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Útdráttur  

 

Oft heyrir maður talað um fjölmiðla sem fjórða valdið en þá er verið að vísa til þess hvað 

þeir hafa mikil völd í samfélaginu, þ.e. á eftir löggjafarvaldinu, framkvæmdavaldinu og 

dómsvaldinu. Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna, ekki síst í nærsamfélaginu þar 

sem íbúarnir geta sótt sér fréttir og fróðlegar upplýsingar. Staðarmiðlar eins og 

héraðsfréttablöð á landsbyggðinni eru líka mjög mikilvægir. Í þessu sambandi er vert að 

nefna Bændablaðið sem Bændasamtök Íslands gefa út en blaðið hefur verið í eigu 

samtakanna frá 1995. Í þessari ritgerð er fjallað um Bændablaðið, tilurð þess, sögu og stöðu 

sem blaðs bænda og landsbyggðarinnar. Hluti af BA verkefninu er myndband þar sem ég tek 

viðtal við fjóra bændur um Bændablaðið og fylgist með með vinnslu blaðsins. Helstu 

niðurstöður verkefnisins voru að almenn ánægja er með Bændablaðið, það er vel rekið og 

skilar eigendum sínum hagnaði. Þá skín það í gegnum ritgerðina að Bændablaðið er rödd 

sveita landsins og landsbyggðarinnar. Prentuð útgáfa Bændablaðsins nýtur vinsælda en 

stafræni heimurinn bankar á dyrnar þar sem vefur blaðsins, www.bbl.is verður sífellt vinsælli 

samhliða örri tækniþróun.  

 

Efnisorð: Fjölmiðlar, héraðsfréttamiðlar, Bændablaðið, landsbyggð. 
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Abstract  

 

The media is often referred to as the fourth power, because they are so powerful in western 

societies, after legislative power, executive power and judicial power. The media plays an 

important role, not the least in the local community where people can get news and 

interesting information from local media. The local media and district newspaper in rural 

areas are also very important. In this context it is apt to mention Bændablaðið which 

Bændasamtök Íslands have published and owned since year 1995. In this thesis, the Farmer´s 

Newspaper- Bændablaðið is discussed, its founding, its history and its status as a newspaper 

serving the farming community and rural areas. A part of the BA project is a video where I 

interview four farmers on Bændablaðið and where I monitor how the paper is produced. The 

main results of the project were that there is general contentment with Bændablaðið, the 

paper is well managed, and provides income for its owners. Then it can be seen in the project 

that Bændablaðið is the voice of the countryside and of rural areas. The printed edition of 

Bændablaðsins is popular, but the digital world is increasing its pressure as the website, 

www.bbl.is is getting more and more popular as technology develops further.  

 

Key Words: The Media, District newspapers, Local media, Bændablaðið, rural areas. 
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Formáli 
  
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-prófs í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri. 

Ritgerðin er metin til sex eininga. Verkefnið skiptist í tvo flokka, annars vegar ritgerðina 

sjálfa og hins vegar 12 mínútna myndband með viðtölum og innklippsmyndum. 

Valgerður Anna Jóhannsdóttir, aðjunkt við meistaranám í blaða- og fréttamennsku við 

félagsvísindadeild Háskóla Íslands var leiðbeinandi minn. Ég vil þakka henni fyrir alla 

aðstoðina, gagnlegar ábendingar og þolinmæðina. Þá fær Hermann Óskarsson, prófessor og 

umsjónarmaður BA verkefna við Háskólann á Akureyri þakkir fyrir góðar ábendingar, auk 

Ingibjargar Elsu Björnsdóttur á Selfossi sem las verkefnið yfir fyrir mig með tilliti til 

málfars. Einnig vil ég nota tækifærið og þakka viðmælendum mínum fyrir sitt framlag til 

verkefnisins. 

Mér fannst tilvalið að BA verkefnið mitt fjallaði um Bændablaðið enda er ég mikill 

áhugamaður um allt sem við kemur landbúnaði. Hluti af verkefninu er ritgerðin sjálf og 

annar hluti myndband um Bændablaðið, auk myndbands með viðtölum við fjórar bændur þar 

sem þeir lýsa kostum og göllum blaðsins.  Niðurstöður verkefnisins gáfu til kynna að almenn 

ánægja er með Bændablaðið, reksturinn gengur vel og menn sjá fyrir sér áframhaldandi 

útgáfu blaðsins næstu árin, samhliða vefnum, www.bbl.is sem er rekinn samhliða blaðinu. 
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1 Inngangur 

Bændur hafa alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér og verið mínar fyrirmyndir í lífinu. 

Ástæðan er líklega sú að ég var sem barn og unglingur í sveit í átta sumur og ég ákvað að 

fara í Bændaskólann á Hvanneyri því ég ætlaði mér alltaf að verða bóndi. Áætlanir mínar 

breyttust hins vegar, engin kona á lausu með kvóta og jörð, þannig að ég leitaði á önnur mið 

og fann frábæran hjúkrunarfræðing á Selfossi sem ég hef verið giftur í 22 ár. Ég held hins 

vegar alltaf miklum tengslum við sveitina, heimsæki bæina þar sem ég var í sveit og fréttir af 

íslenskum landbúnaði eru skemmtilegustu fréttirnar sem ég geri í gegnum starf mitt sem 

fréttamaður. Ég minnist þess í sveitinni að það voru alltaf blaðabunkar á símastólnum eða 

upp í gluggakistu með allskonar fróðleik. Oft voru þetta fréttabréf Búnaðarsambands 

Suðurlands, Búnaðarblaðið Freyr, hrossaræktarblaðið Eiðfaxi eða jafnvel ný nautaskrá eða 

yfirlit yfir áburðartegundir sem var verið að selja. Ég drakk allar þessar upplýsingar í mig, 

las og las og var forvitinn um landbúnaðarfréttir. Það var því mikill fengur fyrir mig þegar 

Bændablaðið kom út í fyrsta skipti í marsmánuði árið 1995. Frá þeim tíma hef ég lesið hvert 

einasta blað, stundum oftar en einu sinni og náð mér í fróðleik um íslenskan og erlendan 

landbúnað. Of hefur slíkur lestur skilaðft góðum hugmyndum um umfjöllunarefni í fréttirnar 

mínar en þá frá öðru sjónarhorni. Alltaf gæti ég þess að vitna í Bændablaðið þegar svo ber 

undir. Þegar ég hóf nám í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri og vissi þar með að ég 

þyrfti að skila BA verkefni kom aldrei neitt annað til greina en að skrifa um Bændablaðið. 

Þegar ég heyri orðið blað þá dettur mér strax í hug Morgunblaðið, Fréttablaðið, 

Dagblaðið og Bændablaðið, auk héraðsfréttablaða eins og Dagskráin, fréttablaðið á 

Suðurlandi, Sunnlenska fréttablaðið og Suðri, sem er líka fréttablað Sunnlendinga. Séð og 

heyrt kemur líka upp í hugann, Vikan, Nýtt Líf, Eiðfaxi og Húsfreyjan. Allt eru þetta blöð 
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sem gefin eru út á pappír, mis þykkum, þar sem má finna fjölbreyttar fréttir, hvort sem þær 

eru úr sveitum landsins, af höfuðborgarsvæðinu eða frá útlöndum. Sumar fréttirnar eru með 

alvarlegum undirtóni, aðrar ekki eins alvarlegar og enn aðrar léttar og hressar, svokallaðar 

mannlífsfréttir. Blöðin eru yfirleitt stútfull af auglýsingum, stórum ljósmyndum og oft er gert 

mikið úr fyrirsögnum og textinn látin flæða, stundum með millifyrirsögnum til að auðvelda 

lesturinn. Minn hugur segir mér að blöðin muni smátt og smátt týnast út af markaðnum á 

meðan samfélagsmiðlar munu eflast til muna og taka yfir hlutverk blaðanna. Það er þó 

óskandi að blöðin muni halda velli næstu tuttugu árin eða svo. Mér finnst mun skemmtilegra 

að lesa blöð á pappír heldur en að lesa af skjá á tölvu eða síma, það er eitthvað við það í 

fingurgómunum sem gefur góða tilfinningu þegar blaði er flett og ekki síst að finna 

prentlyktina af blaðinu. 

