2011, bls. 61). 

1.1.1.1 Inngönguhindranir 

Inngönguhindranir eru einn þáttur í líkani Porters og gefa þær til kynna hversu 

erfitt eða auðvelt er að komast inn á nýjan markað. Það fer mikið eftir 

samkeppnisaðilum hversu auðvelt það er að fara inn á nýjan markað, því ef 
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samkeppnisaðili er mjög sterkur getur verið mjög erfitt fyrir ný fyrirtæki að ná 

þar góðri fótfestu (Johnson o.fl., 2011, bls. 55-57). 

Álitlegasti markaðurinn er þar sem inngönguhindranir eru háar og 

útgönguhindranir lágar. Erfitt getur verið fyrir fyrirtæki að komast inn á slíkan 

markað en að sama skapi eiga lélegri fyrirtæki auðvelt með að yfirgefa hann. Á 

markaði þar sem inngönguhindranir og útgönguhindranir eru háar eru góðir 

möguleikar á miklum hagnaði en áhættan er meiri þar sem lélegri fyrirtæki 

berjast enn á markaðinum og eiga erfitt með að komast út af honum. Þegar 

bæði inngöngu- og útgönguhindranir eru lágar er auðvelt fyrir fyrirtæki að fara 

inn á nýjan markað og fara út af honum. Á þeim markaði er hagnaður yfirleitt 

lítill. Erfiðasti markaðurinn er þar sem inngönguhindranir eru lágar og 

útgönguhindranir háar. Mörg fyrirtæki sækja inn á slíkan markað þegar tíðin er 

góð en eru síðan föst á honum þegar viðskiptin fara að rýrna (Kotler, Keller, 

Brady, Goodman, & Hansen, 2012, bls. 332). 

Best er að komast inn á markað þar sem inngönguhindranir eru háar til þess að 

þurfa síður að óttast nýja samkeppnisaðila. Þessar hindranir geta verið 

stærðarhagkvæmni og reynsla fyrirtækja sem eru fyrir á markaðinum. Þegar 

fyrirtæki hefur náð stærðarhagkvæmni getur það verið kostnaðarsamt fyrir 

önnur fyrirtæki sem sækja á markaðinn að reyna að ná svipaðri stöðu. 

Kostnaður þessara fyrirtækja verður alltaf hærri en hjá samkeppnisaðilum 

þeirra. Aðgangur að birgjum og dreifingarleiðum getur líka flokkast undir 

inngönguhindranir. Fyrirtæki sem komast hjá slíkum hindrunum geta átt hlut í 

birgjum og dreifingaraðilum eða átt í mjög góðu sambandi við þá. Sum 

fyrirtæki sigrast á þessari hindrun með því að selja vöru beint til 

viðskiptavinarins. Andstaða fyrirtækja sem fyrir ríkja á markaði getur verið það 

mikil að næstum ómögulegt er fyrir ný fyrirtæki að sækja inn á hann. Fyrirtæki 

geta farið í verðstríð og verður þá of kostnaðarsamt fyrir ný fyrirtæki að 

komast að.  Lög og aðgerðir stjórnvalda geta virkað sem hindrun fyrir ný 

fyrirtæki, t.d. í formi einhverskonar gjaldtöku. Aðgreining getur virkað sem 

hindrun á ný fyrirtæki sem einfaldlega geta ekki gert hið sama eða út af því 

að  núverandi fyrirtækið sem ríkir á markaðinum er með einkarétt á 

framleiðslunni (Johnson o.fl., 2011, bls. 55-57). 
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1.1.1.2 Staðkvæmdarvörur 

Staðkvæmdarvörur eru sá þáttur líkansins sem sýnir hversu mikil ógn stendur 

af svipuðum vörum sem í boði eru á sama markaði. Þetta eru vörur eða 

þjónusta sem komið getur í staðinn fyrir þá vöru/þjónustu sem er verið að selja. 

Stjórnendur eiga það til að einbeita sér einungis að samkeppnisaðilum og 

gleyma því hættunni sem fylgir staðkvæmdarvörum. Staðkvæmdarvörur geta 

haft þau áhrif að eftirspurn eftir vörunni minnkar sökum þess að 

staðkvæmdarvaran getur verið ódýrari og búið yfir svipuðum gæðum. Það sem 

hafa þarf í huga varðandi staðkvæmdarvörur er verð og aðgreining þeirra. 

Hagkvæmast er að fyrirtæki nái að aðgreina vöru sína nógu mikið frá 

samkeppnisaðilum svo að vörur þeirra séu ekki of svipaðar (Johnson o.fl., 

2011, bls. 57-58).  Markaður þykir ekki fýsilegur þar sem mikið er um 

staðkvæmdarvörur. Þegar viðskiptavinurinn á auðvelt með að kaupa aðra vöru 

sem þjónar sama tilgangi getur það haft mikil áhrif á verð hjá fyrirtækjum og 

leitt til mikils kostnaðar sem ekki var reiknað með (Kotler o.fl., 2012, bls. 332). 

1.1.1.3 Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir eru þeir sem kaupa vöruna eða þjónustuna. Þeir eru ekki alltaf 

endanlegir neytendur. Þessi þáttur líkansins beinist að því hversu mikið vald 

viðskiptavinurinn hefur í raun og veru yfir vörunni og fyrirtækinu sem hann á 

viðskipti við (Johnson o.fl., 2011, bls. 58). 

Markaður þar sem viðskiptavinir hafa mikið vald þykir ekki fýsilegur (Kotler 

o.fl., 2012, bls. 332). 

Ef að viðskiptavinir eru valdamiklir geta þeir krafist lægra verðs á vörunni eða 

krafist meiri gæða, sem getur haft þær afleiðingar að kostnaður fyrir fyrirtækið 

verði mjög mikill. Viðskiptavinir geta verið valdamiklir þegar stór hópur þeirra 

er ábyrgur fyrir meirihluta sölu fyrirtækisins og þegar þeir eiga auðvelt með að 

skipta út vörunni fyrir staðkvæmdarvöru. Viðskiptavinurinn getur auk þess 

verið valdamikill þegar hann hefur tök á að kaupa vöruna annars staðar frá, en 

þetta getur t.d. átt við um framleiðslufyrirtæki sem geta keypt ódýrara hráefni 

annars staðar (Johnson o.fl., 2011, bls. 58). 
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1.1.1.4 Birgjar 

Þessi þáttur líkansins aðstoðar fyrirtæki við að gera sér grein fyrir því hversu 

mikil áhrif birgjarnir geta haft á framleiðsluna. Birgjar eru þeir sem sjá 

fyrirtækjum fyrir því hráefni sem þau þurfa til að framleiða ákveðna vöru eða 

þjónustu. Þar sem framleiðslufyrirtæki eru ekki mörg og eru ríkjandi á 

markaðinum getur það leitt til þess að birgjar hafi meira vald yfir 

viðskiptavinum en þau sjálf. Vald birgja getur m.a. verið mikið þegar það er 

kostnaðarsamt að skipta um birgja. Einnig þegar þeir geta sleppt því að selja til 

fyrirtækja sem eru eins konar milliliðir vegna þess að markaður er fyrir því að 

selja vöruna beint til viðskiptavinarins, t.d. ekki fullkláraða (Johnson o.fl., 

2011, bls. 58-59). Markaður þar sem birgjar geta stjórnað verði eða vörumagni 

til fyrirtækja þykir ekki álitlegur kostur (Kotler o.fl., 2012, bls. 332). 

1.1.1.5 Samkeppnisaðilar 

Þessi þáttur líkansins aðstoðar fyrirtæki við að greina styrkleika 

samkeppnisaðila. Samkeppnisaðilar eru þau fyrirtæki sem framleiða svipaða 

vöru eða þjónustu og hafa sama markhópinn. Þegar inngönguhindranir eru 

lágar aukast líkurnar á keppinautum á markaðinum. Þegar viðskiptavinir geta 

haft mikil áhrif á fyrirtæki kallar það á að samkeppnin verði meiri því þá fara 

fyrirtæki að keppast um lægra verð eða betri gæði vöru eða þjónustu. Því meiri 

sem samkeppnin er því erfiðara verður fyrir fyrirtæki að halda velli. Það getur 

haft áhrif á samkeppni þegar fyrirtæki eru af svipaðri stærð, en þá eru þau 

sífellt að berjast um yfirburði á markaðinum. Þar sem iðnaður fer sífellt 

stækkandi geta fyrirtæki stækkað með markaðinum. Ef iðnaður fer sífellt 

minnkandi getur það leitt til verðstríðs milli fyrirtækja sem keppa á þeim 

markaði og leitt til mikils kostnaðar. Fyrirtæki sem hafa mikinn fastan kostnað 

eiga það til að vera í mikilli samkeppni. Slík fyrirtæki reyna að dreifa 

kostnaðinum til þess að draga úr einingarkostnaði. Þau gera það með því að 

lækka verð til viðskiptavina og valda því verðstríði. Þegar erfitt er að komast út 

af markaði, sérstaklega þar sem hann fer dvínandi, getur myndast mikil 

samkeppni. Erfitt getur verið að komast út af markaði t.d. þegar mikið fé er 

bundið í eignum sem notaðar eru til framleiðslu á vöru sem enginn vill kaupa. 

Einnig ríkir mikil samkeppni á mörkuðum þar sem vörur eru lítið sem ekkert 
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aðgreindar, því það gerir  viðskiptavinum auðvelt fyrir við að skipta út vöru, 

t.d. ef verð er lægra annars staðar (Johnson o.fl., 2011, bls. 59-60).   

Ekki er hagkvæmt að sækja inn á markað þar sem margir samkeppnisaðilar 

ráða ríkjum (Kotler o.fl., 2012, bls. 332). 

 

1.2 Fjármál 

Í þessum kafla er farið yfir þau hugtök sem snerta fjármálaútreikninga 

ritgerðarinnar. Niðurstöður þessara útreikninga geta nýst við mat á 

fjárfestingum. 

1.2.1 Arðsemismat 

Þegar virði fjárfestinga er skoðað kallast það arðsemismat. Þetta er gert til þess 

að athuga hvort ákveðin fjárfesting skili hagnaði til fyrirtækis (Brigham & 

Houston, 2004, bls. 52). 

Þegar gera á fjárhagsáætlun fyrir ákveðið verkefni þarf að skoða greiðsluflæði 

þess. Bæði þarf að áætla tekjur og kostnað svo hægt sé að meta stöðuna, en 

slíkt mat getur verið erfitt. Ef tekju- og kostnaðarliðir eru ekki réttir getur það 

valdið skekkju við útreikninga og gefið ranga mynd af því sem er verið að 

sækjast eftir (Brigham & Houston, 2004, bls. 424). 

Þegar arðsemismat er reiknað þarf að kanna greiðsluflæði. 

Greiðsluflæði = rekstarhagnaður eftir skatt + afskriftir – fjárútlát – breyting á 

lausafjárbindingu 

Cash flow =  EBIT*(1-T) + Depreciation – Capital expenditures – Change in 

net operating working capital 

(Brigham & Houston, 2004, bls. 425). 

 

Þegar greiðsluflæði er reiknað þarf fyrst að athuga hver upphafskostnaður 

verkefnisins er. Þessi kostnaður er yfirleitt settur á tímapunkti núll sem 

neikvæð upphæð þegar verkefnið er að hefjast. Athuga þarf flæði fjármagns frá 

rekstrinum fyrir hvert tímabil um sig. Reikna þarf hagnað fyrir skatta en þá er 
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afskriftum af tækjum og búnaði bætt við. Þá er skattur dreginn frá 

rekstarhagnaðinum en svo er afskriftum bætt við aftur. Því næst er 

lausafjárbindingu bætt við. Ef lausafé er haft með í ákveðnum verkefnum fyrir 

fyrirtæki þá þarf það að vera ávaxtað. Ávöxtunin er færð sem neikvæð upphæð 

við útreikninga þar til í lok verkefnisins en þá eru tæki og búnaður seldur. Þetta 

er gert svo hægt sé að sjá hvort ávöxtun lausafjárbindingarinnar sé að skila sér 

umfram lágmarksávöxtun fyrir fjármagnið. Að lokum er núvirði 

fjárfestingarinnar reiknað. Hreint núvirði þarf ávallt að vera reiknað miðað við 

ákveðna ávöxtunarkröfu (Brigham & Houston, 2004, bls.431-435). 

1.2.2 Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar  

Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar er meðalkostnaður fyrirtækis við að afla 

fjármagns svo að hægt sé að reka fyrirtækið með hagnaði. Fyrirtæki geta m.a. 

aflað fjár með því að eigendur þess setji fé í reksturinn eða að fyrirtækið greiði 

ekki allan hagnað út til eigendanna. Fyrirtæki geta einnig notast við lán til þess 

að afla sér fjármagns. Borga þarf vexti af lánum og eigið fé þarf að skila 

ávöxtun. Kostnaðurinn við öflun fjármagns er mismunandi eftir því hvaða leið 

er valin. Þegar vegið meðaltal af kostnaði er reiknað fyrir hverja leið fyrir sig 

og vogatölurnar jafnar og hlutfallslegt vægi þeirra, þá er hægt að sjá hvaða leið 

sé hagkvæmust fyrir fjármögnun fyrirtækisins. Vegið meðaltal 

fjármagnskostnaðar er notað til þess að sjá hvaða fjármögnunarleið er 

hagkvæmust (Gylfi Magnússon, 2002). 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑤𝑑𝑘𝑑(1 − 𝑇) +  𝑤𝑝𝑘𝑝 + 𝑤𝑐𝑘𝑠 

Þá er: 

Wd = Hlutfall skulda í heildarfjármagni 

Kd = Fjármagnskostnaður skulda 

T = Skatthlutfall 

Wp = Hlutfall forgangshlutafjár í heildarfjármagni 

Kp = Fjármagnskostnaður forgangshlutabréfa 

Wc = Hlutfall eiginfjár í heildarfjármagni 

Ks = Fjármagnskostnaður eiginfjár 

(Brigham & Houston, 2004, bls. 371). 
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1.2.3 Núvirðing greiðsluflæðis 

Núvirðing greiðsluflæðis er aðferð sem notuð er til að meta hagkvæmni 

ákveðinna verkefna. NPV er fundið með því að finna núvirði sjóðstreymis, 

bæði inngreiðslur og útgreiðslur. Aðferðin byggist á því að fjármagnskostnaður 

er núvirtur miðað við hvert verkefni fyrir sig. Síðan þarf að leggja saman 

núvirðingu hvers verkefnis. Verkefni þykja álitleg ef NPV er jákvætt en ef það 

er neikvætt þá ætti ekki að taka því verkefni. Jafnan fyrir NPV er: 

 

𝑁𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Þá er:  

NPV= Núvirði greiðsluflæðis 

k = Ávöxtunarkrafa 

n = Fjöldi tímabila 

t = Númer árs 

 

(Brigham & Houston, 2004, bls. 397-398). 

1.2.4 Innri vextir 

Innri vextir eru skilgreindir sem ávöxtunarkrafan sem þvingar áætlaða 

núvirðingu sjóðstreymis til þess að vera það sama og núvirtur kostnaður 

verkefnisins. Formúlan fyrir innri vexti er í raun sú sama og fyrir NPV nema 

formúlan reiknar út hverjir vextirnir þurfi að vera svo að NPV sé jafnt og núll. 

Ef innri vextir eru minni en fjármagnskostnaður ákveðins verkefnis þá er ekki 

hagkvæmt að fara í verkefnið, en ef innri vextir eru hærri en ávöxtunarkrafa 

þess þá er hagkvæmt að taka við verkefninu.  

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0
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Þá er:  

CF = Greiðsluflæði 

n = Fjöldi greiðslna 

t = Númer árs 

IRR = Innri vextir 

t = Tími 

 

(Brigham & Houston, 2004, bls. 400-401). 

1.2.5 Næmnigreining  

Næmnigreining er aðferð sem notuð er til þess að sjá hver áhrif á núvirðingu 

greiðsluflæðis verða þegar t.d. ein þekkt stærð breytist. Við upphaf verkefna 

þarf að gera næmnigreiningu, en þá þarf að áætla sumar stærðir sem notaðar 

eru við útreikninga. Þegar líður á verkefnið geta sumar stærðir breyst og því 

þarf að gera sér grein fyrir þeim afleiðingum sem það getur haft á fjárstreymi 

þess. Næmnigreining hjálpar til við að svara spurningunum ,,hvað ef” eitthvað 

hækkar eða lækkar og hver áhrif þess eru. Þegar tvö verkefni standa til boða er 

hægt að notast við næmnigreiningu til að finna út hvor valkosturinn er 

áhættuminni. Einnig er hægt að notast við næmnigreiningu til þess að athuga 

hvað þarf að breytast í áhættusömum verkefnum og hve mikið svo að þau verði 

áhættuminni (Brigham & Houston, 2004, bls. 437). 

 

1.3 Búfræði 

Í þessum kafla er farið yfir þá búfræði sem tengist síðari útreikningum bæði 

fyrir kostnað á heimavinnslu og á mjaltarþjóni. 

1.3.1 Ræktun 

Þegar kemur að túnrækt þarf að leggja áherslu á gæði heysins sem fæst af 

þeim. Með tíð og tíma geta gæði heysins rýrnað. Með því að endurvinna tún 

geta þau skilað betra og meira fóðri heldur en áður en þau voru endurunnin. Oft 

eru ýmsar tegundir af grasi búnar að festa rætur á túnum sem gera þau síður 

eftirsóknarverð vegna gæða heysins sem fæst af þeim. Það eru þó ekki bara 

gæði heysins sem ýta undir það að endurvinna þurfi tún því stundum geta tún 
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verið mjög kalin, óslétt og erfið yfirferðar á nýrri vélum sem krefjast þess 

meira og meira að tún séu slétt. Uppskera af túnum á yfirleitt að aukast þegar 

þau eru endurunnin en helstu ástæður þess eru þau áburðaráhrif sem rotnandi 

jurtaleifar hafa á túnin og betri nýting á áburði sem dreift er á slík tún. 

