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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er greint frá niðurstöðum rannsóknar á viðhorfum neytenda til íslensks 

landbúnaðar og velferðar búfjár. Kannað var hvort viðhorfin haldist í hendur við 

innkaupahegðun.  

Rannsóknaraðferðin er eigindleg og byggir að stofni til á viðtölum við ellefu einstaklinga. 

Þátttakendur rannsóknarinnar áttu það allir sameiginlegt að vera virkir í heimilishaldi og 

sjá um innkaup og eldamennsku. Birtingarmynd hagsmunaaðila í landbúnaði var einnig 

greind út frá kynningarefni þeirra til þess að skoða mætti samhengi þeirrar ímyndar sem 

þar birtist og ímyndar viðmælenda af íslenskum landbúnaði. Þá var þróun í lögum og 

reglugerðum á Íslandi er varða velferð búfjár skoðuð, ásamt þróun í aðbúnaði búfjár til 

þess að hægt væri að meta stöðu dýravelferðar hér á landi um þessar mundir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að íslenskir neytendur hafi þá ímynd af 

innlendum landbúnaði að hann sé hreinn og náttúrulegur og að frelsi og velferð búfjár sé 

almennt mikil, sem er í samræmi við þá ímynd sem hagsmunaaðilar í landbúnaði birta í 

kynningarefni. Útivist dýra var talinn nauðsynlegur hluti af velferð þeirra en þó kom í ljós 

að þar höfðu viðmælendur fyrst og fremst í huga hross, nautgripir og sauðfé, en reyndust 

almennt fákunnandi um aðbúnað svína og alifugla, sem alin eru upp innanhúss og við mikil 

þrengsli. Viðmælendur töldu víst að aðbúnaður þessara dýra væri betri á Íslandi en erlendis 

og að hér á landi fyndust engin verksmiðjubú. Þó höfðu viðmælendur áður skilgreint 

verksmiðjubúskap á þann hátt að það væri að ala dýr allan lífaldurinn inni.  

Viðmælendur voru sammála um að velferð búfjár skipti miklu máli en verð á 

landbúnaðarvörum reyndist síðan vega þyngra við innkaup. Tilhneigingin var almennt sú 

að velja það ódýrasta en einnig gátu heilsufarssjónarmið vegið þungt. Viðmælendur lýstu 

togstreitu sem skapaðist við innkaupin þegar þessi þrjú sjónarmið tókust á: Verð, hollusta 

og vilji til að búfé nyti velferðar. Þannig varpar rannsóknin ljósi á ástæður þess að 

verslunarhegðun getur verið á skjön við skoðanir fólks og orðræðu í samfélaginu.  

Lykilorð: Velferð búfjár, íslenskur landbúnaður, neytendur, viðhorf, kauphegðun.  
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Abstract 

In this report, with abstracts, constitutes result for investigation on consumer’s opinion on 

Icelandic agriculture and the welfare of domestic animals and whether this opinion is 

reflected in buying practice. 

This is a qualitative study, based on interviews with eleven individuals. All were actively 

involved in both housekeeping and cooking.  The public image of actors within the 

agricultural sector was analyzed from the promotional material they provide, and this was 

compared with the conveyed by the interview objects. Finally, the legal framework in 

Iceland, regarding animal welfare and the general development of facilities offered to 

domestic animals was investigated to get a picture of the status of animal welfare in this 

country. 

The results from the present study indicate that Icelandic consumers consider agricultural 

practice here to be clean and natural and that the freedom and welfare of domestic animals 

is in general well provided for. This is in accordance with the image conveyed by the 

promotional material. Access to the outdoors is considered to be a necessary factor in 

animal welfare, but seemingly restricted, by the interview objects, to horses, cows and 

sheep’s. They seemed to have a somewhat limited knowledge about the production of pigs 

and poultry, which are grown indoors with very limited space available. The respondents 

were certain that the situation of these animals was better in Iceland than abroad and that 

we do not have any industrial farms here. On the other hand the same respondents had 

previously linked industrial farming to the practice of keeping animals indoors throughout 

their lifespan. 

The interview objects all agreed that the welfare of domestic animals is of great importance 

but when faced with buying animal food products the price was even more important. A 

general trend, here, is to go for the lowest price, but health aspects may also be important. 

The respondents experience a conflict when having to choose between price, health and the 

interest in animal welfare. This study thus throws some light on why buying practice is 

often not in accordance with the individual’s views or outspoken public opinion. 

Keywords: Welfare of domestic animals, Icelandic agriculture, consumers, opinion, buying 

practice. 
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Formáli  

Það var aldrei vafi á efnisvali í lokaritgerð til meistaragráðu þar sem íslenskur landbúnaður 

og velferð búfjár er höfundi afar hugleikið efni. Óvænt mótspyrna frá einstaklingum innan 

menntastofnunar landbúnaðarins við upphaf verkefnisins varðandi efnistök og 

aðferðarfræði rannsóknarinnar var í mínum huga staðfesting á mikilvægi hennar. Meðbyr 

frá Karli Benediktssyni, prófessor í landfræði, og Magnfríði Júlíusdóttur, lektor í 

landfræði, við Háskóla Íslands er ástæða þess að rannsókn þessi varð að veruleika.  

Í dag býr íslenskt búfé við aðstæður sem almenningi eru ekki nógu kunnar. Ef stýra á 

aðbúnaði búfjár með markaðseftirspurninni er nauðsynlegt að fræðsla til almennings sé 

byggð á staðreyndum. Aðbúnaður íslenskra búfjártegunda er mismunandi og er neytendum 

oft gert erfitt fyrir að gera sér grein fyrir vist þeirra.  

Það er einlæg trú höfundar að rannsókn þessi muni færa almenning nær sannleikanum um 

aðbúnað íslensks búfjár í nútímalandbúnaði og að niðurstöðurnar verði íslensku búfé til 

einhvers gagns.   

Ritgerðin er 60 ECTS og er lokaritgerð til meistaragráðu í landfræði við líf- og 

umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands.  
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1 Inngangur 

Veslings kúna veit ég eiga versta æfi, 

níu vikur tæpast tvennar 

telst mér sumarfríið hennar. 

Alla tíma aðra má hún inni gista 

þröngan bás í fúlu fjósi, 

fjarri glöðu sólarljósi. 

                                  (Halla, 1917) 

Rétt tæp 100 ár eru liðin síðan skáldkonunni Höllu runnu til rifja aðstæður íslensku 

kýrinnar, bundinnar á bás í myrkri stærstan hluta árs. Íslenskur landbúnaður hefur breyst 

talsvert mikið síðan þá og einna mest síðustu áratugina. Á þeim tíma hafa neytendur og 

framleiðendur karpað sín á milli um verð búfjárafurða, en í samtalinu um ódýrari 

framleiðsluvörur gleymist oft einn mikilvægur liður, sjálf dýrin.  

Húsdýr eiga engan annan kost um velferð sína en þann sem þeim er búinn af mönnum. 

Síðustu áratugina hefur áhugafólk um velferð dýra bent á að aðbúnaður sem búfé býr við í 

nútímalandbúnaði sé oft á tíðum óviðunandi. Kröfur um bættan aðbúnað búfjár hafa verið 

áberandi (Duncan, 1996; Harper & Henson, 2001; María, 2006; Velbú, á.á). Farið er fram á 

það að dýrin hljóti góðan aðbúnað þar sem þau geti sinnt náttúrulegu atferli sínu. Oft er 

bent á að nútímakröfur í landbúnaði snúist um hámörkun nytja, þéttbærs og iðnaðarbúskap, 

og að við þannig aðstæður séu dýrum þröngur stakkur skorinn og velferð þeirra hunsuð 

(Curtis, 2007; Velbú, á.á).  

Rannsóknir á stöðu dýravelferðar á Íslandi eru fátíðar, sem og kannanir á hegðun og 

viðhorfum íslenskra neytenda til íslenskra landbúnaðarafurða og velferðar búfjár. Skortur á 

íslenskum rannsóknum og áhugi á velferð dýra í landbúnaði vakti áhuga minn á að 

rannsaka viðhorf íslenskra neytenda til velferðar búfjár með nálgun eigindlegrar 

aðferðafræði.  Dæmi um spurningar sem vöknuðu við lestur erlendra rannsókna voru til að 

mynda: Erum við, íslenskir neytendur, upplýst um velferð íslensks búfjár? Á hvaða 

forsendum kaupum við búfjárafurðir? Slíkum spurningum er brýnt að svara í samtímanum, 

þar sem kröfur neytenda um vitneskju um uppruna matvæla og dýravernd í landbúnaði 

verða sífellt háværari. Út frá niðurstöðum rannsóknar af þessu tagi er síðan til að mynda 
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hægt að vinna að fræðslu um íslenskan landbúnað, sem gæti aukið skilning á milli 

neytenda og bænda, og að markvissari markmiðasetningu fyrir greinina. Niðurstöðurnar 

gætu síðast en ekki síst orðið til hagsbóta fyrir búféð sjálft til lengri tíma litið.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf almennings, íslenskra neytenda, til 

velferðar búfjár í  íslenskum  landbúnaði og hvaða áhrif viðhorfin hafa á innkaup þeirra á 

búfjárafurðum. Til að setja viðhorf og hegðun neytenda í stærra samhengi er einnig 

markmið rannsóknarinnar að kanna annars vegar áhrif baráttu fyrir aukinni velferð húsdýra 

á lagasetningu um búfjárhald á Íslandi og hins vegar framsetningu afurðastöðva á 

framleiðsluvörum og aðbúnaði húsdýra.   

Í rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

1. Hvert er viðhorf neytenda til búfjárhalds í íslenskum landbúnaði og hefur 

viðhorfið áhrif á kauphegðun?  

 a) Hvaða skilning leggja neytendur í hugtakið velferð búfjár?  

 b) Hvaða þættir ráða mestu þegar að fólk kaupir búfjárafurðir?   

2.  Hvernig hafa hugmyndir um aðbúnað og velferð dýra þróast á Íslandi? 

 a) Má sjá auknar kröfur um góðan aðbúnað allra búfjártegunda í reglugerðum 

um búfjárhald? 

 b) Er framsetning á aðbúnaði húsdýra og afurðum þeirra, í markaðssetningu 

afurðastöðva, í tengslum við þróunina?  

1.2 Reynsla og sýn rannsakanda 

Í dag er almennt viðurkennt að reynsla og sýn rannsakanda geti verið áhrifaþáttur í 

rannsóknum. Femíníski vísindaheimspekingurinn Donna Haraway, sem einnig á rætur í 

líffræði, gagnrýndi meðal annars hugmyndir um hlutleysi í vísindum og benti á að 

bakgrunnur rannsakenda sé oftast forsenda fyrir þeim viðfangsefnum sem þeir takast á við 

(Haraway, 1988). Þess vegna tel ég mikilvægt að útskýra bakgrunn minn, sem hluta af 

ástæðu þess að ég valdi að takast á við viðfangsefnið. Afstaða mín og áhugi á þessu 

viðfangsefni er grundvölluð á reynslu minni, sem byggir á nokkrum ólíkum þáttum. Þeir 

eru: Uppruni minn, samskipti við bændur á fullorðinsárum og búseta erlendis.  
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Ég var alin upp að hluta til á Neskaupstað, frá 10 til 15 ára. Á þessum mótunarárum hafði 

amma mín, Ragnheiður Sverrisdóttir (1908–1993) húsfrú og sjómannskona, mikil áhrif á 

mig. Það voru einna helst sögurnar hennar ömmu af  uppeldisárum sínum í Sverristúninu á 

Neskaupstað á fyrstu áratugum 20. aldar, sem höfðu þessi mótandi áhrif. Líf ömmu var æði 

oft hrjúft sökum mikillar og erfiðrar vinnu ..lífið var endalaust strit... sagði amma oft við 

mig. Foreldrar ömmu, Sverrir Sverrisson, formaður og útgerðarmaður, og Mekkín 

Árnadóttir húsfreyja bjuggu á Neskaupstað þar sem Sverrir stundaði sjóinn. Þau voru með 

til búdrýginda eina kú og nokkrar ær.  Amma lýsti oft fyrir mér hvernig lífið var hjá henni 

á þessum tíma, á fyrri hluta síðustu aldar, og þeim aðstæðum sem búið var við. Svipaðar 

sögur af smábúskap, sjálfsþurftarbúskap í þéttbýli, heyrði ég líka hjá móður minni, 

Bergþóru Ásgeirsdóttur (f. 1937) um kúna og ærnar sem foreldrar hennar héldu á 

uppvaxtarárum hennar á Neskaupstað um miðja síðustu öld. Af þessum frásögnum að 

dæma þóttu mér kjör skepnanna ansi döpur og í rauninni í takti við það sem greina má um 

aðbúnað í ljóði Höllu sem birt var í upphafi þessa kafla.  

Reynsla mín af landbúnaði hófst á unglingsárum. Ég var einungis 12 ára er ég fór fyrst í 

kaupamennsku í sveit, árið 1984, á blandað bú yfir sumartímann. Öll unglingsárin vann ég 

síðan sumarlangt við sveitastörf og ávallt á fremur litlum blönduðum búum. Sextán ára 

gömul hóf ég nám (1989−1991) við Bændaskólann á Hólum í Hjaltadal og útskrifaðist 

þaðan sem búfræðingur 18 ára. Eftir það vann ég við tamningar árin 1991−1998. Ég hef 

haft mikil samskipti við bændur tengd tamningum á hrossum, sem og almennri 

landbúnaðarvinnu, svo sem mjöltum og smalamennsku. Þessi störf og nám veittu mér 

reynslu og innsýn í heim íslensks landbúnaðar. Árið 2000 fluttist ég búferlum til 

Danmerkur og bjó þar í sjö ár, eða til ársins 2007. Eftir dvölina í Danmörku hafði sýn mín 

á íslenskan landbúnað kollvarpast. Allt sem ég hafði áður haldið mig vita og trúað á var 

tekið til endurskoðunar. Umræðan í Danmörku um mikilvægi aukinnar velferðar til handa 

dýrum opnaði augu mín fyrir stöðu búfjár við þéttbæra búskaparhætti.  

Í námi mínu í náttúrufræðum (B.Sc. 2010) og búvísindum (námi enn ólokið) við 

Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ) hefur tilfinning mín fyrir mikilvægi rannsókna á 

þekkingu íslenskra neytenda á búfjárhaldi í landbúnaði styrkst. Bæði skortir  rannsóknir á 

þessu sviði hérlendis og  hljómgrunnur fyrir gagnrýni á aðbúnað búfjár virðist vera heldur 

lítill.  
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1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Að loknum inngangi verður fjallað um velferð dýra í 

fræðilegu samhengi og saga dýraverndar á Íslandi rakin stuttlega. Í þriðja kafla er fjallað 

um búfjárhald í íslenskum landbúnaði, með áherslu á þróun reglugerða um aðbúnað og 

velferð dýra. Í fjórða kafla er fjallað um neytendur búfjárafurða sem hagsmunahóp og 

rannsóknir á tengslum viðhorfa til velferðar dýra og innkaupahegðunar. Áhersla er á 

neytendur, viðhorf þeirra og hegðun. Í fimmta kafla er  umfjöllun um aðferðarfræði og 

gögn rannsóknarinnar. Niðurstöður eru birtar í tveimur köflum, þar sem sá fyrri (6. kafli) 

fjallar um birtingarmynd fagsins með áherslu á afurðastöðvar og sá síðari (7. kafli) um 

niðurstöður viðtala við íslenska neytendur. Í 8. kafla eru niðurstöður ræddar í fræðilegu og 

sögulegu samhengi.  Í níunda kafla eru settar fram ályktanir dregnar af  niðurstöðum 

rannsóknarinnar og að endingu er lokaorð í tíunda kafla.  
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2 Velferð dýra 

Hugmyndir um velferð dýra eiga sér langa sögu og haldast í hendur við hugmyndir um eðli 

dýra og siðfræði á hverjum tíma. Menn hafa lengi vel velt því fyrir sér hvort dýr hafi sömu 

þarfir og fólk og hvort beita þurfi sambærilegum nálgunum við mat á þörfum dýra og beitt 

er við mat á þörfum manna. Í þessum kafla verður farið yfir ýmislegt sem lýtur að velferð 

dýra, hugmyndum um eðli þeirra, sögu dýraverndar á Íslandi og hvernig hægt er að leggja 

mat á velferð dýra.   

2.1 Eðli og velferð dýra í heimspeki 

Á 17. öld kom franski heimspekingurinn Descartes fram með þá kenningu að dýr væru 

vélrænt fyrirbrigði og að skynhæfni þeirra væri okkur mannfólkinu óviðkomandi 

(Cottingham, Stoothoff & Murdoch, 1984). Immanuel Kant byggði að hluta á kenningum 

Descartes um að siðfræðilegar reglur skyldu byggðar á hlutlægu mati en ekki huglægu. 

Kant taldi manninn hafa einstæða eiginleika og þróaði áfram hugmyndir Descartes um að 

dýr væru til þess eins að mæta þörfum mannsins. Kant, öfugt við Descartes, fordæmdi hins 

vegar illa meðferð dýra og taldi að slík hegðun myndi almennt leiða af sér  slæma hegðun, 

meðal annars gagnvart fólki (Kant, 2011). Á 19. öld hafnaði Edward Thomson kenningum 

Descartes um að dýr væru vélrænt fyrirbrigði. Thomson lagði áherslu á að dýr hefðu 

vitsmuni því þau hefðu hæfileika til að muna og eiga samskipti sín á milli. Áður hafði 

Jeremy Bentham haldið því fram að skepnur hefðu tilfinningar eins og menn, að þau findu 

fyrir til dæmis gleði og sársauka (Steintrager, 1977).  

Hugmyndir og kenningar fyrri heimspekinga þróuðust áfram á 20. öldinni og bendir Peter 

Singer á að það sé ekki hægt að réttlæta illa meðferð á dýrum með þeim rökum að þau 

skorti vitsmuni á við menn. Að mati Singers eiga dýr rétt á að þjást ekki og lifa við 

lágmarkslífsgæði (Singer, 2000). Sumir heimspekingar og fræðimenn samtímans taka 

réttindastefnu dýra lengra en Singer og segja að dýr eigi að hafa jafnan rétt á við menn. Það 

sé mótsagnakennt að vilja réttindi fyrir dýr en nota þau í stórum stíl til að uppfylla 

mannlegar langanir (Waldau, 2011; Regan, 1988). 
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2.2 Saga dýraverndar á Íslandi 

2.2.1  Fyrri hluti 20. aldar 

Upp úr aldamótunum 1900, þegar íslensk alþýða bjó enn við sára fátækt, stofnuðu nokkrir 

einstaklingar grasrótarhreyfingu sem hafði það hlutverk að standa vörð um góða meðferð á 

dýrum. Þetta var Dýraverndarsamband Íslands
1
, stofnað 1914 (Páll A. Pálsson, 1964). 

Dýravernd átti hljómgrunn á meðal almennings um aldamótin 1900 þrátt fyrir fátækt og 

erfiðleika, en á þessum árum voru nánast allir Íslendingar í nánu sambandi við skepnur. 

Félagið var stofnað fyrir tilstuðlan Tryggva Gunnarssonar og réðst það í blaðaútgáfu strax 

ári síðar, 1915. Blaðið Dýraverndarinn var gefið út samfellt í 68 ár eða allt til ársins 1983 

og var það eitt helsta málgagn málleysingjanna. Í Dýraverndaranum var ill meðferð á 

skepnum rædd og bent á mikilvægar úrbætur (Jón Þórarinsson, 1915). Forsagan hófst þó 

fyrr, á síðari hluta 19. aldar, með blaðinu Dýravinurinn, sem var íslenskuð útgáfa af 

Dyrevennen, blaði Dýraverndunarfélags danskra kvenna (Páll A. Pálsson, 1964). 

Meginmarkmið Dýraverndarsambands Íslands (DÍS) var að vernda dýr gegn illri meðferð 

og bæta aðbúnað húsdýra til samræmis við aðrar „framfarir í þjóðmenningunni“ eins og 

segir í tilvitnun úr fyrsta tölublaði Dýraverndarans:  

Meðferð á skynlausum skepnum er ekki svo slakur mælikvarði á menningu 

þjóðarinnar, þó að hjá menningarþjóðunum beri oft ískyggilega á harðýðgi við 

vinnudýr. Hitt er þó víst, að enginn sannarlega menntaður maður er skepnuböðull. 

Þess má sjálfsagt vænta, að bætt meðferð á skepnum hér á landi haldist í hendur við 

framfarir í þjóðarmenningunni. Almennar menntunarframfarir lyfta 

dýravernduninni, og dýraverndunin er þýðingarmikill liður í menningu þjóðarinnar 

(Dýraverndunarfélag Íslands, 1915, 2). 

Á fyrri hluta 20. aldarinnar  var ástandið hjá búfé í landinu oft á tíðum bágt. Lýsingar bæði 

í Dýraverndaranum og í bók George H. Schrader (1915), Hestar og reiðmenn á Íslandi, 

gefa góða mynd af aðstæðum sem skepnur þess tíma máttu búa við. Schrader var þýskur 

ferðamaður sem kom til Íslands árið 1913 og sá strax að margt í fari landsmanna var 

frumstætt og þá sérstaklega meðferð á búfénaði. Schrader taldi að Íslendingar væru langt á 

                                                 

1 Dýraverndarsamband Íslands, notar skammstöfunina DÍS, hét áður Dýraverndunarfélag Íslands 

(Dýraverndarsamband Íslands, á.á.). 
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eftir nágrannaþjóðum sínum í meðferð á til dæmis hrossum. Eftir heimsóknina fann hann 

sig knúinn til að gefa út fyrrgreinda bók með það að markmiði að leiðbeina Íslendingum 

um góða hirðingu á hestum og öðrum búfénaði (Schrader, 1915). Bendir Schrader á að 

vegna hirðuleysis Íslendinga á skepnum sínum hefði þurft að gefa út lög til að vernda 

skepnur fyrir illri meðferð:  

Íslendingar eru svo hirðulitlir um skepnur sínar að það varð að gefa út lög til þess að 

knýja fjáreigendur til þess að hafa nóg hey til vetrarfóðurs, til þess að firra sauðfé 

hungri og hordauða þeim, sem var svo algengur fyrrum (Schrader,  1915, 25). 

Schrader benti á að dýraverndarsamtök gætu hjálpað til í baráttunni fyrir bættri meðferð á 

dýrum og eitt af þýðingarmiklum verkefnum Dýraverndarsambandsins var einmitt að 

sannfæra yfirvöld og hagsmunaaðila um rétta meðferð á dýrum. Þakka má 

upphafsmönnum félagsins að fyrstu lög um dýravernd á Íslandi voru samþykkt á Alþingi, 

3. nóvember 1915. Þar á undan gilti 299. gr. almennra hegningarlaga frá 1869, sem tók á 

því að hver sá sem yrði uppvís að misþyrmingu á húsdýrum, skyldi sektaður um 100 

ríkisdali eða sæta fangelsisvist í allt að fjóra mánuði (Dýraverndunarfélag Íslands, 1915; 

Sigríður Ásgeirsdóttir, 1980). Nýju lögin um dýravernd tóku fyrir meðferð og aðbúnað 

dýra. Það var svo í höndum yfirvalda að búa til reglugerðir til að framfylgja lögunum. Fyrir 

búfénað þurfti að semja reglur fyrir meðal annars hirðingu, fóðrun, aflífun og flutning 

búfjár. Dýravelferðarlögin frá 1915 voru í gildi í 42 ár án þess að fyrrgreindar reglugerðir 

til að framfylgja lögunum, væru settar. Það var ekki fyrr en árið 1957, þegar ný lög um 

dýravernd tóku við, að stofnuð var dýraverndarnefnd er gerði tillögu að reglugerðum (Páll 

A. Pálsson, 1964). Nefndin kom með tillögu að tveimur reglugerðum, annars vegar um 

aflífun húsdýra og slátrun búfjár, þar sem alifuglar voru tilgreindir sérstaklega, og hins 

vegar reglugerð um meðferð, rekstur og flutning búfjár (Ólafur Jónsson, á.á.).  

Meðal baráttumála dýraverndarsinna á fyrri hluta 20. aldar var að halaklippingu kúa yrði 

hætt. Dýravinir börðust fyrir því að bændur létu af þessum „ósóma“, en tilgangur 

halaklippinga var meðal annars það að skepnur óhreinkuðust síður (Þórarinn Gr. Víking, 

1946). Árið 1946 upphófust blaðaskrif um halastýfingar eftir að Þórarinn Gr. Víking birti 

grein í búnaðarritinu Frey, sem vakti mikla athygli á meðal almennings. Grein Þórarins var 

andmælt af aðilum innan landbúnaðarins og meðal þeirra voru þáverandi skólastjóri 

bændaskólans á Hvanneyri, Runólfur Sveinsson, og ráðunautur Búnaðarfélags Íslands, 
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Ólafur Sigurðsson. Runólfur benti á að halaklippingar kúa væri léttvæg aðgerð samanborið 

við pyntingar annarra dýra, svo sem kviðristingar á hákörlum. Ólafur sagði að hægt væri að 

venjast því að halann vantaði á kýrnar og jafnvel svo að sumum þætti þetta fallegra 

(Þórarinn Gr. Víking, 1948). Rúmum fjórtán árum eftir skrif Þórarins kærði 

héraðsdýralæknir á Austurlandi bónda fyrir halaklippingu á 20 kúm. Bóndinn var 

sakfelldur fyrir athæfið þar sem það þótti vera dýraníð að framkvæma slíka aðgerð (Ólafur 

Jónsson, á.á.; Ingimar Sveinsson, fyrrum bóndi og kennari, munnleg heimild, 16. maí 

2014). Ákveðnar hliðstæður eru í þessari sögu við umræðu um halaklippingar grísa, sem 

hér hefur átt sér stað á undanförnum árum (Vísir, 2013). 

2.2.2 Seinni hluta 20. aldar til samtíma  

Miklar breytingar hafa orðið í þróun búskaparhátta, lagasetningu tengdri búfjárhaldi og 

þróun dýraverndarsamtaka á þeirri öld sem liðin er frá stofnun forvera 

Dýraverndarsambands Íslands. Árið 1974 hvatti sambandið til endurskoðunar á lögum um 

dýravernd frá árinu 1957, til samræmis við þróun hjá nágrannalöndum okkar. Ný lög um 

dýravernd litu hins vegar ekki dagsins ljós fyrr en árið 1994 (Lög um dýravernd nr. 

15/1994) og til að framfylgja þeim voru settar ítarlegar reglugerðir (Ólafur Jónsson, á.á.). 

Þegar Dýraverndarsambandið hætti útgáfu á Dýraverndaranum á níunda áratugnum, hvarf 

starfsemi þess úr sviðsljósinu í nokkur ár. Á sama tíma og grasrótarhreyfing dýraverndar á 

Íslandi var að verða máttlítil var landbúnaður á Íslandi að breytast mikið. Verksmiðjubú 

voru að rísa og fagið krafðist meiri hagkvæmni og aukinna afkasta búfjár (Jónas Jónsson, 

2013a). Haustið 2007 var starfsemi Dýraverndarsambands Íslands efld. Eitt af stóru 

verkefnum sambandsins í byrjun 21. aldar hefur verið þátttaka í undirbúningi nýrra laga 

um velferð dýra sem samþykkt voru á Alþingi árið 2013 (Lög um velferð dýra nr. 

55/2013). Næsta stóra verkefni Dýraverndarsambandsins var vinna að reglugerðum 

tengdum nýju lögunum, bæði með nefndarsetu og umsögnum til að fylgja eftir 

hagsmunamálum félagsins (Dýraverndarsamband Íslands, 2014). Reglugerðirnar tóku gildi 

veturinn 2014-15 og verður fjallað nánar um þær í 3. kafla.  

Það er ljóst að samkvæmt nýjustu lögunum hefur það verið samþykkt að dýr séu skyni 

gæddar verur og jafnvel mætti segja að samfélagið hafi tekið siðferðislega ábyrgð á því að 

dýr hafi tilfinningar og geti fundið til, líkt og menn. Þetta kom fram hjá Sigurborgu 

Daðadóttur yfirdýralækni hjá Matvælastofnun (MAST), en hún sagði í nýlegu viðtali við 
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RÚV að ljóst væri að miklar breytingar hefðu átt sér stað í átt að auknum skilningi á dýrum 

og líðan þeirra, bæði andlegri og líkamlegri. Í 1. grein nýju laganna um velferð búfjár (nr. 

55/2013) væri kveðið á um að dýr væru skyni gæddar verur, hefðu tilfinningar og sál. Slík 

viðurkenning sýndi breytt viðhorf til dýra. Hún benti einnig á að eftir að nýju lögin hefðu 

tekið gildi hefði tilkynningum um illa meðferð á dýrum til eftirlitsstofnunarinnar MAST 

aukist (RÚV, 2013). 

Fleiri félagasamtök er berjast fyrir bættum aðbúnaði búfjár hafa litið dagsins ljós á Íslandi 

síðustu árin. Sum þeirra byggja á grunni eldri erlendra hugmynda, eins og Íslandsdeild 

Slow Food samtakanna. Árið 1986 voru samtökin Slow Food stofnuð á Ítalíu, sem andsvar 

við ört vaxandi skyndibitaiðnaði (Slow Food Reykjavík, á.á). Markmið félagsskaparins 

hefur frá upphafi verið að auka meðvitund fólks um mikilvægi matarmenningar, þekkingar, 

hefðar og landfræðilegs uppruna matvæla. Einhæf ræktun (monoculture), bæði í akuryrkju 

og búfjárrækt, eykur hættu á að líffræðilegur fjölbreytileiki tapist. Samtökin telja að velferð 

dýra sé betur tryggð í minni fjölskyldueiningum (Slow Food Reykjavík, á.á). Þessi tenging 

við velferð dýra virðist þó hafa minna vægi hér á landi, þar sem helsta áhersla 

Íslandsdeildar Slow Food eru varðveisla matarmenningar þjóðarinnar og að gera landið 

laust við erfðabreytt matvæli. 

Samtökin Velbú voru stofnuð 2008 með það að markmiði að bæta aðbúnað íslensks búfjár. 

Á heimasíðu samtakanna er bent á að þróun í landbúnaði um allan heim sé í átt að meiri 

sérhæfingu og auknum verksmiðjubúskap. Íslenskir bændur hafa fylgt þessari þróun. Það 

sem samtökin telja helst til vansa hjá íslenskum framleiðendum búfjárafurða er aðbúnaður í 

alifugla- og svínarækt, þar sem framleiðslan er talin engu betri en í erlendum 

verksmiðjubúum. Í ljósi þess er markmið samtakanna að verksmiðjubú leggist af á Íslandi 

(Velbú, á.á). Samtökin taka fram að þau séu ekki „öfgasamtök“ þar sem öllum búskap sé 

hafnað heldur hafni þau þeirri meðferð sem tengist hefðbundnum búskap þar sem skepnum 

sé haldið innanhúss allan lífaldurinn. Þau vilja stuðla að vitundarvakningu á meðal 

almennings og telja stærsta vandamálið hér á landi vera fábreytt framboð framleiðslukerfa 

og lítið val neytenda. Bent er á að í nágrannalöndum okkar hafi neytendur val um að kaupa 

lífrænt-, vistvænt-, og velferðarmerktar afurðir, sem eru viðurkenndar af 

dýraverndarsamtökum viðkomandi lands til viðbótar við hefðbundið framleiddar afurðir 

frá verksmiðjubúum (Velbú, á.á.).  
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Önnur samtök svo sem Dýrahjálp Íslands (stofnuð 2008), Kattavinafélagið (stofnað 1976) 

og Samtök grænmetisæta (stofnað 2013) hafa ekki á dagskrá sinni að hafa bein áhrif á 

bættan aðbúnað búfjár þó að velferð dýra sé þeim hugleikin. Dýrahjálpin og 

Kattavinafélagið eru félög sem hafa það að markmiði að hjálpa dýrum í neyð, t.d. aðstoða 

heimilislaus dýr (oftast gæludýr) (Kattavinafélag Íslands, á.á.; Dýrahjálp, á.á.). Samtök 

grænmetisæta eru, líkt og nafnið gefur til kynna, samtök fyrir þá sem vilja ekki neyta 

dýraafurða og er þeim m.a. hugað um góða merkingu afurða (Samtök Grænmetisæta á 

Íslandi, á.á.). Þó að fyrrgreind samtök hafa ekki bættan aðbúnað og velferð búfjár að 

meginmarkmiði er tenging þeirra við dýravernd augljós.  

2.3 Mat á velferð dýra 

Í rannsóknum á velferð dýra koma fljótt upp tvö hugtök á ensku yfir sama fyrirbærið, 

annars vegar velferð (e. welfare) og hins vegar vellíðan (e. well-being). Hugtakið velferð er 

títt notað í almennri orðræðu, en hvað er velferð og hvað er átt við þegar talað er um 

velferð dýra? Hvernig er hægt að meta hana? Samkvæmt nytjastefnu Johns Stuarts Mills 

(1806−1873) er velferð spurning um grunnsiðferði samfélaga. Í rannsóknum á velferð fólks 

hafa flestir sammælst um að hún byggi á bæði góðu líkamlegu og andlegu heilbrigði 

(Diener, Sandvik, & Pavot, 1991; Diener, 2000). Sarah White (2008) telur að hugtakið 

vellíðan sé samofið hugtakinu velferð og í reynd sama hugtakið. Þessi hugtök skírskoti í 

heildarlíðan sem sé grundvöllur lífsgæða. Vellíðan sé ekki áþreifanlegt fyrirbæri en 

skilgreining á velferð sé að hugræn og líkamleg vellíðan haldist í hendur.  