Bændablaðið er málgagn bænda og landsbyggðar og kemur út hálfsmánaðarlega á 

prentuðu formi (Bændablaðið, e.d.). Það er gefið út af Bændasamtökum Íslands. Blaðið gerir 

út á fjölbreyttan fróðleik um landbúnað, auk þess að fjalla um landsbyggðina. Blaðið er gefið 

út í 32.000 eintökum og dreift um allt land, auk þess sem það liggur frammi á 

bensínstöðvum, verslunum og í söluturnum jafnt á höfuðborgarsvæðinu sem og á 

landsbyggðinni. Blaðinu er dreift ókeypis (Bændablaðið, e.d.).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um Bændablaðið, sögu þess, stöðuna í dag og hvert 

blaðið stefnir. Hluti af ritgerðinni er myndband með viðtali við ritstjóra Bændablaðsins, 

framkvæmdastjóra útgáfusviðs Bændasamtaka Íslands, auk þess sem fjórir bændur eru sóttir 

heim og spurðir út í blaðið. Fylgst er með umbroti blaðsins á ritstjórninni, eða allt frá því að 

fréttir verða til, þar til blaðið er komið í hendur bóndans. Ég valdi að skrifa um Bændablaðið 

því ég hef mjög mikinn áhuga á landbúnaði og fjölmiðlum og því gaman að geta samþætt 

þessi tvö áhugamál í ritgerð sem þessari. 
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Í ritgerðinni mun ég fjalla um stöðu fjölmiðla almennt og hlutverk þeirra, tala um 

fjölmiðla á Íslandi með áherslu á staðarmiðla á landsbyggðinni, auk búnaðarblaða í 

nágrannalöndum okkar. Þá mun ég gera grein fyrir sögu Bændablaðsins, efnistökum 

blaðsins, rekstri blaðsins, fræðigreinum í blaðinu, hugsanlegum hagsmunaárekstrum með 

útgáfu blaðsins og loks mun ég fjalla um framtíð blaðsins, auk umræðna og vangavelta, 

ásamt lokaorðum. Ég fékk ómælda aðstoð við upplýsingaöflun frá Áskeli Þórissyni, fyrsta 

ritstjóra Bændablaðsins og núverandi ritstjóra, Herði Kristjánssyni. Þá gaf Bjarni 

Guðmundsson, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri mér mikilvægar 

upplýsingar en hann þekkir sögu búnaðarblaða og landbúnaðarfjölmiðlunar vel í gegnum 

starf sitt. Bjarni Harðarson bóksali á Selfossi sagði mér frá upphafsárum Bændablaðsins, en 

hann og Jón Daníelsson á Tannstaðabakka í Vestur-Húnavatnssýslu stofnuðu blaðið árið 

1987 en seldu síðan Bændasamtökum Íslands útgáfuna nokkrum árum síðar. Í stafræna hluta 

verkefnisins heimsótti ég ritstjórnarskrifstofu  Bændablaðsins í Bændahöllina við Hagatorg í 

Reykjavík þar sem ég fylgdist með uppsetningu blaðsins. Ég tók einnig viðtal við Hörð 

Kristjánsson, ritstjóra og Tjörva Bjarnason, framkvæmdastjóra útgáfusviðs 

Bændasamtakanna. Þá heimsótti ég fjóra bændur og spurði þá um Bændablaðið en það eru 

þau Heiða Guðný Ásgeirsdóttir á Ljótarstöðum í Skaftártungu, Hafliði Sævarsson í Fossárdal 

í Berufirði, Olgeir Engilbertsson í Nefsholti í Holta og Landsveit og Sigurður Sæmundsson á 

Skeiðvöllum í Holta og Landsveit. Hluti af stafræna hlutanum er líka heimsókn í prentsmiðju 

Morgunblaðsins þar sem Bændablaðið er prentað. 
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2 Fjölmiðlar almennt 

Það getur reynst erfitt að skilgreina orðið fjölmiðill. Þegar orðið fjöl er notað er verið að vísa 

til tiltekins mannfjölda og með orðinu miðill er verið að vísa í það form að það sé verið að 

miðla upplýsingum áfram (Páll Sigurðsson, 1997). Þá hefur orðið fjölmiðill líka verið notað í 

þeirri merkingu að fyrirtæki eða jafnvel stofnanir séu með samansafn af upplýsingum sem 

settar eru reglulega fram í því skyni að dreifa upplýsingum til ákveðins fjölda fólks á 

einhverju tilgreindu svæði. (Menntamálaráðuneytið, 2005). Flóra fjölmiðla er mjög fjölbreytt 

en þar eru ljósvakamiðlarnir (sjónvarp og útvarp) áberandi, auk Netsins sem hefur komið 

mjög sterkt inn síðustu ár. Twitter og Snapchat hafa náð miklum vinsældum svo ekki sé 

minnst á Facebook sem er að verða gríðarlega vinsæll fjölmiðill. Yfir einn milljarður manna 

notar þann miðil í dag. Beinar útsendingar verða sífellt vinsælli á Facebook, en þannig 

útsendingar ná töluvert meiri útbreiðslu en stöðufærslur sem notendur skrifa á sinni eigin 

Facebookarsíðu. Ef vel tekst til er ljóst að Facebook getur komið af stað byltingu varðandi 

þann þátt fjölmiðlunar að streyma efni í bæði ólínulegri og beinni dagskrá. Það verður 

spennandi að fylgjast með þeirri þróun (Athygli, 2017). Sé horft til könnunar sem Birgir 

Guðmundsson framkvæmdi í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar vorið 2010 á meðal 

frambjóðenda kom skýrt fram að Facebook og tölvupósturinn, auk héraðsfréttablaðanna voru 

langmest notaðir til að koma boðskap á framfæri. Dýrar auglýsingar í landsmiðlunum, hvort 

sem um var að ræða blöð eða ljósvakamiðla var ekki það sem frambjóðendur völdu (Birgir 

Guðmundsson, 2010).  

Þá má bæta því við að svo virðist sem prentmiðlar eigi undir högg að sækja á kostnað 

samfélagsmiðla. Skilgreining á fréttablaði er sú að blað er útgáfa sem kemur út með 
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reglulegu millibili, nær með véltæknilegri margföldun til stórs hóps og býður almennt og 

vinsælt efni sem á erindi við samtímann (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Ef það er hægt að tala um hefðbundna fjölmiðla þá er átt við sjónvarp, útvarp, dagblöð 

og tímarit. Margir líta líka á veraldarvefinn sem fjölmiðil en sá miðilinn er frekar 

skilgreindur sem miðlunartæki. Kvikmyndir, veggspjöld, bækur, hljómdiskar, 

auglýsingabæklingar og fleira í þessum dúr flokkast ekki undir skilgreiningu hefðbundinna 

fjölmiðla (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006). Þá er rétt að geta þess að flestir ef ekki allir 

þessir hefðbundnu miðlar eru líka á netinu. 