Rannsóknir hafa sýnt að uppskera dregst saman með tíð og tíma frá því að tún 

voru endurræktuð og því er mikilvægt að endurvinna tún með reglulegu 

millibili. En þó má ekki einungis einblýna á heymagn því að heygæðin skipta 

meira máli þegar kemur að fóðrun gripanna. Í sumum tilfellum verða gæði 

grassins meiri eftir endurvinnslu túns. Þegar kemur að endurvinnslu túna er 

mikilvægt að gera það við rétt skilyrði og mikilvægt að sáningin eigi sér stað 

mjög fljótt á eftir sjálfri jarðvinnslunni. Þegar sá á í endurunnið land er gott að 

blanda saman grastegundum en það kallast skjólsáning. Best er að velja blöndu 

sem myndar ekki þéttan svörð. Oft þegar tún eru ný er fyrst sáð höfrum eða 

byggi því það myndar síður þéttan svörð. Fyrir mjólkurkýr er best að sá 

vallarfoxgrasi. Gott er að blanda saman vallarfoxgrasi og vallarsveifgrasi þegar 

kemur að sáningu á endurunnu túni útaf því að vallarfoxgrasið eitt og sér gefur 

þéttan svörð. Á þeim túnum sem lítil hætta er á kali er gott að sá fjölæru 

rýgresi. Rýgresi getur skilað góðri uppskeru en það er erfiðara að koma því upp 

í rækt heldur en vallarfoxgrasinu. Til þess að fá fram sem bestu gæðin í heyi er 

mikilvægt að endurvinna tún reglulega. Bæði upp á heymagn og fóðrunarvirði 

þess (Bændasamtök Íslands, e.d-a). 

Þegar huga skal að áburði þarf að ákveða hvort notast eigi við tilbúinn áburð 

eða búfjáráburð. Ef einungis er notaður tilbúinn áburður þarf um 500 kg á 

hektarann (Guðmundur Steindórsson, 2015a). Samkvæmt handbók bænda þarf 

um 200-300 kg af tilbúnum áburði á hektarann ef  á er borinn búfjáráburður 

með, en þá er reiknað með að um 11-20 tonn af búfjáráburði þurfi á hektarann. 

Í búfjáráburði er mikið af efnunum kalíum og fosfóri þannig að þegar það 

kemur að vali á tilbúnum áburði þarf að velja áburð sem inniheldur lítið af 

kalíum og fosfóri (Tjörvi Bjarnason, 2011, bls. 15-19). 
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Tafla 1 - Búfjáráburður á mánuði eftir gripum á húsi 

Búfjáráburður Kg 

Mjólkurkýr, mykja 1.200 kg 

Ungneyti yfir 12 mánaða 700 kg 

Kálfur, 6-12 mánaða 400 kg 

Kálfur yngri en 6 
mánaða 

200 kg 

Ær 60 kg 

 

Á töflu 1 sést hve mikinn mykjuáburð hægt er að fá á mánuði fyrir hvern grip 

fyrir sig, þá mánuði sem þeir eru í húsi (Tjörvi Bjarnason, 2011, bls. 15-19). 

Fóðurgæði heys fara mikið eftir því hvenær grasið er slegið en einnig skiptir 

það máli fyrir hvaða bjúfjártegund er verið að heyja. Kúabændur slá vanalega 

fyrr en sauðfjárbændur og hafa því nýrra hey og stundum meiri uppskeru. Í 

hverju kílói af þurrefni eru 0,8 FEm. Þurrefni fóðurgerðar flokkast þannig að í 

því sem kallast þurrhey er um 80% þurrefni, í votheyi er 35% þurrefni og í 

rúlluheyi er 55% þurrefni (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2007).   

Flestar rúlluvélar sem seldar eru hér á landi gefa rúllubagga sem eru um 120-

123 cm á breidd og um 120 cm í þvermál. Þegar rúlluvélarnar eru 120 cm í 

þvermál er lengd þeirra 1,4 rúmmetrar (Matvælastofnun, e.d.). Hversu mikið 

hey fæst af hverjum hektara er mismunandi eftir tíð og tíma sláttar. Af heyi sem 

er lítið forþurrkað geta rúllubaggarnir orðið 20-25 á hektara en á vel 

forþurrkuðu heyi geta þeir orðið 15-20 á hektara. Meðalþyngd rúllu er á bilinu 

400-700 kg (Grétar Einarsson og Þórarinn Leifsson, 1992). 

1.3.2 Vöxtur og fóðrun 

Svo hægt sé að gera sér grein fyrir því hversu mikinn forða af heyi þarf fyrir 

ákveðið bú þarf að gera fóðuráætlun. Með henni er hægt að sjá hversu mikið af 

heyi þarf að vera til og hver gæði fóðursins ættu helst að vera yfir ákveðin 

tímabil ársins. Töflurnar hér fyrir neðan sýna fóðuráætlun fyrir sauðfé og 

áætlað heymagn samkvæmt því (Ragnhildur Sigurðardóttir (ritstjóri), 2013). 
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Tafla 2 - Dæmi um fóðuráætlun fyrir ær og gemlinga 

  Fóðurþörf Prótein Heyát Æskileg fóður-
samsetning 

    

Hópur/tímabil Orka FEm/dag  g AAT/dag  kg 
þe/dag 

FEm/kg þe g AAT/kg þe Heygæði 

ÆR (tvílembur)             

Haust + fengitíð 1,2 73 1,5 0,8 49 Gott hey (B) 

Miðvetur 0,96 73 1,4 0,69 52 Sæmilegt hey (C) 

100.-130. d. meðg. 1,2 105 1,6 0,75 66 Gott hey (B) 

131.-144. d. Meðg. 1,45 150 1,7 0,85 88 Úrvalshey (A) 

1.-4. vika eftir burð 2,4 255 2,3 1,09 116 Úrvalshey (A) 

Gemlingar (ein-
lembur) 

            

Haust fram að fengitíð 0,79 71 0,9 0,88 79 Úrvalshey (A) 

Fram að snoðrúningi 0,79 71 1 0,79 71 Gott hey (B) 

Frá snoðrún. að burði 1 110 1,2 0,83 92 Úrvalshey (A) 

Eftir burð 1,8 200 1,5 1,2 133 Úrvalshey (A) 

 

Tafla 3 - Heyþörf miðað við fóðuráætlun í töflu 2 

Hópur/tímabil   Dagafjöldi Áætlað 
heyát, kg 
þe/dag 

Heyflokkur Fjöldi áa Heymagn 
kg þe. 

ÆR (tvílembur)             

Haust + fengitíð 15. nóv.-14.jan. 61 1,4 B 150 12.810 

Miðvetur 15.jan.-31.mars 86 1,4 C 150 18.060 

100.-130. d. meðg. 1.april-1.maí 31 1,6 B 150 7.440 

131.-144. d. meðg. 2.maí-15.maí 14 1,7 A 150 3.570 

1.-4. vika eftir burð 16.maí-12.júní 28 2,3 A 150 9.660 

Gemlingar (einlembur)             

Haust fram að fengitíð 15.okt.-10.des. 56 0,9 A 150 7.560 

Fram að snoðrúningi 11.des.-20.mars 100 1 B 150 15.000 

Frá snoðrún. að burði 21.mars-15.maí 56 1,2 A 150 10.080 

Eftir burð 16.maí-12.júní 28 1,5 A 150 6.300 

Heildar heyþörf            90.480 

 

Samkvæmt töflu 3 er áætlað heymagn fyrir 150 gripa sauðfjárbú um 90.480 kg 

af heyi á ári (Ragnhildur Sigurðardóttir (ritstjóri), 2013).  Það er því hægt að 

gefa sér að ein kind þurfi um 600 kg af heyi yfir árið miðað við mismunandi 

tegundir af heyi. Samkvæmt útreikningum að ofan er hægt að áætla að ein kind 

þurfi um 1,5 rúllu yfir árið. 150 kinda sauðfjárbú myndi þá þurfa um 225 rúllur 

sem eru um 15 hektarar af ræktuðu landi. Áætlað er að sauðfjárbú með 150 

kindur þurfi um 12-15 hektara af ræktarlandi en það fer þó eftir landshlutum 

(Guðmundur Steindórsson, 2015b). Tafla 4 sýnir magn og hlutfall heyflokka 

miðað við 150 kindur (Ragnhildur Sigurðardóttir (ritstjóri), 2013). 
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Tafla 4 - Heyþörf eftir gæðaflokkum miðað við áætlanir í töflum 2 og 3 

Heyflokkar Kg þe. alls Hlutfall 

Úrvalshey (flokkur A) 37.170 41% 

Gott hey (flokkur B) 35.250 39% 

Sæmilegt hey (flokkur C) 18.060 20% 

Samtals 90.480 100% 

 

Bændur geta stuðst við það sem heitir forðagæsluskýrsla en með henni geta 

þeir reiknað út lágmarksþörf af heyi fyrir búpening sinn. Taflan fyrir neðan 

sýnir heyöflunaráætlun fyrir 25 gripa kúabú með kálfum og geldneyti. Reiknað 

er með þriggja mánaða sumarbeit. Einingin FEm/kg þe. er fóðureining á 

rúmmetra á kíló af þurrefnum. 

Tafla 5 - Áætlun um heyöflun á kúabúi - dæmi um heygæði og heymagn 

Gripir-þarfir Fjöldi 
gripa 

Gjafatími Orka Prótein 
% 

Heygjöf 
kg 

Heyþörf Hey 

    mánuðir FEm/kg 
þe. 

af þe. þe. á dag tonn þe. flokkur 

Hámjaltarskeið 25 3 0,84-0,90 15-18 12,5 28,2 A 

Miðmjaltarskeið 25 2 0,76-0,82 14-17 13 19,5 B 

Síðmjaltarskeið 25 2 0,68-0,74 12-15 11 16,5 C 

Geldstöðuskeið 25 1 0,68-0,74 12-15 8 6 C 

Undirb. skeið 25 1 0,84-0,90 15-18 8 6 A 

Ásetningskvígur 8 10 0,76-0,82 14-17 6 14,4 B 

Ungkálfar 17 6 0,84-0,90 15-18 3 9,2 A 

Geldneyti 15 10 0,68-0,74 12-15 6,5 29,2 C 

 

Samkvæmt töflu 5 er áætlað heymagn fyrir eina kú 3.048 FEm/kg af þurrefni 

yfir árið (Bjarni Guðmundsson, 2002). Samkvæmt forðagæsluskýrslum er 

reiknað með að lágmarksfóðurþörf fyrir eina kú sé um 2.300 FEm/kg  yfir árið. 

Áætlað er að ein kú þurfi um einn hektara af ræktarlandi bæði til heyöflunar og 

sumarbeitar. Kálfar og geldneyti til uppihalds eru líka áætlaðir inn í þessari tölu 

(Guðmundur Steindórsson, 2015b).  

Ef rúlla eða rúllubaggi er 1,4 fermetrar að rúmmáli  og rúmþyngd 180 kg 

þ.e./m3 er hægt að reikna lágmarksrúllufjölda fyrir ein kú yfir árið. Það er gert 

með því að margfalda fermetra rúllunnar við rúmþyngd af heyi margfaldað við 

fóðurgildið í A flokki deilt með lágmarksþörf af FEm. Þá er það 

(1,4*180*0,85)/2300 = 10,7, og hægt að áætla að lágmarksþörf fyrir kú af 
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fjölda rúlla yfir árið af besta heyinu sé um 11 rúllur. Ef reiknað er út frá töflu 5 

myndi ein mjólkurkú þurfa 3.048 FEm/kg af þurrefnum yfir árið sem er mjög 

ríflegt. Þá er hægt að reikna út frá formúlunni að ofan að ein kú þurfi um 6 

rúllur af A flokki, 4 rúllur af B flokki og 5 rúllur af C flokki yfir allt árið. Út frá 

töflunni eru 15 rúllur yfir árið áætlaðar á eina mjólkurkú. Sjá viðauka 1.  

Samkvæmt forðagæsluskýrslum er geldneyti flokkað sem allir þeir gripir sem 

eru eldri en eins árs og kálfar eru gripir yngri en eins árs. Lágmarksþörf fyrir 

geldneyti er 1.200 FEm/kg og fyrir kálfa er það 670 FEm/kg. Rúllufjöldi fyrir 

geldneyti er því um 6 rúllur á ári og 4 rúllur fyrir kálfa. Út frá töflu 5 er hægt 

að áætla hlutfall geldneytis og kálfa á móti einni mjólkurkú en þá er hún að 

gefa af sér 1,6 gripi yfir árið til uppihalds (40/25=1,6). Hlutfall ungkálfa er þá 

17/25=0,68 og geldneytis 23/25=0,92. 

 

Tafla 6 - Flokkun heys með tilliti til efnamagns 

 

(Bjarni Guðmundsson, 2002).  

Svo hægt sé að áætla lágmarksrúllufjöldi fyrir 60 mjólkurkýr er því 60*11= 

660 rúllur. Því er hægt að grófreikna hve mikið af ræktuðu landi þarf fyrir 

slíkan rúllufjölda. Ef einn hektari gefur af sér 15 rúllubagga þá þarf um 44 

hektara af ræktuðu landi til vetrarforða. Reikna þarf með túnum til sumarbeitar 

og rúllum fyrir kálfa og geldneyti. Út frá töflu 5 er hægt að áætla fjölda 

geldneytis og kálfa á móti 60 mjólkurkúm (1,6*60=96 gripir). Miðað við 60 

kúa mjólkurbú þá ættu ungkálfar að vera 41 stk. og geldneyti 55 stk. en það er 

einungis hægt að áætla þessar tölur. Áætlaður lágmarksrúllufjöldi á kálfa er 

41*4=164 og fyrir geldneyti 55*6= 330 rúllur. Það eru því samtals 494 rúllur 

sem þýðir að fyrir geldneyti og kálfa þarf um 33 hektara af ræktuðu landi. 

Ræktað land þarf því að vera um 77 hektarar fyrir 60 kúa mjólkurbú og ætti að 

gefa af sér um 1.154 rúllur.  
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1.4 Fólk í landbúnaði 

Á Íslandi eru um 4.200 lögbýli í ábúð og af þeim eru 3.200 bú sem framleiða 

búvörur. Samkvæmt Hagstofu Íslands störfuðu 4.800 manns í landbúnaði á 

Íslandi árið 2013, sem eru 2,9% fólks á vinnumarkaði. Hægt er að tengja um 11 

þúsund störf á Íslandi við landbúnað (Bændasamtök Íslands, 2013). Fjöldi 

mjólkurbúa á landinu eru 669 og fjöldi sauðfjárbúa eru 2.479. Ekki er hægt að 

nefna nákvæmar tölur um blönduð bú þar sem þeim fer sífellt fækkandi og búin 

farin að sérhæfa sig meira (Ásdís Helga Bjarnardóttir, 2015). 

Í þessum kafla er farið yfir aldur fólks í landbúnaði og kynjahlutfall. Gerð 

verður grein fyrir stöðu kvenna innan greinarinnar og hvernig hún hefur þróast. 

Einnig verða börn bænda tekin fyrir, en um miðja síðustu öld þótti það sjálfsagt 

að börn bænda tækju við búrekstrinum. Sú er ekki raunin í dag. 

1.4.1 Ungt fólk í landbúnaði 

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins hefur gert grein fyrir því að ungum 

bændum innan sambandsins fari fækkandi og að eldri bændur láta bú sín ekki 

af hendi til yngri kynslóðar á raunhæfu verði. Mjög kostnaðarsamt er að hefja 

búskap og því er margt sem bendir til þess að búum fari fækkandi þegar 

raunhæfur möguleiki til að hefja búskap er ekki til staðar. Rannsóknir hafa sýnt 

að börn bænda eru líklegri til að taka við rekstrinum ef býlið er sæmilega stórt 

og talið vel stætt. Einnig eru yngri bændur líklegri til þess að fara í 

stórvægilegar aðgerðir og breyta rekstri búsins, t.d. með því að koma á 

heimavinnslu eða mjaltarþjóni, en þá eru þeir að skilgreina sig sem frumkvöðla 

innan greinarinnar. Aðgangur að landi er stórt vandamál, bæði þegar kemur að 

þeim sem langar að hefja búskap frá grunni og þeim sem eru að taka við af 

foreldrum sínum. Ungir bændur sem hefja búskap geta lent í því að þurfa að 

keppa við núverandi bændur um land ef þeir eru að stækka við sig, en þróunin 

er orðin sú að býlin verða sífellt stærri. Þessi þróun gerir það að verkum að 

einungis þeir sem erfa eða taka við búskap foreldra sinna á viðráðanlegu verði 

eru líklegir til að halda velli (Zagata & Sutherland, 2015). 
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Eldri bændur geta átt erfitt með að selja eða arfleiða allt land sitt og rekstur 

fyrirtækisins til nýrrar kynslóðar því fáir leggja í að hefja búskap og nýliðun 

því lítil og aldur bænda hár. Innan Evrópusambandsins eru bændur 65 ára og 

eldri einn þriðji af bændastéttinni. Öðru hverju býli í Evrópu er stjórnað af 

bændum sem eru eldri en 55 ára. Meira aldursvandamál virðist vera í 

suðurhluta Evrópu heldur en í norðurhlutanum. Mikil tengsl virðast vera á milli 

aldurs bænda og stærð búa, en á flestum minni búum eru ábúendur gamlir á 

meðan ábúendur á stærri búum eru töluvert yngri (Zagata & Sutherland, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn bænda eru síður líkleg til þess að taka við 

búrekstrinum ef búið er ekki nógu vel stætt. Efnahagslegir erfiðleikar gera það 

að verkum að börn ábúenda geta verið mjög mikilvægur starfskraftur því 

kostnaðarsamt getur verið að kaupa sér aðstoð, sérstaklega á álagstímum s.s. í 

heyskap og sauðburði. Þetta getur haft þau áhrif þegar börn alast upp að þau 

fari að skilgreina sig eftir kyni, þar sem drengir fara að skilgreina sig sem 

karlmenn sem eiga að sinna karlmannsstörfum en stúlkur eru einungis til 

aðstoðar. Einstaklingur skilgreinir sig af sjálfsögðu út frá þeim störfum sem 

falla í hans verkahring á búinu, hvort sem þau eru skilgreind sem karlmanns- 

eða kvennmannsstörf. Karlmannsstörf eru þau störf sem krefjast mikils 

líkamlegs erfiðis eins og að stýra stórri vinnuvél en kvenmannsstörf eru 

umönnunarstörfin. Þetta getur haft áhrif á það seinna meir hvernig 

einstaklingar skilgreina sig í samfélaginu, en rannsóknin sýndi að stúlkur sem 

aldar eru upp í sveit væru líklegri til þess að skilgreina störf sín sem 

kvenmannsstörf  og taka slík störf frekar á sig en drengir væru líklegri til að 

skilgreina störf sín sem karlmannsstörf og sinna frekar þeim störfum (Cassidy 

& McGrath, 2014). 