Greina má mun á hugtakanotkun eftir landfræðilegum uppruna umræðunnar. Í 

Bandaríkjunum hafa dýraverndunarsamtök notað hugtakið velferð og tengja sumir þá 

orðanotkun við „öfgafulla“ dýraverndun. Vísindaheimurinn í Bandaríkjunum hefur af þeim 

sökum valið að notað orðið vellíðan í staðinn fyrir velferð þegar fjallað er um lífsgæði 

dýra. Í fræðilegri umræðu í Evrópu er hugtakið velferð hins vegar útbreiddara í umfjöllun 

um dýr (Fox, 2010) og verður þeirri hefð fylgt í ritgerðinni.  

Mannúðleg ummönnun dýra er tengd viðhorfum, hefðum og gildum og nálgun á velferð 

skepna er tengd samúð og umhyggju fólks í garð þeirra (Fraser, 1993). Áður fyrr töldu 

rannsakendur og þeir sem meðhöndluðu búfé að vellíðan væri ótengd innra ástandi 

skepnunnar. Í dag er viðurkennt að til að tryggja velferð dýra þurfi að huga að þáttum sem 
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hafa áhrif á bæði ytri og innri líðan. Slæmt umhverfi getur valdið andlegum sem og 

líkamlegum þjáningum og er manngerð umgjörð búfjár lykilatriði í líðan þess (Clark, o.fl., 

1997).  

Mat manna á velferð dýra er oftast tengt ytri aðstæðum, því sem er mælanlegt. Þegar ytri 

aðstæður eru slæmar er líklegt að líðan dýrsins sé bág. Í nýrri hugmyndum er mat á 

aðstæðum ekki fullnægjandi og talið mikilvægt að meta velferð dýra út frá bæði andlegum 

og líkamlegum aðstæðum. Þrátt fyrir að búfé sé ræktað og aðlagað að því að lifa í 

búfjárhaldi er nauðsynlegt að taka tillit til allra grunnþarfa skepnanna í manngerðum 

aðstæðum (Broom, 1991). Ef skepnum er haldið við aðstæður þar sem þær geta ekki sinnt 

öllum grunnþörfum sínum hefur það í för með sér neikvæð áhrif á líðanina. Þó að 

ákveðnum þörfum skepnunnar sé sinnt getur skort á heildarvelferð hennar. Hér er til dæmis 

átt við það þegar næring er nægjanleg til að dýrið líti vel út, það sé í góðum holdum og 

með glansandi feld. Skepnur geta við slíkar aðstæður náð háum aldri þrátt fyrir að geta 

aldrei sinnt öðrum grunnþörfum sínum en átþörfinni. Vegna skorts á uppfyllingu annarra 

þarfa er ekki nægjanlegt að meta velferð einungis út frá líkamlegu ástandi skepnunnar. 

Dýri sem býr við slæmar aðstæður eins og til dæmis þrengsli og lítil loftgæði, líður illa 

bæði líkamlega og andlega (Broom, 1986; Dawkins, 1990).  

Það er mikilvægt fyrir skepnur að fá að sinna náttúrulegu atferli sínu í búfjárhaldi. 

Náttúrulegt atferli hafa dýr þróað með sér til að geta lifað af í náttúrunni og er það þeim 

eðlislægt. Dæmi um slíkt atferli er til að mynda að sleikja sig og/eða aðra, hreyfa sig, tanna 

sig og aðra, uppfylla sogþörf og margt fleira. Ef skepnur geta ekki sinnt þessum 

náttúrulegu þörfum framkallar það ákveðna óeðlilega hegðun sem gefur í skyn innri líðan 

þeirra, andlegt ástand. Mat á líðan dýra út frá hegðun byggir því á grunnþekkingu á 

náttúrulegu atferli þeirra. Þannig er hægt, samkvæmt mati á líkamlegu ástandi skepna, útliti 

og atferli, að leggja fram líkindi á andlegu ástandi og líkamlegu heilbrigði dýrsins og þar 

með lífsgæðum þess (Clark, o.fl., 1997; Diener, 2000; White, 2008).  

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að óeðlileg hegðun dýra sé birtingarmynd lítilla lífsgæða 

þá er mat á velferð þeirra flókið (Solomon & Moos, 1964; Clark, Rager & Calpin, 1997). 

Rannsóknir á viðbrögðum dýra í óttaástandi vegna yfirvofandi hættu hafa sýnt að í slíkum 

aðstæðum er heilastarfsemin virkari á meðan ástandið varir en líkamsstarfsemin minni. 

Mat á andlegu óttaástandi er hins vegar erfitt sökum þess hve flókið er að meta andlegt 
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ástand og líðan dýrs, þar sem líkamleg viðbrögð geta verið svo margbreytileg: Dýrið getur 

til dæmis hlaupið, gert árás eða lamast af ótta. Lifi dýr í stöðugum ótta, svo sem við 

stöðugar árásir annarra dýra eða illa meðferð hirðis, þá er líðan dýrsins neikvæð og þar 

með er velferð skepnunnar minni þrátt fyrir að þættir eins og aðbúnaður og næring séu í 

lagi (Clark, o.fl., 1997; Diener, o.fl., 1999; White, 2008).  

Þegar dýr sem eru mjög tengd villtu eðli sínu, eins og t.d. minkar, eru svipt frelsinu verða 

þau oft órólegri í haldi en dýr sem hafa í áratugi eða jafnvel árþúsundir verið alin upp í 

búfjárhaldi og ræktuð með slíkar aðstæður í huga (White, 2008). Þrátt fyrir langa aðlögun 

vantar skepnum í búfjárhaldi samt oft einhverja örvun eða aðstæður til að sinna 

grunnatferli sínu. Skortur í aðbúnaði getur leitt til óeðlilegrar, hegðunar svo sem 

endurtekinnar hegðunar (stereo-behavior) (Broom, 1991). Manneskja sem sýnir slíka 

hegðun er sögð eiga við sálræn vandamál að stríða. Þó að sú hegðun vari aðeins í um það 

bil eina mínútu þá er eftir henni tekið (Mason, 1991). Skepnur í þauleldi þar sem er þröngt 

um þær eða þær mjög aflokaðar frá öðrum dýrum, til dæmis hestar í lokuðum stíum, eiga 

það til að sýna endurtekna hegðun, jafnvel samfellt í nokkrar klukkustundir án þess að eftir 

því sé tekið eða við því brugðist (Broom, 1987, 1991; Mason, 1991).  

2.4 Frelsisákvæðin fimm um réttindi dýra 

Á árunum eftir seinni heimstyrjöldina var skipuð fagnefnd í Bretlandi um velferðarmál 

búfjár í verksmiðjubúskap. Skýrsla með niðurstöðum nefndarinnar fékk viðurnefnið 

Brambell-skýrslan (Command Paper 2836, 1965; Veissier o.fl., 2008). Í henni voru tillögur 

um æskilega og mannúðlega meðferð á búfénaði sem alinn væri í þauleldisbúskap. 

Yfirlýsing breska dýravelferðarráðsins frá 1979 um réttindi dýra byggði á hugmyndum 

Brambell skýrslunnar. Fimm atriði voru lögð til grundvallar réttindum dýra. Þau skyldu 

vera laus við: 1) vanlíðan, 2) hungur og þorsta, 3) ótta og þjáningu, 4) sársauka, 5) meiðsli 

og sjúkdóma. Þessi fimm atriði eru kölluð „the five freedoms“ eða frelsisákvæðin fimm 

(Farm Animal Welfare Council, 1979). Ný lög um velferð dýra á Íslandi, samþykkt á 

Alþingi í apríl 2013, ganga út frá því samkvæmt 1. gr. laganna að dýr séu skyni gæddar 

verur og að þau skuli vera laus við þætti sem eru þeir sömu og taldir voru til  

frelsisákvæðanna fimm (Lög um velferð dýra nr. 55/2013). Það er vel að nú rúmum 30 

árum eftir að ákvæðin litu fyrst dagsins ljós í Bretlandi séu þau tekin upp í íslenskri 

löggjöf.  
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Í ljósi þróunar umræðu um vaxandi 

samlíkingu á þörfum og réttindum 

dýra og manna, er áhugavert að 

bera saman þarfapíramída 

Abrahams Maslows (1908-1970), 

sem var einn af upphafsmönnum 

mannúðarsálfræðinnar, og réttindi 

dýra samkvæmt frelsisákvæðunum 

fimm. Samkvæmt kenningum 

Maslows eru grunnþarfir mannsins 

settar upp í píramída eftir mikilvægi 

þeirra, fyrir líkamlegar og andlegar þarfir fólks (sjá mynd 1). 

Ef við heimfærum þennan píramída Maslows upp á dýr er sálræni þátturinn helsta 

vandamálið við mat á velferð dýranna og hvort þau hafi yfir höfuð einhverja 

sjálfsbirtingarmynd. Í nýju íslensku dýravelferðarlögunum eiga dýr að vera laus við 

„vanlíðan, hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma“ og eiga að 

geta „sýnt sitt eðlilega atferli eins og frekast er unnt.“(Lög um velferð dýra nr. 55/2013). 

Samsvörun má auðveldlega finna hér við fyrstu tvö þrep þarfapíramída Maslows, þar sem 

líkamlegum þörfum skal fullnægt og öryggi tryggt (Maslow & Lewis, 1987). Vanlíðan og 

þörf dýra fyrir að sýna sitt eðlilega atferli mætti teygja upp í þriðja og fjórða þrep 

þarfapíramídans sem fjalla um félagslegar þarfir og sjálfsbirtingarmynd einstaklinga. Ætla 

má að greining á sjálfsbirtingarmynd dýra sé erfið. Það væri þó hægt að teygja hugtakið 

frelsi til náttúrulegra athafna í átt að efsta þrepinu, sé litið til þess að innan hvers hóps er 

virðingarstaða skepnunnar, hvar hún er staðsett í goggunarröðinni, mjög mikilvæg fyrir 

afkomumöguleika skepnunnar og velferð. Rannsóknir geta þó ekki enn sem komið er sagt 

með neinum óyggjandi hætti til um hvað sé raunveruleg sjálfsmynd skepnu nema með mati 

á líkamlegu atferli enda dýrið ekki til frásagnar um slíkt (Clark, o.fl., 1997; Fraser, 1993).  

Brotum á þörfum dýrs út frá frelsisákvæðunum fimm er hægt að flokka í fjóra þætti: 

Grimmd, valdbeitingu, vanhirðu og hunsun á þörfum skepnunnar (Clark, o.fl., 1997; 

Schmidt, 2011). Grimmd er skilgreind sem atvik/meðferð sem einstaklingur framkvæmir 

gagnvart skepnu vitandi um afleiðingar gjörða sinna (Clark, Rager & Calpin, 1997; 

Schmidt, 2011). Dæmi um grimmd er til að mynda goggstýfing hænsna þar sem rannsóknir 

Mynd 1. Þarfapíramídi Maslows (Maslow & Lewis, 

1987). 
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hafa sýnt að slík meðferð valdi skepnunni þjáningu (Hughes & Gentle, 1995). Valdbeiting 

er misnotkun á skepnunni, svo sem óþörf notkun tækja og tóla til að ná fram ákveðnum 

eiginleikum hjá dýrinu (Clark, o.fl., 1997; Schmidt, 2011). Dæmi um slíkt er til að mynda 

notkun búnaðar líkt og stangaméla með tunguboga í hestamennsku. Valdbeiting þarf ekki 

endilega að vera tengd beinum ásetningi um að meiða, eða því að framkvæmdaraðilinn hafi 

ánægju af að meiða, heldur fremur í hagnaðarskyni og/eða af gáleysi. Vanhirða er það 

þegar dýr getur ekki sinnt ákveðnum grunnþörfum sínum, fær til dæmis ekki nægilegt 

fóður eða getur ekki lagst eða hreyft sig sökum plássleysis (Clark, o.fl., 1997; Schmidt, 

2011). Það er ekki alltaf gert af ásetningi framkvæmdaraðilans heldur getur hér spilað inn í 

til að mynda vanþekking og/eða fátækt. Hunsun er oftast framkvæmd af ásetningi um að 

hunsa eða svipta dýrið ákveðnum grunnþörfum til dæmis vegna hagræðingar og 

hámörkunar á hagnaði (Clark, o.fl., 1997; Schmidt, 2011). Dæmi um það er til dæmis 

þegar dýr eru höfð í of litlu rými til að koma sem flestum skepnum fyrir með sem 

minnstum tilkostnaði. Það eðlislæga atferli sem dýrin eru til dæmis svipt við þær aðstæður 

eru sandböðun hænsna og beitaratferli grasbíta. Afleiðingarnar eru bæði andlegar og 

líkamlegar fyrir dýrið þar sem lífsgæði þess skerðast. Eðlislægt atferli er nauðsyn fyrir 

heilbrigt, sálrænt ástand skepna en oft ekki viðurkennt af þeim sem meðhöndla og/eða 

hagnast á búfjárhaldinu (Clark, o.fl., 1997; Schmidt, 2011). Öll fyrrgreind brot hafa í för 

með sér skerðingu á lífsgæðum dýra hvort sem þau eru framkvæmd með ásetningi eða 

vegna vanþekkingar. Refsing fer eftir eðli brotanna en þau eru ekki öll refsiverð (Schmidt, 

2011).    

2.5 Samantekt 

Hugmyndir um velferð dýra eiga sér langa sögu og haldast í hendur við hugmyndir um eðli 

þeirra og siðfræði á hverjum tíma. Menn hafa lengi velt fyrir sér hvort dýr hafi sömu þarfir 

og fólk og hvort beita þurfi sambærilegum nálgunum við mat á þörfum dýra og beitt er við 

mati á þörfum manna. Þessari spurningu hafa heimspekingar á ýmsum tímaskeiðum reynt 

að svara. 

Saga dýraverndar á Íslandi spannar nú rétt 100 ár en Dýraverndarfélag Íslands hafði það að 

markmiði að vernda dýr gegn illri meðferð og bæta aðbúnað húsdýra í takt við þróun 

þjóðfélagsins, en aðbúnaður og dýra á Íslandi var í byrjun 20. aldar oft á tíðum afar bágur. 

Fyrstu lögin um dýravernd voru samþykkt á Alþingi árið 1915 en þau giltu í 42 ár án þess 
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að búnar væru til reglugerðir til að framfylgja þeim. Árið 1957 voru settar reglugerðir um 

annars vegar aflífun húsdýra og slátrun búfjár og hins vegar um meðferð, rekstur og 

flutning búfjár nr. 127/1958. Ný dýraverndunarlög voru síðan sett 1994 og aftur 2013.  

Miklar breytingar urðu á búskaparháttum hérlendis á síðasta fjórðungi 20. aldarinnar í átt 

að verksmiðjubúskap en virkni Dýraverndarsambandsins var með minnsta móti á sama 

tíma. Voru samtökin endurskoðuð og efld árið 2007 og tóku þá þátt í undirbúningi nýrra 

laga um velferð dýra sem sett voru 2014, nr. 55/2013. Fleiri samtök hafa verið stofnuð á 

undanförnum árum sem bera hag dýra fyrir brjósti svo sem Slow Food og Velbú. 

Flókið getur reynst að meta velferð dýra en í dag er viðurkennt að bæði þurfi að huga að 

innri og ytri líðan skepna í búfjárrækt. Það er ekki nóg að grunnþörf um fæðu sé sinnt ef 

skepnan getur ekki hreyft sig nóg, sleikt sig eða sinnt öðrum af þeim grunnþörfum sem hún 

býr yfir frá náttúrunnar hendi. Erfitt er að meta andlegt ástand skepna en bágt andlegt 

ástand má þó stundum sjá á hegðun á borð við síendurtekið atferli.  

Með nýju lögunum um velferð dýra, nr.55/2013, voru frelsisákvæðin fimm tekin upp hér á 

landi, en það eru fimm atriði sem lögð voru til grundvallar réttindum dýra í Bretlandi fyrir 

rúmum 30 árum síðan. Þar sem umræðan um dýravelferð hefur þróast undanfarið í átt að 

vaxandi samlíkingu á þörfum dýra og manna er áhugavert að bera frelsisákvæðin saman 

við þarfapíramída Maslows. Samsvörun má auðveldlega finna í neðri þrepum píramídans, 

vandinn er efsta þrepið er lýtur að sjálfbirtingarmynd dýrsins er erfitt að meta enda eru dýr 

eru ekki til frásagnar um sjálfsmynd sína. 

Brot á þörfum dýrs út frá frelsisákvæðunum fimm má flokka í fernt eftir eðli brotanna. Öll 

hafa þau í för með sér skerðingu á lífsgæðum dýranna hvort sem þau eru framkvæmd af 

ásetningi eða ekki. Refsing fer eftir eðli brotanna en þau eru ekki öll refsiverð. 
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3 Búfjárhald í íslenskum landbúnaði 

Upp úr aldamótunum 1900 breyttust búskaparhættir Íslendinga frá sjálfsþurftarbúskap í 

stærri framleiðslukerfi (Árni Daníel Júlíusson, 2013b). Samhliða þessum breytingum 

byggðist upp neytendasamfélag í tengslum við uppbyggingu þéttbýliskjarna og eftirspurn 

eftir búvörum fór sívaxandi. Íslenskt bændasamfélag fór í heild sinni í gegnum miklar 

breytingar: Bændur fluttu úr torfbæjum í timbur- eða steinhús og vinna í landbúnaði fór frá 

hand- og hestafli í vélarafl (Árni Daníel Júlíusson, 2013b; Bjarni Guðmundsson, 2013). 

Eftir stríðslok 1945 varð öll þróun búskaparhátta mjög hröð, samhliða örri tækniþróun um 

allan heim, og með tæknivæðingunni breyttust búskaparhættirnir og afköstin jukust til 

muna (Bjarni Guðmundsson, 2013).  

Búfjárhald er í dag mjög ólíkt því sem áður þekktist, á fyrri hluta 20. aldar, og þróunin er 

enn í gangi í átt að meiri sérhæfingu og stærri einingum. Samhliða breyttum 

búskaparháttum og fækkun til sveita má reikna með því að almenn þekking Íslendinga í 

þéttbýli á því hvað gerist í búfjárhaldinu, fari þverrandi. Einnig hefur tæknivæðingin haft 

það í för með sér að skepnum er haldið innandyra, þar sem almenningur hefur ekki aðgang.  

Í þessum kafla verður gefið yfirlit yfir þróun búfjárhalds í íslenskum landbúnaði, með 

áherslu á samanburð á nýjum reglugerðum um velferð í helstu greinum kvikfjárræktar við 

eldri reglugerð um aðbúnað. Fjallað er um alifugla-, nautgripa-, sauðfjár- og svínarækt, 

auk hrossa- og loðdýraræktar. Tvær síðast nefndu búgreinarnar koma minna við sögu í 

rannsókninni.   

3.1 Alifuglarækt  

Nytjahænsni (Gallus gallus domesticus), sem notuð eru í alifuglarækt, eru af sömu tegund 

og íslenska landnámshænan en ekki af sama stofni. Landnámshænan er hænsnastofn sem 

talinn er vera afkomandi hænsnastofns landnámsmanna (Áslaug Helgadóttir, 2009). Þrátt 

fyrir þá staðhæfingu að landnámsmenn hafi tekið með sér hænur er ekki mikið getið um 

þetta búfé í fornsögum Íslendinga. Fyrstu heimildir um hænsnarækt á Íslandi má finna í 

búnaðarritinu Atla frá 1780 sem var útgefið af sr. Birni Halldórssyni í Sauðlauksdal. Í riti 
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þessu bendir sr. Björn á ágæti þess að vera með hænsnarækt (Jónas Jónsson, 2013b). 

Hænsnaeldi varð ekki almennt hjá Íslendingum fyrr en um aldamótin 1900. Fyrsta stóra 

hænsnabúið hér á landi var reist árið 1929 af Einari Einarssyni á Krosshúsum í Grindavík. 

Ári eftir stofnun Krosshúsbúsins var búið komið með 300 varphænur og tveimur árum 

síðar var fjöldi fugla kominn í 1000. Kjöt sem fór á markað á þessum árum var kjöt af 

varphænum og annað sem til féll á hænsnabúunum (Friðrik G. Olgeirsson, 2003). Á fjórða 

tug síðustu aldar varð hænsnarækt (varphænur) að lífvænlegri búgrein og magnrækt 

varphænsna hófst. Eldisfuglum fjölgaði ört á áratugunum 1930–40 og var aukningin á 

þessum árum 100%. Árið 1930 voru í landinu um 44.500 varphænsn, en tæpum áratug 

síðar var tala eldisfugla komin upp í um 87.500 fugla. Frá því um 1950 hafa 

ræktunarmarkmið í þessari búgrein verið með áherslu á aukna afurðagetu fuglanna og 

hefur þróast stofn eldisfugla af erlendum innfluttum stofnum, sem er ólíkur 

landnámshænunum, bæði í  útliti og afurðagetu (Ólöf Ósk Guðmundsdóttir, 2011).  

Um miðja síðustu öld var neysla kjúklingakjöts mjög lítil. Þekking á matreiðslu kjötsins 

var einnig lítil og almennt voru Íslendingar ekki vanir að neyta kjúklingakjöts, sem í þá 

daga var kallað hænsnakjöt (Bergþóra Ásgeirsdóttir, munnleg heimild, 1. september 2015). 

Í lok 20. aldar breyttust neysluvenjur Íslendinga og eftirspurn eftir kjúklingakjöti jókst. 

Alifuglaræktin greindist þá í tvo meginflokka: Varphænur og ræktun holdakjúklinga. 

Neysla Íslendinga á kjúklingakjöti jókst gríðarlega á árunum 1970 til 2000, fór úr um 250 

tonnum á ári í 4000 tonn. Hagræðing í búgreininni varð mikil samhliða örri þróun kynbóta. 

Varphænur voru settar í búr sem var staflað saman á nokkrar hæðir. Þannig náðist bæði 

góð nýting á húsplássi og vinnuhagræðing. Holdakjúklingar eru hafðir lausir í stórum 

einingum, nokkur þúsund fuglar. Upp úr miðri síðustu öld var eggjaframleiðsla íslenskra 

eggjabúa að mestu frá búrhænum. Á tíunda áratug síðustu aldar hófu nokkur íslensk 

hænsnabú að bjóða bæði egg frá búrhænum sem og lausagönguhænum. Búrhænur nefnast 

þær sem aldar eru í búri, en lausaganga er tengd því að þær geta gengið um gólfin. Íslensk 

eggjaframleiðsla er enn í dag að stærstum hluta frá búrhænum (Friðrik G. Olgeirsson, 

2003; Jónas Jónsson, 2013b).  

Lög og reglur um aðbúnað dýranna hafa verið löguð að þeim aðstæðum sem þróast hafa 

síðustu 20 árin. Íslenskir eggja- og kjúklingakjötsframleiðendur eru fáir og einingarnar 

sérhæfðar. Á heimasíðu Ísfugls segir að þessi búgrein, alifuglarækt, sé tæknivædd miðað 

við hefðbundnar búgreinar (Ísfugl, 2005).  



19 

Í reglum um búr og búrstærðir segir meðal annars að í húsum sem eru innréttuð með 

hefðbundnum búrum, skuli búrstæður ekki vera hærri en fjögurra hæða, ekki fleiri en fjórar 

hænur í sama hólfinu (búrinu) og að ekki megi hafa fleiri en átta hænur á hvern rúmmetra 

hússins, séu þær lausar. Hænur í búrum eiga hið minnsta að hafa 1.000 sm² hver, séu þær 

einar, en 600-800 sm
2
 á hverja hænu

 
séu þær tvær eða fleiri í búri og hæð búranna skal 

minnst vera 40 sm. Krafa um þykkt vírnets í búrum (gólfi) er 2 mm og þurfa einungis tvær 

hliðar búrsins að vera heilar, og ekki er gerð krafa um heil gólf í búrum. Einnig er vert að 

minnast þess að það er leyfilegt að ala unga varphænsna í búrum. Jafnframt er ekki gerð 

krafa um undirburð né setprik fyrir búrhænur (Reglugerð um aðbúnað og sjúkdómsvarnir á 

alifuglabúum og útungunarstöðvum nr. 251/1995). Búrstærðin, fjöldi fugla á fermetra sem 

og annar aðbúnaður hjá hefðbundnum búrhænum breyttist ekkert með nýrri reglugerð 

2015. Nýjungin í reglugerðinni er að það er óheimilt að hefja búrekstur með núverandi, 

hefðbundnum búrum. Þau bú sem eru nú með slíkan aðbúnað hafa leyfi til áframhaldandi 

reksturs fram til ársloka 2021 (Reglugerð um velferð alifugla nr. 135/2015).  

Sláturkjúklingar eru ekki aldir upp í búrum, líkt og varphænur, heldur eru þeir hafðir lausir 

í svokölluðum lausagönguhúsum. Þungi sláturkjúklinga svarar til 1,25 kg í 

neytendapakkningum (Ísfugl, 2005) eða um 2 kg á fæti. Aldur fugla við slátrun er hjá 

Ísfugli 5 vikur (+/- 2 dagar) (Ísfugl, 2005). Lágmarksgólfflötur gefinn upp í reglugerðum 

gildandi til ársins 2015 fyrir eldisfugl var 19 dýr á 1 m
2
 sem samsvarar um 526 sm

2 

gólffleti fyrir hvern hænsnfugl, eða 33 kg/m
2
 (Reglugerð um aðbúnað og sjúkdómsvarnir á 

alifuglabúum og útungunarstöðvum nr. 251/1995). Ný reglugerð tók gildi 1. janúar 2015 

og þar er tiltekið sama gólfrými og í fyrri reglugerðinni, en viðbætur í reglugerðinni leyfa 

aukinn þéttleika fuglanna í 39 kg/m
2
 sé dritbruni undir lágmörkum hjá fyrri eldishópum. 

Þannig er þéttleiki dýranna aukinn en ekki rýmkaður. Önnur nýmæli eru goggstýfingar, en 

þær eru leyfilegar í undanþágutilfellum samkvæmt nýju reglugerðinni (Reglugerð um 

velferð alifugla nr. 135/2015).  

3.2 Nautgriparækt 

Íslenska kýrin (Bos taurus), sem var samskipa landnemunum til Íslands, hefur tengst 

þjóðinni órjúfanlegum böndum. Í þjóðsögum okkar má finna margar sögur af nautgripum. 

Alþekkt er sagan af henni Búkollu, sem bjó yfir yfirnáttúrulegum krafti ásamt því að vera 

„dánumannsgripur“ eins og segir í þjóðsögum Jónas Árnasonar (2003).  
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Á fyrstu öldum byggðar var nautgriparæktin ein aðalstoð hagsældar í íslenskum búskap en 

kúabúskapur varð strax við landnám mikilvæg búgrein samkvæmt  niðurstöðu 

fornleifarannsókna þar sem 40-60% húsdýrabeina landnámsbæja eru af nautgripum (Árni 

Daníel Júlíusson, 2013a). Á miðöldum (eftir 1400) breyttust búskaparhættir töluvert sökum 

kólnandi veðráttu og hnignandi landgæða og nautgripum í landinu hríðfækkaði. Í 

Móðuharðindunum er talið að tala nautgripa hér á landi hafi farið niður í um 10.000 gripi. 

Á fyrri hluta 20. aldar fór fjöldi nautgripa upp í um 30.000 gripi. Á þessum tíma (upp úr 

1910) jókst mjólkurframleiðsla mjög hratt og skipulagt ræktunarstarf hófst. Nú er áætlaður 

fjöldi nautgripa orðinn um 75.000 gripir (28.000 mjólkurkýr og 47.000 eldisdýr) og hefur 

fjölgunin verið hröðust frá tíunda áratug síðustu aldar fram til dagsins í dag (Árni Daníel 

Júlíusson, 2013a; Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001).  

Nútímaleg nautgriparækt snýst bæði um mjólkur- og kjötframleiðslu. Með þróun í átt að 

aukinni sérhæfingu er það ekki endilega sama búið sem framleiðir hvort tveggja. Húsakost 

íslenskra kúa má flokka niður í þrjár megintegundir fjósa. Básafjós er gamla formið þar 

sem kýr eru bundnar á básum og mjaltir fara fram með sogkerfi, rörmjaltakerfi eða í fötur. 

Mjaltagryfjufjós eru fjós þar sem kýr eru ýmist bundnar á básum og leystar eða hafðar 

lausar. Þær eru svo reknar að ákveðnu mjaltasvæði, mjaltagryfju. Þriðja tegundin og 

jafnframt sú nýjasta eru mjaltaþjónafjós þar sem kýr ganga lausar og fara í 

mjaltaþjónabásinn sjálfar til að láta mjólka sig. Mjaltagryfju- og mjaltaþjónafjós eru oftast 

legubásafjós þar sem kýr ganga frjálsar um át- og legusvæði. Mjaltaþjónafjósin hafa það 

umfram hin fjósin að kýrnar ráða sjálfar mjaltatíma sínum. Einnig sér mjaltaþjónninn 

alfarið um bæði þrif á júgri og mjaltir. Eftirlitið með ástandi kúnna fer svo fram í gegnum 

tölvu. Básafjós, þar sem kýr eru bundnar á bás, eru enn um helmingur allra fjósa. Hlutfall 

kúa í lausagöngufjósum (mjaltagryfju- eða mjaltaþjónafjósum) var 2013 orðið 54% og 

hafði hlutfallið aukist jafnt og þétt í átt að lausagöngu árin þar á undan (Landsamband 

kúabænda, 2013).   

Í fyrri reglugerðum um aðbúnað nautgripa, sem gilti til ársins 2014, er gerð krafa um gott 

atlæti mjólkurkúa og eldisgripa. Ný reglugerð sem tók gildi haustið 2014 gerir að mestu 

sömu kröfur og sú fyrri. Þetta eru kröfur um að kýr geti lagst á hreina og mjúka bása, 

göngurými í lausagöngufjósum sé rúmt og gólf séu ekki hál og að allir nautgripir skuli hafa 

stöðugt aðgengi að fersku vatni og kraftmiklu fóðri. En það eru einungis kýr og 

ókynþroska naut og svo geldir gripir sem mega og eiga að njóta beitar og þar með útivistar. 
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Graðneyti eldri en sex mánaða skulu höfð innandyra en kýr og geldneyti eiga rétt á átta 

vikna útivist á tímabilinu 1. júní til 1. september. Hvað varðar innréttingar í fjósum, þá 

skulu gólf og annað umhverfi gripanna vera þannig gert að það hindri ekki eðlilegar 

hreyfingar þeirra, einnig má hitastig ekki fara yfir 15 °C og gerð er krafa um mikil loftgæði 

í húsunum og að hávaði sé innan við 65 dB (nánar í kafla 3.7). Samkvæmt nýju og gömlu 

reglugerðunum eiga kýr rétt á því að liggja á legubásum (séu þær í lausagöngufjósum), en 

kröfur um slíkt á ekki við um aðbúnað fyrir graðneyti. Það er leyfilegt að láta graðneyti 

liggja á beru gólfinu, svo sem steinsteyptum bitum. Það er nýbreytni að nú skal hluti gólfs 

hjá eldisgripum vera með mjúku og heilu undirlagi. Kröfur eldri reglugerðar um 

lágmarksstíustærð fyrir eldisgripi yfir 220 kg var 1,80 m
2
. Nýja reglugerðin rýmkar ögn á 

þessum viðmiðum og í dag er lágmarks rými gripa sem eru um það bil 350 kg orðið 2 m
2
. 

Fari gripur yfir 550 kg er lágmarks rými 3 m
2
 á grip (Reglugerð um aðbúnað nautgripa og 

eftirlit með framleiðslu mjólkur og annarra afurða þeirra nr. 438/2002; Reglugerð um 

velferð nautgripa nr. 1065/2014). Eins og áður sagði mega graðneyti ekki, lögum 

samkvæmt, fara út eftir sex mánaða aldur en sláturstærð næst á um tveim árum. Graðneyti 

þurfa því að vera við fyrrgreindan aðbúnað meiri hluta líftímans.  

Af ofangreindum samanburði má sjá að aðbúnaður kúa og eldisgripa hefur ekki breyst 

mikið með nýju reglugerðunum að undanskildu að gerð er grafa um sumarbeit.  

3.3 Sauð- og geitfjárrækt 

Sauðkindin (Ovis aries) kom með landnámsmönnum líkt og önnur húsdýr Íslendinga. Eftir 

að nautgripaeldi fór dvínandi um 1400 er sagt í heimildum að íslenska þjóðin hafi lifað að 

mestu á afurðum af og frá sauðkindinni (Árni Daníel Júlíusson, 2013a). Í bókinni Íslenska 

sauðkindin skrifar þáverandi landbúnaðarráðherra, Guðni Ágústsson, í formála:  

Ekkert er jafn nátengt íslenskri þjóðarsál og sauðkindin. Hún varð samskipa 

manninum til Íslands fyrir rúmum 1100 árum og saman hafa sauðkindin og þjóðin 

þolað súrt og sætt í okkar misvindasama landi. (Jón Torfason, 2000, 7).  