2.1 Ísland og fjölmiðlar 

Íslendingar voru heldur síðar á ferðinni en hin Norðurlöndin varðandi blaðaútgáfu eða um 

70–100 árum seinna. Fyrsta blaðið sem kom út var Islandske Maanadstidender (1773–1776), 

Prentað í Hrappsey og skrifað á dönsku. Næst var það blaðið Minnisverð tíðindi (1798–

1808) þar sem Magnús Stephensen var ritstjóri, blaðið kom út einu sinni á ári og loks var 

það Klausturpósturinn (188–1926) sem Magnús Stephensen ritstýrði. Segja má að seinni 

hluti 19. aldar (1870–1914) hafi verið gullöld blaðanna á heimsvísu því iðnvæðing og 

tækniþróun t.d. í prentiðnaði gerði alla prentun hraðvirkari og hagkvæmari. Þá 

var þéttbýlismyndun mun meiri en áður, almenn lestrarkunnátta óx, samgöngukerfið, t.d. 

járnbrautir, varð alltaf betra og betra og póstkerfið auðveldaði alla dreifingu. Prentfrelsi varð 

útbreiddara og hafði fest sig í sessi eftir bæði frönsku byltinguna og byltinguna 1848. 

(Guðjón Friðriksson, 2000). Íslensku blöðin héldu áfram að koma út en þar má nefna 

Ármann, Fjölnir, Þjóðólf og Ísafold en þau síðast töldu voru helstu blöðin á seinni hluta 19. 

aldar. Eins og gefur að skilja hefur mesta áherslan verið lögð á rannsóknir á prentmiðlum 

enda er það elsta form fjölmiðlunar í heiminum. Aðrar tegundir fjölmiðla hafa líka verið 

talsvert rannsakaðar (Baran og Davis, 2009). Þá vitum við það einnig í nútímanum, að 

fjölmiðlar hafa svo mikil völd að þeir eru oft nefndir sem fjórða valdið en þá er verið að tala 
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um mikilvægi þeirra upplýsinga sem þeir gefa og hvað þeir hafa mikil áhrif á 

nútímasamfélagið (Birgir Guðmundsson, 2012; Menntamálaráðuneytið, 2005; Petersson og 

Pettersson, 2000). Þær þrjár greinar valds í lýðræðissamfélögum sem koma á undan fjórða 

valdinu eru þá löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdavald (Birgir Guðmundsson, 2012; 

Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010). Með fjórða valdinu og 

hlutverki fjölmiðla er átt við að fjölmiðlar hafi það hlutverk að veita hinum þremur greinum 

valdsins aðhald og þar með að upplýsa fólkið í landinu um það sem stjórnvöld, dómstólar og 

löggjafaraðilar eru að gera hverju sinni. Þessu hlutverki þarf að sinna vel þannig að 

hagsmunir fólksins/almennings hafi ætíð forgang umfram hagsmuni þeirra aðila sem setja 

lög, dæma dóma eða fara með framkvæmdavald í landinu (Vilhjálmur Árnason, Salvör 

Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010). 

Þegar 24. grein fjölmiðlalaganna er skoðuð, má sjá þar klausu um ritstjórnarlegt 

sjálfstæði en þar stendur, „Fjölmiðlaveita skal setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði 

þeirra starfsmanna sem sinna fréttum og fréttatengdu efni.“ (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011). 

Í þessum reglum skal m.a. fjallað um „starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnarlegt 

sjálfstæði viðkomandi efnisstjóra, blaða- og fréttamanna gagnvart eigendum 

fjölmiðlaveitunnar“ (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011). 

Fjölmiðlanefnd annast eftirlit með öllum leyfisskyldum og skráningarskyldum 

fjölmiðlum á Íslandi en á heimasíðu nefndarinnar er birtur listi yfir skráða fjölmiðla sem 

ekki eru leyfisskyldir. Bændablaðið er á þeim lista og vefur samtakanna, www.bbl.is. Þar 

kemur m.a. fram að eignarhald er í höndum Bændasamtaka Íslands og að ritstjórnarstefna 

blaðsins sé þessi; „Bændablaðið er málgagn bænda og landsbyggðar. Í blaðinu eru sagðar 

fréttir af landbúnaði og lífinu í landinu. Einnig er þar margvíslegt fagefni fyrir bændur og 

áhugafólk um landbúnað.“ (Fjölmiðlanefnd, 2014). Á heimasíðu nefndarinnar eru einnig 

reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði Bændablaðsins og www.bbl.is (Fjölmiðlanefnd, 2014).   
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2.2 Fjölmiðlar og landsbyggðin 

Landsbyggðin á sína fjölmiðla sem kallast héraðsfréttablöð. Tilgangur blaðanna er að þjóna 

minni samfélögum með fréttum og auglýsingum. Gallinn er aftur á móti sá að þar getur 

nálægðin verið að flækjast fyrir blöðunum í smáum samfélögum þar sem allir þekkja alla. 

Hér getur eignarhald líka spilað inn í og gert fréttaskrif erfið. Einhver dæmi eru um það að 

héraðsfréttablöð hafi hætti við eða endurskoðað efni sitt sökum nálægðar (Birgir 

Guðmundsson, 2004). Það er mín skoðun að það sé hverju samfélagi nauðsynlegt að eiga 

sinn fjölmiðil með staðbundnum fréttum, auglýsingum og mannlífsfréttum úr héraði. Á 

Suðurlandi eru t.d. gefin út fjölmörg fréttabréf á vegum sveitarfélaganna sem koma út 

mánaðarlega og eru send heim frítt inn á öll heimili. Dæmi um þetta er Hvatarblaðið sem er 

fréttabréf Grímsnes og Grafningshrepps, Áveitan sem er fréttabréf ungmennafélaganna í 

Flóahreppi, Pésinn sem er fréttabréf Hrunamannahrepps og Búkolla sem er fréttabréf í 

Rangárvallasýslu og Ásahreppi. Ekkert kostar að auglýsa í blöðunum. Þegar við horfum yfir 

fjölmiðlasviðið, hvort sem það er á Íslandi eða nágrannalöndunum þá er greinilegt að 

mannlegar fréttir sem geta skemmt fólki (e. human interest) skora hátt, þá á kostnað 

ritstjórnarefnis. Fjölmiðlar virðast ekki lifa í dag nema með meira  og meira afþreyingarefni, 

stundum kallað götublaðavæðing (e. tabloidization) viðkomandi fjölmiðla (Sparks, 2000). 

Eins og hefur verið margsinnis bent á í byggðastefnu á vegum íslenskra stjórnvalda, þá 

eru mikilvægir þættir sem viðhalda byggð á landsbyggðinni ekki einungis hagrænir heldur 

einnig hlutir eins og lífsgæði, afþreying og möguleikar á menntun og samskiptum. Í þessu 

ljósi verða landsbyggðarmiðlarnir mikilvægur vettvangur lýðræðis og samskipta/miðlunar 

fyrir samfélagið á hverjum stað. Fréttamiðlarnir þjappa landsbyggðar-samfélögum saman, og 

stuðla að uppbyggingu samfélags og sjálfsmyndar. Hins vegar hefur mikilvægi 

landsbyggðarmiðla verið vanmetið í opinberri stefnumótun á Íslandi jafnvel eftir að menn 

fóru að meta lífsgæði sem hluta af þeim þáttum sem skoða þurfi. Það hefur verið vandi fyrir 
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landsbyggðarmiðla að mikilvægi þeirra hefur ekki að fullu verið viðurkennt fyrir tilvist og 

uppbyggingu samfélaganna á hverjum stað. Á sama tíma er markaðurinn fyrir fjölmiðla smár 

á hverjum stað og staðbundinn fjárhagslegur stuðningur við fjölmiðla ekki alltaf nægur. 