Þar sem flest börn úr sveit tengja fjölskylduna og býlið saman eru þau mjög 

viljug til þess að hjálpa til á álagstímum þó svo að lítill áhugi sé fyrir því að 

taka við búinu. Vinna sem tengist sjálfum búrekstrinum er skilgreind sem 

alvöru búrekstur en önnur verkefni sem tengjast búinu, s.s. heimilishald sem 

oftast er unnið af konum og börnum, er skilgreint sem aukavinna. Þetta hefur 

þær afleiðingar að konur og karlar geta deilt um stöðu sína innan býlisins. Það 

að tilheyra ákveðinni stöðu getur haft mikil áhrif á börn úr dreifbýli, þ.e. hver 
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félagsleg staða þeirra er á býlinu og hversu mikið vald þau hafa. Ungt fólk 

getur haft mjög sterka tilfinningu gagnvart uppeldisstað sínum en það er 

yfirleitt blanda af því að tilheyra ákveðinni stöðu og að þrá hana. Rannsóknir 

sýna að börn sem alist hafa upp í sveit eru mun líklegri til þess að sjá 

hagkvæmnina í því að búa í dreifbýli frekar en í þéttbýli. Þetta getur þó verið 

mjög mismunandi eftir systkinum því það fer eftir getu þeirra við bústörf og 

hvar þau eru í aldursröðinni hverjar líkurnar eru á því að þau taki við sem 

bændur. Í flestum tilvikum eru það drengirnir sem taka við en stúlkur sækjast 

frekar eftir meiri menntun (Cassidy & McGrath, 2014). 

1.4.2 Konur í íslenskum landbúnaði 

Fyrir ekki svo löngu var hlutverk kvenna einungis að vera góðar húsmæður og 

ala upp börn.  Samkvæmt gamalli leiðbeiningarbók áttu konur að vera 

undirgefnar karlinum en áttu samt sem áður að hafa vit fyrir þeim ef þess þótti 

þörf. Ímynd kvenna á 19. öld byggðist aðallega á því að konan væri góð og 

blíð. Hjón áttu að sinna rekstri búskaparins í sameiningu en konur máttu þó 

ekki skipta sér af stjórnmálum né öðrum málefnum sem ekki tengdust þeirra 

heimili. Á þessum tímum voru konur sem bæði gátu sinnt kvenmanns- og 

karlmannsstörfum mjög eftirsóttar. Heimilisstörf, sem flokkuðust undir 

kvenmannstörf, áttu að veita konum lífsfyllingu og þær áttu ekki að eltast við 

það að taka til hendinni á öðrum sviðum. Ungar stúlkur voru aldar upp við það 

að læra að prjóna, spinna snældur og rokk, sinna ullarvinnu, fatasaumi, útsaumi 

og matreiðslu. Konur á þessum tíma höfðu um tvennt að velja og það var 

annaðhvort að giftast og verða húsmóðir eða að vera vinnukona það sem eftir 

var. Konur áttu jafnframt að sinna þeim búskaparverkum sem flokkast undir 

léttari verk og þar með kvenmannsverk, eins og að sinna fjósverkum, 

smalamennsku og sækja hesta. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á konum í 

bændasamfélögum á Norðurlöndunum gera grein fyrir því að konur hafi haft 

mikilvægu hlutverki að gegna varðandi umhirðu á mjólkurkúm og við alla 

afurðarvinnslu á mjólk. Samkvæmt rannsóknum skilgreindu konur sig ekki 

einungis sem eiginkonur og mæður heldur líka sem bændur (Árni Daníel 

Júlíusson, 2013, bls. 51-53). 
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1.4.3 Aldur og kynjaskipting í íslenskum landbúnaði 

Skráðir félagsmenn í Bændasamtökum Íslands árið 2015 eru 5.680. Karlar eru 

3.840 og konur 1.683, auk þess sem 157 lögaðilar eru skráðir. Karlar innan 

greinarinnar eru því um 70% en konur einungis um 30%. Meðalaldur skráðra 

karla og kvenna er 57,6 ár (Sigurður Eyþórsson, 2015). 

 

Tafla 7 -  Aldursskipting virkra sjóðfélaga 2013 

 

Tafla 7 sýnir aldursskiptingu virkra sjóðfélaga í Lífeyrissjóði bænda en út frá 

henni er hægt að sjá að meðalaldur bænda er frekar hár, þar sem 60% bænda 

eru 50 ára og eldri. Hlutfall ungra bænda er lágt sem gefur til kynna fækkun hjá 

þeim sem hefja rekstur (Lífeyrissjóður bænda, 2013). 

 

 

Mynd 1 - Þróun aldursdreifingar og fjöldi íbúa í strjálbýli frá 1998 
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Mynd 1 sýnir þróun á aldursdreifingu og fjölda íbúa í strjálbýli frá árinu 1998-

2014. Þar má sjá að sú fækkun sem orðið hefur í strjálbýli er á kostnað fólks á 

miðjum aldri eða barna og mætti því búast við enn meiri fækkun næstu árin ef 

skilyrði fyrir því að hefja búrekstur batna ekki. Samkvæmt myndinni sest ungt 

fólk síður að í strjálbýli (Hagstofa Íslands, e.d-a). 
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2 Kjötframleiðsla   

Í þessum kafla verður farið yfir kjötframleiðslu á Íslandi bæði fyrir kinda- og 

nautakjöt. Farið verður yfir kjötneyslu í landinu og þau lög og reglugerðir sem 

tengjast heimavinnslu á kjöti. Að lokum verður gerð markaðsgreining fyrir 

heimavinnslu á kjöti. 

 

2.1 Þróun sauðfjárræktar 

Sauðfjárrækt hefur verið stunduð á Íslandi allt frá landnámi og hefur haft mikil 

áhrif á dreifingu byggðar á landinu. Sauðkindin hefur verið stór þáttur í afkomu 

þjóðarinnar, en kindin hefur gefið af sér mjólk til osta-, skyr- og smjörgerðar, 

ull og skinn í fatnað og svo kjötið. Fjöldi sauðfjár í landinu hefur verið 

mismunandi í tímans rás.  

 

 

Mynd 2 - Fjárfjöldi á Íslandi – þróun frá 1760  

Kjöt var ekki selt til útflutnings fyrr en á 19. öld en það var aðallega vegna þess 

hve erfitt var að geyma það. Sauðasala til Bretlands hófst um 1870 eftir að 

ullarverð þar hrundi. Fullorðnir sauðir voru sendir með skipum til Bretlands og 

var þeim slátrað þar. Eftir að sauðasalan lagðist niður um aldamótin 1900 var 

reynt að finna nýja markaði, s.s. sölu á söltuðum dilkum til Noregs. Upp frá því 

varð dilkakjötsframleiðsla aðaltekjulindin í sauðfjárrækt. Dilkakjöt, saltað kjöt 

og fryst kjöt var selt til útflutnings alla 20. öldina en magn og verð hefur verið 

mismunandi í gegnum tíðina. Sala á kjötinu innanlands hefur þó alltaf verið 

meiri og fengist meira fyrir hana.  
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Tafla 8 - Útflutningur á kindakjöti 1980-2012 

Ár Útflutt kindakjöt, tonn 

1980 2.970 

1990 1.682 

1998 794 

2000 1.333 

2002 1.593 

2004 2.138 

2006 1.150 

2008 1.491 

2010 3.571 

2011 2.567 

2012 2.500 

 

Tafla 8 sýnir þróun á útflutningi kindakjöts síðustu 30 ár.  

Framleiðsla á kindakjöti hefur verið mismunandi eftir fjölda sauðfjár og 

árferði. Framleiðslan hefur þó lítillega dregist saman síðustu ár eins og sést á 

mynd 3 (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 12-21). 

 

 

Mynd 3 - Kindakjötsframleiðsla á Íslandi – þróun frá 1950 

(Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 12-21). 
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Nautakjötsframleiðsla hefur verið mikil hér á landi í gegnum aldirnar og oft 

verið talin verðmætari heldur en afurðir unnar úr mjólkinni. Heimildir allt frá 

15. öld sýna að bændur voru með færri kýr heldur en geldneyti í uppvexti. Í 

kjölfar heimskreppunnar 1929  hrundi verð á útfluttum búvörum um 50%. Var 

þá ákveðið að flytja inn holdanaut frá Skotlandi. Til landsins komu einn 
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Aberdeen Angus tarfur, einn Galloway tarfur, einn Highland tarfur, einn 

Shorthorn tarfur og ein Galloway kvíga. Þessir gripir voru mikið deiluefni og 

margir sem vildu ekki að þessir stofnar blönduðust saman við íslenska stofninn. 

Árið 1948 var öllum Galloway blendingum á landinu safnað saman og komið 

fyrir á Gunnarsholti þar sem eitt stærsta holdanautabú á landinu hófst (Jónas 

Jónasson, 2013, bls. 217-221). 

Mikil eftirspurn er eftir íslensku nautakjöti á Íslandi. Innlendir framleiðendur 

ná  ekki að anna eftirspurninni, sem leiðir til þess að flytja þarf inn nautakjöt. 

Hægt er að auka landsframleiðsluna með því að setja á fleiri nautkálfa og bæta 

vaxtargetu þeirra. Á Íslandi finnast þrjár tegundir af holdanautum en það eru 

Galloway, Aberdeen Angus og Limousine. Framleiðsla á holdanautum ein og 

sér er mjög lítil miðað við heildarframleiðsluna en mesta framleiðslan kemur af 

íslenskum nautkálfum sem nýttir eru sem hliðarbúgrein í mjólkurframleiðslu. 

Kjöt af kúm, kvígum og ungkálfum flokkast líka undir nautakjöt (Atvinnuvega-

og nýsköpunarráðuneytið, 2013). 

 

Mynd 4 - Innflutningur á nautakjöti eftir tollskrárnúmerum  

(Hagstofa Íslands, e.d-b). 

Árleg framleiðsla á nautakjöti á Íslandi á árunum 2005-2011 var um 3200-3900 

tonn. Neysla á nautakjöti hefur verið breytileg milli ára og innflutningurinn 

sveiflast eftir því. Innflutningur á nautakjöti árið 2006 var 549 tonn en árið 

2010 var innflutningurinn ekki nema 100 tonn. Fyrirsjáanlegur skortur var á 

nautakjöti á landinu árið 2011 og því voru tollar á innfluttu kjöti lækkaðir 

tímabundið.  Það ár voru flutt inn 428,4 tonn af nautakjöti. Stöðug neysla hefur 
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verið á nautakjöti síðustu ár en árið 2010 var áætlað magn um 12,7 kg á íbúa. 

Þar sem íbúum fjölgar sífellt er nauðsynlegt að auka framleiðsluna ef bændur 

eiga að anna eftirspurninni eftir íslensku nautakjöti (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2013). 

Meðalstór kú getur verið 180 kg og nautin allt að 250 kg (Guðmundur 

Steindórsson, 2015c).  Áætlað verð fyrir nautakjöt er um 800 kr. á kg 

(Landssamband kúabænda, 2015b). 

2.3 Kjötneysla 

Neysla á kindakjöti hefur verið mikil á Íslandi í gegnum aldirnar, sérstaklega 

þegar miðað er við nágrannaþjóðirnar. Neyslan á kindakjöti hefur þó farið 

minnkandi frá því um 1980. Heildarkjötneysla hefur þó aukist mikið en 

líklegasta skýringin er sú að kjötneysla fólks hefur dreifst á fleiri kjöttegundir 

(Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 12-21). 
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Eins og sésta á mynd 5 þá hefur kjötneysla á kindakjöti minnkað en neysla á 

nautakjöti hefur haldist nokkuð jöfn í gegnum árin. Aukin neysla á alifuglakjöti 

og svínakjöti er líklegasta ástæðan fyrir minnkun á kindakjötsneyslu (Hagstofa 

Íslands, e.d-c). 

 

Mynd 6 sýnir hlutfallslega skiptingu á neyslu á kjöttegundum á Íslandi 

(Hagstofa Íslands, e.d-c). 

 

Með auknum ferðamannastraumi eykst eftirspurn eftir matvælum. Ef litið er á 

mynd 7 sést að ferðamannastraumur í gegnum Leifsstöð hefur tvöfaldast frá 

árinu 2009 og mæla spár fyrir um áframhaldandi aukningu (Ferðamálastofa, 

e.d.). 

 

Mynd 7 - Fjöldi erlendra ferðamanna síðustu 5 ár  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ár

H
lu

tf
al

l

Alifuglakjöt

Svínakjöt

Hrossakjöt

Nautakjöt

Kindakjöt

Mynd 6 - Hlutfallsskipting kjötneyslu Íslendinga frá árinu 1983  

 



LOK 2106  Helga Margrét Helgadóttir 

26 

 

2.4 Heimavinnsla 

Heimavinnsla á kjöti felur í sér að öll framleiðsla þess á sér stað á sveitabænum 

sjálfum og kjötið er selt beint þaðan. Einnig fellur það undir heimavinnslu 

þegar skepnunum er slátrað á sláturhúsum, skrokkarnir sendir aftur heim á 

sveitabæinn til frekari vinnslu og þeir síðan seldir þaðan fullunnir (Beint frá 

býli, 2011). 

Þegar talað er um heimasölu á afurðum er sala afurðanna milliliðalaus og fer 

beint frá frumframleiðanda til neytanda. Með alþjóðavæðingu hefur eftirspurn 

eftir matvælum með séreinkennum aukist. Þar sem mikil aukning hefur orðið í 

ferðaþjónustu á Íslandi hafa ný tækifæri opnast varðandi heimavinnslu á 

afurðum. Mikil eftirspurn er eftir upplifun ferðamannsins sem felst meðal 

annars í því að fá mat í sínu upprunalega umhverfi. Einnig hefur orðið mikil 

vakning meðal neytenda hvað varðar hollustu og heilbrigði á matvælum og stór 

hluti neytenda lætur sig innihald þeirra varða. Neytandinn vill geta séð á 

umbúðum hvernig varan er búin til og af hverjum, við hvaða aðstæður og hvar. 

Þannig vill neytandinn geta rakið vöruna beint til framleiðanda og fengið hana 

eins náttúrulega og mögulegt er. Þetta hefur þær afleiðingar að 

heilbrigðiskröfur, umhverfissjónarmið og dýravernd hefur aukist frá því sem 

áður var. Þar sem þessi markaður fer sívaxandi hafa bændur mikinn áhuga á að 

nýta sér tækifærin sem í honum felast (Landbúnaðarráðuneytið, 2005).  

2.5 Lög og reglugerðir 

Ákveðin lög og reglugerðir gilda um framleiðslu og sölu á kjöti sem selt er 

beint frá framleiðanda en í 2. mgr. 67. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum kemur fram að sá sem selur eigin 

búvöruframleiðslu til neytenda þarf að fullnægja ákvæðum laga og öðrum 

ákvörðunum yfirvalda um flokkun, mat, flutning á vörunni, geymslu og annað 

sem fellur undir framleiðslu og meðhöndlun á vörunni. Þessar reglur gilda 

reyndar um öll framleiðslufyrirtæki. Markmið framangreindra laga er að 

neytandi geti verið öruggur um það að hann fái góða vöru sem hvorki er 

heilsuspillandi né óhæf til neyslu og að til séu reglur sem tryggja gæði, öryggi 

og hollustu í matvælaiðnaði. 
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Í 1. gr. laga nr. 96/1997 um slátrun og sláturafurðir kemur fram að markmið 

laganna sé að tryggja gæði og hollustu sláturafurða, að komið sé í veg fyrir að 

kjötvaran verði fyrir einhverskonar mengun, að framleiðslan eigi sér stað við 

fullnægjandi hreinlætisaðstæður, að varan sé flokkuð eftir tegundum og gæðum 

og að allar upplýsingar og merkingar séu réttar. 

Í 5. gr. sömu laga er að finna reglur um útbúnað sláturhúsa og 

kjötvinnslustöðva en þar segir að þeim dýrum sem er slátrað til þess að selja á 

erlendum markaði eða til neyslu innan lands þurfa að vera slátrað á 

viðurkenndum sláturhúsum. Kæling og frysting á vörunni þarf að eiga sér stað í 

kælum og frystum sem eru viðurkenndir til kjöt framleiðslu. Í 2. mgr. 5. gr. 

kemur fram að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra löggildi sláturhús, 

kjötgeymslur og kjötvinnslustöðvar eftir að hafa fengið meðmæli frá 

Matvælastofnun. Þar kemur einnig fram að á kjötvinnslustöðvum þurfi að vera 

löggiltar vogir. Í 3. mgr. 5. gr. kemur fram að ráðherra setur reglugerð um gerð 

og búnað kjötvinnslustöðva. Í þeirri reglugerð kemur fram hverjar 

lágmarkskröfur eru varðandi fyrirkomulag, hreinlæti og útbúnað og reglur er 

gilda um hreinsi-og sótthreinsiefni. Þar kemur einnig fram að eftirlit þarf að 

vera með heilsufari starfsmanna.   