Hér skal látið ósagt hvort sauðkindin sé tengdari íslenskri þjóðarsál en önnur húsdýr, en 

frásögnin lýsir viðhorfum fólks nú til dags til skepnunnar. Í rúm þúsund ár, eða frá 

landnámi og allt fram yfir 1950, var sauðfjárhald háð vetrarbeit því heyöflun gat verið erfið 

sökum stuttra, kaldra og/eða vætusamra sumra (Árni Daníel Júlíusson, 2013a). 
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Sauðfjárhald, afréttarvenjur, smalamennska og réttir eru þannig tengdar meira en 1000 ára 

gömlum hefðum Íslendinga (Jón Torfason, 2000). Fyrr á öldum voru það einungis lambfé, 

sauðir og geldneyti sem rekin voru á afréttir en ám haldið heima og þær mjólkaðar líkt og 

kýr, svokallaðar kvíær. Það var ekki fyrr en um aldamótin 1900 sem mjaltir á ám lögðust af 

og flest allt fé var eftir það rekið á fjall á sumrin (Árni Daníel Júlíusson, 2013a).  

Nútímasauðfjárbúskapur gengur út á kjötframleiðslu fyrst og fremst, þar sem ull og skinn 

teljast til aukaafurða. Búskaparháttum nútímans mætti lýsa á eftirfarandi hátt: Ær eru 

hafðar á húsi yfir vetrarmánuðina og yfir sumarið fara þær á úthagabeit með lömbin sín. Á 

haustin er lömbum slátrað en líffé sett á haustbeit fram í nóvember (Jón Torfason, 2000; 

Jónas Jónsson, 2013a). Á vorin, apríl-maí, hefst sauðburður og stendur hann sem hæst frá 

miðjum maí til byrjunar júní. Þá er ám hleypt út á tún með lömbunum. Í lok júní eða byrjun 

júlí eru ær og lömb rekin á afréttir landsins (upprekstartími er gefinn út af sveitarfélögum) 

og dvelja þar í 8-10 vikur, mörgu er þó beitt áfram á heimalönd. Í byrjun september og 

fram yfir miðjan þess mánaðar er smölun af afréttum og réttir. Að réttum loknum fer hver 

bóndi heim með sitt fé og/eða sendir það sem á að fara í slátrun til afurðastöðvanna. Áður 

fyrr, fyrir tíð sláturhúsanna, tíðkaðist að bændur slátruðu heima og var slíkt gert allt fram á 

20. öld. Fyrsta sláturhús á Íslandi var reist árið 1907, Sláturfélag Suðurlands (SS) í 

Reykjavík (Jón Torfason, 2000). Enn í dag er heimaslátrun til heimabrúks töluvert stunduð 

á meðal bænda (Sigurður Halldórsson, munnleg heimild, 20.mars 2015). Heimaslátrun er 

hvorki heimiluð né óheimil samkvæmt nýrri reglugerðu um velferð sauðfjár og geitfjár nr. 

1066/2014. En reglugerðin tekur fram að aflífun skepna utan sláturhúss skuli vera gerð 

með viðurkenndum aðferðum og tækjum (Reglugerð um velferð sauðfjár og geitfjár, nr. 

1066/2014).   

Kröfur um aðbúnað fyrir geit- og sauðfé breyttust ekkert með tilkomu nýrra reglugerða 

haustið 2014. Rými fyrir sauðfé á húsi er 0,7 m
2
 fyrir hverja fullorðna kind og einnig 

fengnar ær. Innréttingar fjárhúsa skulu annars vera þannig að þær hefti ekki náttúrulegt 

atferli dýranna og þeim skal tryggð húsvist að vetrum. Hvað varðar útivist þá er nýmæli í 

nýrri reglugerð að tilgreina sérstaklega að sauðfé skuli tryggð beit að lágmarki 12 vikur á 

ári. Tímabilið sem reglugerðin tiltekur er frá 1. maí til 30. september. Einnig er samkvæmt 

undanþágum heimilt að hafa sauðfé úti við á veturna að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, 

til dæmis að fóður og skjól sé nægjanlegt, það er að segja liggja við opið hús. Öllu fé 

verður að ætla hús, þó undanþága sé á þessu ákvæði fyrir fé á einstaka óbyggðum eyjum ef 
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náttúrulegt skjól er til staðar (Reglugerð um eftirlit með aðbúnaði og heilbrigði sauðfjár og 

geitfjár og eftirlit með framleiðslu kjöts og annarra afurða þeirra nr. 60/2000; Reglugerð 

um velferð sauðfjár og geitfjár, nr. 1066/2014).  

Heimildir um geitfé (Capra hircus) á tímum landnáms og fram til dagsins í dag eru af 

skornum skammti. Það er þó vitað að geitur, kýr fátæka mannsins, hafi komið með 

landnemum hingað til lands þótt lítið sé minnst á þær í Íslendingasögunum (Jónas Jónsson, 

2013b). Síðan 1965 hefur ræktun íslenska geitastofnsins verið styrkt með fjárframlögum 

frá ríkinu með stofnverndarframlagi til þess að stofninn deyi ekki út og fær hver bóndi 

4.500 kr. styrk fyrir að hámarki 20 skýrslufærðar geitur (Atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2014). Að öðru leyti fá geitabændur ekki framleiðslustyrki líkt og 

sauðfjárbændur. Í niðurstöðum vinnuhóps um málefni íslenska geitfjárstofnsins frá því í 

maí 2014 er lagt til að geitfjárbændur njóti sömu styrkja og sauðfjárbændur (Atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2014).  

Verndun íslenska geitastofnsins hófst 1965  og telur stofninn í dag um 850 dýr ( Ólafur R. 

Dýrmundsson, 2014). Til eru heimildir fyrir því að stofn íslenskra geita hafi tvisvar lent í 

miklum áföllum og farið niður fyrir 100 dýr, fyrst upp úr 1880 og svo síðar um 1960 

(Birna Kristín Baldursdóttir & Jón Hallsteinn Hallsson, 2012). Staða íslenska 

geitastofnsins er afar viðkvæm þar sem fáir stunda þennan búskap, en til að mynda er einn 

bóndi, Jóhanna Þorvaldsdóttir bóndi á Háafelli og eigandi Geitfjárseturs Íslands, með í 

sinni umsjá um 22% stofnsins (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið, 2014).  

Reglur um aðbúnað sauðfjár og geitfjár hafa samkvæmt þessu ekki breyst með tilkomu 

nýrrar reglugerðar haustið 2014. En hún girðir þó fyrir þann möguleika að skepnunum sé 

haldið á húsi allt árið.  

3.4 Svínarækt 

Svínarækt er búgrein sem lítt var stunduð á Íslandi um aldamótin 1900 (Páll Zóphaníasson, 

1910), en talið er víst að landnámsmenn hafi flutt með sér svín (Sus scrofa domesticus) og 

ástundað svínarækt. Þessu til sönnunar eru nöfn ýmissa svæða hér á landi er bera nöfn 

tengd svínum svo sem Svínafell og Svínadalur. Jafnframt þessu hafa menjar til frekari 

sönnunar um svínarækt landnámsmanna og afkomenda þeirra fundist í fornleifauppgröftum 

víðsvegar um landið (Orri Vésteinsson, 1996). Samkvæmt heimildum lagðist 



24 

svínabúskapur nánast af upp úr 1400 og var svo allt fram til um 1900 (Jónas Jónsson, 

2013b). Um aldamótin 1900 voru Íslendingar hvattir til þess að ala grísi sér til búdrýginda, 

en á þeim tíma er talið að einungis um 100 svín hafi verið til í landinu (Páll Zóphaníasson, 

1910). Almenningur hafði þá og allt fram á fyrsta hluta 20. aldar óbeit á svínakjöti (Friðrik 

G. Olgeirsson, 2005). Í frásögn Páls Zóphaníassonar (1910) í tímaritinu Frey telur hann 

ljóst að svínakjöt vilji enginn Íslendingur og sé þessu líkt komið og með hrossakjötsát áður 

fyrr (fyrir 1900). Páll telur í grein sinni að fólk komi til með að venjast af þessum 

„tiktúrum“ þar sem svínakjötið var að hans mati „herramannsmatur“ (Páll Zóphaníasson, 

1910, 57).  

Upp úr 1930 fóru mjólkurbúin KEA og Mjólkurbú Flóamanna að prófa sig áfram í 

svínarækt (Jónas Jónsson, 2013b). Það var gert til að nýta aukaafurðir, líkt og mysu og 

undanrennu, í fóður fyrir svín. Þetta var að fyrirmynd erlendra mjólkurbúa. Á árunum 1930 

til 1970 jókst svínarækt  landsmanna (byggð á innfluttum ræktunarstofni) hægt og bítandi 

og á síðasta fjórðungi 20. aldar varð aukning í greininni mun hraðari. Á þessum árum jókst 

fjöldi grísa úr 1000 dýrum í um 4000 dýr. Fram til ársins 1970 voru íslensk svín að mestu 

fóðruð á afgangsfóðri/matarleifum. Nú til dags eru þau að mestu fóðruð á innfluttu fóðri og 

sjá íslensk fyrirtæki um blöndun þess hráefnis (sjá nánari umfjöllun í kafla 3.7). Á áttunda 

áratugnum breyttist ekki aðeins fóðrunin heldur líka húsakostur. Hús og aðbúnaður varð 

tæknivæddari. Sjálfvirkni í rekstri jókst og svínarækt hér á landi efldist til muna (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2005; Jónas Jónsson, 2013b). 

Svínabú eru nú fá og flest þeirra stór og sérhæfð og ræktun gripanna er eingöngu byggð á 

erlendum stofnum (Friðrik G. Olgeirsson, 2005). Einingarnar eru á bilinu 600 gyltur niður í 

smærri bú með um 100 gyltur. Til eru einstaka bú á landinu sem eru með færri gyltur en 

100 og eru þau bú með óhefðbundna svínarækt eða svokallaða vistvæna ræktun. Bú sem 

hefur um 600 gyltur gefur af sér um 12-14 þúsund sláturgrísi ár hvert (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2005). Svínaræktinni má deila upp í tvo þætti: Gyltur og grísaeldi. Í húsum þar 

sem gyltur eru hafðar eru þrjár deildir: Tilhleypingadeild, gotdeild og gelddeild. Gyltur eru 

hafðar í geldstíum á geldtíma, en til að fá fang eru þær hafðar í tilhleypinga-

/sæðingadeildinni. Fengnar gyltur fara svo á fangsvæðin og eru þar á meðgöngutímanum 

(114 daga) (Friðrik G. Olgeirsson, 2005).  
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Í bæði nýju og gömlu reglugerðunum um aðbúnað og velferð svína helst rými dýranna og 

annar aðbúnaður að mestu óbreyttur. Gyltur í tilhleypingadeildinni eru oftast hafðar á 

básum og er lágmarkstærð þeirra 0,65 m á breiddina og 2 m
 
á lengd og á það sama við um 

geltina. Gyltur sem fá fang eru hafðar í stíum en þar mega samkvæmt gömlu reglugerðinni 

vera allt að 39 gyltur saman í stíu með að lágmarki 2,025 m
2
 á grip (Reglugerð um 

aðbúnað og heilbrigði svína, nr. 353/2011). Ný reglugerð tekur ekki á fjölda gylta í hópum 

þar sem tilgreint er að hópar stærri en 40 fanggyltur skuli hafa að lágmarki 2 m
2
 á grip 

(Reglugerð um velferð svína, nr. 1276/2014). Hér þrengir að gripunum um 0,025 m
2
. Eftir 

fangtíma fara gylturnar svo á gotsvæðin, þar er lágmarks gólfpláss 4,5 m
2
 á grip, en inni í 

gotstíunum er gyltan höfð í gotbás sem skal vera að lágmarki 2 m á lengd og um 0,8 m á 

breidd (Reglugerð um velferð svína, nr. 1276/2014). Í nýju reglugerðinni eru engar 

breytingar gerðar á fyrrgreindum stærðum gotsvæða eða stía. Fyrri reglugerðin leyfði að 

hafa gyltur lokaðar af í gotbásnum í hámark 14 daga, 7 fyrir og eftir got. Nýja reglugerðin 

þrengir meira að gyltum í gotbásum þar sem tími þeirra er lengdur úr 7 dögum eftir got í 28 

daga, alls 35 daga. Samkvæmt þessu samrýmist gotbás því ekki sjálfri reglugerðinni um 

velferð dýra þar sem segir í 7. gr. 1. mls. ... Svín eiga að geta óhindrað lagst niður, legið 

eðlilega, risið á fætur, staðið, snúið sér og hreyft sig... (Reglugerð um velferð svína, nr. 

1276/2014, 7gr.).  

Grísaeldi má deila upp í fjóra liði, allt eftir aldri gripanna: Spenagrísir dvelja hjá gyltunni 

til fjögurra vikna aldurs. Eftir það eru þeir teknir frá gyltunni og kallaðir fráfærugrísir, 

fjögurra vikna til þriggja mánaða. Að því loknu eru þeir kallaðir eldisgrísir til sjö mánaða. 

Frá sjö mánaða aldri er talað um sláturgrísi (um 90 kg) (Friðrik G. Olgeirsson, 2005; Jónas 

Jónsson, 2013a). Gólfflötur fráfæru-, eldis- og sláturgrísa var í fyrri reglugerð frá 0,15 m
2
 

hjá 10 kg dýri upp í 0,80 m
2
 hjá dýrum sem vega 85−110 kg (sláturgrísir). Ný reglugerð 

heldur sig að mestu við þessi viðmið með einni undantekningu: þyngd 86−110 kg þarf 0,65 

m
2 

á dýr en yfir 110 þarf 1 m
2
. Samkvæmt þessu eru stærstu dýrin að græða 0,35 m

2
 á grís 

með nýrri reglugerð (Reglugerð um aðbúnað og heilbrigði svína nr. 353/2011; Reglugerð 

um velferð svína, nr. 1276/2014).    

Halaklipping grísa er óheimil nema með sérstakri undantekningu að undangengnu mati 

dýralæknis, og er svo samkvæmt bæði fyrri og nýrri reglugerð. Samkvæmt fyrri 

reglugerðinni var svínabændum leyft að framkvæma aðgerðir á borð við geldingu grísa án 

deyfingar fram að sjö daga aldri dýrsins (Reglugerð um aðbúnað og heilbrigði svína nr. 
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353/2011). Ný reglugerð tekur fyrir þetta þar sem gelding skal einungis framkvæmd af 

dýralækni og dýrið deyft á meðan aðgerð stendur (Reglugerð um velferð svína, nr. 

1276/2014).   

3.5 Hrossarækt 

Hrossarækt hefur líkt og sauðfjár- og nautgriparækt fylgt íslenskri þjóð í um 1100 ár. 

Íslenski hesturinn (Equus caballus) er talinn upprunninn af norsku hestakyni sem talið er 

hafa verið útbreitt um norðan verða Evrópu fyrir 1000 árum (Jónas Jónsson, 2013b). 

Íslensku hestarnir hafa þróað sérstöðu með einangraðri veru sinni á landinu, en þeir hafa 

umfram önnur hestakyn fimm gangtegundir (fet, brokk, tölt, skeið og stökk). Erlend 

hestakyn hafa allar þessar gangtegundir en ekki aðgengilegar allar í einu í sama hestinum 

líkt og hjá þeim íslenska. Hrossarækt Íslendinga fyrr á öldum fólst í að rækta vinnu- og 

ferðahesta, en hesturinn var eitt mikilvægasta farartæki fyrri alda, allt fram á miðja 20. öld 

þegar vélknúin farartæki tóku við (Gunnar Bjarnason, 1982; Jónas Jónsson, 2013b).  

Markmið hrossaræktar í dag er ræktun reiðhesta. Áhugi fyrir hestum, reiðmennsku og 

ræktun hefur aukist mikið síðustu áratugina og þá sérstaklega frá 1970 fram til dagsins í 

dag. Ástundun hestamennsku er víðtækt hugtak og innan hestamennskunnar má finna 

hestaleigur, reiðskóla, sýningar, ræktun og margt fleira. Hvað varðar hrossahald, þá ber að 

fara eftir þar til gerðum lögum og reglum er gilda fyrir alla sem eiga hross. Séu hross höfð 

á húsi eru kröfur um rými hvers hests að lágmarki 4 m
2
 í stíu sem skulu vera að 2x2 m að 

stærð. Einnig skal láta hross út daglega á meðan húsvist stendur, lágmark 1 klst. á dag. 

Óheimilt er að binda hross á bás nema um tímabundna lausn sé að ræða (Reglugerð um 

aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit hrossa nr. 160/2006). Ný reglugerð er tók í gildi 

haustið 2014 breytti litlu í aðbúnaði hrossanna að öðru leiti en því að óheimilt að halda 

hrossum bundnum á bás lengur en í 5 daga sem leystir það af hólmi orðalagið „tímabundna 

lausn“ og að hafa skuli manngert skjól fyrir útigönguhross á svæðum þar sem náttúruleg 

skjól eru ekki fyrir hendi (Reglugerð um velferð hrossa, nr. 910/2014).  

Ýmsar reglur gilda um keppni og sýningar með hross. Þar er reiðmönnum (knöpum) og 

eigendum búin umgjörð af Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ) og Landsambandi 

hestamannafélaga (LH). En keppni á hrossum er talin til íþrótta og þurfa keppendur að lúta 

sömu reglum og gilda um allt annað íþróttafólk (Landsamband hestamannafélaga, 2013). 
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Nýmæli í nýrri reglugerð um velferð hrossa er að ákveðin stangamél með svokölluðum 

tunguboga eru óheimil að nota á hrossum í keppni. Þetta samræmist nýjum lögum um 

velferð dýra þar sem notkun allra tækja er geta valdið meiðslum á skepnum er óheimil 

(Lög um velferð dýra, nr. 55/2013; Reglugerð um velferð hrossa, nr. 910/2014).  

3.6 Loðdýrarækt 

Eina villta spendýrið sem finna mátti hér á landi við landnám var heimskautarefurinn 

(Vulpes lagopus fuliginosus). Allt frá upphafi búskapar hefur verið reynt að halda fjölda 

refa í skefjum vegna árekstra við búgreinar svo sem sauðfjárrækt (Páll Hersteinsson, 1993). 

Loðdýrarækt hér á landi hófst um aldamótin 1900 með uppeldi á villtum yrðlingum 

fengnum úr unnum grenjum. Fyrstu silfurrefirnir voru fluttir til landsins 1929 og þar á eftir 

fylgdi innflutningur á bláref en bæði þessi kyn tilheyra tegundinni Vulpes vulpes. Þessar 

refategundir eru sömu ættar og rauðrefurinn en með ræktun/blöndun litaafbrigða tókst að 

ná fram mismunandi lit. Nafn refanna er þess vegna mismunandi, dregið af lit feldar, þó til 

dæmis um sömu tegund sé að ræða. Í loðdýraræktinni vildu menn reyna fyrir sér með 

ýmislegt annað og hafa auk þess verið fluttir inn þvottabirnir (Procyon lotor), ildur 

(Myocastor coupus), minkur (Mustela vison) og kanínur (Leporidae) (Jónas Jónsson, 

2013b).   

Nú hefur allri refarækt verið hætt hér á landi og einskorða loðdýrabúin sig við minkaeldið 

þó að finna megi nokkra sem stunda kanínueldi sem hjágrein (Elvar Einarsson, munnleg 

heimild, 4. febrúar 2015). Ólöglegt er að veiða villtan ref til að ala í loðdýrabúum. Greinin 

hefur farið í gegnum nokkur erfiðleikatímabil. Á níunda áratugnum, sem var bjartsýnistími 

loðdýraræktarinnar, varð fjöldi loðdýrabúa um 250 (Jónas Jónsson, 2013b). Síðustu árin 

hefur minkabúum fækkað niður í 21 bú en aftur ríkir almenn bjartsýni um framtíð 

minkaræktar í landinu (Bændasamtök Íslands, 2008).  

Í minkarækt eru dýrin höfð í búrum og skal hvert þeirra vera að lágmarksstærð 2.700 sm
2
 

samkvæmt nýju reglugerðunum sem tóku gildi haustið 2014. Þetta er stækkun um 0,150 

sm
2
 frá því sem áður var og fer lágmarkslengd búra upp í 90 sm í stað 70 sm, en bæði 

breidd og hæð búra haldast óbreytt frá fyrri reglugerð, hæð 45 sm og breidd 30 sm. Þykkt 

vírs í botni búra var samkvæmt fyrri reglugerð 2 mm en fer í 2,4 mm. Hvorki í fyrri 

reglugerðinni um aðbúnað minka né þeirri nýju er gerð krafa um heilan flöt á gólfi búranna 
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nema í hreiðurkössum (Reglugerð um aðbúnað og meðferð minka og refa nr. 165/2007; 

Reglugerð um velferð minka, nr. 1277/2014). Nýmæli í nýju reglugerðinni eru tengd 

andlegri heilsu dýranna, aðhlynningu sjúkra dýra og dánartíma fram að fláningu. Þess er 

krafist að dýr í hefðbundnum búrum eigi að hafa umhverfisauðgandi hluti sem veita örvun 

til bættrar líðan fyrir minkana. Þetta geta til dæmis verið boltar, rör og kubbar. Með þessu 

er gerð krafa um að umhverfi dýranna skuli vera þannig úr garði gert að þau fái ekki leiða 

eða aðra neikvæða líðan. Öll minkabú eiga að hafa sérstaka sjúkradeild þar sem hægt er að 

sinna sjúkum dýrum. Hvað varðar dauðatíma þá var í fyrri reglugerð tiltekið að fláning 

mætti fyrst eiga sér stað 5 mínútum eftir aflífun. Nýja reglugerðin tiltekur að ekki megi 

hefja fláningu fyrr en tryggt sé að dýrið sé dautt, búið að kæla skrokkinn og dauðastirðnun 

sé hafin (Reglugerð um velferð minka, nr. 1277/2014).   

Nýja reglugerðin er mun ítarlegri en sú fyrri þótt ekki sé um miklar breytingar á henni að 

ræða. Skerpt er á fyrri reglum með nákvæmari upplýsingum um aðbúnað og aðferðir í 

minkaeldi.  

3.7 Önnur ákvæði um aðbúnað og aðhlynningu  

Engin munur var á kröfum um hávaðamörk, lýsingu, hitastig eða mengun í reglugerðum 

sem giltu til haustsins 2014 og nýrri sem tók við af þeim. Þess vegna eru þau atriði tekin 

saman hér fyrir allar tegundir búfjár. Hávaðamörk eru svipuð hjá flestöllum gripum eða á 

bilinu 65-85 dB. Kröfur um hitastig hjá nautgripum og sauðfé er að því skuli haldið innan 

við 20 °C. Krafna um lámarks- og/eða hámarkshitastig er ekki getið í reglugerðum um 

hross heldur einungis minnst á að rakastig í hesthúsum skuli vera þannig að hægt sé að 

halda loftraka innan ákveðinna marka. Hjá svínum og alifuglum skiptir rétt hita- og 

rakastig miklu máli og þess vegna er í reglugerðum settar kröfur um það að loftræstikerfi 

húsanna séu tengd viðvörunarkerfi, fari eitthvað úrskeiðis. Hitastigi hjá eldis- og 

sláturgrísum skal haldið á bilinu 15-20 °C en spena- og fráfærugrísir eru hafðir við mun 

hærra hitastig. Í reglugerðum um alifugla eru viðmið um hitastig tengd hita og raka en 

viðmiðunarhitastig er ekki gefið upp í reglugerðinni. Í tengslum við ljós, skal dagsbirta 

tryggð í öllum gripahúsum að undanskildum svína- og alifuglahúsum. Í reglugerðum fyrir 

alifugla og svín er þess getið að þau skuli hafa nægilegt ljós til að geta haft yfirsýn yfir 

umhverfi sitt (Reglugerð um velferð nautgripa, nr. 1026/2014; Reglugerð um velferð geit- 

og sauðfjár, nr. 1066/2014; Reglugerð um velferð hrossa; nr. 910/2014; Reglugerð um 
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velferð minka, nr. 1277/2014; Reglugerð um velferð svína, nr. 1276/2014; Reglugerð um 

velferð alifugla, nr. 135/2015).   

Í fyrri aðbúnaðarreglugerðum íslensks búfjár er giltu til haustsins 2014 var ekki krafist 

menntunar og/eða starfsreynslu til að stunda búskap (Reglugerð um aðbúnað og 

sjúkdómsvarnir á alifuglabúum og útungunarstöðvum nr. 251/1995; Reglugerð um eftirlit 

með aðbúnaði og heilbrigði sauðfjár og eftilit með framleiðslu kjöts og annarra afurða 

þeirra nr. 60/2000; Reglugerð um aðbúnað nautgripa og eftirlit með framleiðslu mjólkur og 

annarra afurða þeirra nr. 438/2002; Reglugerð um aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit 

hrossa nr. 160/2006; Reglugerð um aðbúnað og heilbrigði svína nr. 353/2011). 

Undantekning var þó í minkaeldi þar þess var krafist að sá er ástundaði minkaeldi, óháð 

fjölda dýra, skyldi hafa aflað sér grunnþekkingar á þörfum og umönnun dýranna 

(Reglugerð um aðbúnað og meðferð minka nr. 165/2007). Í reglugerðinni fyrir nautgripi 

var þess getið að starfsfólk sem sinnti skepnum skuli hafa til starfans bæði þekkingu og 

getu (Reglugerð um aðbúnað nautgripa og eftirlit með framleiðslu mjólkur og annarra 

afurða þeirra nr. 438/2002, 1. ml. 5.gr.). Í svína- og alifuglarækt þurfa rekstraraðilar að fá 

samþykkt starfsleyfi frá Matvælastofnun fyrir starfseminni, en það er ekki í tengslum við 

hæfni starfsmanna á búunum til að annast dýrin (Reglugerð um aðbúnað og 

sjúkdómsvarnir á alifuglabúum og útungunarstöðvum nr. 251/1995; Reglugerð um 

aðbúnað og heilbrigði svína nr. 353/2011). Í nýjum reglugerðum um velferð allra 

búfjártegundanna er þess krafist að fólk sem vinnur með dýr, eitt eða fleiri, hafi aflað sér 

grunnþekkingar á þörfum dýranna (Reglugerð um velferð nautgripa, nr. 1065/2014; 

Reglugerð um velferð geit- og sauðfjár, nr. 1066/2014; Reglugerð um velferð hrossa; 

910/2014; Reglugerð um velferð minka, nr. 1277/2014; Reglugerð um velferð svína, nr. 

1276/2014; Reglugerð um velferð alifugla, nr. 135/2015). Slík krafa er nýbreytni frá því 

sem áður var.    

Ef borin eru saman ákvæði um útivist í fyrri reglugerðum og í þeim nýju er í báðum að 

finna ákvæði fyrir grasbíta um að þeim skuli tryggð útivist. Nýmælin í nýjum reglugerðum 

fyrir grasbíta eru að þeim skuli tryggð bæði útivist og beit. Hjá nautgripum var þess getið í 

fyrri reglugerð að þeir skyldu fá hið minnsta átta vikur á ári í útivist (graðneyti 

undanskilin), en tími útivistar hjá hrossum og sauðfé var ekki tilgreindur nema það að 

hross á húsi skyldu vera úti að minnsta kosti 1 klst. á dag. Nýjar reglugerðir tiltaka ekki 

aðeins kröfu um útivist og grasbeit heldur einnig tímamörk þeim tengdum en krafa er um 
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að öllum grasbítum skuli tryggð beit á tímabilinu 1. maí til 30. september (Reglugerð um 

eftirlit með aðbúnaði og heilbrigði sauðfjár og eftilit með framleiðslu kjöts og annarra 

afurða þeirra nr. 60/2000; Reglugerð um aðbúnað nautgripa og eftirlit með framleiðslu 

mjólkur og annarra afurða þeirra nr. 438/2002; Reglugerð um aðbúnað, umhirðu og 

heilbrigðiseftirlit hrossa nr. 160/2006; Reglugerð um velferð nautgripa, nr. 1065/2014; 

Reglugerð um velferð geit- og sauðfjár, nr. 1066/2014; Reglugerð um velferð hrossa; nr. 

910/2014). Kröfur um útivist alifugla, minka og svína hafa ekki verið fyrir hendi og eru 

ekki í reglugerðum þeim tengdum (Reglugerð um aðbúnað og sjúkdómsvarnir á 

alifuglabúum og útungunarstöðvum nr. 251/1995; Reglugerð um aðbúnað og meðferð 

minka nr. 165/2007; Reglugerð um aðbúnað og heilbrigði svína nr. 353/2011; Reglugerð 

um velferð alifugla, nr. 135/2015: Reglugerð um velferð minka, nr. 1277/2014; Reglugerð 

um velferð svína, nr. 1276/2014).  

Fóðrun íslensks búfjár er byggð á tvenns konar fóðri, gróffóðri (þurrheyi og votheyi) og 

kjarnfóðri (korni). Þær búfjártegundir sem að mestu og/eða öllu leyti eru aldar á gróffóðri 

eru hross, nautgripir og sauðfé. Svín og alifuglar alast hins vegar nær einvörðungu á 

kjarnfóðri. Íslenskir bændur eru sjálfstæðir í öflun gróffóðurs, en öðru máli gegnir um 

kjarnfóður. Ræktun korns hefur færst í aukana síðustu áratugi (Hagþjónusta 

landbúnaðarins, 1999), en engu að síður er kjarnfóðurgjöf flestra búa byggð á innfluttu 

fóðri. Fóðurblöndufyrirtækin greina frá því á heimasíðum sínum að þau reyni að nálgast 

íslenskt hráefni, sé þess nokkur kostur, en að öðrum kosti séu fóðurblöndur þeirra búnar til 

úr erlendu hráefni (Bústólpi ehf., á.á.; Fóðurblandan hf., á.á.; Lífland ehf., á.á.).  

3.8 Samantekt 

Búfjárhald á Íslandi hefur breyst gríðarlega á síðustu öld. Sjálfsþurftarbúskapur þróaðist 

yfir í stærri framleiðslukerfi, sem tæknivæddust mjög eftir síðari heimsstyrjöldina, og enn 

er þróunin í átt að stærri einingum og meiri sérhæfingu.  

Hænsnaeldi varð ekki almennt á Íslandi fyrr en kringum 1900 en jókst hratt og eggjarækt 

tvöfaldaðist til að mynda á millistríðsárunum. Upp úr miðri síðustu öld var í 

hagræðingarskyni farið að hafa varphænur í búrum sem staflað var upp og hefur það verið 

gert allt fram til dagsins í dag þótt framleiðendur bjóði í auknum mæli upp á egg úr hænum 

sem að ganga lausar um gólf. Íslendingar fóru ekki að borða kjúklingakjöt að ráði fyrr en á 
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síðustu þremur áratugum 20. aldarinnar og jókst neysla þess þá mjög hratt. Lög og reglur 

um aðbúnað hænsna hafa verið löguð að aðstæðum við ræktunina og kveða m.a. á um 

stærðir búra og fjölda fugla í hverju búri eða á hvern fermetra á gólfi. Viðmið í reglugerð 

varðandi rými varphæna frá 1995 breyttust ekkert með nýju reglugerðinni 2015 en þó er 

óheimilt að hefja hænsnarækt með núverandi, hefðbundnum búrum. Hins vegar var leyfður 

aukinn þéttleiki holdakjúklinga á fermetra, ef dritbruni fyrri hóps er í lágmarki, og 

goggstýfingar leyfðar í undanþágutilfellum. 

Nautgripir hafa verið ræktaðir á Íslandi frá landnámi og var á fyrstu öldum byggðar algeng 

og mikilvæg. Á miðöldum fækkaði nautgripum mjög vegna kuldaskeiða, fjölgaði ekki 

aftur fyrr en snemma á 20. öld með aukinni mjólkurframleiðslu og hefur fjölgað hvað 

hraðast undanfarna tvo áratugi. Aukin sérhæfing veldur því að bú framleiða ekki endilega 

bæði kjöt og mjólk. Framför hefur orðið í skipulagi fjósa, gömlu básafjósin þar sem kýr 

voru bundnar á básum eru á undanhaldi (um helmingur fjósa) en við hafa tekið 

mjaltagryfjufjós og mjaltaþjónafjós þar sem kýrnar ganga meira lausar. Ný reglugerð frá 

2014 gerir mikið til sömu kröfur um atlæti nautgripa og eldri reglugerð. Lýtur hún að 

hreinum básum/legusvæði, rúmu plássi til hreyfinga, aðgengi að fersku vatni og góðu 

fóðri. Einnig er kveðið á um 8 vikna útivist með beit ár hvert en graðneyti mega reyndar 

ekki vera úti eftir 6 mánaða aldur.  