Merki eru hins vegar um að þetta kunni að vera að breytast, að hluta til vegna þess að 

stjórnkerfið þarf að koma upplýsingum frá höfuðborginni til landsbyggðarinnar (Birgir 

Guðmundsson, 2006).   

2.3 Útlönd 

Það er fróðlegt að lesa sér til um búnaðarblöð og staðarblöð í öðrum löndum, t.d. í 

Bandaríkjunum. Á árunum frá 1895 til 1920 urðu til dæmis tæknilegar, efnahagslegar og 

lýðfræðilegar breytingar sem umbreyttu lífi í Bandaríkjunum á landsbyggðinni. Í grein 

John J. Fry (2004) um málið segir að sagnfræðingar verði að gæta þess að landsbyggðarblöð 

voru ekki alltaf að tjá sjónarmið bænda. Vegna þess að flestir ritstjórar og útgefendur 

landsbyggðarblaðanna bjuggu í borgum voru landsbyggðarblöð oft vettvangur fyrir 

endurskipulagningu og framfarahugmyndir sem komu frá borgunum sjálfum. Á sama tíma 

voru landsbyggðarblöðin vettvangur mismunandi sjónarmiða þar sem bændur gátu sent inn 

bréf til ritstjórnar. Umfjöllun um menntun bænda og skóla á landsbyggðinni er tilvik sem 

hægt er að nota til að rannsaka þetta. Á meðan útgefendur og ritstjórar voru umbótasinnaðir 

og vildu gera breytingar voru margir bændur ósammála eða höfðu aðrar hugmyndir. Þess 

vegna er betra að líta á landsbyggðarblöð sem ekki verandi málgögn bænda, heldur sem 

vettvang þar sem umbótasinnar og bændur gátu rökrætt um fyrirhugaðar breytingar á lífi 

landsbyggðarinnar. 

2.4 Búnaðarblöð á Íslandi 

Það eru ekki til miklar heimildir um búnaðarblöð á Íslandi en sá maður sem veit líklega mest 

um slík blöð er Bjarni Guðmundsson, prófessor á Hvanneyri og forstöðumaður 
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Landbúnaðarsafns Íslands. „Ég þekki mest til Freys og Búnaðarritsins vegna þess að ég óx 

eiginlega upp með þessum blöðum. Þau vöktu forvitni mína, Freyr vegna ýmissa nýmæla og 

annarra búhátta en ég þekkti, en í blaðinu voru lengi vel margar greinar, myndir og pistlar 

þar um. Búnaðarrit vegna skýrsla um hrútasýningar sem kitluðu metnaðargirnd og vöktu 

forvitni um metfé í öðrum sveitum. Ég nefni líka Árbók landbúnaðarins en hún fjallaði 

einkum um hagfræði og verðlagsmál, ég las hana lítið en notaði meir er ég eltist“, segir 

Bjarni og heldur áfram. „Ég kynntist blöðunum mest vegna þess að þau komu á heimili mitt 

að Kirkjubóli í Dýrafirði en varð eiginlega sérfræðingur í þeim er ég vetrarpart 1965, sem 

starfsmaður á Hvanneyri, fékk það hlutverk að skrá ritgerðir og efni þessara blaða, einkum 

Freys, vegna útgáfu ritgerðatals sem Bændaskólinn stóð fyrir. Greinalesturinn varð mér síðar 

á lífsleiðinni til ævintýralega mikils gagns, ég taldi mig vita flest um landbúnaðinn á 

árabilinu 1930–1965, sem var svo sem ofmat – en ég fæ seint fullþakkað fyrir að fá þetta 

verk. Annars tel ég mig hafa lesið allmikið í búnaðarblöðum 20. aldar, blaðaflóru sem er 

ótrúlega auðug, í þeim má ganga að sögu sveitanna og landbúnaðarins  sem ég held að orðin 

sé miklu slitróttari eftir 1990–95, og verður erfiðara fyrir framtíðina að nálgast“.  

Bjarni var næst spurður af því af hverju hann teldi að menn hefðu gefið út sérstök blöð 

fyrir landbúnaðinn og hver tilgangur og markmið þessara blaða hafi verið? „Í fyrsta lagi 

löngun manna til þess að fræða og hvetja, heimastjórnar-áhrif sem rekja má allt aftur í 

greinar sem komu í Ritum þess íslenska Lærdómslistafélags í lok 18. aldar. Efnið kom fyrst í 

löngum búfræðigreinum í almennum tímaritum, Andvara, Gesti Vestfirðingi, Ármanni á 

Alþingi en síðan sérhæfðum ritum s.s. Búnaðarriti fyrstu árin, í öðru lagi Skýrslurit til þess 

að koma út talnafróðleik sem löng hefð var fyrir að safnað væri um landbúnað, 

s.s. Búnaðarrit er frá leið, Árbók landbúnaðarins, Búnaðarskýrslur Hagstofunnar og fleira. Í 

þriðja lagi getum við talað um stéttarbarátturit, eins og Freyr varð eftir 1945 en að mjög 

vægum hluta. Íslenskir bændur hafa alltaf verið daufir stéttarbaráttumenn, hafa fremur litið á 
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sig sem hina ábyrgu landsfeður. Sérbúgreinafélögin sem urðu til eftir 1985 voru mest fyrir 

hina óánægðu, sem þótti hlutur sinn fyrir borð borinn, eða langaði bara til þess að komast í 

stjórnir og önnur félagsmálastörf, en þetta er nú í góðri meiningu sagt. Í fjórða lagi langar 

mig að minnast á rit byltingarmanna, „átsæderar“ og ungt fólk í greininni brugðu stundum á 

það ráð að gefa út sérstök blöð fyrir málstað sinn, t.d. Búnaðarblaðið er hóf göngu sína 1961, 

það þróaðist fljótt í slíkt blað (ég var þar í ritstjórn um tíma), eins minnir mig að rótin að 

Bændablaðinu sé sama eðlis. Nú síðast kom svo blaðið Freyja, en það náði ekki flugi hvorki 

á pappír né á neti. Um fyrri aldamót kom blaðið Plógur út sem fella má í þennan flokk.“ 

(Bjarni Guðmundsson, munnleg heimild, 16. febrúar 2017). 
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3 Saga Bændablaðsins 

Bændablaðið var stofnað þann 14. mars árið 1995 af Bændasamtökum Íslands. Nafn 

Bændablaðsins á sér þó lengri forsögu en það var sumarið 1987 sem nokkrir bændur tóku sig 

til og stofnuðu blað fyrir sem ætlað var bændum landsins og nefndu þeir blaðið 

Bændablaðið. Bjarni Harðarson var þar í broddi fylkingar. Eignarhald blaðsins var hjá 

félaginu Bændasynir hf. Bændablaðið í þessu formi var gefið út í tæp 8 ár og skapaði þegar 

best var 2–3 störf á ritstjórn sem fyrst var til húsa á Skúlagötu í Reykjavík en flutti síðar 

austur að bænum Einarshöfn á Eyrarbakka. Síðasta árið var blaðið gefið út af Jóni 

Daníelssyni á Tannstöðum í Hrútafirði sem seldi Bændasamtökum Íslands nafnið í árslok 

1994.  