Í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 96/1997 kemur fram að allir þeir sem slátra dýrum í 

þeim tilgangi að selja kjötið þurfa að senda atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu umsókn um löggildingu aðstöðunnar til þess að slátra, 

kæla, frysta, vinna og geyma vöruna. Framleiðendur sem þurfa að byggja hús 

til slátrunar, vinnslu eða geymslu á sláturafurðinni, eða sá sem þarf að gera 

einhverskonar breytingar eða endurbætur á húsum sem eiga að vera notaðar í 

þeim tilgangi, þurfa að senda ráðuneytinu teikningar af húsunum til þess að fá 

samþykki áður en ráðist er í framkvæmdirnar. Þegar löggilding þessara húsa 

hefur verið fengin þurfa kjötskoðunarlæknar að skoða sláturhús, kjötgeymslur 

og kjötvinnslustöðvar árlega undir stjórn Matvælastofnunar. 

Beingreiðslur fyrir sauðfé árið 2014 voru 6.692 kr. á hvert ærgildi og greiðast 

þær úr ríkissjóði til bónda miðað við greiðslumark lögbýlis. Svo hægt sé að fá 

fullar beingreiðslur þarf bóndi að eiga að lágmarki 0,65 vetrarfóðraðar kindur 

að hausti miðað við hvert ærgildi. Beingreiðslurnar greiðast frá febrúar til 
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september í níu hlutum (Bændasamtök Íslands, e.d-c). Verð á ærgildi er í 

kringum 30.000 kr. en selt er á opnum markaði svo verðið getur verið misjafnt 

(Sigurgeir B. Hreinsson, 2015). 

2.6 Markaðsgreining skv. fimm þátta líkani Porters 

Áður en að farið er í miklar framkvæmdir varðandi heimavinnslu á kjöti þarf 

að greina markaðsumhverfið. Í þessari ritgerð er stuðst við fimm þátta líkan 

Porters til þess að greina hvort markaðurinn fyrir slíka vinnslu sé fýsilegur. 

2.6.1 Inngönguhindranir 

Þær inngönguhindranir sem bændur geta staðið fyrir við uppsetningu á 

heimavinnslu er kostnaðurinn við að koma upp slíku fyrirtæki. Flestir bændur 

sem koma sér upp heimavinnslu eru að reyna auka möguleika sína á auknum 

tekjum og því líklegt að þeir liggi ekki á háum upphæðum til þess að fjárfesta í 

því að koma upp heimavinnslu. Til þess að lækka uppsetningarkostnað svo sem 

mögulegt er, er gott að hafa kannað hvort einhverjir möguleikar séu á því að 

nýta þau húsakynni sem þegar eru til staðar.  

Markaðurinn fyrir heimavinnslu á lambakjöti gæti verið erfiður þar sem neysla 

Íslendinga á lambakjöti fer minnkandi, en aftur á móti vilja neytendur í 

auknum mæli vita hvaðan varan kemur og með tilliti til þess gæti markaðurinn 

verið álitlegur fyrir heimaunnar vörur.  

Að fara inn á kjötmarkað á Íslandi ætti að vera auðvelt. Kjöt hefur verið selt 

„beint frá býli” við góðan orðstýr og er selt undir merkjum samtaka sem hjálpa 

til við markaðsstarf og upplýsingagjöf. Bóndinn er sinn eigin birgir en kaupir 

sláturþjónustu af helsta samkeppnisaðilanum. Þar hefur sláturleyfishafinn 

töluvert forskot á bóndann í samkeppninni þar sem hann getur tekið til sín 

töluvert af virðinu í sláturkostnað. Hins vegar er bóndinn ekki háður neinum 

með framboð á hráefni eða verðhækkunum á því. Auðvelt getur verið setja upp 

heimavinnslu ef tilkostnaður er ekki mikill, en það getur haft þær afleiðingar að 

of margir aðilar sæki á markaðinn undir vörumerkinu „beint frá býli”. Eins og 

staðan er í dag er skortur á nautakjöti og því fleiri sem fara í heimavinnslu, því 

minna magn verður framleitt hjá stórum framleiðendum. Því ætti kjötframboð 
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sem slíkt ekkert að aukast en vörumerkin að verða fleiri og aðgengi erfiðara. 

Nokkuð auðvelt ætti því að vera að fara inn á þennan markað en einnig auðvelt 

að komast af honum því bóndinn getur alltaf selt sláturhúsinu það kjöt sem 

hann framleiðir. Með aukinni sérhæfingu verður mögulegt að keppa við 

samkeppnisaðila sem selja vörur beint frá býli. Aukin sérhæfing gæti t.d. verið 

möguleg með því að nota staðsetningu og svæði þar sem lömb ganga á sumrin, 

t.d. fjallalamb eða heiðarlamb, og með því að framkvæma hugmyndir varðandi 

t.d. mat úr heimabyggð fyrir ferðamenn. 

2.6.2 Staðkvæmdarvörur 

Helstu staðkvæmdarvörur fyrir heimavinnslu á lamba- og nautakjöti eru allt 

svína- og alifuglakjöt sem og allt annað kjöt hvort sem það er af fiski eða 

öðrum dýrum. Þegar litið er á mynd 5 sést að þær sveiflur sem hafa átt sér stað 

í kjötneyslu landsmanna er ekki að finna í neyslu nautakjöts. Neysla á svína- og 

alifuglakjöti hefur aftur á móti aukist á kostnað lambakjötsins. Þar af leiðandi 

er í raun áhættusamara að fara í vinnslu á lambakjöti sökum þess að það getur 

verið veikara fyrir verðbreytingum, en lambakjöt er töluvert dýrara kjöt en 

staðkvæmdarvörur þess. Nautakjöt er að einhverju leyti orðið lúxusvara þar 

sem nautavöðvar eru dýrir og seljast vel á veitingahúsum. Að mörgu leyti stafar 

þó kannski ekki svo mikil ógn af staðkvæmdarvörum þar sem framleiðsla á 

lamba- og nautakjöti er að nokkru leyti undir verndarvæng ríkisins í gegnum 

tolla og innflutningskvóta. Mikill skortur er á nautakjöti og eiga ferðamenn 

stóran þátt í því. Hér er mikilvægt að ná að aðgreina vöru sína með því að hún 

innihaldi meiri gæði, sérstaklega þegar kemur að öðrum kjöttegundum sem 

seldar eru á lægra verði. Hægt er að aðgreina heimaunna vöru frá 

staðkvæmdarvörum enn frekar því þær eru flestar unnar á stórum 

verksmiðjubúum. Samkvæmt greiningarlíkani Porters þykir þessi markaður 

tiltölulega fýsilegur þar sem fáar staðkvæmdarvörur búa við sömu skilyrði og 

lamba- og nautakjötsframleiðsla. Þar á höfundur við tollvernd og 

innflutningskvóta á innfluttar vörur og þá staðreynd að kjöt frá heimavinnslu 

var ræktað af bónda í sveit en ekki í verksmiðju þar sem velferð dýra er ekki 

endilega í hávegum höfð. Með því að aðgreina kjöt sitt með heimavinnslu á 

kjötinu getur bóndi aukið möguleika sína. 
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2.6.3 Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir geta haft mikla stjórn á því hversu mikið er framleitt og hversu 

mikið er selt. Hér eru viðskiptavinir ekki bara neytendur heldur líka sláturhús 

sem senda skrokka til baka á býli. Það getur verið kostnaðarsamara að fá kjötið 

sent heim til frekari vinnslu en að selja það til sláturhúsanna. Þar geta 

sláturhúsin haft mikið vald yfir bændum og tekið til sín hluta af verðmætum 

umfram þann kostnað sem þeir leggja í slátrunina sjálfa. Sláturleyfishafar eru 

fáir og skipta þeir landinu á milli sín svo ekki er um marga kosti að ræða fyrir 

bændur sökum vegalengda. Sá sem kaupir vöruna er svo neytandinn. Með 

heimavinnslu er frumframleiðandinn að selja vöruna beint til neytanda sem 

getur haft mikið vald. Hann getur verið kröfuharður og farið fram á ýmsar 

útfærslur á því hvaða vöðva hann vill, hversu mikið magn og hvar hann vill fá 

það afhent. Einnig er auðvelt fyrir neytanda að fara til annars bónda sem einnig 

selur kjöt beint frá býli sé hann ekki ánægður með viðskiptin. Samskipti við 

viðskiptavini byggist að mjög miklu leyti á því að viðskiptavininum finnist 

hann fá betri þjónustu og betra hráefni frá bónda en úti í búð. Ferðamaðurinn er 

hins vegar önnur tegund viðskiptavinar sem vill upplifa íslenska menningu og 

náttúru. Í þeim tilfellum getur heimaunnið kjöt verið hin fullkomna vara. Varan 

kemur úr villtri íslenskri náttúru og má nefna lambakjötið sem dæmi, en það 

hefur fylgt íslensku þjóðinni allt frá landnámi. Sauðkindin hefur fætt og klætt 

íslensku þjóðina lengi. Mikilvægt er að markaðssetja kjötið þannig fyrir 

ferðamanninn að hér sé tækifæri til að smakka á íslenskri náttúruafurð, en ekki 

endilega að halda því fram að heimaunna kjötið sé betra en annað kjöt. 

Ferðamaðurinn vill kaupa lífsreynsluna og borða íslenskt kjöt af skepnum sem 

lifa meira en helming ævi sinnar í villtri íslenskri náttúru.  

 

2.6.4 Birgjar 

Birgjar fyrir heimavinnslu eru býlið sjálft og síðan sláturhúsin sem senda 

skrokkana til baka til frekari heimavinnslu. Hér er markaðurinn álitlegur þar 

sem býlið sjálft sér um að framleiða það hráefni sem til þarf. 
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2.6.5 Samkeppnisaðilar 

Samkeppnisaðilar í heimavinnslu eru, líkt og þegar kemur að 

staðkvæmdarvörum, aðrir kjötframleiðendur sem selja kjöt beint frá býli, 

sláturhúsin og allar aðrar kjöttegundir sem til eru á markaðinum. Stærstu 

samkeppnisaðilarnir eru aðallega stórar kjötiðnaðarstöðvar. Þeir geta boðið 

vöruna sína á lægra verði heldur en bóndinn þar sem hann telur sig vera með 

betri vöru og vill því að neytandinn kaupi vöruna af sér á hærra verði. Bóndinn 

getur í raun notfært sér vinnslu samkeppnisaðilanna og stærð þar sem 

neytandinn getur frekar treyst bóndanum til þess að bjóða upp á hreina og 

heilnæma vöru. Erfitt er að keppa við stóru kjötiðnaðarstöðvarnar um 

markaðinn, en í raun hagnast bóndinn einnig á því að samkeppnisaðilanum 

gangi vel, því það kjöt sem hann tekur ekki heim fær hann borgað af 

samkeppnisaðilanum. Samband samkeppnisaðila innan félagsins Beint frá býli 

getur verið umdeilt þar sem um er að ræða hóp bænda sem notast við sama 

vörumerki og sömu auglýsingar, en þeir selja í raun allir hver sína vöruna. Því 

er auðvelt að tapa viðskiptavinum til annarra býla en samt sem áður byggist 

þetta á sameiginlegri markaðssetningu og söluafgreiðslu. Samkeppnisaðilar eru 

margir og sumir mjög stórir og því ætti þetta ekki að teljast mjög álitlegur 

markaður.  Ef einungis er litið á neyslu Íslendinga þykir markaðurinn ekki 

fýsilegur, en með auknum ferðamannastraumi og þar með neytendum sem 

sækja í íslenskt kjöt vegna meiri vitneskju um vöruna sem þeir kaupa gæti 

verið ágætur markaður fyrir heimavinnslu á kjöti beint frá býli.  

2.6.6 Niðurstaða 

Samkvæmt greiningu Porters á markaði fyrir heimavinnslu á kjöti getur 

markaðurinn verið bæði álitlegur og óálitlegur. Þar sem mikill 

ferðamannstraumur er til landsins er markaður fyrir íslenska framleiðslu. Litlar 

inngönguhindranir og margir og stórir samkeppnisaðilar gera það að verkum að 

erfitt getur verið að ná stórum markaði. Hins vegar er markmiðið ekkert 

endilega að ná stórum markaði heldur að fullnýta það vinnuafl sem er til staðar, 

nýta pláss sem fyrir er og auka virði þeirrar vöru sem verið er að framleiða. 

Góður markaður er fyrir kjötframleiðslu þar sem framleiðslan er í vernduðu 

umhverfi gagnvart staðkvæmdarvörur upp að vissu marki. Bóndinn er birginn 
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sjálfur og hefur því algjöra stjórn á framboði hráefnisins. Framboðið er þó háð 

því magni sem býlið framleiðir af kjöti.  
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3 Mjólkurframleiðsla  

Í þessum kafla er farið yfir þróunina í mjólkurframleiðslu og þær fjósgerðir 

sem finna má á landinu. Farið er yfir þau lög og reglugerðir sem gilda um 

reksturinn og ítarlega sagt frá tilgangi mjaltarþjónsins. 

 

3.1 Þróun mjólkurframleiðslu 

Rétt fyrir aldamótin 1900 var ákveðið að hefja útflutning á smjöri og komu þá 

fyrstu rjómabúin til sögunnar. Blómaskeið þeirra varði til ársins 1915. Árið 

1917 voru fyrstu samtök bænda um sameiginlega mjólkursölu á 

neytendamarkaði stofnuð. Deilur um söluverð voru miklar og sífellt var reynt 

að ná samkomulagi á markaðinum. Árið 1934 voru sett lög um mjólkursölu og 

-verð. Ákveðið var að stofnaður yrði verðjöfnunarsjóður fyrir hvert og eitt 

sölusvæði og að þangað myndi renna ákveðið gjald fyrir hvern lítra sem yrði 

seldur til neyslu. Einnig var ákveðið að öll seld mjólk yrði að vera gerilsneydd. 

Lögin áttu að hafa þau áhrif að draga úr sölu- og dreifingarkostnaði, koma í 

veg fyrir offramboð af mjólk og tryggja neytendaöryggi (Jónas Jónasson, 2013, 

bls. 174-181, 195-197). 

Allt frá stofnun rjómabúanna hafði verið erfitt að flytja afurðirnar, en með 

bættum vegsamgöngum jukust möguleikarnir fyrir mjólkursölu. Stærstu 

mjólkurbúin höfðu þá verið í grennd við þéttbýli. Með mjólkursölulögunum 

komst á ákveðið skipulag varðandi dreifingu og sölu á mjólk (Jónas Jónasson, 

2013, bls. 211). 

Mjólkurframleiðsla hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár, enda miklar 

tækninýjungar orðið sem auðvelda starfsemina. Með aukinni vélvæðingu hefur 

býlum fækkað og þau sem eftir standa hafa stækkað. 

Meðalnyt mjólkurkúa árið 2014 voru 5.721 kg (Guðmundur Steindórsson, 

2015c). 
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3.2 Þróun fjósgerða 

Hægt er að skipta fjósgerðum í tvo yfirflokka, þ.e. básafjós og lausagöngufjós. 

Í lausagöngufjósum eru kýrnar lausar en í básafjósum eru þær bundnar við 

básana. Fjósum á Íslandi fer fækkandi. Í árslok 2011 voru 659 fjós á landinu en  

í árslok 2013 hafði þeim fækkað í 640. Hægt er að skipta yfirflokkunum 

tveimur í sex undirflokka eins og sést á töflu 9. Samkvæmt töflunni hefur 

öllum fjósgerðum fækkað nema fjósum með mjaltarþjóni. Básafjósum hefur 

fækkað mest en einnig básafjósum með mjaltarbásum. Það sem gæti útskýrt 

þessa fækkun er að bændur hafi annaðhvort hætt starfsemi eða breytt 

básafjósum yfir í lausagöngufjós. Samkvæmt töflu 9 hefur fjósum með 

mjaltarþjóni fjölgað mjög hratt, sérstaklega eftir hrun. Fjósgerðin sem flokkast 

undir ,,annað“ eru fjós þar sem er handmjólkað (Landssamband kúabænda, 

2013). 

 

Tafla 9 - Fjósgerðir og mjaltartækni, þróun í fjölda á landsvísu 

 

(Landssamband kúabænda, 2013). 

 

3.3 Lög og reglugerðir um mjólkurvinnslu 

Greiðslumark mjólkur, eða mjólkurkvóti, er ákveðið magn af mjólk í lítrum 

sem hverju og einu lögbýli er úthlutað og veitir þeim rétt á beingreiðslum 

(Bændasamtök Íslands, e.d-b).  

Landbúnaðarráðherra ákveður heildargreiðslumark fyrir mjólkina hvert ár fyrir 

sig og miðast það við sölu á innlendum markaði (Tjörvi Bjarnason, 2011, bls. 

190). Lágmarksverð fyrir meðalmjólk til framleiðenda er 82,92 kr. lítrinn 

(Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins, 2015). Ef bóndi á kvóta fær hann 

beingreiðslur frá ríkinu upp á 43,73 kr. lítrann, svo bóndinn getur í heildina 

fengið 126,65 kr. á lítrann (Aðalsteinn H. Magnússon, 2015). 
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 Meðalmjólk er oft kölluð grundvallarmjólk, en með meðalmjólk er átt við 

meðalefnasamsetningu mjólkur í landinu af próteini og fitu. Meðalmjólk er 

fundin út með því að taka meðaltal af próteini og fitu í mjólk yfir seinustu þrjú 

verðlagsár (Tjörvi Bjarnason, 2011, bls. 190). 

Í 5. gr reglugerðar nr. 1101/2014 um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og 

greiðslur til bænda verðlagsárið 2015 kemur fram að beingreiðslur eru framlag 

ríkissjóðs til þeirra sem framleiða mjólk og greiðast þær í hverjum mánuði. 