Sauðfjárrækt hefur verið stunduð frá landnámi,varð ríkjandi á miðöldum vegna veðurfars 

og hefur að miklu leyti haldist óbreytt í 1000 ár þannig að sauðfé gengur í úthaga, bæði í 

heimalöndum og afréttum,  á sumrin og smalað á haustin. Þó er ekki lengur stunduð 

vetrarbeit og ær eru ekki lengur mjólkaðar. Í dag snýst sauðfjárrækt fyrst og fremst um 

kjötframleiðslu. Reglugerðir um aðbúnað sauðfjár breyttust lítið 2014, húsrými er það 

sama og því skal tryggð húsvist á vetrum. Nýmæli er að sauðfé er nú tryggð útivist í 12 

vikur á ári. Íslenski geitastofninn er jafn gamall sauðfjárstofninum en á í dag í vök að 

verjast. Geitum og geitfjárbændum hefur þó fjölgað töluvert á seinni árum. Fáir bændur 

stunda geitfjárrækt og styrkir eru ekki sambærilegir við styrki vegna sauðfjárhalds.  

Svínarækt var stunduð til forna en lagðist af upp úr 1400 og hófst ekki að nýju fyrr en upp 

úr 1930. Veruleg aukning varð þó ekki fyrr en eftir 1970. Svínarækt í dag er tæknivædd 

búgrein og eru svínin, nær undantekningarlaust, höfð í húsum allt árið. Nýjar reglugerðir 
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þrengja heldur rými svína og leyfilegt er að hafa gyltur lengur á gotbásum en áður. Þó 

hefur gelding án deyfingar nú verið bönnuð.  

Hrossarækt hefur verið stunduð frá landnámi og snerist fyrst og fremst um að rækta vinnu- 

og ferðahesta. Í dag eru ræktaðir reiðhestar og hefur áhugi á hestamennsku aukist 

sérstaklega mikið frá 1970. Lítið er um nýmæli í reglugerðum er varða hross annað en að 

það er óheimilt að binda hross á bás nema að hámarki 5 daga í senn og notkun tækja er 

geta skaðað skepnuna er óleyfilegar líkt og mél með tunguboga.  

Loðdýrarækt hefur verið stunduð frá 1900 hér á landi og mest verið ræktaðir refir og 

minkar. Í dag eru aðeins minkarnir eftir á 21 búi en á blómatíma greinarinnar á 9. áratug 

20. aldar voru búin um 250 talsins. Samkvæmt nýju reglugerðinni frá 2014 þurfa minkabúr 

nú að vera stærri en áður og tryggja þarf dýrunum örvun, svo sem með bolta eða öðru dóti í 

búrinu. Eins þarf nú að bíða lengur áður en dauð dýr eru flegin.  

Engin munur var á kröfum um hávaðamörk, lýsingu, hitastig eða mengun í reglugerðum 

sem giltu til haustsins 2014 og nýrri sem tók við af þeim. Í fyrri aðbúnaðarreglugerðum 

íslensks búfjár er giltu til haustsins 2014 var ekki krafist menntunar og/eða starfsreynslu til 

að stunda búskap, nema í minkaeldi. Í nýjum reglugerðum um velferð allra 

búfjártegundanna er þess krafist að fólk sem vinnur með dýr hafi aflað sér grunnþekkingar 

á þörfum dýranna. Nýjar reglugerðir eru helst nákvæmari en áður þegar kemur að útivist 

og beit grasbíta en ekki er gerð krafa um útivist svína, alifugla og minka frekar en áður.  
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4 Kauphegðun og velferð búfjár 

4.1 Núningur neytenda og bænda á Íslandi á 20. 
öld 

Miklar breytingar áttu sér stað í íslensku samfélagi á 20. öldinni. Um aldamótin 1900 voru 

Íslendingar 78.203 talsins og dreifðist íbúafjöldinn nokkuð jafnt um allt landið. Í 

höfuðstaðnum Reykjavík bjuggu einungis 13% þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2014b). Á 

þessum tíma var sjálfsþurftarbúskapur algengur og hafði fólk í þéttbýli húsdýr til 

búdrýginda fyrir heimilið (Árni Daníel Júlíusson, 2013b). Fólksfjöldi og búseta fólks hefur 

breyst gríðarlega á 20. öld og voru íbúar landsins orðnir 329.100 í ársbyrjun 2015 og 64% 

þeirra höfðu búsetu á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2015). Samhliða þessari 

búsetuþróun hafa tengsl almennings við landbúnað farið minnkandi, en landbúnaður var 

fyrir miðja síðustu öld ein aðalatvinnugrein Íslendinga (Árni Daníel Júlíusson, 2013b). Á 

einungis hundrað árum hefur landbúnaðurinn þróast frá því að vera aðalatvinnugreinin yfir 

í að vera ein fámennasta starfsstétt landsins (Árni Daníel Júlíusson, 2013b; Hagstofa 

Íslands, 2014a).  

Með þróun þéttbýlis fjölgaði kaupendum matvæla og annarra lífsnauðsynja og neytendur 

urðu hagsmunahópur í samfélaginu. Árið 1953 voru Neytendasamtök Reykjavíkur stofnuð 

til að sinna hagsmunum neytenda í viðskiptum (Neytendasamtökin, 1953). Þar á meðal 

voru kaup á landbúnaðarvörum, en áratuginn fyrir stofnun Neytendasamtakanna voru 

árekstrar í samskiptum bænda og neytenda farnir að gera vart við sig.  

Bændasamtök Íslands (BÍ) eru regnhlífarsamtök hagsmunaaðila í landbúnaði, sem eiga 

rætur í stofnun búnaðarfélaga um allt landið árið 1837. Var þeim ætlað það hlutverk að efla 

og auka þekkingu þeirra er stunduðu landbúnað (Hjörtur E. Þórarinsson, Jónas Jónsson & 

Ólafur E. Stefánsson, 1988). Miklar breytingar í landbúnaði um aldamótin 1900 ýttu undir 

þörf á eflingu starfseminnar, sem leiddi til stofnunar Búnaðarfélags Íslands árið 1899. Á 

fyrri hluta 20. aldar tók umhverfi landbúnaðarframleiðslunnar að breytast í takt við nýja 

tíma. Afurðasölulögin til verndunar innlendrar landbúnaðarframleiðslu fyrir innflutningi 

voru sett árið 1934. Innflutningur á kjöti og mjólk var ýmist bannaður eða tollar settir á 
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innflutning. Um áratug síðar var dýrtíð þess tíma töluvert til umræðu. Í skrifum í 

dagblaðinu Tímanum 5. maí árið 1943 er að finna fyrirsögnina Dýrtíðarlögin eru komin til 

framkvæmdar (Tíminn, 1943, 197). Greinin fjallar um það að loks væri búið að semja um 

að verð búvara kæmi til móts við þá dýrtíð sem neytendur stóðu frammi fyrir vegna 

óðaverðbólgu þessara ára og lítils kaupmáttar. Verð á kjöti og mjólk var þannig lækkað til 

hagsbóta fyrir neytendur, en á móti greiddi ríkissjóður bændum meginhluta 

verðlækkunarinnar (Tíminn, 1943; Hjörtur E. Þórarinsson, o.fl., 1988).  

Árið 1945 flutti Hafsteinn Pétursson bóndi erindi á Búnaðarþinginu sem hann kallaði 

„Viðhorf bænda og neytenda til landbúnaðarins“ (Hafsteinn Pétursson, 1945, 1). Þar benti 

hann á að neytendur kvörtuðu undan of háu búvöruverði og að bændur teldu sig verða varir 

við almenna andúð Reykvíkinga í sinn garð. Hafsteinn sagðist vera hræddur um að verð á 

búvörum ætti eftir að verða að ágreiningsmáli á milli bænda og neytenda ef ekkert væri að 

gert í þeim málum. Taldi hann slíka þróun slæma og benti á mikilvægi þess að fólk í 

kauptúnum viðurkenndi tilvist sveitarinnar. Þróun og framfarir í sveitum væri til hagsbóta 

fyrir neytendur í þéttbýlinu (Hafsteinn Pétursson, 1945). 

Ágreiningur og ólík viðhorf til verðlags landbúnaðarvara hafa fremur aukist með árunum 

fremur en hitt. Nýjasta dæmið um þennan ágreining má lesa í 5. tölublaði Vesturlands 

(2015) þar sem haft er eftir formanni Bændasamtaka Íslands á Búnaðarþingi 2015 að það 

sé „... afleitt að standa í endalausum ágreiningi við verslunina í landinu ...“ (Vesturland, 

2015, bls. 2).   

Markmið Neytendasamtakanna var frá upphafi að „halda fram sjónarmiðum og rétti 

neytenda“ (Neytendasamtök Reykjavíkur, 1953, 1). Verkefni samtakanna voru ærin og 

höfðu þau meðal annars áhuga á „lægsta verði, vandaðastri vöru og beztri þjónustu“ 

(Jóhann Sæmundsson, 1953, 1). Neytendasamtökin fóru fram á það árið 1957 að fá aðild 

að Verðlagsnefnd ríkisins, en þau töldu að eðlilegt væri að þau hefðu fulltrúa í slíkri nefnd 

til þess „að hafa eftirlit með sjálfri verðgæzlunni“ (Neytendasamtökin, 1957, 4). Neytendur 

hafa síðustu áratugi komið að verðlagsmyndun búvara í tengslum við gerð 

búvörusamninga í gegnum til dæmis Alþýðusamband Íslands (ASÍ), en fulltrúi frá ASÍ á 

sæti í Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða (Alþýðusamband Íslands, 2008).  

Eitt helsta baráttumál samtakanna á sjöunda áratugnum var að einokun á 

landbúnaðarafurðum yrði aflétt. Á áttunda áratugnum fóru Neytendasamtökin fyrir alvöru 
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að beita sér fyrir lækkun á verði landbúnaðarafurða (Ragnhildur Guðjónsdóttir, 2003). 

Neytendasamtökin hafa bent á að þau séu ekki andstæðingur íslenskra bænda heldur þvert 

á móti vilji þau hjálpa þeim með landbúnaðarstefnu sína til hagsbóta fyrir báða aðila, 

bændur og neytendur. Neytendasamtökin fullyrða að ef forysta bænda myndi hlusta betur á 

rök þeirra væru bændur í dag í betri stöðu gagnvart samkeppni innfluttra landbúnaðarvara 

(Ragnhildur Guðjónsdóttir, 2003).  

Á þeim tíma sem Neytendasamtökin hafa verið starfrækt hafa neyslu- og kaupvenjur 

Íslendinga tekið stakkaskiptum. Súrmatur, reyktur matur og saltaður vék að mestu með 

tilkomu kæli- og frystiskápa (Hallgerður Gísladóttir, 2000) og heilsusjónarmið hafa átt 

stöðugt stærri þátt í að móta umræðuna um mataræði. Neytendur hafa til dæmis verið 

hvattir til þess að borða hollt og fitusnautt fæði (Embætti landlæknis, 2011). Kröfur 

neytenda í dag eru „... að fæðið bæti heilsuna og seinki langvinnum sjúkdómum“ (Laufey 

Steingrímsdóttir, 2000, 69). Neytendasamtökin hafa allt frá upphafi lagt áherslu á 

neytendafræðslu með gæði og hagkvæmni að leiðarljósi og í auknum mæli hollustu 

(Neytendasamtökin, 2014; Ragnhildur Guðjónsdóttir, 2003).  

Markaðir og verslanir hafa einnig tekið miklum breytingum. Litli kaupmaðurinn á horninu 

heyrir til undantekninga. Sérhæfðir kjöt- og fisksalar eru líka fáir. Í staðinn hafa komið 

stórar verslanir sem uppfylla flestar þarfir heimilishaldsins (Lýður Björnsson, 2005). Í 

auknum mæli verður þó vart við andmæli gegn stórmarkaðavæðingunni með vísun aftur til 

fortíðar. Sprottið hafa upp litlar sérverslanir og markaðir sem bjóða vörur beint frá 

framleiðandanum (Beint frá býli, á.á.) og höfða þannig til þeirra sem vilja milliliðalítil 

viðskipti líkt og þekkt voru fyrir tíma stórmarkaðanna. Heilsubúðir og 

sérverslanir/markaðir hafa líka sprottið upp sem leggja áherslu á að selja hollar vörur þar 

sem gæði afurðanna, uppruni og rekjanleiki þeirra er í hávegum höfð (Frú Lauga, á.á.). 

Framleiðendur fara gjarnan út í bein viðskipti til að fá meira fyrir vörur sínar milliliðalaust 

(Magnfríður Júlíusdóttir, Anna Karlsdóttir, Karl Benediktsson, Inga Elísabet 

Vésteinsdóttir, & Sigfús Steingrímsson, 2009). Þó að milliliðalaus viðskipti við einstaka 

bændur og sölusamtökin Beint frá býli eigi fleiri fylgjendur í dag, er það ekki endilega til 

marks um betri búskap eða að dýravelferð sé í fyrirrúmi.  
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4.2 Neytendahegðun og markaðssetning 

Í nútímasamfélagi hafa neytendur áhrif á vöruframboð framleiðenda og eru þannig virkir 

þátttakendur í markaðsmótun. Meðvitund neytenda er í stöðugri þróun og það hefur áhrif á 

vöruframboðið til dæmis hvað snertir gæði, verð og uppruna (Solomon, 2011). Hegðun og 

ákvarðanataka neytenda er margslungið ferli og mikilvægt fyrir markaðinn að þekkja 

forsendur ákvarðanatöku neytenda til að skilja betur verslunarhegðunina (Hansen, 1972; 

Solomon, 2011).  

Markaðsrannsóknir hafa sýnt að persónuleg einkenni og samfélagsstaða hafa mikil áhrif á 

kauphegðun. Má þar nefna til dæmis aldur og efnahagsstöðu, en hið síðastnefnda hefur oft 

á tíðum úrslitaáhrif á vöruvalið. Menning og staða hefur líka áhrif því neytendur velja oft 

að kaupa vörur til að sýna persónu sína og/eða lífsstíl. (Kotler, Wong, Saunders & 

Amstrong, 2005).  

Við greiningu á atferli neytenda sem tengist vali á vörum er mikilvægt er að skilja milli 

langana neytandans og raunverulegs vals hans. Neytandinn getur til að mynda sagt frá 

löngun sinni í einhvern ákveðinn hlut/vöru em ýmsar ytri aðstæður geta haft áhrif á það 

hvort hann geti veitt sér hlutinn/vöruna (Þórhallur Guðlaugsson & Valdimar Sigurðsson, 

2006).  

Framleiðendur, erlendir og íslenskir, leggja mikið upp úr því að þekkja vel til viðskiptavina 

sinna svo að hægt sé að ná góðum árangri í markaðssetningu. Rétt framsetning auglýsinga 

skiptir miklu máli þar sem þær  hafa áhrif á kaupahegðun neytenda. Skoðanir neytenda á 

vöru mótast af þeim upplýsingum sem neytandinn fær í gegnum auglýsinguna og á þennan 

hátt hefur framleiðandinn áhrif á ákvörðunartöku neytandans (Særún Dögg Sveinsdóttir, 

2011). Með tilkomu fjölmiðla, líkt og sjónvarps og netmiðla, er hægt að ná til mun fleiri 

einstaklinga og hefur sjónvarpið lengi verið áhrifamesti auglýsingafjölmiðillinn þar sem 

hann nær til flestra (Særún Dögg Sveinsdóttir, 2011).  

Í auglýsingum á vörum er oft reynt að ýta undir jákvæða athygli með því að tengja vöruna 

við eitthvað sem vekur jákvæð viðbrögð. Samband íslenskra auglýsenda segir á heimasíðu 

sinni að það sé mikilvægt að gæta að velsæmi auglýsinga. Þeir sem auglýsi þurfi að varast 

að misnota ekki traust neytenda og gæta skuli vel að sannleiksgildi auglýsinga. 

Staðhæfingar megi ekki villa fyrir neytendum (Samband íslenskra auglýsingastofa, á.á.).  
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4.2.1 Togstreita milli verðs og velferðar í framleiðslu  

Í ljósi tengsla kaupgetu og vöruvals voru áhyggjur evrópskra neytenda af verðlagi matvara 

eftir seinni heimstyrjöldina skiljanlegar þegar litið er til þess hlutfalls launa sem nota þurfti 

í nauðsynjar. Í kringum 1950 var eðlilegt að fólk eyddi 1/5–1/3 af launum sínum í 

matvörur í Evrópu. Nú eyða evrópskir neytendur mun minni hluta launa sinna í 

matarinnkaup eða allt niður í 10% (Appleby, 2005).   

Kröfur neytenda um lægra vöruverð, ásamt pólitískum ákvörðunum tengdum þeim, eru 

einir áhrifamestu þættirnir í verðþróun á búvörum. Til að mæta kröfum um lágt vöruverð 

hafa bændur þurft að lágmarka kostnað á búum sínum og þannig hefur lágt vöruverð og 

framleiðslukostnaður orðið að markaðsdrifnu fyrirbæri. Þessum þrýstingi um lágt vöruverð 

búvara er oftast ekki persónulega beint að bændum heldur eru kröfurnar um slíkt almenns 

eðlis og eiga í rauninni við um allar tegundir vara. En jafnframt hefur verið bent á að það 

sé eðlilegt að bændur reyni eftir megni að framleiða þá vöru sem markaðurinn kalli eftir 

(Appleby, 2005; Ólafur R. Dýrmundsson, 2011). Nú eru afköst í landbúnaði orðin margfalt 

meiri en þau voru fyrir hálfri öld. Eitt dæmi um þessi auknu afköst má finna í 

kjúklingaeldi, en fyrir hálfri öld tók það um 13 vikur að ala einn kjúkling í sláturstærð og 

kostnaður var þá á núvirði um 50 dollarar (um 6.400 kr.). Vaxtarhraði kjúklinga hefur 

aukist umtalsvert með kynbótaræktun síðustu ára og í dag tekur það einungis sex vikur að 

ala kjúkling til slátrunar og kostnaðurinn er um það bil 3 dollarar (um 380 kr.) (Appelby, 

2005).  

Til eru bæði þrýstihópar og fræðimenn sem halda því fram að aukin afköst afurða- og 

iðnaðarbúskapar hafi neikvæð áhrif á lífsgæði og heilsu búfjár (Dýraverndarsamband 

Íslands, á.á.; Waldau, 2011; Wilkie, 2010). Í rannsókn Saja (2012) um siðferði og 

réttlætingu á neyslu búvara metur rannsakandinn áhrifahlutföll stærðar og líftíma búfjár, 

ásamt lífaldri neytenda og átmagni þeirra yfir ævina. Tekin voru dæmi líkt og meðalneysla 

kjúklings hjá manneskju sem nær 70 ára aldri til jafns við neyslu á nautakjöti. Dæmi: Lifi 

maður 70 ár, þá neytir hann 2450 kjúklinga sem er sambærilegt og neysla á 15 nautum. Í 

umræðunni um velferð dýra segist Saja sakna þess að tekið sé tillit til lífþunga og líftíma 

dýranna. Saja setur fram það sjónarmið að ef fólk vilji minnka þjáningar búfjár skuli það 

velja kjöt af stóru dýri því að meiri þungi dýrs metti fleiri munna og færri dýr þjáist (Saja, 

2012).  
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Vegna ólíkra þarfa og krafna neytenda í vestrænum ríkjum hafa orðið til nokkur 

framleiðslukerfi sem hafa ólíka verðmiða þar sem til að mynda hefðbundið framleiddar 

búfjárafurðir eru ódýrari en lífrænt framleiddar. Neytendur er þannig látnir velja með 

buddunni á milli ólíkra framleiðsluhátta og  hefur fólk tilhneigingu til þess að fría sig 

ábyrgð gagnvart óþægilegum hlutum eins og aðstæðum dýra í verksmiðjubúum. Fólk 

bendir á aðra og segir hann/hún gerir þetta og þá geri ég eins og þannig er samviskan 

friðuð (Singer, 1997).  

Kröfur um lægra búvöruverð leiða til  

hagræðingar í faginu sem samkvæmt 

McInerney (1998) bitnar að endingu á 

skepnunum eins og sýnt er á mynd 2.  

Myndin sýnir hvernig lífsgæðum búfjár 

fer hnignandi eftir því sem kröfur um  

framleiðni aukast, það er að segja hagnað 

af hverju dýri. Í punkti A er engin 

framleiðsla búfjárafurða og lifir skepnan við 

ákveðin lífsgæði án aðkomu mannsins. Við 

punkt B (og C) er skynjuð velferð „e. perceived welfare“ í framleiðslu (e. productivity) 

hærri en við punkt A þar sem er engin framleiðsla. Eftir því sem framleiðslan eykst 

umfram punkt C minnka lífsgæði dýrsins og í punkti D og E er framleiðslan farin að hafa 

verulega neikvæð áhrif á velferð þeirra. Eftir að punkti E er náð fer neikvæð áhrif velferðar 

að draga úr hagnaði framleiðslunnar (McInerney, 1998).  

Markaðsnálgun í landbúnaði hugar lítið að aðbúnaði búfjár, þar sem aukinni velferð 

eldisdýra fylgir oft hækkun á framleiðslukostnaði. Sú hækkun getur talist til óþæginda fyrir 

þá sem ekki hafa áhuga á dýravelferð, á meðan fylgjendur aukinnar dýravelferðar eru á 

öðru máli (Torfi Jóhannesson, 2009). Margir íslenskir bændur eru taldir vera í erfiðri stöðu 

til að mæta kröfum um bættan aðbúnað og aukna velferð búfjár vegna bágrar 

efnahagsstöðu (Sigurgeir Þorgeirsson, Erna Bjarnadóttir & Þórarinn Egill Sveinsson, 

2004). Samkvæmt nýlegri rannsókn á aðbúnaði nautgripa í íslenskum fjósum var hann 

almennt undir viðmiðum (Anna Lóa Sveinsdóttir, Þóroddur Sveinsson & Snorri 

Sigurðsson, 2010).  

Mynd 2. Tengsl framleiðslu og hagnaðar á 

velferð búfjár (McInerney, 1998). 
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4.3 Viðhorf til velferðar og kauphegðun 

Niðurstöður stórrar evrópskrar rannsóknar á tengslum viðhorfs neytenda gagnvart velferð 

dýra og kauphegðunar sýndu að neytendum er almennt umhugað um velferð dýra og þeir 

vilja gjarnan greiða meira fyrir vöru þar sem gætt hefur verið að dýravelferð við 

framleiðsluna. Raunveruleikinn er hins vegar annar þegar kemur að innkaupunum, því að 

ódýrustu vörunar verða oftast fyrir valinu þegar neytendur versla (Harper & Henson, 

2001). Úr öðrum rannsóknum hafa fengist sambærilegar niðurstöður (Appleby, 2005; 

María, 2006). Harper og Henson (2001) bentu á að þetta þýði ekki að neytendum sé sama 

um dýravelferð heldur töldu þeir að um væri að kenna skorti á fræðslu um málefnið. Oftar 

en ekki tengdu þátttakendur dýravelferð við aðra þætti en sjálfa velferð dýranna, þætti eins 

og fæðuöryggi, gæði og heilbrigði. Þannig legðu þeir að jöfnu dýravelferð og gæði 

matvara. Aðrar rannsóknir sýna að neytendur vita lítið um raunverulegan aðbúnað dýra í 

nútímalandbúnaði og til þess að þeir gætu verslað meðvitað þyrfti að auka fræðslu 

(Drescher, Jonge, Goddard, & Herzfeld, 2012; Schröder & McEachern, 2004). Flestir 

neytendur fá upplýsingar um landbúnað og aðbúnað búfjár í gegnum fjölmiðla, auglýsingar 

og heimildaþætti (Harper & Henson, 2001; María, 2006).  

Viðhorfskönnun sem gerð var í Flandershéraði í Belgíu árið 2006 á skoðunum bænda og 

almennings á velferð búfjár sýnir að þessir tveir hagsmunahópar hafa ólíka sýn á hvað 

velferð í búfjárhaldi feli í sér (Vanhonacker, Verbeke, Van Poucke & Tuyttens, 2008). 

Almenningur taldi að aðbúnaður búfjár í nútímabúfjárhaldi væri óviðunandi og velferð 

þeirra ábótavant. Bændur aftur á móti töldu aðbúnaðinn góðan og velferð dýranna 

ásættanlega. Helsti ágreiningurinn lá í því hvort náttúrulegu atferli dýranna væri fullnægt 

eður ei. Frá sjónarhóli bænda fólst velferð búfjár í góðum vexti og góðu fóðri, en 

almenningur lagði að auki áherslu á frelsi til hreyfingar og að dýrin gætu sinnt sínum 

náttúrulegu þörfum (Vanhonacker, o.fl., 2008).  

Í rannsókn á viðhorfi íslenskra neytenda til landbúnaðarafurða voru tengsl á milli viðhorfs 

og kjötneyslu könnuð. Niðurstöður sýndu að gæði væri sá þáttur er skipti íslenska 

neytendur mestu máli við innkaup á kjöti. Jafnframt töldu 62% svarenda að íslenskar 

búfjárafurðir væru meiri gæðavörur en þær erlendu (Snædís Anna Þórhallsdóttir, 2012). Í 

rannsókn Norðurlandaráðs (2003) á viðhorfi Íslendinga til vörumerkinga kom fram að 

einungis 39% landsmanna töldu mikilvægt að vörumerkingar innihéldu siðrænar 
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upplýsingar um vöruna. Slíkar upplýsingar skipta miklu máli fyrir nágrannaþjóðir okkar og 

töldu á sama tíma til dæmis um 78% Svía slíkar upplýsingar mikilvægar (Norðurlandaráð, 

2003). Aðrar rannsóknir sýna að Íslendingar sem ekki hafa búið erlendis hafa ekki mótaða 

skoðun á siðrænum málefnum tengdum framleiðsluháttum búfjárafurða og treysta 

yfirvöldum til þess að gæta hagsmuna dýranna (Bryndís Hreiðarsdóttir, 2012; Þórunn 

Edwald, 2006).  

Fødevareøkonomisk Institut (FOI) í Danmörku fjallaði um búfjárhald út frá lagalegu 

sjónarhorni þar sem spurt var hvort og hvernig dýravelferðarlög geti haft áhrif á velferð 

dýra (Christensen, Jensen, Hansen & Sandøe, 2009). Frá sjöunda áratugnum hafa 

rannsóknir í Norður-Evrópu á velferð búfjár haft áhrif á skilgreiningu lágmarksþarfa og 

krafna í lagasetningu. Þrátt fyrir það tryggja lögin ekki alltaf þær lágmarkskröfur sem 

almenningur eða stjórnmálamenn vilja fyrir málaflokkinn og ber á því að eftirlit og 

framfylgni laganna sé ófullnægjandi. Dýravelferðarlög hafa þó aukið markaðseftirspurn 

eftir vörum frá dýrum sem búa við betri kjör en lög kveða á um. Dæmi um það eru egg frá 

frjálsum hænum (Christensen o.fl., 2009). Höfundar FOI-skýrslunnar telja mikilvægt að 

kanna fjárhagslegan bakgrunn landbúnaðar og kortleggja getu framleiðenda til breytinga í 

átt að meiri dýravelferð. Ólíklegt sé að markaðslögmálið eitt og sér geti stýrt ferðinni því 

að aukin velferð muni hafa áhrif á vöruverðið (Christensen o.fl., 2009). Þar koma 

skýrsluhöfundar að rót vandans, sem er ólík sýn almennings (neytenda) og framleiðenda á 

það hvað sé nægilega mikil og góð dýravelferð. Ágreiningurinn liggur einna helst í því 

hvernig velferð er skilgreind og því að aukinni velferð fylgir aukinn kostnaður sem fer út í 

vöruverðið. Hver á að borga hann?  

4.3.1 Ráðandi áhrif verðlags  

Eins og fram hefur komið er verð ráðandi þáttur í vali neytenda á vörum. Rannsóknarteymi 

þeirra Dreschers, Jonge, Goddards og Herzfelds (2012) birti niðurstöður úr kanadískri 

viðhorfskönnun á verslunarhegðun neytenda. Við kaup á kjötvörum hugsaði fólk fyrst og 

fremst út frá verði vörunnar. Aldur, fjölskyldustærð og menntunarstig höfðu áhrif á kaup á 

kjöti. Eldra fólk, litlar fjölskyldur og menntaðra fólk var líklegra en aðrir til þess að kaupa 

ferskt kjöt. Yngri einstaklingar, með stærri fjölskyldur og lágt menntunarstig voru þeir sem 

völdu frekar unnar kjötvörur. Fjárhagur hafði greinileg áhrif á kauphegðunina. Jafnframt 

var kannað traust neytenda til framleiðslukerfisins og þeir neytendur sem sýndu mest traust 
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til framleiðenda voru líklegri til þess að eyða meira fé í unnar kjötvörur (Drescher o.fl., 

2012). 

Lífstíll, hollusta og heilbrigði hefur einnig áhrif á kaupahegðunina. Lýðheilsustöð Íslands 

gerði viðamikla könnun á mataræði Íslendinga árið 2002. Niðurstöður könnunarinnar 

sýndu meðal annars að neytendur fara eftir ráðleggingum fagaðila um heilsusamlegt 

mataræði og að fuglakjöt, kjúklingur í þessu tilviki, var sú kjöttegund sem þætti 

heilsusamlegust (Laufey Steingrímsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir, & Anna Sigríður 

Ólafsdóttir, 2002). Lífstíll hefur þau áhrif að neytendur velja frekar vörur sem taldar eru 

hafa jákvæð áhrif á heilbrigði þeirra og það hefur bein áhrif á vöruval búfjárafurða. 

Þrátt fyrir skoðanir almennings á mikilvægi velferð búfjár og heilbrigðs lífsstíls er 

tilhneiging hjá fólki að kaupa ódýrar matvörur. Þessi munur á milli skoðana og 

raunverulegrar hegðunar sýnir ákveðna tvöfeldni hjá almenningi. Appleby (2005) telur að 

með einungis örlítilli hækkun á vöruverði búfjárafurða væri hægt að bæta aðbúnað 

skepnanna til muna. En hann bendir ennfremur á að slík aðgerð, verðhækkun búvara, sé 

undir samfélaginu komin. Samfélagið í heild sinni þurfi að takast á við siðferðisleg mál í 

tengslum við verðlag andspænis aðbúnaði og velferð búfjár (Appleby, 2005; Ólafur R. 

Dýrmundsson, 2011). 

4.4 Samantekt 

Hraðar samfélagsbreytingar urðu á fyrri hluta 20. aldar á Íslandi með gríðarlegri 

fólksfjölgun í þéttbýli. Með þessari þróun fjölgaði kaupendum matvæla og neytendur urðu 

hagsmunahópur í samfélaginu. Árekstrar milli neytenda og bænda fóru að gera vart við sig 

á fimmta áratugnum vegna dýrtíðar og 1953 voru Neytandasamtök Reykjavíkur stofnuð.   

Bændasamtökin eru samtök hagsmunaaðila í landbúnaði og eiga rætur allt aftur til 1837 en 

starfsemin efldist mikið upp úr 1900 með hröðum breytingum í greininni. Ágreiningur 

milli neytenda og bænda hefur verið til staðar allar götur síðan á fimmta áratugnum og 

bæði samtökin verið virk í hagsmunabaráttu. Afurðasölulögin voru sett 1934 til verndunar 

innlendri framleiðslu og 1943 voru svo teknar upp niðurgreiðslur ríkisins á búvörum til að 

koma til móts við neytendur.  
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Neyslu- og kaupvenjur Íslendinga hafa tekið stakkaskiptum á þessum tíma og 

heilsusjónarmið hafa átt stöðugt stærri þátt í að móta innkaup og mataræði. Verslanir hafa 

einnig gjörbreyst og litlar hverfisverslanir vikið fyrir stórmörkuðum. Þó gætir í dag 

þróunar í átt til lítilla sérverslana, gjarnan með heilsufæði eða rekjanlegar afurðir frá litlum 

býlum. Mikilvægt er fyrir framleiðendur að þekkja til hegðunar neytenda, sem mótast bæði 

af efnahag og stöðu neytandans.  

Kröfur neytenda um lægra vöruverð hafa valdið því að bændur hafa þurft að lágmarka 

kostnað í framleiðslunni. Aukin afköst í landbúnaði, verksmiðjubúskapur, getur haft 

neikvæð áhrif á lífsgæði og heilsu búfjár. Vegna ólíkra krafna neytenda í vestrænum 

ríkjum hefur framboð mismunandi afurða aukist og geta neytendur í auknum mæli valið að 

borga meira fyrir til dæmis lífræna vöru og mannúðlega. Íslenskir bændur eru taldir vera í 

erfiðri, fjárhagslegri, stöðu til að mæta auknum kröfum um dýravelferð. 

Í dag er komin upp ákveðin þversögn í neytendamálum hvað varðar dýravelferð vegna þess 

að neytendur vilja annars vegar borga sem minnst fyrir vöruna og stöðugur þrýstingur frá 

neytendum frá því eftir stríð hefur valdið því að bændur hafa þurft að ná 

framleiðslukostnaði niður. Á hinn bóginn er meirihluti neytenda fylgjandi góðri meðferð á 

dýrum. Einn höfuðvandinn í þessu máli liggur svo í ólíkri sýn neytenda og bænda á því 

hvað telst nægjanlega mikil dýravelferð. 

Íslenskir neytendur virðast enn vera eftirbátar neytenda í nágrannalöndunum hvað varðar 

áhuga á dýravelferð í matvælaframleiðslu. Enn þeir til dæmis leggja sjálfkrafa að jöfnu 

gæði matvara og innlendan uppruna þeirra og hafa minni áhuga á öruggum merkingum á 

matvælum um dýravelferð. Þó má nú um stundir sjá merki um stöðuga aukningu í 

viðskiptum við framleiðendur sem bjóða upp á bætta velferð á borð við Litlu gulu hænuna 

og sölu á eggjum úr frjálsum hænum eða viðskiptum beint við bónda þar sem rekjanleiki 

afurðanna skiptir höfuðmáli.  