Það var alltaf tilgangur og markmið Bændasamtakanna með kaupum á Bændablaðinu 

að gefa út blað sem yrði upplýsandi um málefni stéttarinnar og það skyldi sent frítt til bænda 

og búaliðs um allt land. Tilgangurinn með útgáfunni var líka að kynna öðrum þá stefnu sem 

Bændasamtökin stóðu fyrir og veita alltaf sem bestu og gagnlegustu upplýsingar um stöðu 

landbúnaðarins. Formaður Búnaðarfélags Íslands, Jón Helgason, sagði í fyrsta leiðara 

blaðsins að auknir möguleikar, með slíku kynningarstarfi,  væri að gera umræðuna um 

landbúnað meiri og jákvæðari (Jón Helgason, 1995).  Svo sagði Jón: „Sérstaklega er það þó 

eins og staðan er um þessar mundir, þegar afkoma margra bænda er erfiðari en verið hefur 

um áratuga skeið. Fram undan er því lífróður fyrir bændastéttina til að komast í gegnum 

þessa erfiðleika og fá aðstöðu til að nýta á árangursríkan hátt þá mörgu kosti, sem landið 

býður. Bændablaðinu er ætlað að vera öflugt tæki stéttarinnar í þeirri baráttu.“ Þessi orð Jóns 

Helgasonar eiga enn við í dag þótt mikið vatn hafi runnið til sjávar frá því Bændablaðið kom 

fyrst út (Jón Helgason, 1995). 
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Bændasamtök Íslands eru heildarsamtök íslenskra bænda sem hafa það hlutverk að 

vera málsvari bænda og vinna að framförum og hagsæld í landbúnaði. Aðild að samtökunum 

geta átt einstaklingar og félögum einstaklinga og lögaðila sem standa að búrekstri. Aukaaðild 

er möguleg fyrir einstaklinga sem styðja við markmið samtakanna. Félagar samtakanna er 

um 6.000 talsins í dag (Hörður Kristjánsson, 2017).  

Á síðustu árum hefur blaðsíðufjöldi Bændablaðsins aukist jafnt og þétt  og samhliða 

því hefur tölublöðum yfir árið fjölgað. Frá árinu 2013 var ákveðið að gefa blaðið einnig út á 

sumrin en það hafði alltaf verið í fríi á þeim árstíma. Í dag er blaðið gefið út 24 sinnum á ári. 

Þá hefur upplagið aukist og aukist á 20 árum, eða frá því að fara úr 6.000 eintökum hvert 

tölublað upp í 32.000 eintök í dag. Bændablaðinu er dreift án endurgjalds á bensínstöðvar, 

sundstaði, sjoppur og í matvöruverslanir út um allt land og víðar þar sem fólk er á ferðinni. 

Einnig eru fjölmargir áskrifendur af blaðinu sem fá það beint til sín með Íslandspósti, bæði á 

Íslandi og á erlendri grundu.  Allt frá útgáfu fyrsta tölublaðsins til dagsins í dag fá allir 

bændur á lögbýlum blaðið sent heim á hlað í póstkassann sinn ókeypis, en þeir eru um 5.500 

talsins (Hörður Kristjánsson, 2015). Auk ritstjórans, starfa þrír blaðamenn hjá 

Bændablaðinu, auk auglýsingastjóra og blaðamanns á Norðurlandi í verktöku. Sami 

mannskapur sér um myndatökur og umbrot á blaðinu. Blaðið er prentað í prentsmiðju 

Morgunblaðsins. Blaðið er hagsmunagæslublað bænda, það er yfirlýst stefna (Hörður 

Kristjánsson, munnleg heimild, 28. mars 2017). „Ritstjórnarstefna Bændablaðsins og vefsins 

www.bbl.is er mótuð af ritstjóra hverju sinni. Fyrir hvert tölublað eru haldnir 

ritstjórnarfundir þar sem starfsmenn funda um efnistök næsta blaðs. Þar skiptast starfsmenn á 

skoðunum um efnistök blaðsins og ræða hugmyndir að umfjöllun og fréttaskrifum. Ritstjóri 

felur blaðamönnum verkefni og hefur lokaorðið um birtingu“, segir í reglum um 

ritstjórnarlegt sjálfstæði blaðsins (Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði, 2012). 
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Í Noregi er gefið út Bændablað sem heitir Bondebladet. Blaðið kemur út einu sinni í 

viku og er áskriftarblað. Í því eru fréttir af landbúnaðarmálum í Noregi, viðtöl, fræðigreinar 

og lesendur fá innsýn út á hvað norskur landbúnaður gengur (Bondebladet.no, e.d.). Bjarni 

Harðarson, stofnandi Bændablaðsins segir að þetta blað hafi verið upphaflega fyrirmyndin af 

Bændablaðinu á Íslandi. „Já, sem blaðamaður hafði ég kynnst því að erlendis voru gefin út 

bændablöð í dagblaðabroti og að minnsta kosti eitt hinna Skandinavísku hét einfaldlega 

Böndebladet. Þar var fyrirmyndin komin og þangað sóttum við um leið pólitíska og faglega 

leiðsögn. Dagblaðabrotsblöðin Skandinavísku voru ekki bara ferskari og fréttatengdari en 

bændablöðin hér heima eins og Freyr. Þau voru líka baráttumálgögn fyrir málstað bænda og 

landsbyggðar. Og það var þar sem við vildum vera.“ (Bjarni Harðarson, munnleg heimild, 

15.apríl 2017). 

3.1 Þáttur Bjarna Harðarsonar 

Bjarni segir að það hafi verið ákvörðun hans og Jóns Daníelssonar að selja 

bændasamtökunum blaðið enda töldu þeir ekki lengur rekstrargrundvöll fyrir blaðinu í 

óbreyttu formi. „Ég hef aldrei séð eftir þeirri ákvörðun og talið hana farsæla fyrir þann 

málstað sem við stóðum fyrir sem var fyrst og fremst málstaður landsbyggðar og bænda. Við 

vorum auðvitað gagnrýnir á margt í gamla kerfinu en það voru líka margir innan þessa kerfis 

s.s. búgreinafélögin og ýmsir meðal framámanna bænda. Síðan þetta var hafa menn margoft 

hrist upp í félagskerfi landbúnaðarins og sumt af því hefur verið til góðs og annað ekki.“, 

segir Bjarni um sölu blaðsins. Hann stofnaði blaðið í framhaldi af störfum sínum sem 

blaðamaður og af brennandi áhuga sínum að starfa á þessum stað í blaðamennskunni enda 

uppalinn í Biskupstungum hjá garðyrkjubændum. „Skrif um landsbyggðina og landbúnað er 

með því skemmtilegasta sem ég hef gert. En það brann auðvitað á okkur líka sá mikli halli 

sem var í umræðunni. Sveitirnar og landsbyggðin í heild höfðu þar ekki sterka stöðu og 

ýmsir fjölmiðlamenn gerðu út á að ala á tortryggni gagnvart þessum hópum. Ég held að við 
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höfum í þessu efni haft heldur áhrif til góðs og kannski einmitt af því að við sem stofnuðum 

blaðið vorum hagvanir í blaðamennskunni og kunnum á það tungumál og þau vinnubrögð 

sem þar tíðkuðust.“, bætir Bjarni við (Bjarni Harðarson, munnleg heimild, 15.apríl 2017). 