Áætlað er að beingreiðslur fyrir árið 2015 verði 5.591,8 mkr. 40% af 

beingreiðslunum eru greiddar fyrsta hvers mánaðar óháð því hver framleiðsla 

mjólkurbúanna er, svo lengi sem framleiðslan sé 100% greiðslumarks á því 

timabili. 35% af breingreiðslunum eru greiddar til bænda eftir framleiðsluna og 

þá eftir greiðslumarki hvers og eins. Þær eru greiddar fyrsta hvers mánaðar 

fyrir innlegg næstsíðasta mánaðar. 25% af breingreiðslunum er ráðstafað eftir 

framleiðslu en innan greiðslumarks og eru greiddar út eftir einstökum 

mánuðum. Ef framleitt er minna af mjólk heldur en það sem greiðslumarkið 

segir til um er ónotuðu beingreiðslunum jafnað út á allt innvegið 

mjólkurinnlegg hvers bónda. 

Skv. 6. gr í sömu reglugerð kemur fram að beingreiðslur greiðist til ábúanda á 

hverju lögbýli en það er aðeins hægt að skrá einn handhafa þeirra við hvert 

býli. 

3.4 Mjaltarþjónn  

Undanfarin ár hafa verið miklar breytingar í landbúnaði sem tengjast 

vinnuafköstum. Miklar tækninýjungar hafa valdið þessum breytingum og þá 

sérstaklega í mjólkurframleiðslu með tilkomu mjaltarþjóna. Með 

mjaltarþjóninum aukast afköst kúnna og vinna bóndans breytist (Ipema, 1997).   

Með tilkomu mjaltarþjónsins hefur mjaltarbúum fækkað en í staðinn hafa búin 

stækkað og afköstin orðið meiri (Guðmundur Jóhannesson, e.d.). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á hollenskum bændum kom í ljós að um 

40% þeirra áttu við bakvandamál að stríða og 30% þeirra áttu við verki í öxlum 

og hálsi að stríða. Einnig kom í ljós að margir þeirra áttu við vandamál í 
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mjöðmum og hnjám að stríða. Með tilkomu mjaltarþjónsins er áætlað að 

líkamleg vandamál bænda muni minnka töluvert. Með mjaltarþjóninum geta 

bændur m.a. stjórnað tíma sínum betur, þó svo að vinnan verði enn mikil 

(Rossing & Hogewerf, 1997). 

Mjaltarþjónn er sjálfvirk mjaltarvél, svo að ekki þarf mannshönd til þess að 

setja tækin á kúna. Mjaltarþjónar eru tölvustýrðir og hægt að forrita þá eftir 

þörfum. Einn mjaltarþjónn á að geta sinnt um 60 kúm á sólarhring. Ef 

mjaltarþjónn er í lausagöngufjósum geta kýrnar farið sjálfar í mjaltarþjóninn 

þegar þeim hentar og eru það um 2-3 skipti á sólarhring (Sigtryggur Jón 

Björnsson, 2004, bls.17-18). 

Bæði er hægt að stjórna umferð í mjaltarþjóninn sjálfvirkt og með því að 

bóndinn komi kúnum sjálfur í mjaltir. Það er mikilvægt að umferð í 

mjaltarþjóninn sé vel stjórnað til þess að hann sé nýttur sem best (Ipema, 

1997). Gefið mál er að stýrikerfi þar sem kýrnar fara sjálfar í mjaltarþjóninn er 

betra, því þá þarf bóndinn ekki að standa yfir þeim allan daginn. Þó þarf að 

sjálfsögðu að venja þær á það. 

Við notkun mjaltarþjóns verður vinnutími bænda mun sveigjanlegri og meiri 

líkur á hraustari kúm við betri aðstæður (Sigtryggur Jón Björnsson, 2004, 

bls.17-18). 
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4 Forsendur og fjárfestingar fyrir heimavinnslu 

Í þessum kafla er farið yfir þær forsendur sem stuðst var við í útreikningum og 

farið yfir þær fjárfestingar sem nauðsynlegar eru fyrir uppsetningu á 

heimavinnslu. 

4.1 Kjötmat 

Kjötmat á kjöti fer eftir EUROP kerfinu. Þar eru skrokkar metnir eftir 

holdfyllingu annars vegar og fituinnihaldi hins vegar. Holdfylling mælist í 

fimm flokka (E,U,R,O,P) þar sem E er best og P er lakast. Því næst er 

fituinnihald metið í 5 flokka frá 1 upp í 5 þar sem 1 er minnst og 5 er mest. 

(MATÍS, Matvælarannsóknir Íslands og Food research, innovation and safety, 

2007). 

4.1.1 Lambakjöt 

Þegar saga á niður skrokka í smásölueiningar, s.s. lærisneiðar, heila hryggi og 

framparta, henta meðalþungir og hæfilega feitir skrokkar best. Besta 

nýtingin fæst með því að notast við flokkinn  R1 eða 92,2% (MATÍS, 

Matvælarannsóknir Íslands og Food research, innovation and safety, 2007). 

 

Tafla 10 - Hlutföll afurða við sögun 

Flokkur R1 Grófsögun Flokkur R1 Fínsögun 

Fallþungi 13,3 kg Mjaðmasteik 9,3% 

Læri 34,4% Lærissneiðar 13,5% 

Hryggur 16,0% Skanki 9,4% 

Frampartur 40,8% Kótilettur 14,4% 

Slög 8,2% Súpukjöt 28,0% 

Nýting  99,4% Framhryggssneiðar 9,3% 

  Slög 8,2% 

  Nýting 92,2 

 

Í töflu 10 er að finna þær afurðir sem fást við sögun á lambaskrokkum og 

vinnslunýtingu fyrir hvora afurð. Við fínsögun tapast um 8% af 

heildarfallþunga.  
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Tafla 11 - Verð frá sláturleyfishöfum 

Flokkur R1 Verð 

Heill skrokkur 550 kr. /kg 

Grófsögun 553 kr./kg 

Fínsögun 597 kr./kg 

 

Í töflu 11 má finna það verð sem bóndi fær fyrir afurðir sínar frá 

sláturleyfishöfum og umreiknað verð miðað við vinnslunýtingu (Sláturfélag 

suðurlands, 2014).  

4.1.2 Nautakjöt 

Við vinnslu á nauti fæst 68% nýting en við úrbeiningu á kvígu fæst 62% 

nýting. Mismunurinn skýrist í því að meiri nýrnamör er hjá kvígum en 

nautum. Rannsóknir hafa sýnt að kvígur fái betra skynmat heldur en naut af 

íslensku kyni hvað varðar lit, bragð og mýkt. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

meira og betra kjötbragð fáist af kvígukjöti en nautakjöti (Bændasamtök 

Íslands, 2000).  

 

Tafla 12 - Verð á nautakjöti 

Flokkur 1 UA Nýting 

Nýting naut  68% 

Nýting kvíga 62% 

 Verð 

Verð frá sláturleyfishafa naut 818 kr./kg 

Verð frá sláturleyfishafa kvíga 613 kr./kg 

Verð á kg kjöt naut 1203 kr./kg 

Verð á kg kjöt kvígur 901 kr./kg 

 

Í töflu 12 má sjá meðalverð á heilum skrokkum og umreiknað verð á kjöti 

miðað við vinnslunýtingu frá stærstu sláturleyfishöfum landsins fyrir 1 U A 

flokk (Landssamband kúabænda, 2015a).  

4.2 Uppsetning heimavinnslu 

Lagt er upp með að rými sé fyrir hendi sem hægt er að nota til uppsetningar á 

vinnslunni. Samkvæmt óformlegri könnun höfundar meðal aðila sem sett hafa 

upp heimavinnslu er reiknað með að hún kosti um 2 milljónir kr. í uppsetningu. 

Fengnar voru upplýsingar um verð á frysti- og kæliklefum með búnaði og er 
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það áætlað um þrjár milljónir króna (Þröstur Þorvaldsson, 2015). Lofttæmivél 

fæst hjá Samhentum og kostar hún um 400 þúsund (Páll Einarsson, 2015). 

Einnig er gert ráð fyrir kaupum á hakkavél og hamborgarapressu. Verð á þeim 

búnaði hjá Fastus er um 150 þúsund (Hilmar Örn Bragason, 2015). Gert er ráð 

fyrir öðrum kostnaði, t.d. vegna hnífa, bakka, fatnaðar og annars tilfallandi 

búnaðar.  

 

Tafla 13 - Áætlaður upphafskostnaður fyrir heimavinnslu 

Upphafskostnaður Krónur 

Uppsetning heimavinnslu 2.000.000 

Frysti- og kælibúnaður 3.000.000 

Lofttæmivél 400.000 

Hakkavél 150.000 

Aðrir kostnaðarliðir 100.000 

Samtals 5.650.000 

 

4.2.1 Breytilegur kostnaður við vinnslu á lambakjöti 

Breytilegur kostnaður við vinnslu á lambakjöti er í raun lítill utan við 

sláturkostnaðinn sjálfan. Sláturleyfishafar bjóða upp á grófsögun og fínsögun 

og kostar fínsögun 690 kr. stk. en grófsögun er gjaldfrjáls (Sláturfélag 

suðurlands, 2014). Virði kjötsagar sem kostar um 500.000 kr. hjá Fastus 

(Hilmar Örn Bragason, 2015) jafnast á við sögun u.þ.b. 725 skrokka. Því er 

mælt með að notast við þjónustu sláturhúsanna við fínsögun. 

 

Tafla 14 - Breytilegur kostnaður fyrir lambakjöt 

Skrokkur 16 kg Verð 

Heimtökugjald 2.950 stk. 

Fínsögun 690 stk. 

Pökkunarkostnaður 22 kg 

Samtals breytilegur kostnaður á skrokk 3.662 kr. 

Breytilegur kostnaður/fínsögun 228,8 kr./kg 

Breytilegur kostnaður/grófsögun 184,3 kr./kg 

 

Í töflu 14 má sjá breytilegan kostnað á kg fyrir fínsögun og grófsögun miðað 

við 16 kg skrokk. 
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4.2.2 Breytilegur kostnaður við vinnslu á nautakjöti 

Heimtaka fyrir nautakjöt er ódýrust hjá Norðlenska og kostar 90 kr./kg, en aðar 

vinnslur eru að taka 100 kr./kg fyrir heimtöku. Algengt verð á flutningi er 

um 2.500 krónur og miðað við 250 kg skrokk gerir það 10 kr./kg, en sækja 

þarf  kjötið eftir slátrun (Norðlenska, 2014). 

Kjöti er pakkað í 500 g lofttæmdar umbúðir. Pokinn kostar 11 kr./kg og þarf 

því tvo poka fyrir hvert kíló. Reiknað er með að bein sem falla til við vinnslu 

komist í hendur hundaeiganda eða eldhúsa í nágrenni, endurgjaldslaust. Sé 

miðað við það verður kostnaður við förgun á beinum enginn.  

Tafla 15 - Breytilegur kostnaður við vinnslu á nautakjöti 

Kostnaðarliður  Kr./Kg 

Heimtökugjald 90 

Flutningur 10 

Pökkunarkostnaður 22 

Samtals 122 

Samtals breytilegur kostnaður /naut 179 

Samtals breytilegur kostnaður/kvíga 195 

 

Tafla 15 sýnir breytilegan kostnað við vinnslu á nautakjöti. Munurinn á nautum 

og kvígum er sá að hlutfallslega meira kjöt fæst af heilum skrokki nauts heldur 

en kvígu. 

4.2.3 Fastur kostnaður 

Lagt er upp með að heimavinnsla verði viðbót við þá vinnu sem fyrir er á 

býlinu. Með því er möguleiki á að fullnýta það vinnuafl sem fyrir er á 

sveitabænum, bæði konur og karla. Ekki er gert ráð fyrir því að launakostnaður 

fyrirtækisins hækki með tilkomu heimavinnslu heldur eykst vinnuálag á þeim 

tímum sem minnst er að gera. Þar af leiðandi er enginn launakostnaður 

reiknaður fyrir úrbeinun og pökkun. Hægt er að stjórna því hvenær gripum er 

slátrað til að nýta þá tíma sem minna er að gera á bænum, til að fullnýta 

vinnutíma og starfsmenn. Ekki er gert ráð fyrir öðrum föstum kostnaði, en 

ástæðan fyrir því er að sá rekstur sem fyrir er á búi borgar flestan þann kostnað, 

burtséð frá því hvort heimavinnsla er á staðnum eða ekki.  
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4.2.4 Tekjur 

Til að gera sér grein fyrir mögulegum tekjum af heimavinnslu þarf að áætla það 

magn sem taka á heim. Meðalstórt blandað bú ætti að ráða við að einn 

nautgripur á mánuði sé tekinn heim. Heimtöku á nauti yrði sleppt yfir sauðburð 

og háannatímann í heyskap, svo þetta yrðu um 10 gripir á ári, eða um 2,5 tonn 

af nauts- og kvíguskrokkum miðað við 250 kg meðalþyngd. Ekki er gert ráð 

fyrir aðstöðu til þess að geyma miklar birgðir því það getur verið 

kostnaðarsamt. Heimtaka á lambakjöti er hóflega áætluð þar sem 60 skrokkar 

eru teknir heim. Ástæða þess er að framboð er nær allt á haustin. Í töflu 16 má 

finna hvernig afurðir skiptast í afurðaflokka.  

 

Tafla 16 - Heildarmagn afurða og verð 

Vöruflokkur Magn á ári kg Verð kr./kg Söluandvirði á ári  

Magn nautakjöt 2.500   

Magn lambakjöt 960   

Úrbeinað nautakjöt naut 1.700 2.100 3.570.000 kr. 

Úrbeinað nautakjöt kvíga 1.560 1.900 2.964.000 kr. 

Lambakjöt grófsagað 960 1.400 1.150.656 kr. 

Lambakjöt fínsagað 885 1.500 1.056.000 kr. 

 

Í töflu 11 og 12 má sjá það verð sem bóndi fær frá sláturleyfishafa fyrir afurðir 

sínar. Þar hefur verið gert ráð fyrir þeirri nýtingu sem varan er í við lok 

vinnsluferlisins. Í töflu 17 má sjá mismuninn á því að bóndi taki kjötið heim og 

vinni það á móti því að selja það beint til sláturleyfishafa.  

 

Tafla 17 - Framlegð á kíló 

Afurð 
Breytilegur 

kostnaður kr./kg 
kr./kg 

Sala til sláturleyfishafa 
kr./kg 

Mismunur 
kr./kg 

Nautakjöt naut 179 2.100 1.203 718 

Nautakjöt kvíga 196 1.900 901 803 

Lambakjöt fínsagað 229 1.300 553 518 

Lambakjöt grófsagað 184 1.100 597 319 

 

Töluverður munur er á því að vinna kvígukjöt miðað við nautakjöt, þó svo að 

nýtingin sé lakari og verðið lægra. Eftir sem áður stjórnast þetta af því verði 

sem sett er á vöruna. Verðið í þessu dæmi var fundið með því að kanna verð hjá 

öðrum býlum með sæmbærilega vinnslu og áætlað út frá því. Yfir árið ættu 

afköst heimavinnslunnar að vera 1.672 kg af nautakjöti og 885 kg af 
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lambakjöti. Ef allt lambakjöt væri fínsagað í neytendapakkningar og gert ráð 

fyrir 2 kvígum og 8 nautum til úrbeiningar væru heildartekjur á ári 1.687.350 

krónur.  

4.3 Niðurstaða 

Helstu niðurstöður varðandi uppsetningu á heimavinnslu eru þær að með henni 

er hægt að auka verðmæti landbúnaðarvara. Ef miðað er við að 

upphafskostnaður sé 5.650.000 kr. og hagnaður af heimavinnslu 1.687.350 kr. á 

ári má gera ráð fyrir góðri ávöxtun. Bændur geta skapað sér auka tekjur og nýtt 

það vinnuafl sem til staðar er yfir þá tíma ársins sem er minna að gera. Ef vel 

gengur væri hægt að auka við vinnsluna eða fara í frekari vinnslu, t.d. á 

lambakjöti.  

  

Tafla 18 - Núvirðing greiðsluflæðis fyrir heimavinnslu 

Upphafskostnaður 5.650.000 kr. 

Greiðslustraumar 1.687.350 kr. 

Tímabil 10 ár 

Hrakvirði  565.000 kr. 

Ávöxtunarstuðull 8,40% 

  

NPV 5.922.791 kr. 

IRR 27,00% 

 

Tafla 18 sýnir núvirðingu greiðsluflæðis fyrir fjárfestingu í heimavinnslu á 

kjöti. Þar er lagt upp með að hrakvirði fjárfestingarinnar sé 10% af 

upphafskostnaði og að líftími verkefnisins sé 10 ár. Samkvæmt töflunni er 

núvirðing greiðsluflæðis fyrir heimavinnslu 5.922.791 kr. og innri vextir 27%. 

Hægt er að færa rök fyrir því að 10 ár séu stuttur líftími fyrir heimavinnslu. Sé 

gert ráð fyrir því að fjárfestingin endist lengur, til að mynda í 20 ár, verða innri 

vextir 30% og núvirði greiðsluflæðis 10.550.701 kr. Ef mögulegt er að nýta þá 

aðstöðu sem fyrir er á býlinu og setja upp heimavinnslu með lágum tilkostnaði 

er möguleiki á aukningu á tekjum. Þó skal taka tillit til þess að upplýsingar um 

stofnkostnað heimavinnslu voru ekki allar þær nýjustu, svo einhver skekkja 

gæti verið á kostnaðinum.  
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5 Forsendur útreikninga og fjárfestingar fyrir 

mjaltarþjón 

Í þessum kafla er farið yfir forsendur og fjárfestingar sem gert er ráð fyrir í 

dæmi um nýbyggingu á fjósi og stækkun kúastofns. Þar er um töluverða fjár-

festingu að ræða. Byggja skal nýtt fjós, rækta upp tún og auka við mjólkur-

kvóta. Þar er lagt upp með áætlaðan kostnað á byggingu á fjósi sem fengin er 

frá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins. Gert er ráð fyrir því að allur kúastofn 

verði færður yfir í nýbygginguna og eldri útihús verði nýtt undir annað. 

 

5.1 Forsendur 

Í þessum kafla er farið í þær forsendur sem notaðar eru við útreikninga.  