Verð hefur mikil áhrif á innkaup fólks og eru innkaup greinilega tekjutengd. Þau eru einnig 

í samhengi við aldur neytenda og menntun þeirra, til dæmis kaupir betur menntað fólk 

frekar ferska kjötvöru en unna. Einnig hefur íslensk könnun sýnt að neytendur fara 

heilmikið eftir leiðbeiningum um hollustu.  



43 

5 Aðferðir og gögn  

5.1 Nálgun fyrirbærafræði og eigindlegra 
aðferða 

Rannsóknin er unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð félagsvísinda. Megingögn sem 

unnið var með eru níu hálfstöðluð viðtöl sem tekin voru við 11 einstaklinga. Einnig var 

unnið með kynningar- og fræðsluefni frá hagsmunaaðilum í framleiðslu og sölu á 

landbúnaðarafurðum. Greining á birtingarmynd kynningarefnis íslensks landbúnaðar var 

hugsuð sem stuðningur við greiningu á viðtölunum, sem áhrifaþáttur á viðhorf til 

búfjárhalds í íslenskum landbúnaði og kauphegðun neytenda. 

Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á reynslu, viðhorf, túlkun og framsetningu 

einstaklinga og hópa. Skilningur fólks á fyrirbærum er rannsakaður og skýrður með 

gagnaöflun í formi viðtala og vettvangsathugana. Grunnur aðferðafræðinnar er að kanna 

hver sé upplifun fólks á aðstæðum sínum og umhverfi í síbreytilegum veruleika, þar sem 

túlkunin er háð breytileikanum (Berg, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009).   

Rannsóknin er unnin út frá forsendum fyrirbærafræðinnar
2
 þar sem rannsakandinn leggur 

sig fram við að skilja reynslu og upplifun annars fólks (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Wolcott, 2009). Fyrirbærafræðin gengur út frá því að veruleikinn sé félagsleg sköpun, lögð 

er áhersla á daglegt líf viðmælandans og undirliggjandi merkingu eða kjarna í upplifunum 

og reynslu. Aðferðafræði fyrirbærafræðinnar felst því í söfnun gagna sem gefa innsýn í 

hugarheim fólks (Berg, 2009; Creswell, 1998; Kvale & Brinkmann, 2009). 

                                                 

2
 Fyrirbærafræðin er byggð á hugmyndum heimspekingsins Edmunds Husserl (1859–1938), heimspekistefna 

sem leggur áherslu á að skilja hvernig veröldin birtist einstaklingnum beint og milliliðalaust. Husserl byggði 

hugmyndir sínar að hluta til á fræðum Immanuels Kant (1724-1804) en einnig á kenningum heimspekingsins 

Georgs Hegel (1770-1832). Husserl taldi vestræna vísindamenn hafa tilhneigingu til að beita rökfærslum í 

leit að sannleika án aðkomu huglægra upplifana (Björn Þorsteinsson, 2009). Fyrirbærafræðin skapar þannig 

aðstæður fyrir hlutlægar rannsóknir á huglægu viðfangsefni. Þessi nálgun var einnig notuð af vísindamönnum 

fyrri alda án þess að þeir hafi skilgreint fræðin sérstaklega líkt og Husserl gerði (Björn Þorsteinsson, 2009; 

John Cottingham o.fl., 1984).  
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Í félagsfræðinni er þessi aðferðafræðilega nálgun byggð á kenningu um táknbundin 

samskipti (e. symbolic interactionism), sem beinir athygli að samskiptum fólks og því að 

atferli einstaklinga sé byggt á merkingu sem þeir leggja í ákveðið fyrirbæri. Sjónarhorn 

þátttakanda í rannsóknum er í fyrirrúmi og rannsakanda er ætlað að segja frá reynslu og 

viðhorfum þeirra (Creswell, 1998).  

5.2 Kynningarefni: Afurðastöðvar og 
Bændablaðið 

Í rannsókninni er greining á kynningarefni hagsmunaaðila í framleiðslu og sölu 

landbúnaðarafurða notuð til að fá innsýn í ytri áhrifaþætti sem koma við sögu í mótun 

þekkingar og viðhorfa  neytenda á velferð búfjár í íslenskum landbúnaði. Við greiningu á 

kynningarefni fagsins er notast við orðræðugreiningu, til að greina hvernig hagsmunaaðilar 

velja að birtast neytendum. Orðræðugreiningu á kynningarefni afurðastöðva í kjöt- og 

mjólkurvinnslu, er ætlað að sýna hver sé hin undirliggjandi merking texta og mynda út frá 

hagsmunatengslum þeirra sem ráða framsetningu á efninu (Wetherell, Taylor & Yates, 

2001). Öll samskipti eru síbreytileg og byggjast á einhvers konar tungumáli, formlegu sem 

óformlegu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006; Wetherell, Taylor & Yates, 2001). Það 

kynningarefni sem notað var í rannsókninni var greint lið fyrir lið, myndir og texti en 

einnig það sem látið var ósagt. Leitað var eftir  þrástefi (endurtekningum) í 

kynningarefninu.   

Auk greiningar á heimasíðum afurðastöðva og sölusamtaka á tímabilinu 2011-2015, var 

þróun umfjöllunar um velferð búfjár greind í skrifum Bændablaðsins, „málgagni bænda og 

landsbyggðar“ (Bændablaðið, 2015). Áherslan var á tíðni umfjöllunar um velferð búfjár í 

íslenskum landbúnaði á tímabilinu 2007–2014 ásamt einfaldri innihaldsgreiningu á efni 

umfjöllunarinnar.  

5.3 Viðtalsrannsókn 

Við val á viðtölum sem aðferð við gagnaöflun er leitast við að ná fram viðhorfi og upplifun 

einstaklinga. Í rannsókninni er leitast við að greina merkingu hugtaksins velferð búfjár í 

íslenskum landbúnaði út frá viðtölum við íslenska neytendur og hvaða þættir hafa áhrif á 

innkaupahegðun þeirra. Reynt var að kafa dýpra í hvað lægi að baki orðum og athöfnum. 

Ítarleg viðtöl eru aðferð sem getur opnað leið inn í raunverulegan heim viðmælenda, þar 
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sem og skyggnst er á bak við tjöldin (Kvale & Brinkmann, 2009), til að auka skilning á því 

hver sé raunveruleg ástæða fyrir vali búvara.  

Notast var við hálfstöðluð viðtöl. Sú viðtalstækni býður upp á það að láta viðmælandann 

stýra umræðunum innan ákveðinna settra marka. Hálfstöðluð viðtöl hafa sömu 

uppbyggingu og önnur viðtöl: byrjað er á auðveldum spurningum og samtalið svo látið 

þróast innan marka viðfangsefnisins. Framhaldsspurningar spinnast í kjölfarið innan þess 

ramma sem rannsakandinn hefur sett sér. Mikilvægt er að fylgja eftir vísbendingum um 

viðhorf og/eða hálfsagða hluti (Berg, 2009).   

5.3.1 Val á viðmælendum 

Við val á þátttakendum í viðtöl var leitast við að ná breytileika varðandi aldur, kyn og 

þjóðfélagsstöðu. Valið fór þannig fram að einstaklingar sem rannsakandinn þekkti voru 

beðnir um að benda á viðmælanda sem rannsakandi þekkti ekki. Reynt var að miða við að 

viðmælendur byggju í 100 km radíus út frá miðborg Reykjavíkur. Ástæða afmörkunar á 

fjarlægð frá miðborg Reykjavíkur var vegna ferðakostnaðar. Lágmarksaldur þátttakenda 

var 18 ár og leitað var að viðmælendum sem væru virkir í húshaldi á sínu heimili, við 

innkaup á mat og matargerð. Sneitt var hjá viðmælendum sem höfðu augljósa 

hagsmunatengingu við íslenskan landbúnað. Einn viðmælendanna, Keli, var valinn inn til 

viðtals þrátt fyrir tengsl hans við landbúnað.  

Til að komast í tengsl við mögulega viðmælendur var notast við tvær leiðir, rafrænt bréf og  

símhringingu. Efnistök og ástæður rannsóknar voru skýrt settar fram bæði í bréfi og 

símtali. Rafrænt bréf skilaði engum árangri og allir sem veittu viðtöl hafði verið haft 

samband við í gegnum síma eða augliti til auglitis. 

5.3.2 Þátttakendur og framkvæmd viðtala 

Þau sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni áttu það sameiginlegt að vera neytendur, 

kaupa inn og halda heimili. Hins vegar komu þau úr mismunandi stéttum þjóðfélagsins, 

þegar horft er til menntunar, starfa og efnahagsstöðu, og voru á misjöfnum aldri (sjá töflu 

1). Rannsakandi var málkunnugur einum viðmælenda fyrir töku viðtalanna. Til að gæta 

trúnaðar við þátttakendur var nöfnum þeirra breytt við framsetningu á viðtalsgögnum og 

hugað að því ekki væri hægt að tengja þá við ákveðna staði.  
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Alls voru tekin 11 viðtöl í tengslum við rannsóknina, en eitt viðtal misfórst við yfirfærslu 

frá diktafóni í tölvu og einn viðmælandi hafði samband við rannsakanda og baðst undan 

þátttöku. Að endingu voru því níu viðtöl við 11 viðmælendur, sex karlmenn og fimm 

konur, tekin til greiningar. Sjö af níu viðtölum voru einstaklingsviðtöl og í tveimur 

viðtölum voru tveir viðmælendur til svara, hjón og tveir karlmenn með búsetu á sama stað.   

Flest viðtalanna voru tekin árið 2012, eitt haustið 2011 og eitt vorið 2013. Viðtölin voru öll 

tekin heima hjá viðmælendunum og með góðfúslegu leyfi þeirra. Þátttakendurnir fengu 

afhent skjal þess efnis að nafnleyndar væri gætt. Lengd viðtala varði frá tæpri einni 

klukkustund upp í rúmlega tvær klukkustundir. Allt eftir nálgun og umfjöllun 

viðmælendanna um heimilishald sitt og viðfangsefnið íslenskan landbúnað og velferð 

búfjár.  

Í töflu 1 má finna valdar bakgrunnsupplýsingar um viðmælendurna og í viðauka 1 er að 

finna fleiri upplýsingar úr vettvangsnótum.  

 

Tafla 1. Bakgrunnur og aðstæður viðmælenda 

 

  

Þátt-

takendur 

Aldur Alin 

upp í: 

Fóru í 

sveit sem 

börn 

Nám Hjúskapar-

staða 

Fjölskyldu-

stærð 

/mynstur 

Gælu-

dýr 

Staða 

Sigga 20+ sveit - stúdent sambúð barnlaus ekkert nemi 

Þóra 25+ sveit - grunnskóli sambúð 1 barn í 

leiksk. 

ekkert afgr./nemi 

Tóti 40+ sveit - háskólapr. giftur 2 unglingar ekkert verslun-

arstj. 

Jón 50+ þéttb. já grunnskóli giftur uppkomin 

börn 

ekkert öryrki 

Benni 35+ þéttb. nei grunnskóli einhleypur barnlaus ekkert öryrki 

Stebbi 65+ borg nei iðnpróf giftur uppkomin 

börn 

ekkert eftirlaun 

Erla 65+ sveit - háskólapr. gift uppkomin 

börn 

ekkert kennari 

Jói 65+ þéttb. nei iðnpróf giftur uppkomin 

börn 

ekkert eftirlaun, 

rafvirki 

Kata 25+ þéttb. já stúdent einhleyp barnlaus hundur búðarstarf/

nemi 

Íris 35+ borg já háskólapr. gift unglingur hundar hjúkrun 

Keli 50 + þéttb. nei grunnskóli sambúð unglingur köttur sjálfstæður 
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5.3.3 Spurningarammi viðtala 

Í viðtölunum var stuðst við eftirfarandi spurningaramma, sem deilt er upp í sex þætti:  

1. þáttur. 

Segðu mér frá þér, hver ertu, hvaðan o.s.frv.? Hvernig er húshald á þínu heimili, t.d. 

matarinnkaup og eldamennska? 

 1. Bakgrunnsupplýsingar.  

 2. Dagleg matarinnkaup – innkaup fyrir matarboð – innkaup fyrir hátíðir. 

2. þáttur.  

Hvað skiptir þig mestu máli þegar þú kaupir landbúnaðarvörur til neyslu?  

 Venjur og siðir, lærð og áunnin hegðun. 

3. þáttur. 

Ef við færum okkur yfir í hugtakið velferð, hver er þinn skilningur á því hugtaki?  

4. þáttur. 

Ef við tengjum saman velferð og búfé, hvað sérðu þá fyrir þér? 

5. þáttur.  

Hver er þín upplifun af opinberri umræðu sem fer fram um landbúnað og 

landbúnaðarvörur? 

Ef engin þá er komið með spurninguna: geturðu útskýrt nánar fyrir mér af hverju? 

6. þáttur. 

Eitthvað annað sem þú vilt koma að í lokin? 

Viðmælendur gátu sagt frjálst frá upplifunum sínum út frá þessum spurningaramma. Í 

fyrsta hluta viðtalsins fengust bakgrunnsupplýsingarnar sem staðsetja viðmælendur í 

samfélagsgerðinni og geta haft áhrif á viðhorf þeirra. Auk bakgrunnsupplýsinga var aflað 

upplýsinga um kauphegðun við matarinnkaup í þætti 1. Að loknum fyrsta hluta var farið 

yfir í sérhæfðari spurningu um hvað skipti viðmælandann helst máli við kaup á 

búfjárafurðum. Hér var verið að kafa dýpra í kauphegðun og gildi sem hafa áhrif á hana, 

t.d. viðhorf til velferðar búfjár. Ferlarnir í þáttum tvö, þrjú og fjögur eru í öfugri röð og er 

það gert til að forðast leiðandi spurningar. Dæmi um þetta er að viðmælandi segir hvað 

hann eða hún vilji og/eða geti keypt í matinn í þætti 2 og síðan er kannaður skilningur á 

hugtakinu velferð búfjár í þætti 3 og 4. Í 5. þætti er leitað eftir viðhorfi til opinberrar 

umræðu um landbúnaðarvörur og í 6. þætti er viðmælenda gefinn kostur á að tjá sig frjálst 

um efni sem hann eða hún tengir við rannsóknarefnið.    
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5.3.4 Greining viðtalsgagna  

Afrit af upptökum var vistað inni á tölvu og viðtölin síðan afrituð, orð fyrir orð. 

Heildarupptökutími viðtala var um níu klukkustundir. Skrifaðar blaðsíður vegna afritunar 

viðtala voru rúmlega 500. Fyrsta greining einstakra viðtala hófst strax að þeim loknum og 

síðan fór fram ítarleg greininga að lokinni afritun. Gögnin voru lesin og greind oftsinnis 

þar til ekkert nýtt var að finna í þeim. Allt var greint, þátttakendur, andrúmsloft, málfar, 

þögn, það sem var sagt eða látið ósagt, þagnir og hik.  

Við greiningu á viðtölunum var tveimur aðferðum beitt, grundaðri kenningu og 

orðræðugreiningu. Greining samkvæmt nálgun grundaðrar kenningar felur í sér þrjú  þrep: 

1) opin kóðun,  2) markviss kóðun og 3) öxulkóðun (Strauss, 1987; Kvale og Brinkmann, 

2009). Í fyrstu voru viðtölin greind samkvæmt opinni kóðun, þar sem gögnin voru 

aðgreind í litlar einingar eftir þemum og skýringum sem fundust í þeim. Þegar því var 

lokið hófst markvissari kóðun. Efnið var lesið aftur og greint út frá þeim þemum og/eða 

skýringum sem fundist höfðu við opna kóðun gagnanna. Í fyrstu tveimur þrepum 

greiningar var unnið sjálfstætt með hvert viðtal. Þriðja þrepið, öxulkóðunin, kom til þegar 

öll viðtölin höfðu ítrekað verið lesin í þrepi eitt og tvö. Með öxulkóðun kom samhljómur í 

þemu sem sett voru fram sem niðurstöður viðtalanna.  

Áreiðanleiki rannsókna er ávallt mikilvægur. Þegar talað er um áreiðanleika er átt við 

trúverðugleika niðurstaðna. Kvale og Brinkmann (2009) lýsa því í sex liðum hvernig 

rannsakandinn getur haft áhrif á áreiðanleikann. Þessir sex liðir eru í fyrsta lagi 

grunnforsendur rannsóknarefnis og rökfærsla rannsóknarspurninga. Í öðru lagi er 

uppbygging rannsóknar, það er aðferðafræðin. Í þriðja lagi er gagnaöflunin sjálf, í þessari 

rannsókn viðtöl og greining á kynningarefni. Í viðtölum skiptir traust, trúnaður, heiðarleiki 

og sanngirni rannsakandans gagnvart þátttakendum miklu máli. Fjórði liðurinn er fyrsta 

meðferð gagnanna og afritunin. En það skiptir miklu máli að fá allt með sem kom fram í 

viðtölunum, að öll frásögn þátttakandans með sínum séreinkennum komist til skila. Fimmti 

liðurinn er greining gagnanna, skráning þema og flokkun. Sjötti liðurinn er birting skýrslu, 

niðurstaðna, sem svo eru sannreyndar af lesendum (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Rannsóknartíminn spannaði fjögur ár, frá því að fyrsta viðtalið var tekið, haust 2011, þar til 

lokafrágangur og greining gagna var að fullu unnin, haust 2015. Á þessum tíma urðu 

miklar breytingar í umfjöllunum um aðbúnað og velferð búfjár og þá helst í tengslum við 

gildistöku nýrra laga um velferð dýra (lög um velferð dýra nr. 55/2013) sem tóku gildi 
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áramótin 2013-14 og í kjölfarið fylgdu nýjar reglugerðir um aðbúnað búfjár veturinn 2014-

15. Greining á gögnum var sífellt í vinnslu á þessu tímabili sem gaf rannsakanda tækifæri á 

því að skoða vel viðhorf viðmælendanna á íslenskum landbúnaði og velferð búfjár út frá 

frásögum þeirra í viðtölunum. 

5.4 Samantekt 

Rannsóknin er unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og voru tekin níu hálfstöðluð viðtöl 

við ellefu einstaklinga. Kynningar- og fræðsluefni frá hagsmunaaðilum í framleiðslu og 

söluafurðum var einnig greint til að fá innsýn í ytri áhrifaþætti og var orðræðugreiningu 

beitt til að sjá hvernig þessir hagsmunaaðilar velja að birtast neytendum. Einnig var greind 

þróun umfjöllunar um velferð búfjár í Bændablaðinu með áherslu á bæði tíðni og einfalda 

innihaldsgreiningu. 

Viðmælendur voru valdir tilviljanakennt, þó þannig að breytileiki væri til staðar varðandi 

aldur, kyn og þjóðfélagsstöðu. Gerð var krafa um 18 ára lágmarksaldur. Reynt var að 

útiloka hagsmunatengsl við landbúnað og viðmælendur þurftu að vera virkir í 

heimilishaldi. Spurt var eftir ákveðnum spurningaramma sem bauð þó upp á frjálsræði í 

samræðum og þess gætt í röð spurninganna að þær yrðu ekki leiðandi. Strax var hafist 

handa við að greina viðtölin samkvæmt grundaðir kenningu og orðræðugreiningu. Það 

skiptir meginmáli að vanda vel til verka þar sem áreiðanleiki rannsókna á í hlut. 

Rannsóknartíminn var alls fjögur ár og gafst rannsakanda góður tími til að vinna úr 

viðtalsgögnunum. 
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6 Birtingarmynd hagsmunaaðila 

landbúnaðar  

Kannað var í rannsókninni hvernig ákveðnir hagsmunaaðilar landbúnaðarins velja að 

birtast neytendum út frá megináherslum í kynningarefni. Meðal annars var kannað hvort 

komið væri inn á aðbúnað og velferð búfjár í þessu efni. Greindar voru heimasíður 

afurðastöðva og sölusamtaka, auk eins einkaframleiðanda (Ísfugl). Megnið af greiningunni 

var unnin 2012 og 2013, en bætt við greininguna nýjum kynningarbæklingi frá 

Mjólkursamsölunni sem kom út 2014. Einnig var ákveðið að kanna hvort og hvernig 

velferð búfjár í íslenskum landbúnaði væri tekin til umfjöllunar í málgagni bænda, 

Bændablaðinu. Einföld greining á þróun tíðni umfjöllunar og megináherslum náði yfir 

tímabilið 2007- 2014.  

6.1 Ímyndarsköpun afurðastöðva og 
sölusamtaka 

Markmið greiningar á heimasíðum og í sumum tilvikum einnig kynningarbæklingum 

afurðastöðva, er að gefa innsýn í ytri áhrif sem hjálpað geta til við að skilja  viðhorf 

almennings, eins og þau birtast hjá viðmælendum rannsóknarinnar.   

Hlutverk afurðastöðva er að vinna búfjárafurðir til sölu og neyslu. Íslenskar afurðastöðvar 

má flokka í tvennt: Mjólkur- og kjötvinnsla. Undir þessum tveimur flokkum finnast frávik 

líkt og mjólkurvinnsla lífrænna mjólkurafurða og heimavinnsla kjötafurða. Afurðastöðvar 

teknar til greiningar voru: Arna, Kaupfélag Skagfirðinga (KS), Mjólkursamsalan (MS), 

Norðlenska (GOÐI), Sláturfélag Suðurlands (SS), Sölufélag Austur-Húnvetninga (SAH), 

Sláturfélag Vopnfirðinga, Sláturhúsið á Kópaskeri (Fjallalamb) og Biobú í Reykjavík. 

Einnig voru heimasíður sölusamtakanna Beint frá býli, Svínaræktarfélags Íslands og 

framleiðandans Ísfugls teknar með til greiningar. Allar afurðastöðvarnar sem taldar eru upp 

eru sláturhús, að undanskildum Örnu, MS og Biobúi, sem sérhæfa sig í mjólkurvinnslu, og 

KS sem er með bæði kjöt- og mjólkurvinnslu.  
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6.1.1 Mjólkurvinnsla 

Stærsta mjólkurvinnslufyrirtæki landsins er Mjólkursamsalan (MS) og eiga um 650 bændur 

um land allt hlut í henni (Mjólkursamsalan, á.á). Minni mjólkurvinnslur eru Mjólkursamlag 

Kaupafélags Skagfirðinga (KS), Biobú, sem er mjólkurvinnsla lífrænna 

mjólkurframleiðenda og Arna, sem er minnsta framleiðslueiningin og sérhæfir sig í 

laktósafríum mjólkurafurðum. Arna er staðsett á Bolungarvík og vinnur úr mjólk frá 

vestfirskum bændum. Á heimasíðu KS var einungis að finna heimilisfang og símanúmer á 

undirsíðu Mjólkursamlags KS (Kaupfélag Skagfirðinga, á.á.) og einskorðast greiningin á 

birtingamynd mjólkurvinnsla því við þrjár afurðastöðvar.  

Heimasíður og kynningarefni mjólkurvinnslanna leggja áherslu á að afurðirnar stuðli að 

hollustu og heilbrigði neytenda, eins og fram kemur í slagorði Mjólkursamsölunnar um 

uppbyggingu innri styrks (Mynd 3.). 

Tenging afurðanna við íslenska náttúru og hreinleika hennar gegnir lykilhlutverki í sköpun 

ímyndarinnar um hollustu afurðanna. Mjólkurframleiðandinn Arna útskýrði á heimasíðu 

sinni að það væri nálægðin við náttúruna sem væri einn af kostum fyrirtækisins. Náttúran 

gæfi hverjum þeim kraft sem hana upplifi: 

... Arna kýs þó að líta á smæð sína, og nálægðina við náttúruna, sem kosti sem 

nýtast  henni í daglegu striti. Náttúran gefur kraft; það veit sá sem hefur staðið 

og horft á  sumarsólina setjast við nyrsta punkt Hornstranda eða á toppi Bolafjalls, 

að einn  andardráttur á slíku augnabliki, nýtist manni allt árið. (Arna, á, á.). 

 Í kynningarbæklingi MS frá 2014 er lögð áhersla á hollustu íslensku mjólkurinnar og talað 

um „afurð hreinnar náttúru“ og að metnaður sé lagður í að framleiða „hágæðavörur fyrir 

Mynd 3. Slagorð Mjólkursamsölunnar í október 2014 (Mjólkursamsalan, á.á.).  
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neytendur í sátt við náttúruna og umhverfið.“ (mynd 4). Ástæða hreinleika afurðanna er 

samkvæmt bæklingnum að „Íslenskar kýr nærast á kjarngóðu fóðri enda er landið hreint og 

ómengað.“ (MS, 2014:11). Kunnuglegar myndir af heyrúllum á túni ýta undir ímynd af 

hreinu íslensku fóðri (mynd 4). Í mótsögn við þessar fullyrðingar um „hreint og ómengað“ 

fóður er staðreynd um tvo meginþætti í mjólkurbúskap íslenskra bænda. Sá fyrri er 

áburðargjöf bænda í hefðbundnum búskap og sá seinni uppruni kjarnfóðurs. Allur tilbúinn 

áburður sem íslenskri bændur nota á tún sín í dag er innfluttur og kjarnfóður íslenskra 

mjólkurkúa í hefðbundnum búskap er í 90% tilvika unnið úr innfluttu hráefni (Bústólpi 

ehf., á.á.; Fóðurblandan hf., á.á.; Lífland ehf., á.á.).  

Biobú er eini framleiðandinn sem vinnur úr lífrænum mjólkurafurðum. Í dag eru tvö bú 

sem leggja inn hjá afurðarstöðinni. Á heimasíðu Biobús er jafnvel enn meiri áhersla lögð á 

hollustu afurðanna en hjá MS og Örnu, og er hún tengd við lífrænu framleiðsluna. Biobú 

bendir jafnframt á að lífræn ræktun hafi heildarsýn á vistkerfið og mannúðarsjónarmið í 

Mynd 4. Vörur MS tengdar „hreinni náttúru“ (MS, 2014:10).  
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búfjárhaldi að leiðarljósi. Við framleiðsluna er ekki notaður tilbúinn áburður líkt og í 

hefðbundnum búgreinum, heldur einungis mykja og safnhaugaáburður (molta). Einnig er 

markmið að hafa aðflutt aðföng sem minnst og mynda þannig grunn að sjálfbærni í 

framleiðsluferlinu. Mannúðarsjónarmiðin eru tengd velferð skepnanna og lögð áhersla á að 

þær geti sinnt náttúrulegu atferli sínu, hafi félagsskap, nægt rými og geti notið útiveru allt 

árið (Biobú, 2009.).    

Í samanburði á kynningarefni afurðastöðva sker Biobú sig úr varðandi áherslur á að búa 

skepnum í framleiðslunni góðan aðbúnað svo þær geti sinnt náttúrulegu atferli sínu, til 

dæmis með því að leyfa kálfum að dvelja hjá móður fyrstu dagana eftir burð. Einnig í því 

að kýrnar geti farið út allt árið ef veður leyfi (Biobú, 2009). Hjá hinum afurðastöðvunum 

ríkir þögn um aðbúnað skepnanna. Þrátt fyrir að mikil áhersla sé lögð á gæði íslensks 

landbúnaðar og sjálfbærni þá er hvergi minnsta á líf og heilsu dýranna. Hins vegar er ýtt 

undir ímyndina af hamingjusömum íslenskum kúm á beit á sólríkum sumardegi, með vali á 

mynd fyrir baksíðu  kynningarbæklings MS frá 2014 (mynd 5).    

 

Mynd 5. Kýr úti í haga á baksíðu kynningarbæklings MS frá 2014 (Mjólkursamsalan, 2014). 
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Ofangreind mynd og þögnin um líf og stöðu skepnanna hjá MS, KS og Örnu, þrátt fyrir að 

afurðarstöðvarnar leggi upp með náttúrutengsl afurðanna, er í mótsögn við umræðu um að 

það hafi færst í aukana að bændur sem hafi kýr í lausagöngufjósi, mjaltaþjónafjós, setji þær 

síður út á sumrin (Ásta Sigríður Magnúsdóttir, 2012).  

Heilt yfir eru áherslur afurðastöðvanna allar tengdar því sama: Hollustu mjólkurafurðanna. 

Þrástefið hjá öllum framleiðendunum er hollar og heilbrigðar mjólkurafurðir frá hreinni 

náttúru Íslands. Það er þó einungis Biobú sem kemur með upptalningu á því hvað sé gott 

eða slæmt fyrir náttúruna. Arna og MS færa rök fyrir heilnæmi vörunnar í gegnum einstaka 

náttúru landsins og dugnað bændanna. Að auki setja Arna og KS fram þá stefnu að vilja 

stuðla að aukinni atvinnu með því að framleiða mjólkurafurðir í heimahéraði.  

Ímyndina um hreinar íslenskar afurðir er hægt að styðja að hluta til með því að íslenskar 

kýr neyti íslensks vatns og gróffóðurs og eigi rétt á því samkvæmt lögum að njóta útivistar 

og beitar (lög um velferð dýra nr. 55/2013) í íslenskri náttúru hluta úr sumri. Aðrar 

staðreyndir um aðbúnað, innfluttan áburð og kjarnfóður eru ekki taldar með í 

ímyndarsköpuninni. Mikilvægur þáttur frumframleiðslunnar, kýrin sjálf, líf hennar og 

velferð, fær litla umfjöllun. Biobú er eina fyrirtækið sem fjallar um að skepnan skuli njóta 

tiltekinna lífsgæða.  

6.1.2 Kjötvinnslur 

Sláturhús og kjötvinnslur er nú aðeins að finna á nokkrum stöðum á landinu eftir mikla 

fækkun síðustu áratugi. Árið 2014 voru starfandi í landinu átta sauðfjársláturhús og níu 

stórgripasláturhús (Bændablaðið, 2014). Að auki starfa nokkur sérhæfð sláturhús fyrir 

svína- og alifuglaslátrun.  

Þegar farið var yfir heimasíður ofangreindra kjötvinnsla, haustið 2013, er augljós metnaður 

margra afurðastöðvanna að bjóða gæða afurðir úr íslenskri náttúru. Magn upplýsinga er 

misjafnt á milli heimasíðanna og fer eftir umfangi þeirra. Hjá afurðastöðvum sem gefa 

ítarlegri upplýsingar en bara afurðaverð og símanúmer stjórnenda, er íslensk náttúra og 

gæðaafurðir rauði þráðurinn í kynningarefni til neytenda.   

Heimasíður Sláturfélags Suðurlands (SS) og Norðlenska, haustið 2013, eru frábrugðnar 

öðrum að því leyti að þær gera bæði starfsemi og afurðunum góð skil. Markmið þessara 

fyrirtækja eru skýr, að framleiða gæðaafurðir, vörur sem skara framúr í bragðgæðum eins 
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og lesa má út úr slagorðum þeirra. Slagorð SS er Fremstir fyrir bragðið (Sláturfélag 

Suðurlands, á.á.a) og hjá Norðlenska er það Áreiðanleiki, ferskleiki, bragðgæði og öryggi 

(Norðlenska, á.á.a). Heimasíður annarra afurðastöðva eru mun rýrari að innihaldi, 

stjórnskipan eru lögð fram ásamt markmiðum sem þó hefur ekki alltaf beina tengingu við 

afurðirnar. Dæmi um þetta er slagorð Kaupfélag Skagfirðinga Bakhjarl í heimabyggð 

(Kaupfélag Skagfirðinga, á.á.) og Sláturfélag Vopnfirðinga Þjónusta við bændur og 

neytendur (Sláturfélag Vopnfirðinga, á.á.).   

Afurðastöðvarnar hafa flestar myndir í bakgrunni eða í borða á aðalsíðu af íslenskri 

náttúru. Þetta eru myndir af landslagi eða náttúruperlu á starfssvæði afurðarstöðvanna eða 

af sauðfé úti við (mynd 6).   

Með þessum myndum er sköpuð ímynd af náttúrulegri afurð með vísan í fagra náttúru 

og/eða sauðfé sem gengur um frjálst í íslenskri náttúru á sumrin. Lítið er um að annar 

búfénaður sé sýndur nema sem kjötafurð í neytendapakkningu og umfjöllun tengd við 

Mynd 6. Náttúra og sauðfé á heimasíðu kjötvinnsla (Sláturfélag Suðurlands, á.á.a, Fjallalamb, 

á.á., Sláturfélag Vopnfirðinga, á.á.).  
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gæði, bragð, mataruppskriftir og hollustu. Þannig ríkir þögn um aðbúnað annarra 

búfjárkynja en sauðkindarinnar í lifanda lífi. Kjúklinga- og svínakjötsframleiðendur birtast 

neytendum eingöngu í gegnum uppskriftasíður þar sem bragð og hollusta afurðanna er í 

fyrirrúmi (Ísfugl ehf., á.á., Svínaræktarfélag Íslands, á.á.). 