3.2 Óhikuð afstaða með bændum 

Bjarni segir að í leiðara fyrsta Bændablaðsins hafi verið sett sú stefna að blaðið vildi koma á 

framfæri sjónarmiðum landsbyggðarmanna. „Barátta byggðastefnunnar og byggðanna 

umhverfis landið var mjög í brennidepli á þessum árum og Bændablaðið lét sig þá baráttu 

miklu varða. Í leiðaraskrifum og öðru ritstjórnarefni tók blaðið óhikað afstöðu með bændum 

hvort sem var í stríði við neytendasamtökin eða ríka veiðiréttarhafa við Haffjarðará, svo 

dæmi séu tekin frá fyrsta starfsári blaðsins“. Útgefendur blaðsins fundu strax fyrir miklum 

meðbyr enda gekk reksturinn vonum framar fyrstu árin. „Blaðið var selt í áskrift og kostaði 

hvert blað tæplega 100 krónur í áskrift. Vaxandi umræða um byggðastefnu skapaði blaðinu 

aukinn markað utan sveitanna og strax á öðru starfsári færðum við út kvíarnar með því að 

gefa út systurblað Bændablaðsins, Landsbyggðina.“ Bjarni segir að blöðin hafi verið seld í 

sameiginlegri áskrift og á þessum tími hafi útgáfan verið orðin hálfsmánaðarlega. Jafnhliða 

þessu gaf fyrirtækið reglulega út aukablöð sem dreift var á alla sveitabæi og aflaði með þeirri 

útgáfu verulegra tekna með auglýsingasölu. „Auglýsingamarkaður var til muna gróskumeiri 

þessi fyrstu ár heldur en varð fáum árum síðar. Sjö meðal stór fyrirtæki stóðu á þessum árum 

að innflutningi dráttarvéla og komu að öll sem viðskiptavinir Bændablaðsins.“, segir Bjarni 

(Bjarni Harðarson, munnleg heimild, 15.apríl 2017). 

3.3 Ritstjóri í 12 ár 

Áskell Þórisson var fyrsti ritstjóri Bændablaðsins eftir að Bændasamtök Íslands keyptu 

blaðið. Hann sat í ritstjórastólnum í tæplega 12 ár, eða frá 1997 til 2007. Þegar hann kom að 

blaðinu höfðu bændur ákveðið að sameina Stéttarsamband bænda og Búnaðarfélag Íslands 
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og búa til Bændasamtök Íslands. Nýja blaðið átti að vera fréttamiðill Bændasamtaka Íslands 

og flytja bændum fréttir.  Áskell fékk ekki frekari skipanir. „Nei, síður en svo. Ég fékk 

skrifstofu, keypti myndavél og spennti greipar. Eiríkur Helgason, sem þá var starfsmaður 

Búnaðarfélags Íslands, var fenginn í auglýsingamálin. Eiríkur þekkti alla sem seldu vélar og 

tæki til landbúnaðarins, og svo var ýtt úr vör. Við Eiríkur héldum ekki marga 

undirbúningsfundi, ef þá nokkurn.Ég gekk ekkert að því gruflandi að ég væri að fara að 

vinna fyrir bændastéttina. Mér líkaði það vel. Bændablaðið var og er málgagn bænda en það 

þróaðist fljótt yfir í það að vera líka málgagn dreifbýlisins“, segir Áskell (Áskell Þórisson, 

munnleg heimild, 15.febrúar 2017). 

3.4 Raddirnar þögnuðu 

Áskell heyrði strax í upphafi raddir þess efnis að Bændablaðið myndi ekki lifa. „Já, ég 

minnist þess að hafa heyrt menn ræða um það á göngum Bændahallarinnar að Bændablaðið 

mundi hverfa fljótlega. Þessar raddir þögnuðu fljótt. Hins vegar varð Bændablaðið til þess að 

Búnaðarritið Freyr hvarf af vettvangi og hefði líklega gert það hvort sem var“. 

Ritstjórnarstefna Bændablaðsins var einföld. „Já, segja frá bændum og hvað þeir væru að 

gera og greina frá nýjungum“, segir Áskell. Hann segir blaðið alltaf hafa verið pólitískt. 

„Auðvitað var Bændablaðið "bændapólitískt" blað. Blaðið var og er málgagn bænda. Það 

væri út í hött að halda öðru fram. En það var líka málgagn dreifbýlisins.“ Hann segir að 

velgengi blaðsins hafi byggst frá upphafi á þeirri einföldu staðreynd að hagsmunir dreifbýlis 

og bændastéttarinnar fara saman. Mörg þorp og kauptún byggja tilveru sína á sterkum 

landbúnaði. Þau munu einfaldlega hverfa ef landbúnaður dregst saman (Áskell Þórisson, 

munnleg heimild, 15.febrúar 2017).  
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3.5 300 orð 

Áskell segist aldrei hafa viljað langar greinar í blaðið. „Nei, síður en svo. Strax í upphafi 

sagði ég samstarfsmönnum mínum hjá Bændasamtökunum að ég vildi ekki sjá langar greinar 

og ég stytti hiklaust langa texta. Almennt má segja að grein sem fer yfir 300 orð er ekki lesin 

af neinu viti. Margir af forsvarsmönnum bænda voru og eru enn sérfræðingar í að skrifa 

langar greinar, mjög langar greinar, en margir áttuðu sig fljótt á því að stutt grein er oftast 

gagnlegri en sú langa.“, segir Áskell. Það reyndist Áskeli strit að koma nýju blaði í umræðu 

dagsins. Fyrstu árin hafði hann það fyrir sið að fara með nokkur eintök á útvarpsstöðvarnar 

og láta morgunfréttamenn fá eintök. Honum er minnisstætt hve vel Gissur Sigurðarson á 

Bylgjunni tók alltaf vel á móti honum þegar hann mætti með blaðið upp úr klukkan sex á 

útgáfudögum. „Ég var varla farinn þegar hann hóf að lesa upp úr blaðinu og landsmenn vissu 

að Bændablaðið hafði komið út. Auðvitað var ekki alltaf auðvelt að koma sér á fætur og fara 

af stað en eftir á að hyggja þá borgaði sig margfalt að hitta þessa vini mína sem unnu á 

útvarpsstöðvunum.“, segir Áskell. Fyrrum samstarfsmaður hans hjá Degi á Akureyri, 

Hermann Sveinbjörnsson, sem þá var kominn til Ríkisútvarpsins glotti alltaf þegar Áskell 

mætti á fréttastofu Ríkisútvarpsins og benti honum á greinar og fréttir sem ritstjóri 

Bændablaðsins taldi með réttu eða röngu að ættu heima í fréttatímanum (Áskell Þórisson, 

munnleg heimild, 15. febrúar 2017).  

3.6 Efnistök blaðsins 

Þegar Bændablaðið er skoðað í dag og í gegnum árin má sjá að efnistökin eru mjög 

fjölbreytt. Í blaðinu eru almennar fréttir frá landsbyggðinni, fræðigreinar eftir sérfræðinga 

um hin ýmsu mál, aðsendar greinar um málefni landbúnaðarins, krossgátur, 

prjónauppskriftir, auk mikið af auglýsingum af allskonar stærðum og gerðum, svo ekki sé 

minnst á smáauglýsingarnar en þar er einkamáladálkurinn alltaf vinsæll að sögn ritstjórans. 
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Þá eru oft fylgirit/kálfar með blaðinu eins og um garðyrkju, vélar og tæki, skógrækt, jarðrækt 

og um góð ráð í sauðburði. Leiðari er í hverju blaði. Áskell lagði mikla áherslu á stórar 

myndir í blaðinu. „Ljósmyndir segja oft fréttir miklu betur en skrifaður texti. Ég gaf 

myndum gott pláss og skar niður texta svo hægt væri að stækka þær. Á góðri fréttasíðu 

verður að vera stór mynd, tvær, þrjár litlar myndir og 5–8 fréttir. Blöð eru söluvara sem 

verður að líta vel út. Tími lesenda er líka dýrmætur. Nútímamaðurinn hefur ekki tíma til að 

lesa langa texta.“, segir Áskell (Áskell Þórisson, munnleg heimild, 15. febrúar 2017). 