Notast er við meðalstærð af blönduðu búi í rekstri. Þær framkvæmdir sem farið 

verður í er bygging á fjósi, nýræktun á túnum og kaup á mjólkurkvóta.  

 

Tafla 19 - Áætluð þróun á bústofni 

Bústofn Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 

Kýr (fjöldi) 23 33 43 53 60 

Mjólkurlítrar 115.000 165.000 215.000 265.000 300.000 

Kindur (fjöldi) 350 250 150 50 50 

 

 

Í töflu 19 má sjá þá þróun á bústofni sem stefnt er að, þ.e. fækkun kinda og 

fjölgun kúa. Á ári fimm ætti að nást jafnvægi sem er 60 mjólkandi kýr og 50 

kindur. Eftir það verður sú skipting notuð við útreikninga. Gert er ráð fyrir því 

að í upphafi sé greiðslumark fyrir kindur 70% af framleiðslunni en það er það 

meðalhlutfall sem fæst úr búreikningum fyrir blönduð bú (Hagstofa Íslands, 

e.d-d). 

5.1.1 Rekstarkostnaður 

Sá rekstrarkostnaður sem stuðst er við í útreikningum er unninn upp úr 

búreikningum frá Hagstofu Íslands fyrir árið 2012, en ekki voru til nýrri 

búreikningar. Fyrstu tvö árin er notast við tölur sem byggja á kostnaði við 

meðalstærð af blönduðu búi. Á ári þrjú er fundinn út kostnaður frá sérhæfðu 
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kúabúi með 60 mjólkandi kýr og meðalstóru blönduðu búi og meðaltal fundið 

af því. Á ári fjögur og þar eftir er notast við kostnaðartölur af kúabúi með 60 

kýr. Búreikningar eru unnir af Hagstofu Íslands í dag en voru áður unnir af 

Hagþjónustu landbúnaðarins. Þar kemur fram yfirlit yfir rekstur og efnahag 

mismunandi búgerða. Í búreikningum er reiknuð út framlegið eftir veturfóðraða 

kind fyrir sauðfjárbú og framlegð eftir mjólkurkú fyrir kúabú (Hagþjónusta 

landbúnaðarins, 2012). 

Hagþjónusta landbúnaðarins skiptir búum eftir búgreinum og flokkar sérhæfð 

kúabú sem þau bú sem hafa að lágmarki 70% af reglulegum tekjum sínum af 

nautgripaafurðum. Sérhæfð sauðfjárbú eru þau bú sem hafa að lágmarki 70% af 

reglulegum tekjum sínum af sauðfjárafurðum. Þau bú sem flokkast undir 

blönduð bú eru þau bú sem hafa a.m.k. 70% af reglulegum tekjum sínum af 

nautgripa- og sauðfjárafurðum samanlagt og að lágmarki 30% tekna af hvorri 

búgrein fyrir sig (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2012). 

5.1.1.1 Hálffastur kostnaður 

Hálffastur kostnaður er sá kostnaður sem fellur til að nokkru leyti óháð því 

hversu mikið magn er framleitt. Þetta eru kostnaðarliðir eins og laun, viðhald á 

tækjum og húsum og aðrir kostnaðarliðir sem fram koma í töflu 20.  

 
Tafla 20 - Hálffastur kostnaður fyrir kúabú og blandað bú 

Hálffastur kostnaður Kúabú Blandað bú 

Laun og launatengd gjöld 2.867.000 1.234.000 

Reiknuð eigin laun 3.450.000 2.607.000 

Viðhald útihúsa 1.738.000 350.000 

Viðhald véla og tækja 122.000 59.000 

Viðhald girðinga ofl. 482.000 20.000 

Tryggingar og skattar 387.000 232.000 

Rafmagn og hitaveita 1.087.000 356.000 

Annar kostnaður 1.325.000 683.000 

Rekstrarkostnaður bifreiðar 991.000 1.303.000 

Samtals á ári 11.193.000 6.844.000 

 

Töluverður munur er á hálfföstum kostnaði hjá sérhæfðu kúabúi með 60 kýr 

heldur en hjá meðalstóru blönduðu búi. Stærsti einstaki liðurinn er 

launakostnaður (Hagstofa Íslands, e.d-d,f). 
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5.1.1.2 Breytilegur kostnaður 

Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem hækkar eftir því hversu mikið er 

framleitt. Breytilegur kostnaður er töluvert meiri fyrir sérhæft kúabú með 60 

kýr en hjá meðalstóru blönduðu búi þar sem framleiðslan er töluvert meiri því 

stærra sem búið er.  

 

Tafla 21 - Breytilegur kostnaður fyrir kúabú og blandað bú 

Breytilegur kostnaður Kúabú Blandað bú 

Fóður 5.631.000 kr. 2.107.000 kr. 

Áburður og sáðvörur 4.716.000 kr. 2.117.000 kr. 

Rekstur búvéla 3.329.000 kr. 1.646.000 kr. 

Rekstrarvörur 1.743.000 kr. 949.000 kr. 

Þjónusta 3.771.000 kr. 1.726.000 kr. 

Samtals á ári 18.793.000 kr. 8.545.000 kr. 

 

Líkt og sést í töflu 21 eru stærstu breytilegu kostnaðarliðirnir fóður og áburður. 

Breytilegur kostnaður er því samtals 8.545.000 kr. fyrir blandað bú og 

18.793.000 kr. fyrir kúabú. 

5.1.2 Áætlaðar tekjur 

Afurðarverð á mjólk til bænda í dag er 82,92 krónur á lítra og er borgað fullt 

verð fyrir alla mjólk. Þar á bætast svo við 43,73 krónur í beingreiðslur á þá 

mjólkurlítra sem bóndi hefur greiðslumark fyrir. Tafla 22 gerir ráð fyrir að ekki 

verði full afköst á mjaltarþjóninum fyrstu árin og búið færir sig úr blönduðu 

búi í sérhæft kúabú á 4 til 5 árum. Því verða tekjur af mjólk og nautakjöti ekki 

eins háar og ef um fullnýtingu mjaltarþjóns og húsnæðis væri að ræða. Hins 

vegar koma tekjur af lambakjöti upp á móti og beingreiðslur af þeim fyrstu 

árin. Í búreikningi er gert ráð fyrir að bú hafi tekjulið sem kallast aðrar tekjur 

og er gert ráð fyrir þeim í útreikningum. 
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  Tafla 22 - Rekstrartekjur 

Sölutekjur Ár 1 Ár 2 Ár 3 Ár 4 Ár 5 Ár 6 

Innlögð mjólk  9.535.800 13.681.800 17.827.800 21.973.800 24.876.000 24.876.000 

Beingreiðslur 5.028.950 5.028.950 5.028.950 12.025.750 12.025.750 12.025.750 

Innlagt nautakjöt 2.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 7.880.000 

Innlagt kindakjöt 4.305.000 3.075.000 1.995.552 615.000 615.000 615.000 

Beingreiðslur 3.327.000 3.327.000 0 0 0 0 

Aðrar tekjur 3.037.000 3.037.000 3.037.000 3.037.000 3.037.000 3.037.000 

Samtals 
rekstrartekjur 

27.233.750 30.149.750 30.889.302 41.651.550 45.553.750 48.433.750 

 

 

Eftir 6 ár eru sölutekjur alltaf eins en þá er gert ráð fyrir að bústofn hafi náð 

réttri stærð. Á ári 4 er gert ráð fyrir kaupum á mjólkurkvóta og því hækka 

beingreiðslur það ár umtalsvert. Einnig er gert ráð fyrir því að á ári 3 séu öll 

ærgildi seld og því fellur sá tekjuliður út. Gert er ráð fyrir verði fyrir innlagt 

nautakjöt upp á 800 kr./kg (Landssamband kúabænda, 2015b) og verð á 

lambakjöti uppá 600 kr./kg (Sláturfélag suðurlands, 2014). 

5.1.3 Samantekt 

Í töflu 23 má sjá samantekt á þeim forsendum sem lagðar eru til grundvallar í 

útreikningum á arðsemismati. Meðan notast er við búreikninga verður þó að 

gefa sér ýmsar tölur einsog þann tíma sem bústofn er að stækka og því gæti 

kostnaður verið ofáætlaður eftir ár 2 þar til bústofn hefur náð fullri stærð.  

 

Tafla 23 - Kostnaðar- og tekjuliðir - Samantekt 

Ár 1 2 3 4 5 6 

Samtals rekstrartekjur 27.233.750 30.149.750 30.889.302 41.651.550 45.553.750 48.433.750 

Breytilegur kostnaður 8.545.000 8.545.000 13.867.500 18.793.000 18.793.000 18.793.000 

Hálffastur kostnaður 6.844.000 6.844.000 9.646.500 12.184.000 12.184.000 12.184.000 

Samtals rekstrargjöld 15.389.000 15.389.000 23.514.000 30.977.000 30.977.000 30.977.000 

EBITDA 11.844.750 14.760.750 7.375.302 10.674.550 14.576.750 17.456.750 

 

Þegar bústofn er orðinn stöðugur og tekjur stöðugar er EBITDA, eða tekjur 

fyrir skatta, afskriftir og vaxtagreiðslur, 17.456.750 kr. Lægst fara þær í 

7.375.302 kr. á ári 3 en þá er gert ráð fyrir því að beingreiðslur fyrir lambakjöt 

séu 0 kr og beingreiðslur fyrir mjólk eru lágar í samanburði við framleiðslu.   
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5.2 Fjárfestingar og framkvæmdir 

Í þessum kafla er farið yfir þær fjárfestingar og framkvæmdir sem tilheyra ný-

byggingu á fjósi. Kostnaðurinn við það er einnig útlistaður. 

 

5.2.1 Fjós  

Lagt er upp með byggingu á 860 fm fjósi með plássi fyrir 60 kýr, kálfa og 

geldneyti sem því fylgir. Byggingin er byggð frá grunni og kostnaðaráætlun 

fengin hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (Bjarni Árnason, 2015). Helstu 

kostnaðarliðir við bygginguna má sjá í töflu 24 og alla kostnaðaráætlunina í 

viðauka 2. 

 
Tafla 24 - Kostnaður við byggingu á 860 fm fjósi 

Verkþáttur  Kr. 

Jarðvinna og púði 6.070.000 

Steypuvirki  23.606.250 

Stálgrind, einangrun og hurðir  29.676.250 

Annar frágangur að innan og utan 18.697.800 

Mjaltaþjónn og annar tæknibúnaður 34.400.000 

Samtals 114.134.050  

5.2.2 Vélar og tæki 

Ekki er lagt upp með að fjárfest verði í vélum og tækjum umfram það sem 

kemur fram í búreikningum en meðalfjárfesting fyrir kúabú árið 2012 var 

1.244.000 kr. á ári (Hagstofa Íslands, 2014). 

5.1.3 Ræktun á landi 

Til að mögulegt sé að stækka bústofn þarf að auka við ræktunarland. Líkt og 

komið hefur fram þarf 77 hektara af landi, sem gefur af sér um 1.154 rúllur, til 

þess að fóðra 60 kýr, geldneyti og kálfa sem því fylgir. Meðaltal ræktaðs lands 

á meðalstóru blönduðu búi í búreikningi 2012 var um 42 hektarar. Áætlunin 

gerir því ráð fyrir nýræktun upp á 35 hektara. Þar að auki þarf að gera ráð fyrir 

50 kindum. Því er lagt upp með að tvöfalda ræktuð tún, alls 42 hektara.  

Töluverður munur getur verið á því hvað kostar að rækta 42 hektara eftir því 

hvernig landið er sem rækta á. Áætlaðan kostnað við túnrækt má sjá í töflu 25.  
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Tafla 25 - Áætlaður kostnaður við túnrækt 

Tegund ræktunarlands Kr./ha Magn unnið Krónur 

Nýræktun á mýrlendi 605.313 10 ha 6.053.130 

Nýræktun á mólendi 532.330 10 ha 5.323.305 

Nýræktun á valllendi 331.104 22 ha 7.284.289 

Samtals   18.660.724 

 

Gert er ráð fyrir nýræktun fyrir um 18.660.724 kr. á fyrsta ári verkefnisins. 

Kostnaðurinn var fundinn út frá útgefinni áætlun um túnrækt. Áætlunin var 

gefin út af Ráðgjafaþjónusu landbúnaðarins árið 2008 (Búnaðarsamband 

Suðurlands, 2008). Þær tölur voru svo hækkaðar miðað við undirvísitölu 

byggingarkostnaðar sem snýr að vélavinnu og akstri (Hagstofa Íslands, e.d-h). 

5.1.4 Greiðslumark 

Á markaði fyrir greiðslumark sem haldinn var þann 1. apríl 2015 var 

jafnvægisverð fundið í 150 kr./lítra. Það verð verður notað til grundvallar hér 

og er áætlað að fjárfest verði í 160 þúsund lítrum, sem gerir 24 milljónir. Sú 

fjárfesting á sér stað á ári 4 þegar búið hefur náð þeirri stærð að það mjólkar 

upp í kvótann (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2015b). 

5.1.5 Heildarfjárfesting 

Fjárfestingin fyrir byggingu á lausagöngufjósi, kaup á mjólkurkvóta og ræktun 

túna er uppá á 156.794.774 kr. Langstærsti hlutinn er byggingarkostnaður við 

nýtt fjós og tækjabúnaður í það.  
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6 Arðsemisútreikningar 

Gert er ráð fyrir því að allar fjárfestingar séu fjármagnaðar með láni hjá 

lánastofnun. Eigið fé sem lagt er til í verkefnið frá fyrri rekstri er greiðslumark 

í mjólk, ærgildi sem voru seld, bústofn og þau tæki sem fyrir eru.  

Áætlað verðmæti þess sem lagt er inn í verkefnið fyrir breytingar má sjá í töflu 

26. 

 
Tafla 26 - Áætluð verðmæti 

Fastafé Krónur 

Mjólkurkvóti 17.250.000 

Kindakvóti 1.050.000 

Vélar og tæki 3.173.000 

Bústofn 6.335.000 

Samtals 27.808.000 

 

Ekki var farið í að verðmeta land, útihús og aðra þætti sem hægt væri að taka 

með inn í eigið fé. Verðmæti á bústofni, vélum og tækjum eru tekin úr 

efnahagsreikningi búreiknings (Hagstofa Íslands, e.d-e). Mjólkurlítrinn er 

áætlaður um 150 kr. 

 

6.1 Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar  

Fjárþörfin fyrir verkefnið er samtals 156.794.774 kr. og tekið er lán fyrir því 

öllu. Við þetta bætast 27.808.000 kr. í eigið fé sem gefur 17,5%  

eiginfjárhlutfall. Vextir á óverðtryggðum lánum hjá lánastofnun eru í dag 7,5%  

miðað við 20 ára lán (Valdimar Fr. Svavarsson, 2015).   

Óverðtryggð ríkisbréf RIKB 17 0206 bera ávöxtunarkröfu upp á 5,4% þann 15. 

apríl 2015 (Lánamál Ríkisins, 2015). 

Ávöxtunarkrafa eiginfjár miðast því við ávöxtunarkröfu ríkisbréfa að viðbættri 

markaðsáhættu. Þar sem um sérhæft verkefni er að ræða og fjárfesti með allt fé 

sitt bundið í því er ákveðið að hafa markaðsáhættu upp á 3%. Þetta gerir 

ávöxtunarkröfu eiginfjár upp á 8,4%.  
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Tafla 27 - Vegið meðaltal fjármagnskostnaðar 

Hlutfall skulda 82,40% 

Vextir lána  7,5% 

Skatthlutfall 20% 

Hlutfall eigin fjár 17,59% 

Ávöxtunarkrafa eigin fjár  8,40% 

WACC 6,42% 

 

Samkvæmt útreikningum yrði arðsemiskrafan fyrir verkefnið 6,42%. 

 

6.2 Arðsemismat 

Við arðsemismat á byggingu á lausagöngufjósi með mjaltarþjóni var tekið tillit 

til margra þátta. Ekki var hægt að gera ráð fyrir fullnýtingu mjaltarþjónsins 

fyrstu þrjú árin sökum þess að enginn eða mjög lítill markaður er fyrir 

mjólkurkýr og stækkun bústofns tekur sinn tíma. Því breytist kostnaður eins og 

áður hefur komið fram eftir því hvernig áætlun um bústofnsbreytingar fer. Fjár-

festingar í vélum og tækjum eru teknar úr búreikningi, en fjárfestingar í ný-

byggingu og ræktun koma fram í kafla 6. Arsemiskrafa á verkefnið var reiknuð 

6,42%. 

Þær fjárfestingar sem standa eftir við lok verkefnisins eru afskrifað fjós sem 

stendur í 14.589.199 kr. og keyptur mjólkurkvóti sem gert er ráð fyrir að hafi 

haldið verðgildi sínu. Miðað við gefnar forsendur er NPV af þessari 

fjárfestingu 12.176.918 kr. og innri vextir (IRR) 7,4645%. Það þýðir að 

fjárfestingin skili hærri ávöxtun heldur en ávöxtunarkrafan. Ekki má þó mikið 

út af bregða til þess að verkefnið hafi neikvætt NPV en farið verður yfir það í 

næmnigreiningunni. Miðað við þessar forsendur getur fjárfestingin skilað sér 

og því getur verið hagkvæmt að ráðast í byggingu á nýju fjósi. Sjá má allar 

forsendur í sjóðstreymi í viðauka 3. 

 

6.3 Núvirðing greiðsluflæðis 

Við núvirðingu greiðsluflæðis er ekki gert ráð fyrir aðlögun bústofns líkt og 

gert er ráð fyrir í arðsemismatinu. Við upphaf verkefnisins er búið sérhæft 

kúabú með 60 kýr.  Fjárfesting á sér stað á ári 0 og líftími verkefnisins er 20 ár. 
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Greiðslustraumar á ári eru 17.456.750 kr. og ávöxtunarstuðull er 6,4 %. 

 

Tafla 28 - Núvirðing greiðsluflæðis fyrir fjósbyggingu 

Upphafskostnaður 156.794.774 kr. 