Sameiginlegt þrástef heimasíðna afurðastöðva í kjötvinnslu er gæði og hreinleiki íslenskrar 

náttúru. Sauðféð er spegill hreinleikans í gegnum heiðarbeitina, „náttúrulega villt“ á beit í 

„hreinni náttúru“ eins og lesa má á heimasíðu SS: „Óvíða fær sauðfé frjálsræði eins og hér 

á Íslandi og getur gengið í hreinni náttúru inn til dala, uppi á fjöllum eða við sjávarsíðuna. 

Þetta einstaka kjöt býr yfir öllum kostum gæðamatvöru þar sem það er náttúrlega villt, 

hollt og ljúffengt“ (Sláturfélag Suðurlands svf., á.á.a).  

Gæði afurða eru margslungnari en bara gæði í formi bragðs í framsetningu 

afurðastöðvanna, því að fyrirtækin draga inn í hugtakið gæði í vinnuferlum og 

umhverfisstefnu. Útkoman allra gæðamarkmiða í framleiðslunni verður gæðaafurð. Hjá 

Sláturfélagi Suðurlands á gæðahugsun að ráða í allri starfseminni: „Í allri starfsemi höfum 

við gæði að leiðarljósi með það að markmiði að gera hvern hlut aðeins einu sinni og gera 

hann rétt“ (Sláturfélag Suðurlands, á.á.b). 

Hjá Norðlenska er ferskleiki einn meginþáttur í gæðastefnu:  

... Kjarni gæðastefnu Norðlenska er Áreiðanleiki, Ferskleiki, Bragðgæði og Öryggi 

... Ferskleiki: Við viljum framleiða gæðavörur úr besta mögulega hráefninu með 

hámarks ferskleika (Norðlenska, á.á.b) 

Eins og komið hefur fram tengja afurðastöðvar í kjötvinnslu við nærsvæði í vali á myndum 

af landslagi og náttúruperlum. Fjallalamb gengur skrefi lengra og býður neytendum upp á 

myndir af býlum sem leggja inn fé til slátrunar og tilgreinir nafn ábúenda. Heilum 

skrokkum fylgir upprunamerking í formi talnaraðar, sem áhugasamir geta slegið inn á 

heimasíðunni og séð frá hvaða bæ kjötið er upprunnið (Fjallalamb, á.á.). Á heimasíðu 

Sölufélags Austur-Húnvetninga (SAH) er að finna merki með áletruninni „Matur úr 

héraði“ (SAH, á.á.) og Kaupfélag Skagfirðinga (KS) leggur áherslu á mikilvægi 

afurðastöðva fyrir atvinnu í heimabyggð (Kaupfélag Skagfirðinga, á.á.).  

Í ímyndasköpun kjötvinnsla er sauðfjárræktin birtingarmyndin, ærnar og lömbin frjáls á 

heiðarlöndum Íslands yfir sumartímann. Þögn um aðbúnað alifugla, eldisnauta, svína og 
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varphæna fyrir slátrun ýtir undir að ímynd búfjárhalds í íslenskum landbúnaði verð í 

gegnum frelsi sauðkindarinnar. Þrátt fyrir þrástef um gæði er hvergi minnst á velferð 

dýranna sem koma til slátrunar. Orðið gæði afurða og velferð dýra er samkvæmt þessu 

tveir ótengdir þættir. Gæðin eru tengd bragði og matvælaöryggi, upplifun og öryggi 

neytenda.  

6.2 Velferð búfjár í efni Bændasamtaka Íslands  

Bændasamtök Íslands (BÍ) er opinber málsvari bændastéttarinnar gagnvart ríkinu og 

hagsmunasamtökum neytenda. Samtökunum er ætlað að tryggja viðunandi lífskjör á meðal 

bænda og koma fram fyrir þeirra hönd (Bændasamtök Íslands, á.á.). Á heimasíðu 

samtakanna er að finna fræðsluefni fyrir þá sem starfa í landbúnaði og almenning í landinu.  

Búgreinasamböndin heyra undir BÍ og er flestum búgreinum gerð skil með hagnýtum 

upplýsingum á vef BÍ (bondi.is), en ítarefni er afar misjafnt innan búgreinanna. 

Upplýsingar um alifugla- og svínarækt eru til að mynda mjög innihaldslitlar miðað við 

hrossa-, nautgripa- og sauðfjárrækt. Við skoðun á heimasíðu Svínaræktarfélags Íslands 

mátti finna fátt annað en greinargóðar mataruppskriftir (Svínaræktarfélag Íslands, á.á.). 

Veturinn 2015 hefur heimasíðu svínaræktarfélags Íslands, svínarækt.is verið lokað og einu 

tengslin við félagið er í gegnum formanninn Hörð Harðarson Laxárdal (Bændasamtök 

Íslands, á.á.). Engin heimasíða er til fyrir Félag eggjabænda eða kjúklingabændur. 

Framleiðendur innan alifugla og svínageirans eru með sínar eigin heimasíður þar sem 

áhersla er lögð á hollustu afurðanna og mataruppskriftir. Á heimasíðu Ísfugls er haft orð á 

því að búskapur með alifugla sé tæknivædd búgrein (Ísfugl, 2005).  

6.2.1 Velferð búfjár í Bændablaðinu 

Málgagn íslenskra bænda og landbúnaðar er Bændablaðið (Bændablaðið, 2015). Blaðið er 

gefið út tvisvar í mánuði og er dreift víða ókeypis, auk þess að vera öllum aðgengilegt á 

netinu, 24. tölublöð á ári. Farið var skipulega í gegnum öll tölublöð Bændablaðsins frá 

2007 til 2014 til að greina þróun í tíðni umfjöllunar um velferð dýra í íslenskum 

landbúnaði og meginefni umræðunnar.  

Í töflu 2 má sjá að á tímabilinu varð aukning í fjölda frétta tengdum velferð og heilbrigði 

búfjár í íslenskum landbúnaði. Umræða um heilbrigði tengdist sjúkdómum í búfé en 

velferð var tengd við aðbúnað, útivist og rekjanleika afurða. Eftir könnun á umræðu 
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Bændablaðsins á þessu átta ára tímabili sést að umfjöllun um velferð tekur stökk í 

Bændablaðinu á árinu 2014, í kjölfar gildistöku nýrra laga um velferð dýra, nr. 55/2013. 

Birtar eru greinar eftir eftirlitsaðila hjá Matvælastofnun (MAST) í öllum tölublöðum 

Bændablaðsins árið 2014. Greinarnar er tengdar nýju lögunum og skyldum stofnunarinnar 

þeim tengdum. Orðið velferð fléttast inn í flestar greinar birtar í Bændablaðinu árið 2014. 

Dæmi um slíka orðræðu þar sem velferð er dregið með inn í umfjöllunarefnið er til að 

mynda í 7. tbl. Bændablaðsins 2014 þá kemur orðið velferð átta sinnum fyrir í blaðinu og í 

einni greininni alls fjórum sinnum (Bændablaðið, 2014, 3.apríl).   

Tafla 2. Yfirlit yfir tölublöð Bændablaðsins sem innihalda málefni tengd velferð búfjár.  

Ár Fjöldi tbl. - 

velferð búfjár 

Helstu málefni sem fjallað var um  

2007 6 tölublöð Neytendur vilja vita hvaðan kjötið kemur, útivist kúa og nautgripa, kvartanir vegna 

illrar meðferðar á dýrum og dýravelferð.  

 

2008 1 tölublað Velferð mjólkurkúa í lausagöngufjósum.  

 

2009 Ekkert  Aðbúnaður og velferð erlendis, ásamt ESB-inngöngu.  

 

2010 4 tölublöð Aðbúnaður kúa, matvörur smáframleiðenda vanmerktar, aðbúnaður búfjár og 

svínarækt.  

 

2011 8 tölublöð Dómsmál vegna vanhalda á skepnum rakið, aðbúnaður hrossa, velferð kúa, 

loðdýrarækt og dýravelferðarumræðan, svínarækt og velferð, herferð gegn 

landbúnaði, ill meðferð á dýrum. 

 

2012 11 tölublöð Búrhænur, dýralæknaþjónustan, óhefðbundin svínarækt, dýraverndarmálum fjölgar 

- yfirdýralæknir, gott svínaeldi, velferð hrossa, nautakjötsframleiðsla.  

 

2013 7 tölublöð Nýr yfirdýralæknir, viðtal. Sjúkdómar og heilbrigði íslenska búfjárstofnsins. 

Beitarmál á afréttum, heimtur af fjöllum og dýrbítar. Greinar um illa meðferð 

dýrum.  

 

2014 17 tölublöð Ný lög um velferð dýra taka gildi 1. janúar 2014. MAST er með pistla í hverju blaði 

sem fjalla um aðbúnað og heilbrigði búfjár. Umfjöllun um lífræna ræktun áberandi.  

Orðið velferð kemur fyrir í flestum greinum tölublaðanna árið 2014.  

Alls: 54 tölublöð   

6.3  Samantekt  

Í efni mjólkurvinnslanna var áhersla lögð að hollustu afurðanna og heilbrigði. Tengt var 

við hreinleika íslenskrar náttúru. Þetta er í nokkurri mótsögn við þær staðreyndir að bæði 

allur tilbúinn áburður sem bændur nota og mest allt kjarnfóður sem kúm er gefið er úr 

innfluttu hráefni nema hjá þeim bændum sem skila inn mjólk til afurðastöðvarinnar 
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Biobús. Það er einnig aðeins Biobú sem fjallar um aðbúnað skepna í sínu efni og leggur 

áherslu á að hann sé góður. Myndefni hinna mjólkurafurðastöðvanna af kúm úti í 

náttúrunni er í mótsögn við umræðu um að sumir kúabændur hleypi þeim í síauknum mæli 

ekki lengur út á sumrin. 

Íslensk náttúra og gæði afurðanna er rauði þráðurinn í kynningarefni kjötafurðastöðva. 

Heimasíður stöðvanna eru misítarlegar og áherslurnar misjafnar. Myndir af íslenskri 

náttúru á starfssvæði stöðvarinnar eru algengar og oft sést sauðfé úti. Lítið er um að annar 

búfénaður sé sýndur nema sem pökkuð afurð, hið frjálsa sauðfé er látið standa sem 

táknmynd fyrir líf allra skepnanna. Fjallalamb býður upp á myndir af einstökum býlum og 

ábúendum á þeim og gengur því lengra í því en hinir að tengja heim í hérað, sem þó er 

nokkuð algengt. Þögn ríkir um aðbúnað alifugla, varphænsna, eldisnauta og svína og 

hugtakið gæði sem er fyrirferðarmikið í efninu tengist fremur bragði, matvælaöryggi og 

upplifun. Á síðum svína- og kjúklingaræktenda er mest um uppskriftir og tal um hollustu 

en lítið sem ekkert um aðstæður dýranna. Á vef Bændasamtakanna er hrossa-, nautgripa- 

og sauðfjárrækt  talsvert fyrirferðarmeiri en upplýsingar um alifugla- og svínarækt.  

Umfjöllun um velferð og heilbrigði búfjár í Bændablaðinu jókst mikið á tímabilinu 2007–

2014, þá sérstaklega árið 2014 í tengslum við nýja löggjöf um velferð dýra.  

 



61 

7 Niðurstöður viðtala 

Greining á  viðtölum við viðmælendurna 11 er lögð fram í þessum kafla. Við öxulkóðun 

gagnanna, þar sem öll viðtölin voru lesin saman og meginþemu þeirra dregin fram, var 

efninu fyrst skipt upp í þrjú meginþemu: 1) Viðhorf til velferðar og aðbúnaðar búfjár; 2) 

áhrif viðhorfa neytenda á kauphegðun; 3) ytri áhrif á viðhorfið. Innan hvers meginþema 

voru síðan greind nokkur undirþemu  (Mynd 7).  

 

Mynd 7. Myndræn uppsetning á meginþemum og undirþemum viðtalanna. 

Í fyrsta meginþemanu eru undirþemun: velferð – virðing og gott atlæti; Velferð og útivist; 

sérstaða sauðfjárræktar; Verksmiðjubúskapur og Traust. Í öðru meginþemanu eru 

undirþemun: Verð, velferð og gæði; hollusta og íslenskt; kynjaskipting innkaupa; bein 

viðskipti við bónda. Í þriðja meginþemanu eru undirþemun: Fjölmiðlar; fræðsla og 

merkingar afurða. Viss skörun og tenging er á milli mismunandi þema líkt og myndræn 

framsetning í formi tannhjóls sýnir, til dæmis getur fræðsla haft áhrif á viðhorf til 

aðbúnaðar og velferðar búfjár og viðhorfið getur síðan haft áhrif á innkaup á 

búfjárafurðum eða kauphegðun. 
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7.1 Viðhorf til velferðar og aðbúnaðar búfjár 

A. Velferð – Virðing og gott atlæti   

Flestir viðmælendur voru sammála um að landbúnaður á Íslandi væri í góðum málum og 

velferð dýranna mikil. Jón og Benni töldu að Íslendingar væru heppnir með flest kjöt sem 

framleitt væri hér á landi og nefndi Jón það „velferðarkjöt“. Jón sagði: „... hvað varðar 

velferðarkjöt ... mér finnst við Íslendingar vera svo heppnir að vera með velferðarkjöt ... “. 

og Benni bætti við „... ef við færum til dæmis út í lífræna framleiðslu á allri matvöru á 

Íslandi ..., þá eigum við Evrópumarkaðinn! ... “.  

Að mati viðmælenda á ávallt að koma vel fram við dýr og sýna þeim virðingu. Bændum 

beri skylda til þess að fara vel með skepnur sínar. Kata benti hins vegar  á að þótt flestir 

telji aðstæður búfjár á Íslandi góðar, þá gætu bændur gert betur „ ... [bændur] hugsa vel um 

dýrin sín eins og þeir voru aldir upp við ... en þeir gætu gengið lengra ... “. 

Sigga og Þóra notuðu báðar samlíkingu við fólk þegar þær töluðu um í hverju góð meðferð 

á dýrum fælist. Samkvæmt Siggu er það að: „ ... sjá til þess að dýrinu líði ekki illa ... ekki 

gera það við dýrin sem maður vill ekki að sé gert við mann sjálfan. ...“  Þóra sagði að sér 

fyndist að það þyrfti að hugsa um dýrin „... eins og maður hugsar um barnið sitt. ...“  Ekki 

voru allir á því að yfirfæra mannréttindi á dýr. Þegar spurt var um  réttindi dýra, þá var 

bent  á að tilgangur búfjárhalds sé að fá afurðir af skepnunum og í því samhengi sé skrýtið 

að tala um réttindi dýra. Þau eigi rétt á góðu fóðri en að öðru leyti sé réttur þeirra lítill enda 

sé tilgangur með búfjárhaldinu sá að sinna þörfum mannsins. Að mati Stebba á að: „ ... ala 

þau upp í góðu yfirlæti og með virðingu ... en þetta er alltaf afurð ... “ 

Viðmælendurnir þrír sem ólust upp í sveit, Sigga, Þóra og Tóti, lögðu áherslu á að fóðrun 

skipti miklu máli í velferð búfjár, sem fæli í sér að skepnum liði ekki illa. Flestir töldu að  

nægt rými og útivist væri lykillinn að velferð dýra. Bent var á að hagræðing í átt að stærri 

einingum, „verksmiðjubúskapur“ eins og Tóti nefndi það, skapaði aðstæður sem ógnuðu 

velferð skepnanna þar sem þær nytu síður útivistar í þannig búskap. Tóti talaði um að: „ ... 

eftir því sem búin stækka ... þá er verri aðbúnaður hjá dýrunum ... “.  Auk skorts á útivist 

var talin hætta á að verr væri hugsað um dýr á stórum, sérhæfðum búum þar sem minni 

tími færi í hvert dýr.  
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Aðbúnaður og velferð íslensks búfjár var talin betri en þekkist erlendis og Íslendingar  

nokkuð heppnir með landbúnaðinn sinn. Jói taldi velferð hafða í hávegum:  „ ...  ég tel að 

íslenskur landbúnaður sé í rauninni í góðum málum að það sé vel hugsað um velferð og 

hún sé í hávegum höfð ... “ og Erla kona hans bætir við „ ... ég held að það sé undantekning 

að farið sé illa með skepnur á Íslandi ... “.   

B. Velferð – Útivist   

Flestum viðmælendunum bar saman um að það væri gott fyrir allar skepnur að fara út, en 

skortur á útivist var talinn vandamál í nútímalandbúnaði með sífellt stærri bú. Ein helsta 

ástæðan fyrir því var talin sú að það væri dýrt að hleypa öllum skepnum út og jafnvel 

óvinnandi vegur vegna fjölda dýra. Jón, eins og fleiri, áleit hagræðingu vega þungt: „ ... þá 

kemur peningahliðin upp og sem sagt ... þá er bara í hagræðingarskyni að þetta er gert 

svona ...“.  

Útivist kúa hafði sérstöðu á meðal viðmælendanna og Íris sagði að sér hefði fundist strax 

sem barn að aldri að eitthvað væri rangt við það að hafa kýr bundnar á básum. Flestir voru 

sammála um að bændur ættu að virða rétt þeirra til útiveru á sumrin. Viðbrögð  við því að 

kúm væri ekki hleypt út á sumrin voru sterk og að mati flestra brot á rétti þeirra, Þóra sagði 

til dæmis að hún teldi slíkt vera „ ... svona brot á mannréttindum fyrir kýr ...“ og Erla líkti 

rétti kúa til útivistar við sumarleyfi barna: „ ... alveg eins og sumarleyfi hjá börnum sem 

eru á leikskóla ... kýrnar eiga að fara út undir ferskt loft ...“.  Viðmælendurnir töldu að 

eftirlitið með því að kýr fari út á sumrin þyrfti að vera skilvirkara svo að bændur kæmust 

ekki upp með að hunsa útivistarrétt þeirra. Viðhorf til nautaeldis var tengt 

mjólkurframleiðslu og höfðu viðmælendur sömu skoðun á útivist nauta og kúa. 

Viðmælendurnir tengdu útivist dýra við bæði líkamlegt og andlegt heilbrigði þeirra, það 

væri gott fyrir skepnur að njóta útivistar og það yki á almenna gleði.  Þóra, sem alin var 

upp á sauðfjárbúi, talaði um góð áhrif útivistar og hreyfingar á burð kinda: „ ... mamma og 

pabbi eru með ... eina kró alltaf opna ... þá sér maður líka muninn á þeim rollum sem fá að 

fara út og hreyfa sig, þær eiga mikið auðveldara með að bera en þær sem kannski labba 

bara fram og til baka í garðanum ...“.  

Góður aðbúnaður innandyra kom ekki í stað útivistar að mati flestra. Keli, sem er eini 

viðmælandinn í búskap, sagði að hann tengdi rými hjá skepnum og útivist við velferð 
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þeirra og þess vegna byði hann sínum hrossum rúmar stíur og vist úti í haga á hverjum degi 

allt árið.  

Þrátt fyrir að útivist væri talin nauðsynlega fyrir öll dýr, þá voru viðmælendur tilbúnir að 

gera undantekningu á kröfum sínum fyrir sumar skepnur og átti þetta sérstaklega við um 

alifugla og svín. Sumir sögðust samt kjósa frekar til dæmis egg úr hænum sem nytu 

útivistar, eins og Jói sem sagði: „ ... ég vil bara egg ... úr ... hænum sem fá að fara út ...“, 

en á öðrum stað í samtali okkar sagði hann reyndar að hann vissi vel að hænur væru aldar 

innandyra. Þegar Keli var spurður hvort hann héldi að aðstæður á íslenskum 

kjúklingabúum væru eitthvað öðruvísi en gerist erlendis, sagði hann : „ ... maður veit aldrei 

prósenturnar af áróðri í þessu [umfjöllun fjölmiðla] ...“ og bætti við „ ... ég held að við 

séum nú ... með nokkuð heppilegan landbúnað, við séum nokkuð laus við verstu dæmin ...“.  

Í umfjöllun um eldi í húsum eða verksmiðjubúskap, þá sagði Stebbi að hann teldi góð og 

þrifaleg hús þar sem skepnurnar væru ekki of þétt vel geta komið í stað útivistar, en hann  

áréttaði að það væri nauðsynlegt fyrir hross, kindur og kýr að fara út þegar veður leyfði. 

Þetta viðhorf Stebba til nauðsynjar á útivist fyrir sumar tegundir búfjár en ekki aðrar er 

lýsandi fyrir viðhorf flestra viðmælendanna. 

C. Sérstaða sauðfjárræktar 

Allir viðmælendurnir áttu það sammerkt að þeir töldu íslenskan sauðfjárbúskap vera gott 

dæmi um velferð búfjár í íslenskum landbúnaði, þar lifðu dýrin við hámarkslífsgæði. Þessi 

ályktun var dregin af því að lömbin væru alin allan sinn líftíma uppi á íslenskum heiðum. 

Sauðfjárræktin var álitin vera sú landbúnaðargrein sem kæmist næst því að vera náttúruleg, 

eða eins og Tóti orðaði þetta: „ ... sauðfjárbúin þau eru svona næst því að vera með dýrin í 

svona náttúrulegum ... umgjörð síðan kúabúin ...“. Íris, sem er grænmetisæta, var einnig 

þeirrar skoðunar að sauðfé sé það búfé sem hafi það einna skást: „ ... mín hugmynd er sú ... 

að lömbin og ... kindurnar hafi það svona einna skást ...“. Frelsi sauðkindarinnar á sumrin 

er að mati flestra það sem gerir íslenskt lambakjöt og sauðfjárræktina svo sérstaka. Allir 

voru sammála um að íslenska lambakjötið væri „næstum því lífrænt“, mjög náttúrulegt eða 

villibráð eða eins og Tóti sagði: „ ... sauðféð sko ... það er náttúrlega bara villibráð og á 

að auglýsa það sem villibráð ...“. Í huga Erlu var það lífrænt: „ ... ég tel nú bara að 

lambakjöt, dilkakjöt sé nú bara lífrænt ... það kemur nú bara beint af fjöllum ...“.  
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 Það sem þátttakendurnir töldu sauðfjárræktinni helst til lasts í meðferð dýra eru 

langflutningar sláturdýra. Erla og Jói sögðust ekki skilja þessa langflutninga og að þeir 

væru ekki góðir fyrir skepnurnar. Erla sagði: „ ... ég er óskaplega skeptísk á þessa þróun 

að flytja sláturfé bara tugi kílómetra, mér finnst þetta ekki góð meðferð á skepnunum ...“. 

Síðan bætti hún við að hún teldi að stress sem myndast við flutninginn gæti líka haft áhrif á 

kjötgæðin.  

Þau fáu sem  komu sérstaklega inn á nautgriparækt  höfðu  jákvætt viðhorf gagnvart 

greininni. Aðbúnaður og ræktun nautgripa á Íslandi var talinn með ágætum, eða eins og 

Jón sagði: „ ... [mér] finnst bara velferðin sko á þeim býlum sem ég þekki, þar eru 

kálfauppeldi og nautgripir og svo bara kúabúskapur venjulegur ... mér finnst það alveg til 

fyrirmyndar ...“.  

Tveir af viðmælendunum, þau Íris og Keli, skera sig úr hvað varðar skoðun sína á 

aðbúnaði íslensks búfjár en þeim fannst hann  vera fremur bágur. Þeim bar saman um að 

þó að aðbúnaður hjá  hrossum væri orðinn betri eða fínni en þekktist fyrir 20 árum, þá sé 

rými fyrir hrossin of oft lítið. Keli, sem hefur mikla reynslu af dýrahaldi, lýsti því að 

húsakostur fyrir hross á Íslandi hefði breyst til batnaðar síðustu 20 árin, en margt mætti 

betur fara, og sagði hann eftirfarandi um aðstöðuna: „ ... mér finnst miður hérna að 

hestarnir búa þröngt ... þeir eru í ... mjög þröngum stíum finnst mér ... og oft á tíðum er 

loftræstingu ábótavant ...“. Kata sagði að þó hún hefði enga þekkingu né reynslu af 

hrossum, þá hefði hún komið inn í hesthús þar sem hross hefðu staðið mjög þröngt og lýsti 

hún reynslu sinni sem svo: „ ... básinn svo þröngur ... þau voru tvö á honum og þau gátu ... 

ekki snúið sér, þau voru alveg klesst upp við hvort annað ...“.  

D. Verksmiðjubúskapur 

Dýr sem alltaf eru alin innanhúss voru talin búa við verksmiðjubúskap. Viðmælendunum 

virtist almennt ekki hugnast verksmiðjubúskapur, töldu hann slæman fyrir dýrin fyrir þær 

sakir að það væri óeðlilegt fyrir skepnur að fara aldrei út, eða eins og Stebbi orðaði þetta: „ 

... ég tel nauðsynlegt að ... hvaða lifandi vera sem er fari út ... umhverfið hlýtur að hafa 

áhrif ... ég held að þau séu rólegri og meira sátt ... það er mín trú ...“.  

Viðmælendur  töldu að ekki væri að finna  verksmiðjubúskap á Íslandi nema í kjúklinga-, 

svína-, loðdýra- og nautgripaeldi. Að mati þeirra var ólíklegt að hægt væri að hafa alifugla 
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og svínarækt öðruvísi hér á landi. Ástæður fyrir því væru einna helst veðurfar á Íslandi og 

svo eðli dýranna, það væri of kalt fyrir þau og ætisskortur.  

Sigga segir að hún upplifi hefðbundinn íslenskan landbúnað sem skemmtilegan, en hitt sé 

iðnaður. Hefðbundinn landbúnaður er að mati hennar hrossa-, nautgripa- og sauðfjárrækt. 

Hún sagði eftirfarandi um verksmiðjubúskap: „ ... alifugla ... og svínarækt og mögulega 

líka loðdýra þetta er svona ... stóriðjufyrirtæki og framleiða ... en hitt er meira svona 

gaman ... ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta öðruvísi ...“.  

E. Traust  

Til að tryggja velferð búfjár töldu viðmælendurnir að lög og reglur þyrftu að vera skýr, en 

einn vandinn við þetta væru stöðugar breytingar á viðmiðum og búskaparháttum. Traust á 

bændum og vantraust til yfirvalda var ríkjandi hjá viðmælendunum. Flestir viðmælendur 

sögðust vona og trúa því að íslenskir bændur færu vel með skepnur, eins og Erla (og Jói 

maður hennar) sögðu: „ ... treystum því að íslenskir bændur fari almennt vel með dýr ...“. 

Jafnframt töldu þeir eftirlitið máttvana gagnvart illri meðferð. Í samtali um aðbúnað 

íslensks búfjár svöruðu flestir að þeir teldu aðbúnað hjá íslensku búfé vera betri en erlendis 

og máli sínu til stuðnings var vísað til heimildamyndarinnar Food, Inc. (Kenner & 

Pearlstein, 2008) sem fjallað verður um síðar í tengslum við áhrif fjölmiðla. Var talið að ill 

meðferð á borð við þá sem sýnd er í þeirri mynd þekktist ekki hér á landi. Erla sagði: „ ... 

ég trúi ekki að það sé svona farið með búfé hér ...“. Viðhorf Erlu er lýsandi fyrir flesta 

viðmælendurna.  

Þegar upp komi mál um illa meðferð er viðhorfið að úrræðaleysi yfirvalda sé mjög 

áberandi, eins og kom fram hjá Tóta: „ ... dýravelferðarmál eru erfið mál… þar sem að 

eitthvað hefur komið upp á ... þar er bæði gripið seint inn í á þeim búum og það er jafnvel 

erfitt líka að fylgja því eftir ... “. Í heildina voru viðmælendurnir sammála um að eftirliti 

með búfjárhaldi væri ábótavant og stjórnsýslan óskilvirk. Íris var þeirrar skoðunar að : ... 

eftirlitið í landbúnaði er máttvana ... þetta er svolítið Íslendingurinn í okkur ... við erum 

ekki eftirlitsþjóðfélag ... þú sást hvernig þetta fór í hruninu ... þetta reddast og hver sér um 

sig ...“.  
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7.2 Áhrifaþættir á kauphegðun  

A. Verð, velferð og gæði  

Þó að viðmælendur væru meðvitaðir um misjafna velferð og aðbúnað búfjártegunda, þá 

reynist verð við innkaup á vörum ráða mestu. Þrátt fyrir að vita af bágum aðstæðum dýra í 

verksmiðjubúskap, þá hugsa viðmælendurnir lítið út í það þegar þeir kaupa  í matinn. Jón 

lýsti þessu á eftirfarandi hátt: „ ... ég verð að segja alveg eins og er sko þá keypti maður 

aldrei kjúkling ... ... maður flýtur svona með án þess að vita af því ... hvað maður er að 

kaupa ... ... það er ekkert hægt að segja ... að það sé ... beint hugsað út í velferð dýranna ...  

maður einhvern veginn treystir á kerfið sko ...“.  

Flestir viðmælendanna viðurkenndu sömuleiðis að þegar þeir keyptu í matinn létu þeir sig 

fljóta með straumnum og keyptu það sem verslunin hefði upp á að bjóða, eins og Jói lýsti 

þessu : „ ... auðvitað kaupum við bara á markaðnum það sem er til ...“. Jói og Benni eru 

með lágar tekjur (örorkulífeyri) og sögðu að þeir hefðu í raun ekki val um annað en að 

kaupa það ódýrasta sem völ væri á. Jói sagði svo frá: „  ... þegar maður er kominn á þetta 

level þá hefur maður takmarkað val .... náttúrlega ... vill maður eiga val ... og raunverulegt 

val ... en ... ... ég hef ekkert val ...“. Benni bætti við: „ ... ekki með þessar tekjur sem maður 

hefur ...“. Viðhorf Tóta er lýsandi: „ ... sko þá komum við að þessu helvítis vandamáli ... 

hvað áttu mikinn pening og hvað er mikill verðmunur á kjötinu ... þú gengur út frá ... því 

strax að lífrænt er bara dýrara ...“. Túlka má orð Tóti þannig að hann stilli upp lífrænu 

sem gæðaframleiðslu, og þar af leiðandi dýrum vörum, og svo hefðbundinni framleiðslu 

sem ódýrari kosti með minni gæðum. Þó svo að viðmælendurnir vilji velja búvörur eftir 

gæðum, þá hefur verðið á vörunni úrslitaáhrif, eða eins og Jón lýsir þessu: „ ... matvöru 

veljum við venjulega eftir gæðum ... ... nú er það orðið svoleiðis ... að það er verslun hér í 

bæ sem er talin mjög góð ... en við höfum bara ekkert efni á því að versla í henni ... þú 

hefur bara ekki efni á því að kaupa það besta stundum ...“.  

Almennt viðhorf var að búvörur sem framleiddar eru við betri aðstæður mættu vel vera 

dýrari. Vandinn væri samt sá að við innkaup væri tilhneiging til þess að kaupa það 

ódýrasta. Kata sagði: „ ... þú veist það er allt gott og blessað að maður skuli vera eitthvað 

tala um þetta skilurðu en svo bara nær maður ekkert bara alltaf að fylgja þessu eftir ... 

þetta er bara ... ákveðin hugsjón ... en ... maður reynir eftir bestu getu og fjármálum og 
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svoleiðis ... en þetta kemur niður á tíma og peningum ...“.  Hún sagðist þó velja dýrari 

útgáfu af ákveðnum vörum, eins og hakki:  „ ... það eru alveg ákveðnir hlutir sem ég kaupi 

dýrari ef að ég veit ... að ... framleiðslan er betr[i] ... þótt að hlutirnir séu ódýrari þá er 

maður ekkert endilega alltaf að spara pening ... ... ef að þú kaupir ódýrt hakk þá er búið að 

setja kartöflumjöl í það ... það er ekkert sem heitir ódýr matur, ef að þú vilt fá góðan mat 

þá kostar það pening ...“. Hún bætti svo við: „ .... það er engin eftirspurn hjá íslenskum 

neytendum eftir velferðarafurðum ...“. 

Þrýstingur um lágt búvöruverð var rakinn til Neytendasamtakanna. Erla lýsti þessu þannig: 

„ ... og það er líka þessi sterka rödd neytenda að fá ódýrar landbúnaðarvörur sama 

hvernig þær eru framleiddar og fluttar ... þrýstingur á að flytja allar vörur inn til landsins 

... kröfur um lágt vöruverð ýtir undir verksmiðjubúskap ... formaður Neytendasamtakanna 

hefur barið á bændum til fjölda ára, það er meiri viðkvæmni fyrir hækkunum á 

landbúnaðarafurðum en til dæmis fyrir sælgæti ...“. Neytendasamtökin voru talin hunsa 

velferð skepnunnar í kröfum sínum um lægra verð á búvörum, heildarmyndina vantaði, svo 

sem á kostnað hvers þessi verðlækkun væri. Íris sagði: „ ... það gengur allt út á að allt sé 

sem ódýrast ... og þau [Neytendasamtökin] eru kannski ekki neitt svakalega mikið að hugsa 

út í stærra samhengi þar ... af hverju hlutirnir eru svona ódýrir ...“. Jói sagðist upplifa að 

Neytendasamtökin og jafnvel ákveðnir pólitískir flokkar væru almennt neikvæð í garð 

bænda „ ... Neytendasamtökin eru neikvæð í garð bænda og verði á afurðum, ...umræðan 

kemur ekki frá fólkinu heldur frá þeim [Neytendasamtökunum] ... og pólitíkusum ...“. Erla 

og Jói voru sammála um að það væri búin að myndast gjá á milli bænda og neytenda og 

alltof lengi hefði hátt vöruverð verið þeirra helsta bitbein.  