3.7 Blaðið rekið með hagnaði 

Bændablaðið er í eigu Bændasamtaka Íslands og rekið sem hluti af útgáfusviði samtakanna 

en ekki sem sjálfstæður skattaðili. Blaðið er rekið með hagnaði, en tekjur eru að mestu af 

auglýsingasölu og af sölu áskriftar. Rekstur Bændablaðsins í dag byggir á því að vera með 

litla yfirbyggingu. Reynt er að miða dreifingu blaðsins við eins hagkvæmar lausnir og hægt 

er. Því er stærstum hluta blaðsins dreift og látinn liggja frammi í verslunum, veitingastöðum 

og bensínstöðvum um allt land, líka á höfuðborgarsvæðinu. samtals um 420 dreifingastaðir 

Síðan fá bændur á lögbýlum blaðið sent í pósti sem og þeir sem vilja vera beinir áskrifendur. 

(Hörður Kristjánsson, munnleg heimild, 2. apríl 2017). Heildartekjur blaðsins árið 2016 

voru 110 milljónir króna og útgjöldin voru 100 milljónir króna en þar undir eru laun, 

prentun, dreifing, húsnæðiskostnaður og önnur rekstrarútgjöld (Tjörvi Bjarnason, munnleg 

heimild, 18. apríl 2017) 

3.8 Landsbyggðarblað 

Rekstur Bændablaðsins gengur ótrúlega vel enda hefur blaðið sterka stöðu á markaðnum og 

hefur haldið vinsældum sínum á meðal lesenda. Tekjur blaðsins hafa vaxið jafnt og þétt og 

auglýsendur sýna því mikla tryggð. Nýir auglýsendur bætast stöðugt við en upplag og 

dreifing er í föstum skorðum. Þá hefur það sýnt sig að blaðið sem kemur 
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út hálfsmánaðarlega hefur mjög langan líftíma á borðum fólks. Þar er helst hægt að líkja því 

við tímarit sem fólk flettir aftur og aftur (Tjörvi Bjarnason, munnleg heimild, 18. apríl 2017). 

3.9 Tímarit Bændablaðsins og bbl.is 

Nýjasta afurð Bændasamtaka Íslands er Tímarit Bændablaðsins sem kom út í janúar 2017 

þriðja árið í röð. Tímaritið kemur út samhliða setningu Búnaðarþings ár hvert. Blaðið er 

efnismikið á glanspappír með mikið af fróðlegum greinum, viðtölum og auglýsingum. Í 

ritinu eru viðtöl og umfjöllun um málefni landbúnaðarins. Þá eru fyrirtækjakynningar í 

seinni hluta ritsins sem greitt er fyrir. Tímaritinu var dreift ókeypis á öll lögbýli, til 

áskrifenda og í helstu fyrirtæki sem starfa í landbúnaði (Tjörvi Bjarnason, munnleg heimild, 

18. apríl 2017). Þá halda Bændasamtökin líka uppi öflugum vef, www.bbl.is en vefnum var 

hleypt af stokkunum árið 2007. Þar er hægt að nálgast PDF-útgáfu af Bændablaðinu frá árinu 

2003 en við þau tímamót þegar 400. tölublaðið kom út 1. ágúst 2013 var blaðið frá upphafi 

útgáfunnar gert aðgengilegt á timarit.is (Hörður Kristjánsson, munnleg heimild, 28. mars 

2017). Almennt má segja um aðsókn á bbl.is að hún sé frekar breytileg. Í kringum útgáfu nýs 

tölublaðs glæðist hún töluvert. Þá geta einstaka fréttir farið á flug á Facebook og þá eykst 

umferðin. Á hverjum degi eru á bilinu 500–1.600 einstaklingar sem heimsækja vefinn. Dæmi 

eru um meiri aðsókn, t.d. þegar blaðið 7. apríl 2017 kom út, þá voru notendur 3.764 talsins 

(Tjörvi Bjarnason, munnleg heimild, 18. apríl 2017). 

Í töflu 1 má sjá lykiltölur um umferð á bbl.is frá 31. mars 2017 (Modernus, 2017). 
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Tafla 1: Heimsóknir. Taflan sýnir lestur og heimsóknir á vefinn www.bbl.is sem er í eigu Bændasamtaka 

Íslands og er rekinn samhliða Bændablaðinu. Tölurnar eru frá 31. mars 2017 og eru fengnar af 

www.modernus.is. 

Fjöldi Dagurinn Vikan Mánuðurinn 

Fjöldi notenda 1.646 4.302 15.520 

Fjöldi innlita 1.823 5.505 24.714 

Síðuflettingar 3.025 10.055 49.632 

Nýir notendur 745 2.177 9.917 
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4 Umræður og vangaveltur 

Í upplýsingaþjóðfélagi eins og Ísland er þá er grundvallaratriði að aðgengi að fjölmiðlum sé 

gott hvar sem íbúarnir búa. Eigi þjóðfélagið að vera vettvangur lýðræðislegra skoðanaskipta 

um staðbundin málefni verður aðgengið að vera gott. Bæði Evrópuráðið og evrópski 

mannréttindadómstóllinn hafa lagt áherslu á aðgengi að fjölmiðlum. Þá er mikilvægt fyrir 

alla að fjölmiðlaumfjöllun sé fagleg, lífleg og áreiðanleg. Það er hins vegar visst ójafnvægi á 

Íslandi að stóru fjölmiðlarnir eru allir staðsettir í Reykjavík. Ritstjórnarstefnan hlýtur því að 

vera undir áhrifum frá borgarsamfélaginu. Landsbyggðarfjölmiðlarnir verða mjög 

mikilvægir í þessu samhengi þótt smáir séu sem forsenda lýðræðisþjóðfélags (Birgir 

Guðmundsson, 2006). Þó Bændablaðið sé ekki nefnt sérstaklega í þessu sambandi þá er 

það klárlega í mínum huga landsbyggðarblað og flokkast þá með þeim héraðsfréttablöðum 

sem eru gefin út um allt land. Bændablaðið er með sjálfstæða ritstjórnarstefnu og nýtur 

100% sjálfstæðis gagnvart eigendum sínum samkvæmt upplýsingum frá Sindra 

Sigurgeirssyni, formanni Bændasamtaka Íslands, sem segist heldur aldrei hafa setið 

ritstjórnarfundi (Sindri Sigurgeirsson, munnleg heimild, 17.apríl 2017). 

Hér má velta því fyrir sér hvað þýði 100% sjálfstæði, getur það gengið upp þegar um 

hagsmunasamtök er að ræða eins og Bændasamtök Íslands sem gætir hagsmuna bænda? 