Greiðslustraumur 17.456.750 kr. 

Hrakvirði 37.876.036 kr. 

Ávöxtunarstuðull 6,422% 

Fjöldi tímabila 20 ár 

 

Notast var við excel við útreikninga. Tafla 28 sýnir núvirðingu greiðsluflæðis 

fyrir fjárfestingu á nýju fjósi og var núvirt greiðsluflæði samkvæmt þessum 

forsendum 47.652.621 kr. og innri vextir 8.9487%.  

 

6.4  Næmnigreining (sensitivity analysis) 

Næmnigreining miðast við niðurstöður arðsemismats og má sjá niðurstöður 

hennar í mynd 8 og töflu í viðauka 4.  

 

 

Mynd 8 - Næmnigreining 

Mynd 8 sýnir að verkefnið er viðkvæmast fyrir breytingum á afurðarverði og 

geta breytingar á því haft í för með sér annaðhvort mikinn hagnað eða mikið 

tap. Kostnaðarliðirnir þrír hafa allir svipuð áhrif til hækkunar eða lækkunar 

eftir því sem þeir breytast.  
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Hækki afurðarverð um 10% hækkar NPV upp í 40.520.168 kr.  

Undir breytilegum kostnaði má finna kostnaðarliði eins og áburð, fóður og 

rekstur búvéla. Erfitt er að sjá fyrir verðþróun á þessum kostnaðarliðum því að 

verð á t.d. olíu eða próteingjöfum geta sveiflast á milli ára. Getur því hækkun á 

breytilegum kostnaði um 10% gert verkefnið óhagkvæmt. Við 10% hækkun á 

breytilegum kostnaði lækkar NPV niður í -4.039.642 kr.  

Í þessu verkefni er gert ráð fyrir lágum launum og lagt upp með að 

kostnaðarmat standist. Ekki má mikið út af bregða við byggingu svo að NPV 

fyrir verkefnið verði neikvætt eða rétt undir 10% hækkun á upphafskostnaði. 

Hins vegar er hálffastur kostnaður sá kostnaðarliður sem hefur minnst vægi á 

NPV við sveiflur og þeim kostnaði er mögulegt að stjórna hvað best. Þarna er 

að finna liði eins og laun, viðhald á útihúsum og girðingum. Hækki hálffastur 

kostnaður um 10% má þó gera ráð fyrir að verkefnið sé með jákvætt NPV.  
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7 Niðurstöður 

Markmið ritgerðarinnar var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

 Hvaða hagkvæmni, ef einhver, felst í því að koma á heimavinnslu á kjöti í 

blönduðu búi?   

 Hvaða hagvæmni felst í stórum fjárfestingum, eins og byggja 

lausagöngufjós með mjaltarþjóni fyrir blandað bú? 

 Er raunhæfur möguleiki fyrir ungt fólk að hefja búskap? 

 

Hagkvæmnin sem fylgir því að koma á heimavinnslu á kjöti fyrir blandað bú er 

sú að framkvæmdin getur aukið tekjumöguleika ábúenda án mjög mikils 

tilkostnaðar. Miðað við greiningu á markaði fyrir kjötvörur unnar beint frá býli 

kemur í ljós að töluverðir möguleikar eru fyrir bændur til að auka virði 

framleiðslu sinnar. Þó eru stórir samkeppnisaðilar á markaðinum auk þess sem 

inngönguhindranir eru ekki miklar og getur stafað ákveðin hætta af því. Aukinn 

ferðamannastraumur og spár um áframhaldandi aukningu hans, sem og 

fólksfjölgun bæði á Íslandi og í heiminum gerir framtíð matvælavinnslu 

vænlega.  

Fjárfestingar í heimavinnslu eru ákjósanlegar, en miðað við upphafskostnað 

upp á 5.650.000 kr. og vinnslu á 3.460 kílóum af nauta- og lambakjöti sem 

skilar 1.687.350 kr. í rekstrartekjur á ári má gera ráð fyrir innri vöxtum (IRR) 

upp á 27% og að núvirt greiðsluflæði (NPV) verði 5.922.791 kr. Miðað er við 

10 ára áætlun og 8,4% ávöxtunarkröfu.  

Heimavinnsla er tilvalin leið til að jafna vinnuhlutfall ábúenda í sveitum 

landsins og fullnýta vinnudaga þar sem álag er minna. Með þessu geta skapast 

tækifæri til að auka vægi kvenna við bústörf en töluvert færri konur eru skráðar 

í atvinnu til sveita en karlar. Með því að koma á heimavinnslu opnast líka 

möguleiki á því að afkomandi eða ungur og metnaðarfullur bóndi vilji taka við 

rekstrinum og halda fyrirtækinu gangandi. 

Hagkvæmnin sem felst í stórum fjárfestingum eins og því að byggja 

lausagöngufjós með mjaltarþjóni er ekki sérlega mikil, en nægileg þó til að 
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tryggja arðbæran rekstur til framtíðar með ný tæki og hús sem ekki þarf að hafa 

áhyggjur af.  

Bygging á nýju fjósi með mjaltarþjóni er stór ákvörðun. Fjárfesting upp á 114 

milljónir í byggingu á fjósi og kaupa á tækjabúnaði þarf að vera vel ígrunduð 

og gefa góða framtíðarsýn. Í þessu verkefni var lagt upp með nokkuð 

raunverulegar aðstæður og tekið tillit til þeirrar búfræði og líffræðilegra þátta 

sem þarf að huga að, t.d. stækkunar bústofns og ræktunar lands. Tekjur af 

mjólkur- og kjötsölu voru áætlaðar út frá mögulegri þróun á bústofni. 

Arðsemismat leiddi í ljós að sá möguleiki er fyrir hendi að fjárfesting upp á 

156.794.774 kr. geti borgað sig. Þó er gert ráð fyrir því að búið sé skuldlaust og 

leggi til þann kvóta og bústofn sem fyrir var sem og tæki og land sem þarf fyrir 

reksturinn. Samkvæmt arðsemismati er núvirt greiðsluflæði 12.176.918 kr. og 

innri vextir 7,4645 miðað við 8,4% ávöxtunarkröfu. Taka verður þó tillit til 

þess að búreikningar sem stuðst var við eru síðan 2012 svo að einhverjar tölur í 

áætluninni eru ekki nógu nýjar til að gera nákvæma kostnaðaráætlun. Við 

næmnigreiningu kom í ljós að afurðarverð er sá liður sem haft gæti hvað mest 

áhrif til hækkunar eða lækkunar á arðsemi verkefnisins. Telur höfundur að 

horfur séu góðar á þeim mörkuðum, sér í lagi þá á nautakjöti eins og fram kom 

í markaðsgreiningu.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar telur höfundur að möguleiki sé fyrir ungt 

fólk að taka við búi sem er í rekstri á viðráðanlegu verði. Í töflu 27 er farið yfir 

arðsemisútreikninga á fjárfestingu upp á 156.794.774 kr. þar sem 

greiðslustraumar eru 17.456.750 kr. á ári. Miðað við 20 ára líftíma verkefnis er 

niðurstaðan jákvætt NPV upp á 47.652.621 kr. Færa má rök fyrir því að 

afkomendur bænda geti borgað 47.652.621 kr. umfram þær rúmu 156 milljónir 

sem stækkun búsins kostar, sé fjósið í fullum afköstum.  

Í verkefninu kom fram að kynjahlutfallið í starfsstétt bænda er 70% karlar og 

að eldri gerðir fjósa slíti vinnuafli meira en nútímafjós. Færa má rök fyrir því 

að bygging á fjósi með mjaltarþjóni geti haldið fólki lengur heiluhraustu í 

vinnu og að líkamleg vinna færist yfir í að verða skrifstofuvinna. Þetta gæti 

haft í för með sér jafnari dreifingu vinnu á milli karla og kvenna og þar með 

jafnari nýtingu á starfskrafti beggja kynja. Með því að færa líkamlega erfiða 
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vinnu yfir í meiri bókhaldsvinnu er möguleiki á að halda fleiri konum innan 

greinarinnar og að bændur haldist lengur í starfi, þar sem þeir slitni þá síður 

líkamlega.  

Samkvæmt framansögðu eru niðurstöður þessarar ritgerðar þær að fjárfestingar 

í landbúnaði geta staðið undir sér og hægt er að auka verðmæti 

landbúnaðarvara með heimavinnslu. Með slíkum breytingum er hægt að auka 

vægi kvenna innan greinarinnar og ungs fólks sem hefja vill rekstur. 
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Umræður 

Aukin umræða hefur átt sér stað síðustu misseri um velferð dýra og oft heyrast 

raddir þess efnis að grípa eigi til refsinga vegna brota á lögum um aðbúnað kúa 

í básafjósum. Því er vert að spyrja sig að því hvort þær breytingar sem boðað er 

til um að básafjós verði bönnuð séu raunhæfar. Mikil umræða hefur átt sér stað 

um framtíð landbúnaðarins. Verslunareigendur telja sig geta boðið betra verð 

með innfluttum vörum en fæst í dag af innlendri framleiðslu. Skortur er á mjólk 

til vinnslu og því hefur einnig verið sagt að greiðslumark sé óþarft þar sem það 

var upphaflega sett á til þess að sporna við offramleiðslu á mjólk. Hver er 

framtíð blandaðra smábúa á Íslandi, sem sífellt fer fækkandi? Og hverjir eru 

möguleikarnir fyrir ungt fólk að hefja búskap? 

Út frá niðurstöðum útreikninga er grundvöllur fyrir því að ungt fólk geti hafið 

búrekstur ef einstaklingar taka við núverandi búrekstri. Þó þarf að vera hægt að 

stækka búið, t.d. með nýbyggingu á fjósi með mjaltarþjóni, og til staðar þarf að 

vera land sem hægt er að rækta upp. Rannsóknir hafa sýnt að yngri kynslóðir 

eru viljugri til þess að taka við búrekstri ef búin eru stór eða tækifæri er til 

arðbærrar stækkunar til framtíðar. Til eru verklagsreglur sem styðja við nýliðun 

í mjólkurframleiðslu. Samkvæmt viðauka 5 í reglugerð um greiðslumark 

mjólkur á lögbýlum og greiðslur til bænda verðlagsárið 2015 geta þeir 

einstaklingar sem hefja rekstur á kúabúi sótt um styrk uppá 5 milljónir kr. við 

upphaf búskapar.  

Þegar núvirt greiðsluflæði er skoðað miðað við fulla nýtingu á fjósi og 

mjaltarþjóni við upphaf fjárfestingarinnar var það hærra en í arðsemismatinu 

eða 47.652.621 kr. Því má meta það sem svo að ef nýliði tæki við rekstri á búi 

með mjaltarþjóni gæti hann borgað þá upphæð fyrir jörð og það eigið fé sem 

fyrri eigandi hafði lagt til, svo að fjárfestingin stæði á núlli. Það verður að 

teljast lágt gjald fyrir meðalstóran rekstur eins og lagt er upp með í verkefninu, 

en fyrir mörgum skiptir máli að halda búskap áfram og rækta land sem fylgt 

hefur fjölskyldu í marga ættliði. Því geta skapast tækifæri fyrir eldri bændur að 

setjast í helgan stein með örlítinn vasapening og fylgjast með ungum og 

metnaðarfullum afkomendum halda áfram með þeirra ævistarf.  
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Miðað við stöðuna í dag og það umhverfi sem landbúnaðurinn býr við er 

mögulegt að ráðast í uppbyggingu á búum. Hins vegar verður afgangurinn ekki 

mikill því launin eru ekki há. Ekki má mikið út af bregða til þess að framtíðin 

verði kannski ekki eins björt og vonir stóðu til fyrir stórhuga nýliða. Óheftur 

innflutningur á kjöti og mjólkurafurðum gæti til að mynda gert rekstur á 

skuldsettum búum erfiðan, þar sem lítil lækkun á afurðarverði getur haft mikil 

áhrif. 

Hver er samkeppnisstaða íslenskrar framleiðslu, t.d. á móti erlendri 

framleiðslu? Búa íslenskir bændur við sömu gæðakröfur hvað varðar aðbúnað 

og velferð dýra? Hefur innflutt kjöt ekki samkeppnisforskot á innlenda 

framleiðslu ef lyfjanotkun er leyfileg og niðurgreiðslur annarra ríkja til 

landbúnaðar hefur lækkað verð vörunnar? Að mati höfundar verður að standa 

vörð um matvælaframleiðslu á Íslandi, gæta þess að mataröryggi þjóðarinnar 

verði ekki stefnt í hættu og að landið haldist í byggð og rækt. Hlýnun jarðar 

sem og sífellt meiri eftirspurn eftir próteini í heiminum hefur það í för með sér 

að landbúnaður á norðurhveli jarðar gæti verið jörðinni dýrmætur til framtíðar. 

Því ætti að huga vandlega að aldursþróuninni í landbúnaðinum á norðurhveli 

jarðar og hagkvæmninni sem felst í því, til langs tíma litið, að ungt fólk nái að 

ryðja sér til rúms í landbúnaði. Það verður ekki endilega gert með samþjöppun 

og hagræðingu í búrekstri, því slíkt getur haft í för með sér mikla fækkun búa 

og jafnvel minni nýtingu ræktanlegs lands.  

Í landbúnaði er töluvert meira um karlmenn en konur. Fram hefur komið að 

með aukinni tækni og fullvinnslu á afurðum sé hæglega hægt að auka hlut 

kvenna innan stéttarinnar, t.d. með því að færa landbúnaðinn til nútímans með 

tölvuvæðingu og fækkun starfa sem falla undir erfiðisvinnu. Aukin 

heimavinnsla og þjónusta við ferðamenn um land allt geta opnað fleiri 

tekjuleiðir og fjölgað stöðugildum fyrir býli landsins. Samhliða búskap getur 

ferðaþjónusta stóraukið hagkvæmni þess að halda úti landi og starfsfólki á 

launum. Náist að fjölga stöðugildum til sveita er möguleiki á því að jafna 

kynjahlutfall og gera atvinnuna fjölbreyttari.  

Höfundur hefur töluverðar áhyggjur af aldursdreifingu bænda á Íslandi í dag og 

miðað við sömu þróun og verið hefur má búast við mikilli fækkun búa á næstu 
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árum. Smærri búin, þar sem ráðast þarf í miklar fjárfestingar til að ungt fólk 

sjái sér hag í að hefja þar rekstur, gætu lagst af. Í staðinn stækka meðalstór bú 

sem hafa möguleika á því að standa undir framkvæmdum. Þessi þróun gæti í 

sjálfu sér gert landbúnaðinn hagkvæmari og sterkari en þó vonar höfundur að 

landsframleiðslan falli ekki á hendur of fárra manna með of stór bú á útvöldum 

stöðum á landinu. Stuðla þarf að því að of mörg bú leggist ekki í eyði og að 

nýliðun verði ekki of lítil.  

Við þessa rannsókn hefur verið miðast við meðaltöl. Meðaltöl geta verið 

hættuleg og erfitt að halda því fram að á öllum búum á öllum stöðum á landinu 

sé möguleiki á því að fara í arðbærar fjárfestingar í landbúnaði. Jarðir eru 

mismunandi eins og þær eru margar og nyt kúa geta verið breytileg. Þær 

kostnaðartölur sem notast er við eru ekki nýjar og fannst höfundi misræmi í 

þeim gögnum sem gefin eru út fyrir kostnaðarliði í landbúnaði. T.d er 

launakostnaður í útreikningum fyrir verðlagsgrundvöll kúabúa sem finna má á 

heimasíðu Bændasamtakanna þrefallt hærri en sá sem fram kemur í 

búreikningum. Einnig er verð sem þar má finna mun lægra en uppgefið er af 

sláturleyfishöfum. Gefur það ranga mynd af tekjumöguleikum landbúnaðarins 

og samkvæmt þeim ætti ekki nokkurt kúabú að geta staðið undir 

rekstrarkostnaði. Því var ákveðið að notast við búreikninga þó svo þeir væru 

eldri. Þrátt fyrir neikvæða umræðu sem íslenskur landbúnaður hefur þurft að 

þola að mati höfundar er þó sýnt fram á að hann hefur möguleika á að lifa 

áfram góðu lífi með sæmilegri afkomu. Þetta verkefni sýnir fram á að 

tækifærin eru til staðar þó svo að nákvæmari útreikningar þurfi að fara fram  og 

forsendur skoðaðar út frá hverju búi fyrir sig sé einstaklingur í 

framkvæmdarhug.  
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Viðaukar 

Viðauki 1  

Gripir-þarfir Fjöldi gripa Gjafatími Orka Prótein % Heygjöf kg Heyþörf Hey 
    mánuðir FEm/kg þe. af þe. þe. Á dag tonn þe. flokkur 
Hámjaltarskeið 25 3 0,84-0,90 15-18 12,5 28,2 A 
Miðmjaltarskeið 25 2 0,76-0,82 14-17 13 19,5 B 
Síðmjaltarskeið 25 2 0,68-0,74 12-15 11 16,5 C 
Geldstöðuskeið 25 1 0,68-0,74 12-15 8 6 C 
Undirb. skeið 25 1 0,84-0,90 15-18 8 6 A 
Ásetningskvígur 8 10 0,76-0,82 14-17 6 14,4 B 
Ungkálfar 17 6 0,84-0,90 15-18 3 9,2 A 
Geldneyti 15 10 0,68-0,74 12-15 6,5 29,2 C 
 

Tafla 5 sýnir áætlun um heyöflun fyrir kúabú með 25 mjólkurkýr. Útreikningur á heyþörf eftir heygæðum fyrir eina mjólkurkú sem 

er reiknað út frá töflunni að ofan, miðað við að heyþörfin sé 3.048. FEm/kg þe. 