Keli og Íris deila sömu viðhorfum til velferðar búfjár og þau eru bæði mótfallin 

verksmiðjuframleiddum landbúnaðarafurðum og kaupa ekki slíkar vörur. Keli kaupir 

eingöngu búfjárafurðir af dýrum sem hafa búið við mikla velferð, Íris er grænmetisæta og 

kaupir ekki búfjárafurðir fyrir sjálfa sig en kaupir velferðarafurðir fyrir eiginmanninn. Í 

tengslum við siðferði þess að neyta kjöts, þá voru þrír viðmælendur, Íris, Keli og Kata, sem 

höfðu orð á því að heimur landbúnaðargeirans væri skrýtinn og það fælist hræsni í því að 

ala dýr við góðar aðstæður til þess eins að borða þau. Íris hafði skýrustu afstöðuna: „ ... að 

það skuli bara þykja normalt að drepa og borða dýr og koma svona fram ... Það er 

rosalega skrýtið ... sérstaklega í dag því við höfum val, við þurfum ekki að ala öll þessi dýr 

á öllu þessu graslendi, ég meina við gætum mettað fleiri ef við myndum hætta að borða 
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svona mikið kjöt ... þetta þjónar ekki einu sinni ... göfugum tilgangi ...“. Íris kaupir 

stundum kjöt fyrir hundana sína og lambakjöt fyrir manninn sinn. Keli benti á að hann 

keypti afurðir af dýrum sem hefði lifað við góðan aðbúnað og þá helst villibráð og 

fiskiafurðir. Kata sagðist reyna eftir kostum að sneiða hjá „verksmiðjuframleiddum“ 

afurðum líkt og hún kallaði svína- og kjúklingakjöt. Hún sagði aðbúnað þessara dýra ekki 

góðan: „ ... þetta [svínin] fer ekki út liggur í sínum eigin skít þetta er ekki neitt sérlega 

geðslegt ... þetta bú sem ég fór inn í var samt svona betra bú ... gilturnar þær lágu bara og 

það var bara fannst mér allt of lítið pláss á dýra greyjunum og gilturnar þær lágu bara 

það eina sem þær gátu var að standa upp og leggjast niður ... þetta er ekki bara heilbrigt 

... hvernig ætlumst við til þess að fá gott kjöt af þessu ...“. En Kata viðurkenndi líka að þó 

þetta sé svona með svínakjötsframleiðsluna þá finnist henni svínakjöt gott og eigi því 

stundum til að kaupa slíkt í búðum.  

Aðrir viðmælendur sögðust ekki hugsa út í aðbúnað skepnanna þegar þeir keyptu í matinn, 

eða eins og Tóti orðaði þetta: „ ... ég held einhvern  veginn til að vera algjörlega 

heiðarlegur í að greina hvernig maður hagar sér í innkaupum .... að það sé 95% og jafnvel 

hærri prósenta af fólki sem kaupir bara og verslar inn ... það er svona einstaka fólk sem að 

hugsar verulega mikið um það sem það setur ofan í sig og velur lífrænt ...“. Hér lýsir Tóti 

því sem hinir viðmælendurnir höfðu líka haft orð á, að þegar þeir keyptu í matinn hugsuðu 

þeir ekkert út í aðstæður dýranna heldur einungis um lágt verð á kjöti sem þeir voru vanir 

að kaupa. Til dæmis sagði Þóra að hún hugsaði ekkert út í þessa hluti, hvort dýr sem hún 

neyti hafi farið út eða búi við velferð: „ ... ég er ekkert að pæla í þessu sko ...“. Hvað 

varðar ummæli Tóta um lífræna framleiðslu þá setur hann það í samhengi við afurðir er 

tengjast hollustu fremur en velferð. 

Þrátt fyrir að gera sér grein fyrir mikilvægi rétts uppruna búvara og velferðar búfjár 

sögðust viðmælendur ekki hugsa út í líf og aðbúnað skepnanna þegar þeir keyptu 

búfjárafurðir. Einnig sögðust viðmælendur aldrei hugsa út í það hvort búvörur sem þeir 

keyptu í búðum gætu verið frá bæjum þar sem farið væri illa með skepnur. Kata talaði um 

að hún hugsaði aldrei svo „ ... far out ...“ og því hefðu slíkar hugsanir aldrei komið upp í 

huga hennar við verslun. Hinir viðmælendurnir tóku í sama streng og Kata, að Kela og Írisi 

undanskilinni, en Íris sagði að hún hugsaði oft um hvaðan afurðir af dýrum kæmu og 

hvernig lífi dýrin hefðu lifað, enda væri það ástæða þess að hún gerðist grænmetisæta. 

Sigga sagðist helst velta fyrir sér uppruna kjöts í tengslum við bragð og gæði þess: „ ... ég 

hugsa stundum þegar ég er að borða læri ... hvaðan skyldi þetta vera ...“, en að öðru leyti 

skipti uppruni hana engu máli. 
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B. Hollusta og íslenskt  

Hugmyndir um heilbrigt líferni voru einn þáttur í innkaupahegðun viðmælenda. Flestir 

sögðust ekki vilja unnin matvæli og í þeim flokki var kjöthakk oftast nefnt sem unnin 

matvara. Samkvæmt læknisráði er Tóta ráðlagt að borða kjúkling sem er sagður bæði 

fitusnauður og próteinríkur. Hann segist þó vita að aðstæður hjá kjúklingum séu ekki góðar 

en bendir á að hann borði mikið af kjúklingi því hann sé hollur og sér finnist hann góður. 

Þóra sagðist eins og Tóti velja að kaupa kjúkling, bæði vegna hollustu hans og bragðgæða.  

Flestir sögðust umfram allt velja íslenska framleiðslu, þær afurðir væru betri. Erla sagði: „ 

... til dæmis túmatar, ég bara vil bara ekki erlenda túmata ... ég vil ekki erlendar gúrkur, 

mér finnst þær vondar ...“. Fólk treysti því að í verslunum væri það að kaupa íslenskar 

búfjárafurðir. Stebbi sagði: ,, ... ég reikna bara með því að það sé hér innanlands ... bara 

geng út frá því vísu að ... ég sé að kaupa bara frá íslenskum búum ...“. Meginviðhorf var 

að neikvæðra erlendra áhrifa sé ekki enn farið að gæta í íslensku búfjárhaldi og því geti 

neytendur keypt íslenskar búfjárafurðir án þess að hafa áhyggjur af því að verksmiðjueldi 

að erlendri fyrirmynd hafi komið við sögu í framleiðsluferli íslenskra búvara. 

Af hverju verður íslenskt frekar fyrir valinu? Sumir bentu á bragðgæði, aðrir á smithættu. 

Þrátt fyrir neikvæðara viðhorf til erlendra vara voru dæmi um kaup á erlendri kjötvöru. 

Stebbi orðaði þetta þannig: ,, ... maður hefur kannski freistast til þess að taka þær 

[kjúklingabringur] ef að hinar hafa ekki verið til ... á  grillið en mér finnst það ekki 

sambærilegt ...“. 

Hvað varðaði vistvænar vörur þá sögðust margir viðmælendanna vilja prófa slíka 

framleiðslu ef þær afurðir væru hollari en hefðbundnar afurðir. Þóra sagðist ávallt velja 

hollari afurðir hefði hún kost á slíku, til dæmis D-vítamínbætta mjólk fremur en þá 

venjulegu.  

Kata sagði að hún þurfi að versla í sérverslunum til að nálgast vörur sem hefðu hreinleika 

og velferð dýra að leiðarljósi. Hún gæti ekki alltaf leyft sér slíkt, það færi eftir því hvað 

fjárhagurinn leyfði: ,, ... Frú Lauga, hún er með mest af þessu ... en ég hef ekki efni  á því 

að ... gera mín innkaup þar ... það er bara þannig ... þú veist ... ég fer kannski í Bónus eða 

Nettó eða eitthvað og kaupi mér grænmeti ... og svo fer ég í Frú Laugu og kaupi kjöt þar, 

maður þarf svona aðeins að velja og hafna ...“. Íris sagði að það væri hægt að kaupa góðar 

lífrænar sérvörur í Bónus og kvaðst oft kaupa slíkar vörur þar.  
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Flestir sögðu um val á milli vara sem framleiddar eru lífrænt, hefðbundið eða vistvænt, að 

þó svo að þeir vissu að lífrænt væri gott og jafnvel hollt, þá myndu þeir velja hefðbundna 

framleiðslu fremur en lífræna, nema ef verðmunurinn væri enginn, þá yrði lífrænt fyrir 

valinu. Stebbi skar sig þó úr og sagðist ekki myndi velja lífrænt ræktaðar vörur: ,, ... ég 

myndi sennilega taka það ólífræna ... það má eiginlega segja að maður sé svo gamall ... ég 

hef ekki trú á þessu lífræna ...“. Hann taldi kjötgæðin ekki vera þau sömu: „ ... ég held 

bara að þetta séu ekki sömu gæði ... ... ekki sama bragð ...“ en bætir svo við að hann hafi 

aldrei smakkað lífrænt kjöt .  

Stebbi, sem er fyrrum matreiðslumaður, sagði frá því að á níunda áratugnum hefði feitt kjöt 

verið mjög vinsælt í mötuneytum þar sem hann vann: „ ... einn vinsælasti rétturinn hjá mér 

þegar ég byrjaði ... í mötuneytinu hjá X [á níunda áratugnum] þá var það saltaðar 

nautalundir ... það var bara þykkt lag af kjöti ... og svo kom annað lag af fitu ... þegar ég 

var með þetta ... fólkið  hélt bara ekki vatni ef maður má segja svo ...“. Í dag sneiðir Stebbi 

hjá feitu kjöti þar sem slíkt þyki ekki hollt.  

Þó að viðmælendum sé kunnugt um bágar aðstæður dýra sem alin eru í verksmiðjum hafa 

aðrir þættir yfirhöndina við matarinnkaup og það skapast togstreita milli viðhorfa til 

velferðar, heilsusamlegra matarvenja og verðs. Tóti sagði að honum hefði verið, 

samkvæmt læknisráði, ráðlagt að borða meira af hvítu kjöti en minna af svokölluðu rauðu 

kjöti. Hann sagði: „ ... mér finnst kjúklingur mjög góður ... ... en ég veit ... hvernig hann er 

alinn upp, veit að þetta er iðnaðarvara en ekki landbúnaðarafurð ... ... kjúklingur er hollur, 

þetta er ákveðið vandamál, þetta er ekkert einfalt ...“. Kata sagði einnig að það væri eitt að 

vera á móti verksmiðjubúskap og annað að kaupa í matinn. Að hennar mati skiptir velferð 

búfjár miklu máli, en hún sagði jafnframt að þó að velferð skepnanna skipti hana máli, 

velji hún þrátt fyrir það stundum að kaupa svínakjöt í stórmörkuðum: „ ... ég versla 

eitthvað sko, það er bara af því að mér finnst svínakjöt gott sko. Ég veit að maður er 

eitthvað svo óskaplega double sided eitthvað, þetta er bara mannveran ...“. Íris kvaðst 

þekkja til aðstæðna verksmiðjubúskapar í gegnum fjölmiðla og eina kjötið sem hún myndi 

hugsanlega velja til matreiðslu væri lambakjöt, en að mati Írisar hafa lömbin, sauðfé, það 

best af öllum búfénaði hér á landi. Jói og Erla töluðu um að lambakjöt væri fyrsta val hjá 

þeim, en þau tryðu því að aðbúnaður íslensks búfjár væri mun betri en gerist erlendis og 

verksmiðjubúskapur væri lítið eða ekkert stundaður hér á landi. 
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C. Kynjaskipting innkaupa 

Hlutaverkaskipting kynjanna við heimilisstörfin var áberandi meðal viðmælendanna þó að 

enginn segði það beint að þessi störf lægju á herðum konunnar. Í frásögn sex viðmælenda 

um innkaup og heimilishald kom í ljós að konur báru meiri ábyrgð á bæði innkaupum og 

matseld. Þóra sagði frá því að hún legði áherslu á að hafa heitan mat einu sinni á dag handa 

manninum sínum sem ynni erfiðisvinnu. Tóti sagði að það væri mest „konan“ sem sæi um 

innkaupinn. Jón sagði frá því að eftir að hann náði sér í konu hefði hann farið að kaupa 

ódýrari mat, til dæmis kaupi þau frekar heila lambaskrokka og brytji niður. Jón sagði 

jafnframt að konan sín væri mikil matselja: „ ... hún er svo mikil matarmanneskja hún 

konan mín ... “. Erla og Jói sögðust oft kaupa í matinn saman, en það væri Erla sem veldi 

kjötið í kjötborðinu og sæi um matseldina. Íris sagðist sjá bæði um innkaup og matargerð á 

sínu heimili, maðurinn hennar sæi þó um að grilla þegar þau gerðu slíkt.  

Á virkum dögum voru gerðar kröfur um fljótlegan en jafnframt hollan mat. Kjúklingur var 

oft nefndur sem dæmi um mat sem uppfyllti bæði skilyrðin, bæði hollur og fljótlegt að elda 

hann. Um helgar var meira umleikis og varð lambakjöt þá oftar fyrir valinu hjá 

viðmælendunum. Á hátíðum svínakjöt og lambakjöt. 

D. Bein viðskipti við bónda 

Þrír af viðmælendunum, Sigga, Þóra og Tóti, áttu ítök í sveitinni og sögðust þau fá allt 

lambakjöt þaðan. Sigga og Þóra fá þetta frá foreldrum sínum en kaupa allt annað kjöt úr 

búð. Tóti á nokkrar ær hjá bróður sínum. Tóti kaupir þó líka ýmislegt annað beint af bónda 

„svart“ eins og hann orðar það. Hann sagðist kaupa beint frá bónda (utan kerfis) vegna 

verðsins: „ ... fyrst og fremst það bara að við fáum það á betra verði ...“. Önnur ástæða 

þessara viðskipta væri vegna meira öryggis um gæði og tryggingu fyrir réttum uppruna. 

Heimaslátrað var að mati flestra betra fyrir velferð dýranna því að þannig væri hægt að 

komast hjá flutningum á dýrunum og minnka streitu sem og aðra vanlíðan. Þeir sem 

stunduðu svört viðskipti töluðu um að það gæti valdið slæmri samvisku að kaupa kjöt utan 

kerfis. Ein réttlæting þessara viðskipta var á þá leið að þetta væri ein öruggasta leiðin til að 

vera viss um velferð skepnanna. Kata sagði: „ ... ég reyni mjög mikið að kaupa hérna 

heimaslátrað ... finnst það alltaf svona voða gott og hlýlegt ... maður getur verið með þetta 

úti á túni og sett ... þetta inn og gefið þessu væna heytuggu og skotið þetta beint í hausinn 

án þess að það viti neitt hvað er að gerast ...“. Helst vildi Kata kaupa eingöngu 
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heimaslátraðar afurðir. Svipað viðhorf um kosti millilausra viðskipta kom fram hjá þeim 

sem versla á bændamörkuðum. Bændamarkaðir eru leið þeirra sem ekki hafa bein sambönd 

við bændur til að versla milliliðalaust. Viðmælendur voru hrifnir af þessu fyrirkomulagi og 

sögðust versla á slíkum mörkuðum við hvert tækifæri. Erla og Jói sögðu að þau veldu að 

versla á bændamörkuðum því þau vildu milliliðalaus viðskipti og þannig styrktu þau 

bændur en ekki milliliðina (afurðastöðvar og verslunina). Það viðhorf kom fram hjá 

flestum að milliliðirnir skemmdu fyrir sér með ógegnsærri gæðaflokkun og næðu þannig 

að snuða viðskiptavini sína. Tóti lýsti þessu á eftirfarandi hátt: ,, ... þú veist hvað þú færð 

[frá bóndanum] ... ... þú veist til dæmis ekkert hvað þú færð úr ... kjötborðinu ... ferð að 

velja þér kjöt í kjötborðinu ... eða þar sem þú kaupir kjötið [í verslunum]  ... þá sérðu 

hvergi neina flokkun á kjötinu ...“.  

7.3 Ytri áhrif á viðhorf neytenda 

A. Fjölmiðlar  

Í huga viðmælendanna var umræða um landbúnað í fjölmiðlum mest tengd verðlagi búvara 

og mögulegra áhrifa ESB-aðildar. Neikvæðni væri ríkjandi í garð landbúnaðarins, þar sem 

stöðugt væri hamrað á því hve íslenskar búvörur væru dýrar. Þótt umræða 

Neytendasamtakanna þætti almennt neikvæð hvað varðar verðlag búvara, töldu 

viðmælendur að almenningur væri jákvæður í garð íslensks landbúnaðar. Stebbi benti á að 

Íslendingar þekktu íslenskar afurðir og það þýddi ekkert að bjóða þeim annað þrátt fyrir 

alla neikvæða umræðu um verðlag. Kata benti hins vegar á að umræðan um íslenskan 

landbúnað væri sjálfhverf: „ ... þá finnst mér alltaf dáldið vera þannig að ... við erum að 

gera hlutina best og án breytinga ... eins og ... umræðan yfirhöfuð vill stundum verða á 

Íslandi ...“. Sigga sagði að sér fyndist fjölmiðlaumræða sem sprettur af einstaka tilfellum 

um illa meðferð búfjár hafa tilhneigingu til þess að draga upp svörtustu dæmin og út frá 

þeim væru bændur dæmdir.  

Fram kom að mat viðmælenda á því að á Íslandi sé aðbúnaður búfjár betri en erlendis 

byggist meðal annars á myndinni Matur hf. (Food, Inc.) (Kenner & Pearlstein, 2008) 

heimildamynd sem sýnd var í Ríkissjónvarpinu í desember 2011. Áður hafði þessi mynd 

verið sýnd á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík árið 2009. Myndina höfðu flestir 

viðmælendur séð og kom hún nokkuð oft upp í viðtölunum. Þau sem sáu myndina, allir 



74 

viðmælendurnir að undanskildum þremur, höfðu orð á því að hafa séð þessa 

heimildarmynd. Þau sögðu að hún varpaði ljósi á bágar aðstæður búfjár í Bandaríkjunum 

og töldu víst að svona aðbúnað og meðferð dýra væri ekki að finna í íslenskum landbúnaði. 

Íris gerðist grænmetisæta eftir að hún sá fyrir 12 árum erlendan þátt um aðbúnað búfjár. Þá 

hét hún því að borða ekki framar kjöt af búfénaði. Keli lýsti svipaðri reynslu vegna áhrifa 

þáttar sem sýndur var í sænska ríkissjónvarpinu. Í kjölfarið velur hann vistvænt 

framleiddar dýraafurðir: „ ... svo nánast hætti ég að éta ... kjöt ... þegar að ég sá 

sjónvarpsþátt ... þar sem var sýnt þegar það var verið að ... rækta nautgripi til slátrunar ... 

hífa þá um borð ... í bát til þess að flytja þá til annars lands þar sem það var ódýrara að 

slátra ... og það voru ... myndir sem að létt gefa manni martraðir ... og þá ákveð ég að ég 

ætla ekki að ... vera með í því að ... láta þessar skepnur líða af því ég ætla að vera saddur 

ódýrt ... “.  

Myndefni og þá ekki síst heimildamyndir um aðbúnað dýra virðast samkvæmt því sem Íris 

og Keli lýsa hér geta haft gríðarsterk og varanleg áhrif á neytendur.   

B. Fræðsla 

Allir viðmælendurnir töldu að fræðslu um landbúnað skorti og þá helst varðandi aðbúnað 

dýra í svína- og alifuglarækt. Kynning á hefðbundnum búgreinum var talin mun betri, til 

dæmis í gegnum verkefnið heimsóknarbæir. Sigga, sem er í búfræðinámi, sagði að 

megináhersla námsins væri á hefðbundnu búgreinarnar, hross, kýr og kindur. Varðandi 

lífrænar afurðir sagði hún að nemendur læri að það sé enginn munur á lífrænum 

mjólkurafurðum og hefðbundnum: „ ... það eina sem við lærum um það er að það er 

enginn munur á mjólkinni eða neitt þannig ... það skiptir ekki máli hvort það sé lífrænt eða 

ekki ...“. 

Þóru sagðist langa að fræðast meira um íslenska búfjárrækt og þá sérstaklega um aðrar 

búfjárgreinar en sauðfjárrækt. Þetta kom í ljós þegar hún var spurð hvað hún vissi um 

íslenskan landbúnað: „ ... það er náttúrulega mikill munur á þessum dýrum ... ég veit ekkert 

um þetta ... hvorki svín né alifugla ... “. Í leikskólanum þar sem dóttir hennar er sé börnum 

kennt um kýr, kindur og hesta, en þau fái enga fræðslu um önnur búfjárkyn. Kata sagðist 

upplifa vaxandi gjá á milli þéttbýlisins og sveitarinnar: „ ... gjáin á  milli þéttbýlis og 

sveitarinnar er alltaf að vera stærri og stærri ... ég hef unnið á leikskóla og þar hefur 

maður lent í því að krakkar hafa ekki séð beljur og vita ekki hvaðan mjólkin kemur og 
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hvaðan kjötið kemur ... “. Hún sagðist hafa áhyggjur af því að næsta kynslóð kæmi til með 

að kaupa kjöt út úr búð án þess að vita að það væri af dýri. Þessi upplifun Kötu samræmist 

skoðun Erlu um að það vanti ekki bara meiri fræðslu um landbúnað heldur líka tenginguna 

við kjötvörunar og mikilvægi réttrar meðferðar á afurðunum.    

Tóti sagði að íslenskir bændur keyrðu á gamalli ímynd um sveitarómantík: „ ... þegar við 

hugsum um ... landbúnaðarvöru ...  þá sérðu alltaf þetta fallega bóndabýli sem eru ... 

ekkert alltof stór ... og svo ef þú ferð að ... þvælast um þá sérðu oft allt annað ...“. Hér 

bendir Tóti á að ímynd bænda sé byggð á dýrum sem eru höfð úti á beit, en í reynd séu það 

fá búfjárkyn sem búi við slík forréttindi. Tilhneiging sé til þess að hafa skepnur inni allan 

sinn lífaldur og þetta fái hann staðfest er hann ferðast um landið á sumrin. Frásögn Erlu og 

Jóa af upplifun erlends vinar þeirra á ferð um Ísland að sumarlagi styður við frásögn Tóta 

um útivist búfjár, en þau sögðu svona frá upplifunum vinar síns: „ ... ef hann sá kýr á beit 

sem var á mjög fáum stöðum þá bara hrópaði maðurinn upp fyrir sig, bara eins og 

maðurinn sæi ættingja sína, alveg stórhrifinn, þetta vekur athygli, það er bara varla að 

maður sjái kýr ...“ . Þau voru uggandi út af þessu og hvert þessi þróun myndi leiða íslenska 

bændur. 

C. Merkingar  

Góðar og skilmerkilegar upprunamerkingar þótti almennt skorta, en þær voru að mati 

flestra viðmælenda forsenda þess að geta verslað meðvitað. Flestir voru sammála um að 

þær upprunamerkingar og innihaldslýsingar sem eru til staðar á vörunum væru oft óskýrar. 

Krafa neytenda væri sú að merkingar væru einfaldar og skýrar. Kata sagði: „ ... rekjanleiki 

vöru er mikilvægur fyrir meðvitaða neytendur ...“. Erla og Jói sögðu eftirfarandi í þessu 

samhengi: „ ... en við þurfum líka alveg að hafa það á hreinu ... það vantar oft uppruna ... 

þegar við kaupum úti í búð að við vitum að það sé íslenskt ...“. Þrátt fyrir þessa gagnrýni á 

upprunamerkingar sögðu sumir að á Íslandi væru neytendur heppnir því hér á landi værum 

við svo nálægt gamla tímanum að fólk gæti leyft sér að versla án umhugsunar.  

Viðmælendur sem þekkja til ákveðinna vörumerkja sögðust treysta þeim við innkaup sín 

og að þeir könnuðu ekki frekar innihaldslýsingar á vörum merktum þessum ákveðnu 

vörumerkjum. Gæðamerkingar í sláturhúsum voru að sögn nokkurra viðmælenda ekki til 

staðar á afurðum í kjötborðum verslana og þannig væru neytendur blekktir því ruslbitarnir 

færu í unnar kjötvörur. Tóti sagði: „ ... það er flokkað í sláturhúsinu en einhvers staðar ... 
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hverfur flokkadótið ... og svo ... unnar vörur það ... er náttúrulega verið að selja okkur 

ruslið þar ...“.  

Samkvæmt Stebba sem vann sem matreiðslumeistari á níunda áratugnum, var algengt að 

smyglað kjöt væri í réttum veitingastaða. Þegar eftirspurn eftir kjúklingakjöti jókst hratt í 

kjölfar aukinna sólarlandaferða, náðu íslenskir framleiðendur ekki að anna eftirspurn. 

Vegna þessa tíðkaðist það að veitingastaðir elduðu kjúklingarétti úr smygluðu hráefni. Það 

sama átti svo við um svínakjötið þegar vinsældir þess jukust skyndilega í lok níunda 

áratugarins. 

7.4 Samantekt 

Viðmælendur reyndust allir hlynntir velferð dýra og stórt séð sammála um að velferð 

búfjár á Íslandi væri almennt mikil og meiri en erlendis. Sauðfjárbúskapur var talinn hafa 

sérstöðu vegna ræktunaraðferðarinnar, lömbin væru hálfvillt, velferð skepnanna meiri en 

annarra tegunda búfjár og kjötið í raun villibráð. Útivist var almennt talin lykilatriði í 

velferð dýra en þó reyndust þau sjónarmið mismunandi eftir því hvaða dýrategund átti í 

hlut. Viðmælendum var umhugaðra um útigöngu hrossa, kinda og kúa en til dæmis hænsna 

og svína. Viðmælendum virtist almennt ekki hugnast verksmiðjubúskapur og sumir töldu 

að slíkan væri ekki að finna hérlendis. Áberandi var hversu mikið traust viðmælendur báru 

til íslenskra bænda varðandi meðferð dýra. 

Verð reyndist ráða mestu við innkaup á landbúnaðarafurðum. Skapaðist af þessu togstreita 

milli viðhorfa til velferðar og fjárráða, sem auk þess flæktist enn vegna viðhorfa til 

heilsusamlegs mataræðis. Almennt viðhorf var þó að búvörur framleiddar við mannúðlegri 

aðstæður og sem væru gæðameiri mættu vel vera dýrari en hinar. Neytendasamtökin voru 

talin leggja áhersluna fyrst og fremst á verð en ekki velferð skepna. Flestir viðmælendur 

töldu íslenskar afurðir betri en erlendar, bæði bragðbetri en einnig að neikvæð, erlend áhrif 

hefðu enn ekki náð að spilla íslensku búfjárhaldi. Flestir sögðust einnig myndu velja 

hefðbundna framleiðslu fram yfir lífræna, þó mest vegna verðmunarins. Einnig kom fram 

að innkaup og matseld mæddu meira á konum en körlum. Fólk var almennt hrifið af að 

skipta beint við bændur, bæði fengist þannig betra verð sem og rekjanleiki, sem myndi 

tryggja gæði og góða meðferð skepna. 
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Viðmælendur töldu umræðu um íslenskan landbúnað í fjölmiðlum oft neikvæðan, mikið 

væri talað um hátt verð. Almenningur var þó talinn jákvæður í garð íslensks landbúnaðar 

og átti það við um viðmælendurna almennt. Það mat viðmælenda að aðstæður búfjár 

hérlendis séu betri en erlendis reyndist mjög oft byggt á heimildamyndinni Food Inc. sem 

fjallar um hörmulegar aðstæður búpenings í verksmiðjueldi í Bandaríkjunum og virðist 

sem myndefni af því tagi geti haft gríðarleg áhrif á neytendur. Allir viðmælendur töldu 

skorta á fræðslu um landbúnað og þá sérstaklega um aðbúnað í svína- og alifuglarækt. 

Hefðbundnar búgreinar væru mun betur kynntar. Það sjónarmið kom fram að íslenskir 

bændur hefðu ímynd byggða á gamalli sveitarómantík, ímynd sem ekki stæðist nánari 

skoðun, meðal annars  vegna þess að kúm væri ekki lengur hleypt út alls staðar á sumrin. 

Flestum þótti skorta á upprunamerkingar afurða og innihaldslýsingar. Þó var einnig uppi 

það sjónarmið að þetta gerði lítið til vegna þess að hér værum við svo nálægt gamla 

tímanum í landbúnaðarháttum að treysta mætti bændum og hráefninu.  
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8 Svör við rannsóknarspurningum og 

ályktanir 

Í þessum kafla verður leitast við að draga saman efni ritgerðarinnar og svara 

rannsóknarspurningum sem lagt var með upp með í inngangi hennar. Þær voru: 

1. Hvert er viðhorf neytenda til búfjárhalds í íslenskum landbúnaði og hefur viðhorfið 

áhrif á kauphegðun?  

 a) Hvaða skilning leggja neytendur í hugtakið velferð búfjár?  

 b) Hvaða þættir ráða mestu þegar að fólk kaupir búfjárafurðir?   

2. Hvernig hafa hugmyndir um aðbúnað og velferð dýra þróast á Íslandi? 

 a) Má sjá auknar kröfur um aðbúnað allra búfjártegunda í reglugerðum um 

búfjárhald ? 

 b) Er framsetning á aðbúnaði húsdýra og afurðum þeirra, í markaðssetningu 

afurðastöðva, í tengslum við þróunina? 

8.1 Skilningur á velferð búfjár 

Niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar sýna að viðmælendur telja velferð búfjár í íslenskum 

landbúnaði almennt mikla og að bændur fari vel með skepnur sínar. Sauðfé er talið njóta 

hámarkslífsgæða vegna sumardvalar á íslenskum heiðum.  

Að mati viðmælenda eru nægjanlegt fóður, gott rými, útivist og gott atlæti lykilþættir í 

velferð búfjár.  Er áherslan á rými og útivist í samræmi við viðhorf  almennings  í Belgíu, 

sem taldi hreyfingu eitt af lykilatriðum í náttúrulegu atferli og vellíðan búfjár 

(Vanhonacker o.fl., 2008). Í þessari belgísku rannsókn tengdu bændur hins vegar velferð 

meira við gott fóður og kom sú áhersla einnig fram hjá þeim íslensku viðmælendunum sem 

ólust upp í sveit.  

Útivist kúa hefur sérstöðu í huga íslensku viðmælendanna og viðbrögð við því að kúm sé 

ekki hleypt út á sumrin voru sterk og að mati flestra eru þetta brot á rétti dýranna. 
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Viðbrögð eftirlitskerfis við brotum á velferð og réttindum dýra eru talin í ólestri. Kerfið sé 

óskilvirkt og svíki skepnurnar þegar vandamál komi upp.  

Viðhorf viðmælenda til verksmiðjubúskapar, það að ala skepnur innandyra, er að hann búi 

dýrum óviðunandi aðstæður en sé á sama tíma nauðsynlegur. Þeir  telja  að hér á landi sé 

lítið  um slíkan landbúnað. Íslenskur landbúnaður er að þeirra mati góður eins og í gamla 

daga þar sem skepnur séu frjálsar eða að minnsta kosti lömbin á sumrin.  

Viðhorf til íslensks landbúnaðar eru því ekki í samræmi við veruleikann í dag. Vandinn 

liggur í því að þekking viðmælendanna er mest á tveimur búfjárgreinum, sauðfjárrækt og 

mjólkurframleiðslu. Hinar búgreinarnar eru samkvæmt skilgreiningu viðmælendanna 

sjálfra verksmiðjubúskapur. Þarna komast viðmælendurnir í mótsögn við sjálfa sig og það 

almenna viðhorf sitt að íslenskur landbúnaður sé góður og þar sé velferð skepna mikil.  

Sauðfjárrækt og mjólkurframleiðsla telja einungis tvær búfjártegundir af þeim sex sem eru 

ræktaðar til manneldis hér á landi (sjö sé eldi nautgripa aðskilið frá 

mjólkurframleiðslunni). Þessi eldisdýr eru alifuglar (varphænsn og eldisfugl), hross, 

nautgripir (eldisnaut og mjólkurkýr), sauðfé, svín og loðdýr (minkur). Af þessum 

tegundum eiga einungis þrjár dýrategundir, hross, sauðfé og mjólkurkýr, skýlausan rétt á 

útivist að mati viðmælenda. Þetta viðhorf er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Clark og 

félaga (1997) um að almenningur eigi erfitt með að skilja að lífsgæði skepna feli bæði í sér 

líkamlegar og andlegar þarfir, líkt og hjá fólki. Í umfjöllun sumra viðmælenda mátti þó 

greina tengingu við mannúðarsjónarmið, til dæmis þegar sagt var að hugsa bæri um dýr 

eins og börnin sín. Mannúðleg umönnun dýra er tengd viðhorfum, hefðum og gildum 

(Fraser, 1993).  

8.2 Upplifun og innkaupahegðun 

Viðhorf viðmælenda til velferðar búfjár hafði lítil áhrif á  innkaupahegðun flestra, sem 

sögðu að velferð búfjár væri þeim mikilvæg, en við innkaup þyrfti að huga að fjárhagnum. 

Þetta á þó ekki við Írisi og Kela sem breyttu kjötinnkaupum eftir að hafa horft á 

heimildamyndir um slæman aðbúnað og meðferð dýra í landbúnaði. Þau hafa jafnframt 

ákveðið annan lífsstíl, Íris er grænmetisæta og Keli, sem býr í Svíþjóð, kaupir einungis 

velferðarvörur (vistvænt).  
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Ósamræmi í viðhorfi til velferðar og kauphegðun er í samræmi við erlendar rannsóknir 

sem hafa sýnt að það að vilja velferð er annað en að kaupa velferð (Drescher, Jonge, 

Goddard & Herzfeld, 2012; Harper & Henson, 2001; María, 2006).  

Eins og fram kom í neikvæðri umræðu um Neytendasamtökin, voru þau talin þrýsta of 

mikið á lægra búvöruverð. Sumir gengu svo langt að segja að þeir teldu Neytendasamtökin 

hunsa velferð búfjár í kröfum um lægra verð. Appleby (2005) segir að þrýstingi um lágt 

búvöruverð sé ekki persónulega beint gegn bændum heldur séu kröfurnar almenns eðlis. 

Neytendasamtökin og bændur séu í raun að svara kalli markaðarins, neytenda. Appleby 

benti á að með örlítilli verðhækkun búvara væri hægt að bæta aðbúnað búfjár til muna. Slík 

aðgerð þyrfti að vera í höndum samfélagsins í heild (Appleby, 2005).  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þeir vissu um mismunandi framleiðsluferla, lífrænt, 

vistvænt og svo hefðbundið, varð fátt um svör. Margir þekktu eitthvað til lífrænnar 

ræktunar en töldu hana mjög kostnaðarsama og dæmi voru um að hún væri talin óþörf á 

Íslandi þar sem íslenskur landbúnaður væri svo hreinn og náttúrulegur. Í umræðu um 

vistvæna framleiðslu kom fyrir að rætt væri um velferð skepna og kjötgæði samtímis. 

Fæstir vissu hvað vistvænt er en sögðust tilbúnir að kaupa síka vöru ef hún væri hollari og 

fengist á sama verði og hefðbundin. Þetta samrýmist niðurstöðum annarra þess efnis að 

neytendur ruglist oft á kjötgæðum, hollustu kjöts og velferð dýra (Harper & Henson, 2001; 

María, 2006, Te Velde, Lykken & Van Workerum, 2001; Vanhonacker o.fl., 2008). 

Lítið fer fyrir hugmyndum um eðli dýra, hvort þau séu vélrænt fyrirbæri eða skyni gæddar 

verur (Cottingham, Stoodhoff & Murdoch, 1989) þegar buddan ein ræður för. Efnahagsleg 

staða er talin vera einn stærsti áhrifavaldur á val vöru sem ætlað er að uppfylla þarfir 

neytandans (Kotler o.fl., 2005). Samkvæmt rannsóknum á kauphegðun neytenda er 

ákvörðunarferlið langt og margir þættir hafa þar áhrif (Hansen, 1972; Solomon, 2011; 

Þórhallur Guðlaugsson & Valdimar Sigurðsson, 2006). 

Rekjanleiki vara, það er að segja skortur á upprunamerkingum, er eitt af áhyggjuefnum 

viðmælendanna þó að þeir segist treysta því að í verslunum séu búvörur af íslenskum 

uppruna. Markaðir eins og Beint frá býli eru að mati viðmælenda betri trygging fyrir bæði 

réttum uppruna og velferð búfjár. Í stórmörkuðum sé hætta á óskýrum uppruna og 

innihaldslýsingu auk þess sem neytendur séu oft blekktir þegar þeir kaupi unnar kjötvörur í 
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verslunum. Af þeirri ástæðu höfðu viðmælendur orð á því að þeir keyptu vörur frá 

ákveðnum afurðastöðvum, framleiðendum sem þeir treystu fyrir gæði.  

Þau sem áttu ítök í sveit sögðust fá lambakjöt heiman frá sér. Þau og aðrir sem kaupa beint 

af bónda (svart) gerðu það vegna verðsins og vegna fullvissu um upprunann. Velferð 

skepnanna var einnig talin betur tryggð með heimaslátrun, meðal annars þar sem þær 

slyppu við langflutninga í sláturhús og streitu sem því fylgir.  

Í nútímasamfélagi hafa neytendur mikil áhrif á framboð matvara. Sú tíð þegar 

framleiðendur virtust ráða einir yfir markaðnum er liðin (Solomon, 2011). Samkvæmt 

rannsókn Þórunnar Edwald (2006) eru siðferðilegar upplýsingar um framleiðsluhætti 

mikilvægar fyrir erlenda neytendur en íslenskir neytendur telji slíkar upplýsingar ekki eins 

mikilvægar (Þórunn Edwald, 2006). Skoðun viðmælenda þessarar rannsóknar var þó sú að 

þeir vildu geta rakið vöru sína til framleiðandans. Þennan áhuga Íslendinga á heimaslátrun 

og viðskiptum utan kerfis væri athugavert að rannsaka nánar. 

8.3 Aðbúnaður í nýjum reglugerðum 

Í ljósi þeirra reglugerða sem nýlega voru samþykktar og um var fjallað í kafla 3 er óljóst 

hvort lög og reglugerðir hafi breyst nægilega til að bæta lífsgæði skepna. Vissulega er um 

einhverjar framfarir að ræða á borð við aukið rými í minkabúrum og hjá eldisnautum. 

Einnig er það er nefnt að eldisnaut eigi rétt á heilu og mjúku gólfplássi til að liggja á. 

Annað dæmi um framfarir er til dæmis að bannað er að binda hross á básum, nýbygging 

básafjósa er óheimiluð og búrhænsnarækt skal hætt frá og með 2021.  

Enn er verulega gert upp á milli tegunda hvað varðar lífsgæði þeirra, aðeins sumum 

tegundum er áskilinn réttur til útivistar sem og gerðar kröfur um meira rými. Dæmi um 

þetta er til að mynda mismunurinn á útivist og rýmiskröfum nautgripa og hrossa. Lítið 

virðist hafa þokað í átt að bættum aðbúnaði í kjúklingaeldi en nýju reglugerðirnar hafa 

opnað á meiri þrengsli með undanþágum frá kröfum um rými.  

Í stað þess að taka tillit til þess að dýr séu einstaklingar með sál og tilfinningar, líkt og 

viðurkennt hefur verið í lögum um velferð dýra nr. 55/2013, virðist tilhneigingar jafnvel 

gæta til þess að sníða reglugerðirnar að kröfum búfjárhaldsins. Eitt dæmið um slíkt eru 

goggstýfingar hænsna þar sem fremsti hluti goggsins er fjarlægður. Með því að leyfa slíkar 
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aðgerðir, með undanþágu, er verið að sníða dýrin að aðstæðum sem þeim er annars 

eðlislægt verja sig gagnvart. Mikil þrengsli á alifuglum geta til að mynda valdið þessari 

árásargjörnu hegðun þar sem fuglarnir gogga í hver í annan (Hughes & Gentle, 1995). Með 

goggstýfingu minnkar búsmalinn skaðann af slíkri hegðun. Hér er ekki verið að bregðast 

við vandanum með því að uppræta rót hans heldur er skepnan sniðin til.  

8.4 Framsetning og áhrif kynningarefnis 

Afurðastöðvar á Íslandi velja þann kost að kynna íslenskar búvörur sem hreina 

náttúruafurð. Bændasamtök Íslands kynna aðstæður íslensks búfjár sem góðar, útivist og 

frelsi sumarsins er sett í öndvegi í kynningarbæklingi samtakanna. Aðaláhersla er lögð á 

framleiðslu lambakjöts og mjólkurafurða. Áherslur í umræðu fagsins snúast mikið um 

hreinleika, frelsi dýranna og hollustu íslenskra búvara (Mjólkursamsalan ehf., 2009; Tjörvi 

Bjarnason, 2009). Viðhorf viðmælenda til velferðar íslensks búfjár er að búfé hafi það 

frekar gott, alla vega íslenska sauðkindin. Hún hefur að mati viðmælenda sérstöðu á 

heimsmælikvarða og íslenska lambakjötið er að þeirra mati villibráð. Viðhorfin samrýmast 

kynningu afurðastöðvanna og BÍ á aðbúnaði íslensks búfjár. Íslensku lömbin eru talin frjáls 

í fjöllunum allt sumarið og kýrnar á beit úti í haga. Viðhorf til sauðfjárræktar og 

mjólkurframleiðslu er talsvert tengt  þjóðarstolti þátttakendanna. Frelsi var tákn 

sauðfjárræktarinnar en hollusta tákn mjólkurinnar.  

Í kynningarefni BÍ og afurðastöðvanna er ekkert minnst á útivist kúa en engu að síður er 

bent á hollustu íslensku mjólkurinnar, bæði í máli og myndum (Mjólkursamsalan ehf., 

2009; Tjörvi Bjarnason, 2009). Biobú er eini hagsmunaaðilinn sem beinlínis bendir á að 

velferð dýra skipti máli (Biobú, á.á.). Aðrir hagsmunaaðilar tala í kringum efnið og halda 

því fram að á Íslandi sé landið svo hreint að úr verði náttúruleg afurð.  

Þögn ríkir um aðbúnað alifugla, nautgripa og svína. Afurðastöðvar og BÍ minnast ekki á 

þessar búgreinar. Neytendum er sýndur þessi búskapur í gegnum hinar búgreinarnar, 

sauðfjárrækt og mjólkurframleiðslu. Velferð búfjár er því afgreidd í heild með ímynd 

frelsis lambanna og hollustu mjólkurinnar. Á einum stað má finna klausu innan 

alifuglaræktarinnar (heimasíða Ísfugls) þar sem er sagt að hænsnarækt sé tæknivædd 

búgrein (Ísfugl, 2005). Þetta samrýmist hugmyndum viðmælenda um búgreinina. Flestir 

sögðu að þeir teldu að alifugla- og svínarækt væri verksmiðjubúskapur og tengja nútíma 
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landbúnað við þessar tvær búgreinar. En hvernig aðstæðurnar eru í þessu búfjárhaldi vissu 

viðmælendurnir lítið sem ekkert um. Hollusta og mataruppskriftir er enda það sem mætir 

neytendum þegar þeir skoða heimasíður framleiðenda í alifugla- og svínaiðnaðinum 

(Ísfugl, 2005; Svínaræktarfélag Íslands, á.á.). Viðmælendur voru með það á hreinu að 

kjúklingur væri hollur matur og það viðhorf samrýmist síðan þeim niðurstöðum sem sýna 

að almenningur treystir ráðleggingum lækna og annarra fagaðila innan heilsugeirans 

(Laufey Steingrímsdóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir & Anna Sigríður Ólafsdóttir, 2002). 

Má álykta að rök lækna um mikilvægi neyslu á hollum mat séu staðreyndum um aðbúnað 

dýra í verksmiðjubúskap yfirsterkari.  

Í nautakjötsframleiðslunni er þögn um aðbúnað skepnanna en áhersla á 

mjólkurframleiðsluna (Landsamband kúabænda, á.á.). Viðmælendur telja engu að síður að 

aðbúnaður búfjár á Íslandi sé betri en erlendis, sem er í samræmi við það hvernig íslenskir 

hagsmunaaðilar velja að birtast almenningi. 

Hvað varðaði búfjárgreinarnar voru viðmælendur sammála um að sauðfjárræktin væru sú 

búgrein sem væri náttúrulegust. Kúabúskapur kom þar næst á eftir og þeir sem eitthvað 

minntust á nautgripaeldi töldu aðbúnað nautgripa góðan. Þeir líktu aðstæðum nauta við 

kálfaeldi og sögðu að aðbúnaður nauta sem þeir þekktu væri góður. Af þessum ummælum 

er ljóst að vitneskjan um aðstæður nautgripa er viðmælendum lítt kunn. Þeir rugla 

aðstæðum kúa, kálfa og nautgripa saman, sem er í samræmi við skort á upplýsingagjöf frá 

hagsmunaaðilum landbúnaðarins.  

Ljóst er að það hvernig hagsmunaaðilar velja að birtast neytendum hefur mikil áhrif á 

skoðanir viðmælendanna á íslenskum landbúnaði. Bein tenging er á milli þess sem 

hagsmunaaðilar fræða fólk um, svo sem sauðfjár- og kúabúskap, og þess sem 

viðmælendurnir eru best upplýstir um. Það sem ekkert er sagt um er lítið sem ekkert vitað 

um. Með framsetningu kynningarefnis hagsmunaaðila íslensks landbúnaðar verður 

umræðan um hann aðeins byggð á tveimur búgreinum. Það sem viðmælendur töldu vanta í 

fræðslu um íslenskan landbúnað var tengt framleiðslu og aðbúnaði alifugla og svína, sem 

þeir vissu í raun ekkert um og kemur það heim og saman við áherslur í kynningarefni 

landbúnaðarins. 
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9 Umræður  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má ætla að einhvers konar firring um staðreyndir 

búfjárhalds eigi sér stað hér á landi. Bæði á þetta við um nútímann og fortíðina. Kvæði 

Höllu um þjáningar kýrinnar, sem vitnað var til í upphafi þessarar ritgerðar, á að mörgu 

leyti enn við í dag. Básafjós þar sem kýr eru bundnar, hið minnsta níu mánuði ársins, eru 

enn við lýði í dag. George Schrader (1915) talaði um, eins og sagt var frá hér að framan, að 

eitt væri að hafa lög í landinu til að gæta að velferð dýranna og svo annað að fara eftir 

þeim. Taldi hann íslenska ráðamenn þess tíma slaka í eftirfylgni með því að farið væri eftir 

lögum um búfjárhald. Það sama virðist vera uppi á teningnum í dag og telja viðmælendur 

rannsóknarinnar eftirliti með velferð búfjár vera ábótavant og komi upp tilfelli um illa 

meðferð búfjár eru úrræðin oft vandræðalega slök.  

Bændasamtök Íslands, sem og afurðastöðvarnar, hafa kynnt íslenskan landbúnað fyrir 

almenningi sem frjálsan og náttúrulegan landbúnað en nánari skoðun á þessari 

birtingarmynd hagsmunaaðila sést að einungis er átt við sauðfjárrækt og 

mjólkurframleiðslu. Hagsmunaaðilar alifugla- og svínaræktar skauta snyrtilega framhjá 

allri umræðu um dýravelferð. Íslensk mjólk er sögð einstök, holl og náttúruleg afurð, 

ekkert er hins vegar fjallað um þá staðreynd að í íslenskum fjósum fæðast til jafns nauta- 

og kvígukálfar. Um aðstæður nautkálfanna, graðneyta, ríkir þögn. Það skýtur því skökku 

við að tala um rétt kúa til útivistar á sumrin þegar karlkynsafkvæmi þeirra (graðneyti) 

mega ekki samkvæmt lögum vera úti og þurfa að dvelja innandyra frá sex mánaða aldri þar 

til sláturstærð er náð sem er á bilinu 20-24 mánaða. 

Eiga ekki lög og reglugerðir um búfjárhald að gæta að velferð skepna? Erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að löggjöf til hagsbóta fyrir aðbúnað búfjár sé langhlaup og við hverja 

breytingu í átt að bættum aðbúnaði breytist viðmiðin hjá almenningi (Christensen o.fl., 

2009). Það slæma við lög og reglugerðir um búfjárhald er að þau tryggja ekki alltaf velferð 

dýranna. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar á þetta líka við um íslenskar aðstæður.  

Niðurstöður viðhorfskönnunar sem gerð var hér á landi 2011 sýndi að íslenskir neytendur 

veldu gæði umfram verð (Snædís Anna Þórhallsdóttir, 2012). Samkvæmt niðurstöðum 
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þessarar rannsóknar vildu viðmælendurnir setja gæði ofar verði, en raunveruleikinn hjá 

þeim er annar að þeirra sögn. Þetta er rammíslensk staðreynd sem viðmælendur sögðust 

standa frammi fyrir í innkaupum á búvörum. Af þessu má álykta að það sé eitt að vera á 

móti verksmiðjubúskap og annað að kaupa í matinn. Það er ljóst að viðmælendur 

rannsóknarinnar vilja að farið sé vel með íslenskan búfénað en vegna fjárhagslegra 

aðstæðna geta þeir ekki valið velferðina umfram hefðbundna framleiðslu. Það getur aldrei 

verið einungis á hendi framleiðenda eða neytenda að gæta þess að velferð búfjár svo sem 

með framboði og eftirspurn einni saman. Inn í þetta samband fléttast aðgerðir yfirvalda 

með skattlagningum á matvæli.  

Áhugavert er að með því ofurtrausti sem íslenskir neytendur virðast hafa á bændum má 

segja að neytendur varpi ábyrgð sinni á innkaupum yfir á aðra. Ábyrgðin á matvælaöryggi 

og dýravelferð er þannig látin vera fremur í höndum bænda, félagasamtaka og yfirvalda 

heldur en í höndum neytendanna sjálfra.  

Mikilvægt að þora að stíga inn í umræðuna um velferð búfjár í framtíðarplönum fyrir 

greinina. Bióbú hefur sýnt að það skref að hafa mannúðarsjónarmið að leiðarljósi við 

búfjáreldi er gerlegt. Kröfum Neytendasamtakanna um lægra búvöruverð er erfitt að mæta 

sé litið til þeirra aðstæðna sem þauleldi býður búfé í nútíma landbúnaði. Ef til vill eru 

siðferðislegar hugmyndir Saja (2012) eitthvað sem ætti að skoða, það er að borða fremur 

stærri dýr en smá svo að fækka megi þeim einstaklingum sem þjást í búfjáreldinu. 

Það er erfitt fyrir bændur að mæta kröfum um bættan aðbúnað og á sama tíma að framleiða 

meira magn fyrir minna verð. Engu að síður þá er ekki hægt að sofa mikið lengur á 

verðinum gagnvart aðstæðum alifugla, nautgripa og svína í nútíma landbúnaði. 

Vandamálið er þekkt, íslensk bú sem eru svokölluð verksmiðjubú, eru ekkert öðruvísi en 

gerist erlendis. Bæði viðmælendur og hagsmunaaðilar hafa bent á vandann. Viðmælendur 

með því að benda á vanmátt sinn, sem er fjárhagslegar aðstæður þeirra, hagsmunaaðilar 

með því að tala ekki beint um búgreinarnar heldur tala um íslenskan landbúnað í gegnum 

sauðfjárrækt og mjólkurframleiðslu.  

Á meðan þráttað er um velferð búfjár, þurfa bændur að kljást við daglegt amstur 

sveitastarfanna og jafnvel sitja undir ámæli fyrir starfsemi sína. Þannig aðstæður eru 

engum til gagns og allra síst þeim sem minnst mega sína í umræðunni, skepnunum.  
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Til að umræða um raunverulega stöðu íslensks búfjár í nútíma landbúnaði eða í svo 

kölluðum verksmiðjubúum megi eiga sér stað á milli almennings og hagsmunaaðila er 

mikilvægt að auka fræðslu. Fræða þarf almenning um allar búgreinar sem stundaðar eru á 

landinu. Fræðslan þarf að vera heiðarleg, sönn, opinská og fordæmalaus. Fræðsluefnið þarf 

að vinna af fagaðilum, bæði úr landbúnaði og menntakerfinu. Með aukinni fræðslu geta 

neytendur tekið upplýsta ákvörðun um val á þeim vörum sem þeir kaupa. Hverjum þarf 

þessi fræðsla að gagnast? Málleysingjunum, búfénu. Allar rannsóknir tengdar velferð 

búfjár eru til hagsbóta fyrir skepnur í öllum búgreinum og þörf er á fleiri slíkum íslenskum 

rannsóknum.  

Umræðan virðist þó vera að opnast hægt og hægt. Í Bændablaðinu hefur fjöldi greina er 

tengjast efninu velferð dýra aukist hin síðari ár. Þetta er til marks um að málefnið, velferð 

dýra (búfjár), sé komið á dagskrá í þjóðfélaginu. Umræða um nýju dýravelferðarlögin 

hefur verið áberandi í umfjöllunum fjölmiðla síðustu árin. Matvælastofnunin (MAST) hélt 

fyrirlestra og málþing um bæði mikilvægi þessara laga og helstu áherslur breytinganna í 

þeim (Matvælastofnun, 2013).  

Gagnrýnivert er að þegar nýja löggjöfin var samþykkt voru reglugerðir samhliða henni 

ekki samþykktar fyrr en rúmu ári eftir að hún var sett. Minnir þetta óþægilega mikið á fyrri 

tíma þegar ný löggjöf um velferð dýra var tekin í gagnið árið 1915 en það vantaði 

reglugerðir til að fylgja þeim eftir næstu áratugina. Það skiptir miklu máli að hægt sé að 

fylgja slíkri löggjöf eftir undireins, til hagsbóta fyrir búfénaðinn. Löggjöfin gagnast lítið ef 

ekki er hægt að hrinda breytingunum sem hún felur í sér eftir af krafti. 

Umræðurnar er spunnust í kringum drögin að nýjum reglugerðum fyrir alifugla kristalla 

árekstra hagsmunahópa neytenda og bænda sem og mikilvægi þess að til séu 

hagsmunasamtök fyrir málleysingjana (RÚV, 2014a,b). Þeir sem vilja aukin lífsgæði fyrir 

búfénað hafa bent á að nýjar reglugerðir fyrir til dæmis alifugla brjóti í bága við ný lög um 

velferð dýra nr. 55/2013. Slík ákvæði, að mati Dýraverndarsambands Íslands, Velbús og 

Neytendasamtakanna, samrýmast ekki lögum um góða meðferð dýra. Í fyrsta sinn í 

sögunni hafa fyrrgreind samtök, samtök dýravina og neytenda, tekið höndum saman og 

staðið vörð um velferð dýra umfram aðra hagsmuni svo sem lágt búvöruverð. Formaður 

Neytendasamtakanna sagði, í viðtali í desember 2014, að með ákvæði eins og væri inni í 

reglugerðardrögum um aðbúnað alifugla, væri framganga fagsins gegn velferð dýranna 
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frekleg (RÚV, 2014b). Neytendasamtökin eru þarna sammála því að þrengslabúskapur, 

fiðurfellingar og goggstýfingar séu óásættanleg meðferð á dýrum þrátt fyrir að með þeim 

sé hægt að knýja fram einhverja verðlækkun á afurðunum. Slík framkoma gagnvart 

skepnunni sé óviðunandi. Framkvæmdarstjóri Neytendasamtakana, Þuríður Hjartardóttir, 

sagði í viðtali við RÚV frá því að hún fyndi fyrir því í starfi sínu að áhugi hjá neytendum á 

bættri velferð búfjár væri að aukast. Hún sagði jafnframt að til þess að neytendur geti tekið 

upplýsta ákvörðun um val á matvöru yrði að bæta úr merkingum á þeim. Einnig skipti 

áreiðanleiki merkinganna miklu máli, að neytendur gætu treyst því að búfjárafurðir væru 

rétt merktar og eftirlitið virkt (RÚV, 2014b).  

Ábyrgð neytenda er mikil og þess vegna er mikilvægt að fyrrgreind atriði, merkingar og 

réttar upplýsingar, séu trúverðugar. Neytendur á Íslandi eru að mati Dýraverndarsambands 

Íslands og Neytendasamtakanna að vakna upp við það að þeir geti haft úrslitaáhrif á 

meðferð búfjár í framleiðsluferlinu (RÚV, 2014a). Að þessu sögðu er það óábyrgt með öllu 

að framleiðendur, eða öllu fremur milliliðirnir, komist upp með það að glopra niður 

rekjanleika afurðanna. Það er slæmt fyrir alla hlutaðeigandi aðila. Sölusamtök líkt og Beint 

frá býli hafa þó sýnt frumkvæði á sölu ýmissa upprunamerktra afurða.    
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10 Lokaorð 

Íslenskur landbúnaður er samofinn íslenskri menningu og sögu. Hann er í stöðugri þróun, 

sumt er gott og annað miður. Dýraverndarsamtök eins og til dæmis Velbú og 

alþjóðasamtökin Slow Food geta vel átt samleið með þessari þróun og þá í átt að meiri 

dýravelferð, gæðum afurða og gegnsæis í framleiðslu. Slíkt getur haft aukin áhrif á 

verðmætasköpun í greininni og er til hags fyrir bæði skepnurnar og frumframleiðendurna. 

Það er hægt að auka skilning og draga úr ágreiningi neytenda og framleiðenda með 

fræðslu. Fræðslu til neytenda um afleiðingar þrýstings um lægra vöruverð og til bænda um 

ástæður fyrir innkaupahegðun neytenda. Tengsl eru á milli framleiðslu og hagnaðar og 

velferðar búfjár, eins og um hefur verið fjallað í þessari ritgerð, og mikilvægt að hægt sé að 

finna þar jafnvægi. 

Ef við lítum til stöðunnar í dag samanborið við árið 1945, þegar Hafsteinn Pétursson bóndi 

tjáði sig á Búnaðarþingi um viðhorf neytenda til bænda, er umræðan um margt lík. 

Neytendur kvarta enn um of hátt afurðaverð búfjárafurða og bændur segjast beittir 

þrýstingi um lægra verð. Með niðurgreiðslu búvöruverðs, er hófst á fyrri hluta tuttugustu 

aldar, voru yfirvöld að reyna draga úr verðbólgunni og auka kaupgetu neytenda, þetta var 

ætlað þeim til hagsbóta. Niðurgreiðslugjaldið sem í upphafi átti að vera tímabundin lausn á 

þeim vanda sem þjóðin stóð frammi á árunum um og eftir síðari heimstyrjöldina eru enn 

við lýði nú meira en hálfri öld síðar.    

Neytendur, framleiðendur búfjárafurða og yfirvöld bera sameiginlega ábyrgð á því að gæta 

að velferð og lífsgæðum búfjár. 
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Viðauki I 

Vettvangsnótur eru gerðar á vettvangi viðtala. Tvö eða fleiri viðtöl geta verið skráð á sömu 

vettvangsnótuna, hún er gerð fyrir einhvern ákveðinn stað og stund og er óháð fjölda 

viðtala.   

Fyrsta viðtalið (vettvangsnóta I), tekið haustið 2011, er við Siggu sem er ung kona, liðlega 

tvítug. Sigga ólst upp í sveit en flutti ung að heiman, fór í heimavistarskóla til að ljúka við 

menntaskóla. Að honum loknum hóf hún sambúð með þáverandi kærasta sínum. Sigga hóf 

nám haustið 2011 á starfsmenntastigi í búfræði. Framtíðarplön hennar tengjast landbúnaði.  

Viðtal tvö (vettvangsnóta II, viðtal 1.), tekið veturinn 2012, er við Þóru sem er kona á 

þrítugsaldri. Þóra ólst upp í sveit og hefur góða tengingu þangað. Nú býr Þóra með 

barnsföður sínum í litlum bæ úti á landi. Þóra vinnur vaktavinnu og er samhliða starfinu í 

fjarnámi í framhaldsskóla. Hún stefnir að því að ljúka stúdentsprófi og fara svo í 

áframhaldandi nám.  

Þriðja viðtalið (vettvangsnóta II, viðtal 2.), tekið veturinn 2012, er við Tóta sem er 

karlmaður á fimmtugsaldri og býr í litlum bæ úti á landi. Hann ólst upp í sveit. Tóti er 

fjölskyldumaður, giftur og eiga þau hjónin þrjú börn. Hann á að baki langan starfsferil og 

nú vinnur Tóti sem yfirmaður á stórum og erilsömum vinnustað. Tóti hefur lokið tveimur 

diplómagráðum frá íslenskum háskólum. Hann er virkur í félagsmálum sveitarfélagsins. 

Fjórða viðtalið (vettvangsnóta IV), frá vori 2012, er aðallega við Jón en Benni kemur 

aðeins við sögu í viðtalinu. Viðtalið var tekið í athvarfi fyrir fólk utan atvinnulífsins. Það er 

í þéttbýliskjarna rétt utan Reykjavíkur. Forstöðumaður athvarfsins var búinn að gefa leyfi 

fyrir heimsókninni með fengnu leyfi fastagesta staðarins. Jón og Benni eru, eins og fyrr 

segir, mest áberandi í viðtalinu, aðrir sem einnig voru staddir í athvarfinu héldu sig 

annaðhvort til hlés eða gátu ekki fylgt samræðunum eftir.  

Jón var alinn upp á mölinni, í þéttbýli úti á landi. Sem barn, innan við 10 ára aldur, fór 

hann í sveit á sumrin. Jón er með flogaveiki, en þegar hann var ungur fann hann minna 

fyrir veikindum sínum. Veikindin ágerðust með aldrinum og nú er Jón öryrki vegna þeirra. 
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Jón var áður fyrr mjög virkur í samfélaginu, gegndi til að mynda nefndarstörfum fyrir 

sveitarfélagið, vann fulla vinnu og stundaði íþróttir. Hann á góðan vinahóp og telur sig 

vera heppinn að búa í litlu samfélagi sem styður hann félagslega. Jón á fjölskyldu og býr í 

eigin húsnæði en hann segist búa við þröngan kost vegna örorkunnar.  

Bakgrunn Benna fæ ég ekki, þar sem hann kom óvænt inn í samræður okkar Jóns, nema að 

hann er alinn upp í þéttbýliskjarna úti á landi og hefur ekki farið í sveit. Af persónulegum 

ástæðum á Benni erfitt með að vinna reglulega vinnu. Benni er í viðtalinu opinn og hress.  

Fimma viðtalið (vettvangsnóta V, viðtal 1), tekið sumarið 2012, er við Stebba, karlmann á 

sjötugsaldri. Hann er fjölskyldumaður, giftur og saman eiga þau hjónin uppkomin börn. 

Viðtalið var tekið heima hjá honum. Stebbi er fæddur og uppalinn í Reykjavík, hann fór 

aldrei í sveit sem barn. Stebbi er kominn á eftirlaun og stundar áhugamál sitt af miklum 

krafti. Áður fyrr vann Stebbi sem matreiðslumaður.  

Sjötta viðtalið (vettvangsnóta V, viðtal 2.), tekið sumarið 2012, er við þau hjónin Erlu og 

Jóa. Viðtalið er tekið heima hjá þeim. Erla og Jói eru bæði komin á sjötugsaldur. Erla 

starfar enn sem kennari en Jói er kominn á eftirlaun. Hann vann áður sem rafvirki. Saman 

eiga þau hjónin uppkomin börn. Erla ólst upp í sveit, en Jói var alinn upp í þéttbýliskjarna 

úti á landi, hann fór aldrei í sveit sem barn.  

Sjöunda viðtalið (vettvangsnóta VI), tekið sumarið 2012, er við Kötu, konu á þrítugsaldri 

sem er ógift og barnlaus en með einn hund á framfæri. Viðtalið var tekið heima hjá henni. 

Kata er vön ólíkum menningarheimum, en móðir hennar er frönsk og faðirinn íslenskur. 

Hún er alin upp í þéttbýliskjarna úti á landi, en fór í sveit á sumrin er hún var unglingur. 

Kata stefnir á háskólanám á komandi vetri, 2013.  

Áttunda viðtalið (vettvangsnóta VII), frá sumrinu 2012, er við Írisi, konu á fimmtugsaldri. 

Viðtalið var tekið heima hjá henni í miðbæ Reykjavíkur. Íris er gift og saman eiga þau 

hjónin eina dóttur. Íris hefur unnið í heilbrigðisgeiranum frá því hún lauk námi við HÍ. Hún 

er fædd og uppalin í Reykjavík en fór í sveit sem barn, innan við fermingu. 

Níunda viðtalið (vettvangsnóta VIII), tekið að vori 2013, er við Kela sem er karlmaður á 

fimmtugsaldri. Keli starfar sem hestamaður og hefur búið í Svíþjóð í rúma tvo áratugi. 

Hann er giftur og á eina uppkomna fósturdóttur. Keli bjó á æskuárum sínum í Reykjavík og 
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síðan í þéttbýliskjarna úti á landi. Hann hóf starfsferilinn sem tamningamaður 16 ára 

gamall að loknu grunnskólaprófi. Keli fór aldrei í sveit sem barn.  

Viðtalið við Kela er tekið með í rannsóknina þó að hann sé ekki virkur neytandi í íslensku 

samfélagi. Við úrvinnslu viðtalanna kom fram að íslensku þátttakendurnir töldu íslenskan 

landbúnað betri en þann erlenda. Í samtali við Kela kemur í ljós að upplifanir hans af 

erlendum landbúnaði eru tengdar opinskárri umræðu um raunverulegar aðstæður búfjár. 

Þessi upplifun hans af erlendum fjölmiðlum og öðrum hagsmunaaðilum í búfjárhaldi var 

ein helsta ástæða þess að viðtalið við Kela var haft með í niðurstöðunum. Rannsókn 

Þórunnar Edwald (2006) styður einnig þá ákvörðun að taka viðtal Kela með inn í 

rannsóknina þar sem niðurstöður rannsóknar hennar sýna meðal annars að viðhorf 

Íslendinga til framleiðsluhátta búfjárafurða breytist með erlendri búsetu. Af þessum 

ástæðum taldi ég athyglisvert að skoða viðhorf Kela í samhengi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar, sem og rannsóknar Þórunnar Edwald.      

 