Heyflokkar FEm/kg þe. Heildarþörf f.  
Heyþörf í 
tonnum  Heyþörf á  Hlutfalll af  Rúllufjöldi Rúllufjöldi 

  í rúllubagga  1 kú af FEm/kg þe. af þurrefnum 
eina kú FEm/kg 
þe. heygæðum 

eftir hey-
flokki   

Heyflokkur A 211,68 14,39909297 34,2 1,368 0,448818898 6,462585034 6 

Heyflokkur B 191,52 15,91478697 19,5 0,78 0,255905512 4,072681704 4 

Heyflokkur C 171,36 17,78711485 22,5 0,9 0,295275591 5,25210084 5 

Samtals       3,048 1 15,78736758 15 
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Viðauki 2 

Kostnaðaráætlun fyrir fjósbyggingu 

   Magn Einingaverð samtals Efni % Vinna % Efni alls Vinna Alls Samtals 

1 Jarðvinna         

1.1 Gröftur í grunni:         

1.1.1 Gröftur fyrir haughúsi m3 2.450 900 20% 80% 441.000 1.764.000 2.205.000 

1.1.2 Gröftur fyrir framhlið húss 1,5 mtr dýpt m3 450 900 20% 80% 81.000 324.000 405.000 

1.1.3 Jöfnun umframefnis á byggingasvæði m3 2.500 600 20% 80% 300.000 1.200.000 1.500.000 

1.1.4 Gröftur fyrir rotþró og frárennslislögn m3 50 800 20% 80% 8.000 32.000 40.000 

 Gröftur í grunni samtals      830.000 3.320.000 4.150.000 

1.2 Fyllingar í grunn og að húsi         

1.2.1 Fylling og jöfnun undir haughúsplötu m3 150 2.400 20% 80% 72.000 288.000 360.000 

1.2.2 Fylling og jöfnun undir flórbotn og sökkla m3 100 2.400 20% 80% 48.000 192.000 240.000 

1.2.3 Fylling inn í grunn m3 300 2.400 20% 80% 144.000 576.000 720.000 

1.2.4 Fylling að veggjum að utan m3 250 1.800 20% 80% 90.000 360.000 450.000 

1.2.5 Fylling að rotrþró og lögn m3 50 3.000 20% 80% 30.000 120.000 150.000 

 Gröftur í grunni samtals      384.000 1.536.000 1.920.000 

 JARÐVINNA OG PÚÐI SAMTALS        6.070.000 

2 BURÐARVIRKI         

2.1 Steypumót         

2.1.1 Kantmót fyrir flórplötu m3 100 1.300 22% 78% 28.600 101.400 130.000 

2.1.2 Mót fyrir haughúsveggi, 3,0 mtr á hæð - einfalt byrði m2 590 6.000 22% 78% 778.800 2.761.200 3.540.000 

2.1.3 Mót fyrir súlur í haughúsi m 70 9.000 20% 80% 126.000 504.000 630.000 

2.1.4 Mót fyrir burðarbita undir fjósplötur m 160 10.000 20% 80% 320.000 1.280.000 1.600.000 

2.1.5 Mót fyrir sökkulveggi, einfalt byrði m2 125 6.000 22% 78% 165.000 585.000 750.000 

2.1.6 Mót fyrir flórveggi, einfalt byrði m2 80 6.000 22% 78% 105.600 374.400 480.000 

2.1.7 Kantmót fyrir plötur m 163 3.000 25% 75% 122.250 366.750 489.000 

2.1.8 Mót undir plötu yfir haughúsi m2 315 5.300 30% 70% 500.850 1.168.650 1.669.500 

2.1.9 Mót fyrir steypta innveggi hæð 1,2 mtr m2 160 7.000 25% 75% 280.000 840.000 1.120.000 

2.1.10 Kantmót fyrir undirstöðu Kjarnfóðursílós m 10 3.000 25% 75% 7.500 22.500 30.000 

 Mótauppsláttur samtals      2.434.600 8.003.900 10.438.500 

2.2 Járnbending          

2.2.1 Kambstál K10 kg 14.000 260 55% 45% 2.002.000 1.638.000 3.640.000 

2.2.2 Kambstál K12 kg 600 260 55% 45% 85.800 70.200 156.000 

2.2.3 Kambstál K16 kg 1300 260 55% 45% 185.900 152.100 338.000 

2.2.4 Innsteyptar ferstingar fyrir yfirbyggingu stk 26 10000 80% 20% 208.000 52.000 260.000 

 Járnbending samtals      2.481.700 1.912.300 4.394.000 

2.3 Steinsteypa         

2.3.1 Steypa í botnplötu haughúss m3 65 30.000 20% 80% 390.000 1.560.000 1.950.000 

2.3.2 Steypa í botnplötu á fleytiflór m3 5 30.000 20% 80% 30.000 120.000 150.000 
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2.3.3 Steypa í haughúsveggi m3 65 30.000 20% 80% 390.000 1.560.000 1.950.000 

2.3.4 steupa í súlur og burðarbita m3 25 30.000 20% 80% 150.000 600.000 750.000 

2.3.5 steypa í flórveggi m3 8 30.000 20% 80% 48.000 192.000 240.000 

2.3.6 steypa í sökkulveggi m3 18 30.000 20% 80% 108.000 432.000 540.000 

2.3.7 steypa í gólfplötur m3 80 30.000 20% 80% 480.000 1.920.000 2.400.000 

2.3.8 Steypa í undirstöðu fyrir kjarnfóðursíló m3 3 30.000 20% 80% 18.000 72.000 90.000 

2.3.9 steypa í innveggi (endaveggir bása) m3 14 30.000 20% 80% 84.000 336.000 420.000 

2.3.10 Sléttun og brettslípun bása m2 200 400 5% 95% 4.000 76.000 80.000 

2.3.11 Sléttun og glöttun gólfa í aðstöðurýmum m2 120 600 5% 95% 3.600 68.400 72.000 

2.3.12 Vélslípun gólfa á steypudegi (fóðurgangur) m2 155 850 5% 95% 6.588 125.163 131.750 

 Steinsteypa samtals m3 283    1.712.188 7.061.563 8.773.750 

 Steypuvirki alls        23.606.250 

2.4 Steinsteypa         

2.4.1 Stálgrind og samlokuklæðning húss m2 860 36.000 80% 20% 24.768.000 6.192.000 30.960.000 

2.4.2 Hurð 2,2 x 2,0 m stk 1 250.000 50% 50% 125.000 125.000 250.000 

2.4.3 Hurð 2,5 x 2,5 m stk 3 250.000 50% 50% 375.000 375.000 750.000 

2.4.4 Hurð 3,5 x 3,5 m stk 2 650.000 50% 50% 650.000 650.000 1.300.000 

2.4.5 Hurð 0,9 x 2,2 m stk 3 90.000 50% 50% 135.000 135.000 270.000 

2.4.6 Gluggar 0,8 x 1,2 m stk 15 60.000 50% 50% 450.000 450.000 900.000 

2.4.7 Loftræstigluggi og veggventlar stk 1 3.000.000 30% 70% 900.000 2.100.000 3.000.000 

 Stálgrind, einangrun og hurðir alls      27.403.000 10.027.000 37.430.000 

 Burðarvirki fjóss alls:          61.036.250 

 -  Þar af kostnaður við sökkul        23.606.250 

 -  Þar af kostnaður við stálgrind ofl.        37.430.000 

3 Lagnir         

3.1.1 Frárennslislagnir heild 1 200.000 50% 50% 100.000 100.000 200.000 

3.1.2 Rotþró heild 1 200.000 50% 50% 100.000 100.000 200.000 

3.1.3 Vatnslagnir heild 1 400.000 50% 50% 200.000 200.000 400.000 

3.1.5 Vatnssalerni heild 1 60.000 50% 50% 30.000 30.000 60.000 

3.1.6 Handlaug heild 2 70.000 50% 50% 70.000 70.000 140.000 

 Stálgrind, einangrun og hurðir alls      500.000 500.000 1.000.000 

4 Raflagnir og ljósabúnður         

4.4.1 Ljósabúnaður heild 1 935.800 50% 50% 467.900 467.900 935.800 

4.4.2 Raflagnavinna heild 1 1.500.000 50% 50% 750.000 750.000 1.500.000 

4.4.3 Rafmagnstafla - heild heild 1 800.000 50% 50% 400.000 400.000 800.000 

 Stálgrind, einangrun og hurðir alls      1.617.900 1.617.900 3.235.800 

5 Frágangur innanhúss         

5.1.1 Léttir inniveggir m2 85 10.000 50% 50% 425.000 425.000 850.000 

5.1.2 Léttir inniveggir - einangrun EI60 m2 55 13.000 50% 50% 357.500 357.500 715.000 

5.1.3 Loft yfir inniveggjum (skrifstofa + mjaltaþ) m2 40 10.000 50% 50% 200.000 200.000 400.000 

5.1.4 Málun inniveggja og lofts m2 210 1.500 50% 50% 157.500 157.500 315.000 

5.1.5 Innihurðir EICS30 stk 1 150.000 50% 50% 75.000 75.000 150.000 

5.1.6 Innihurðir  stk 5 80.000 50% 50% 200.000 200.000 400.000 

5.1.7 Gluggi á skrifstofu (inn í fjós) stk 1 100.000 50% 50% 50.000 50.000 100.000 
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5.1.8 Innréttingar á skrifstofu stk 1 200.000 50% 50% 100.000 100.000 200.000 

5.1.9 Vinnuborð á gangi stk 1 50.000 50% 50% 25.000 25.000 50.000 

5.1.10 Flísalögn í mjólkurhúsi m2 85 10.000 50% 50% 425.000 425.000 850.000 

 Frágangur innanhúss  samtals      2.015.000 2.015.000 4.030.000 

6 Innréttingar og milligerði í fjós         

6.1.1 Básamilligerði stk 66 38000 80% 20% 2.006.400 501.600 2.508.000 

6.1.2 Jötugrindur m 36 25000 80% 20% 720.000 180.000 900.000 

6.1.3 Stíugrindur stk 15 20000 80% 20% 240.000 60.000 300.000 

6.1.4 Brynningarbúnaður heild 1 400.000 80% 20% 320.000 80.000 400.000 

6.1.5 Básadýnur m 81 29000 80% 20% 1.879.200 469.800 2.349.000 

6.1.6 Steinristar í flóra m2 265 15000 90% 10% 3.577.500 397.500 3.975.000 

 Innréttingar fyrir kýr      8.743.100 1.688.900 10.432.000 

7 TÆKNIBÚNAÐUR         

7.1.1 Mjaltaþjónn stk 1 25.000.000 97% 3% 24.250.000 750.000 25.000.000 

6.1.2 Mjólkurtankur stk 1 4.000.000 97% 3% 3.880.000 120.000 4.000.000 

6.1.3 Kjarnfóðurbás stk 2 1.300.000 97% 3% 2.522.000 78.000 2.600.000 

6.1.4 Kjarnfóðursíló stk 2 300.000 97% 3% 582.000 18.000 600.000 

6.1.5 Kúabursti m. Nándarskynjara stk 2 250.000 97% 3% 485.000 15.000 500.000 

6.1.6 Kálfafóstra stk 1 1.700.000 97% 3% 1.649.000 51.000 1.700.000 

 Mjaltaþjónn og annar tæknibúnaður      33.368.000 1.032.000 34.400.000 

 Samtals heild        114.134.050 
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Viðauki 3  

Ár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Innlögð mjólk Þúsund lítrar 115 165 215 265 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Innlagt nautakjöt tonn 2,5 2,5 3,75 5 6,25 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85

Innlagt lambakjöt tonn 7,18 5,13 3,08 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rekstrartekjur

Sölutekjur

Innlögð mjólk 9,535,800 13,681,800 17,827,800 21,973,800 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000 24,876,000

Beingreiðslur 5,028,950 5,028,950 5,028,950 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750 12,025,750

Innlagt nautakjöt 2,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000

Innlagt kindakjöt 4,305,000 3,075,000 1,995,552 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615

Beingreiðslur 3,327,000 3,327,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aðrar tekjur 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000 3,037,000

Samtals rekstrartekjur 27,233,750 30,149,750 30,889,302 41,651,550 45,553,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750 48,433,750

Rekstrargjöld

Breytilegur kostnaður

Fóður 2,107,000 2,107,000 3,869,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000 5,631,000

Áburður og sáðvörur 2,117,000 2,117,000 3,416,500 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000 4,716,000

Rekstur búvéla 1,646,000 1,646,000 2,487,500 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000 3,329,000

Rekstrarvörur 949,000 949,0000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000 1,346,000

Þjónusta 1,726,000 1,726,000 2,748,500 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000 3,771,000

Halffastur kostnaður

Laun og launatengd gjöld 1,234,000 1,234,000 2,050,500 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000 2,867,000

Reiknuð eigin laun 2,607,000 2,607,000 3,028,500 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000

Viðhald útihúsa 350 350 1,044,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000 1,738,000

Vélar og tæki viðhald 59 59 90,5 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

viðhald girðinga ofl. 20 20 251 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

tryggingar og skattar 232 232 309,5 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482

Rafmagn og hitaveita 356 356 721,5 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000 1,087,000

Annar kostnaður 683 683 1,004,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000

Rekstrarkostnaður bifreiðar 1,303,000 1,303,000 1,147,000 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991

Samtals rekstrargjöld 15,389,000 15,389,000 23,514,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000 30,977,000

EBIDA 11,844,750 14,760,750 7,375,302 10,674,550 14,576,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750 17,456,750

Afskriftir

Útihús (11,413,405) (10,272,065) (9,244,858) (8,320,372) (7,488,335) (6,739,502) (6,065,551) (5,458,996) (4,913,097) (4,421,787) (3,979,608) (3,581,647) (3,223,483) (2,901,134) (2,611,021) (2,349,919) (2,114,927) (1,903,434) (1,713,091) (1,541,782)

Vélar og tæki

Samtals afskriftir (11,413,405) (10,272,065) (9,244,858) (8,320,372) (7,488,335) (6,739,502) (6,065,551) (5,458,996) (4,913,097) (4,421,787) (3,979,608) (3,581,647) (3,223,483) (2,901,134) (2,611,021) (2,349,919) (2,114,927) (1,903,434) (1,713,091) (1,541,782)

Fjármagnskostnaður

Hagnaður tap fyrir skatta 431,345 4,488,686 (1,869,556) 2,354,178 7,088,415 10,717,248 11,391,199 11,997,754 12,543,653 13,034,963 13,477,142 13,875,103 14,233,267 14,555,616 14,845,729 15,106,831 15,341,823 15,553,316 15,743,659 15,914,968

Skattur 0 -897,737 0 -470,836 (1,417,683) (2,143,450) (2,278,240) (2,399,551) (2,508,731) (2,606,993) (2,695,428) (2,775,021) (2,846,653) (2,911,123) (2,969,146) (3,021,366) (3,068,365) (3,110,663) (3,148,732) (3,182,994)

Nettó hagnaður 431,345 3,590,948 (1,869,556) 1,883,342 5,670,732 8,573,799 9,112,959 9,598,203 10,034,923 10,427,970 10,781,713 11,100,082 11,386,614 11,644,492 11,876,583 12,085,465 12,273,458 12,442,653 12,594,927 12,731,975

% af veltu 1.01% 7.89% -3.44% 2.59% 7.41% 10.80% 11.48% 12.09% 12.64% 13.13% 13.58% 13.98% 14.34% 14.66% 14.96% 15.22% 15.46% 15.67% 15.86% 16.03%

T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Handbært fé

Sjóðstreimi frá rekstri

Nettó hagnaður 431,345 3,590,948 (1,869,556) 1,883,342 5,670,732 8,573,799 9,112,959 9,598,203 10,034,923 10,427,970 10,781,713 11,100,082 11,386,614 11,644,492 11,876,583 12,085,465 12,273,458 12,442,653 12,594,927 12,731,975

Afskriftir 11,413,405 10,272,065 9,244,858 8,320,372 7,488,335 6,739,502 6,065,551 5,458,996 4,913,097 4,421,787 3,979,608 3,581,647 3,223,483 2,901,134 2,611,021 2,349,919 2,114,927 1,903,434 1,713,091 1,541,782

Fjárfestingar

Fjós og búnaður (114,134,050) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,876,036

Vélar og tæki (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000) (1,244,000)

Kvóti 0 10,500,000 (24,000,000.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000,000

Ræktun (18,660,724) -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 -18,000 )

Heildarfjárfesting árs (134,038,774) (1,262,000) 9,238,000 (25,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) (1,262,000) 36,632,036

Fjárstreimi (122,194,024) 12,601,013 16,613,302 (15,058,286) 11,897,067 14,051,300 13,916,510 13,795,199 13,686,019 13,587,757 13,499,322 13,419,729 13,348,097 13,283,627 13,225,604 13,173,384 13,126,385 13,084,087 13,046,018 50,905,792

Uppsafnað sjóðstreimi (122,194,024) (109,593,011) (92,979,709) (108,037,995) (96,140,928) (82,089,627) (68,173,117) (54,377,918) (40,691,898) (27,104,141) (13,604,819) -185,09 13,163,007 26,446,634 39,672,238 52,845,622 65,972,007 79,056,094 92,102,112 143,007,904

Núvirt sjóðsstreimi (122,194,024) 11,840,576.02 14,668,668.98 (12,493,313.87) 9,870,565.39 10,293,270.51 9,579,317.98 8,922,767.91 8,317,946.87 7,759,864.74 7,244,120.85 6,766,823.94 6,324,523.77 5,914,152.69 5,532,975.66 5,178,547.41 4,848,675.70 4,541,389.79 4,254,913.29 15,600,815.85

Npv 12,176,918
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Viðauki 4  

Næmnigreining 

Breyting % Breytilegur kostnaður Hálffastur 

kostnaður 

Afurðarverð Kostnaðaráætlun 

30% -36.472.761 -20.222.978 97.206.669 -27.044.958 

20% -20.256.202 -9.423.013 68.863.419 -13.970.999 

10% -4.039.642 1.376.952 40.520.168 -897.041 

0 12.176.918 12.176.918 12.176.918 12.176.918 

-10% 28.393.478 22.976.883 -16.166.333 25.250.876 

-20% 44.610.037 33.776.848 -44.509.583 38.324.835 

-30% 60.826.597 44.576.814 -72.852.834 51.398.793 

 