Hvað með þá bændur sem eru á móti inngöngu Íslands í Evrópusambandið, fá þeir að skrifa í 

Bændablaðið, er þeim ekki ritstýrt? Tökum ekki á móti slíkum greinum. Eða þeir bændur 

sem vilja skrifa og mæla með meiri innflutningi á fersku kjöti eða meira af innfluttu 

grænmeti, fá þeir að skrifa í Bændablaðið og segja sína skoðun? Þó talað sé um 100% 
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sjálfstæði þá hefur maður alltaf efasemdir að svo sé þó maður vilji trúa því innst inni að 

þannig sé það. 

Ég er þeirra skoðunar að Bændablaðið sé komið til að vera, það hefur sýnt og sannað 

sig á þessum 22 árum sem það hefur verið rekið. Það var stofnað af „byltingarmönnum“ en 

er í dag í höndum hagsmunasamtaka. Blaðið hefur augljóslega mikilvægu hlutverki að gegna 

sem málgagn bænda og landsbyggðarinnar. Talað er um fjölmiðla sem mikilvæga stofnun 

í byggðalögum sem gegna félagslegu hlutverki sem endurspegli þá tengsl þeirra við 

samfélagið (Birgir Guðmundsson, 2012). Þetta finnst mér passa vel við Bændablaðið, blað 

sem segir fréttir af lífinu í sveitum landsins, fréttir sem stóru fjölmiðlarnir eru ekki mikið að 

segja frá en grípa boltann jafnvel á lofti þegar fréttin hefur birst í Bændablaðinu. Gott dæmi 

um þetta er frétt sem birtist á forsíðu Bændablaðsins 6. apríl 2017 um stóðhestinn Ellert frá 

Baldurshaga sem er eini hesturinn í heiminum með nýjan erfðaeiginleika sem gefur nýjan 

hestalit (Guðrún Hulda Pálsdóttir, 2017). Þessi frétt rataði í fréttatíma sjónvarps um kvöldið 

með myndum af Ellerti og viðtal við Freyju Imsland, doktor í erfðafræði. Ég er ekki viss um 

að Bjarna Harðarsyni og félögum hans hafi órað fyrir því sumarið 1987 að Bændablaðið ætti 

eftir að lifa svona lengi og verða jafn vinsælt og raun ber vitni, hvað þá að það væri rekið 

með hagnaði. Markmið Bjarna og núverandi eiganda virðast þó vera þau sömu, eða að gefa 

út blað sem yrði sent til allra bænda í þeim tilgangi að vera upplýsandi um málefni 

stéttarinnar.  

Alltaf má deila um hvort það sé rétt hjá hagsmunasamtökum eins og Bændasamtökum 

Íslands að standa í blaða- og vefútgáfu með miðlum sínum, sitt sýnist hverjum um það. Mín 

skoðun er sú að það sé í góðu lagi, bændur þurfa að berjast fyrir hagsmunum og skoðunum 

sínum og eiga sitt málgagn. Í samtölum mínum við bændur virðast þeir almennt vera mjög 

ánægðir með blaðið sitt og ég heyri ekki betur en að íbúar á höfuðborgarsvæðinu og öðrum 
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þéttbýlisstöðum sem ég spyr um blaðið séu mjög sáttir við blaðið. Það er „sveitamaður“ í 

okkur öllum og því held ég að blaðið sé svona vinsælt. 

Það var virkilega ánægjulegt að fá að kynna sér sögu Bændablaðsins og stöðu 

miðilsins í dag. Mér fannst standa upp úr að fá að eyða einum degi á ritstjórn blaðsins 

og fylgjast þar með fumlausum vinnubrögðum ritstjórans og blaðamanna, auk þess að fá 

innsýn inn í umbrotið, efnistökin og þess háttar. Þá var gaman að sjá blaðið fara í gegnum 

prentsmiðju Morgunblaðsins og heyra í fjórum bændum tjá sig um blaðið. Ekki síður var 

áhugaverð að heyra í fyrsta ritstjóra blaðsins og núverandi ritstjóra, auk framkvæmdastjóra 

útgáfusviðs Bændasamtaka Íslands, svo ekki sé minnst á nafnana Bjarna Guðmundsson, 

prófessor á Hvanneyri og Bjarna Harðarson á Selfossi sem var frumkvöðull að stofnun 

blaðsins. 
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5 Lokaorð 

Mér finnst ástæða til að gera orð Harðar Kristjánssonar, ritstjóra Bændablaðsins að mínum 

um sterka stöðu Bændablaðsins þegar hann segir;  

„Þessi sterka staða Bændablaðsins er afar ánægjuleg og hefur einungis 

náðst með þrotlausri vinnu starfsfólks og í náinni og ánægjulegri samvinnu 

við bændur og lesendur. Fyrir þetta ber að þakka og það er von ritstjóra að 

blaðinu auðnist að halda áfram nánum samskiptum við bændur og 

almenning um allt land en þar má vissulega alltaf gera betur. Það er líka 

afar mikilvægt í hörðum fjölmiðlaheimi að Bændablaðinu auðnist að halda 

landsmönnum vel upplýstum um mikilvægi allra búgreina fyrir land og 

þjóð.“ (Hörður Kristjánsson, 2017, bls. 100) 

Við frekar upplýsingaöflun vegna ritgerðarinnar hefði verið áhugavert að greina betur 

efnistök blaðsins og finna út úr því hvernig hagsmunagæslublað einnar stéttar hefur reynst 

stéttinni, ásamt því að kanna hug þeirra sem eru á andstæðum póli við bændur landsins um 

efnistök blaðsins og ritstjórnarstefnu. Þeir bændur eru örugglega til en þeir virðast ekki vera 

háværir því ég hef ekki rekist á neina neikvæma umfjöllun um Bændablaðið og hef ekki 

heyrt slíkan tón í þeim fjölmörgum sem hafði samband við vegna ritgerðarinnar. Þá hefði 

verið áhugavert að heyra í einhverjum stjórnmálamönnum um þeirra skoðun á blaða og 

fjölmiðlaútgáfu Bændasamtaka Íslands. 

Ég saknaði þess að finna ekki góðar heimildir vegna búnaðarblaða á Íslandi og það 

hefði verið draumurinn að þeir sérfræðingar sem hafa verið að skrifa um íslenska fjölmiðla 

og fjölmiðlasögu hefði tekið búnaðarblöðin inn í sínar umfjallanir. Það vekur líka athygli 
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mína að svo virðist sem enginn hafi skrifað BA ritgerð um Bændablaðið eða búnaðarblöð á 

Íslandi, þessi ritgerð er því frumraun í þeim efnum. 

Markmið mitt með ritgerðinni var að fá innsýn inn í stöðu Bændablaðsins og rekstur 

og útgáfu blaðsins sem fagnar nú 17 ára afmæli. Blaðið hefur gengið í gegnum 

ungbarnastigið, barnastigið og er núna á unglingastiginu. Það styttist óðum í að það verði 

fullorðið og þá er spurning hvort það nær eldri borgara stiginu. Ég held að það gerist, blaðið 

munu lifa af og eflast frekar en hitt. Ég held að fólk þreytist á að lesa allt af tölvuskjá eða 

símaskjá, það vill fá blað sem það getur flétt í rólegheitum, fundið prentlyktina, lagt blaðið 

frá sér í einhverja daga og tekið svo á ný að lesa það í hægindastólnum eða við eldhúsborðið. 

Ég hef orðið þess áskynja við vinnslu verkefnisins að Bændablaðið nýtur mikilla vinsælda 

hvort sem það er í sveitum landsins, í þéttbýlinu eða á höfuðborgarsvæðinu. Lestrakannanir 

staðfesta líka nokkra yfirburði blaðsins miðað við aðra prentmiðla og þá eru auglýsingar að 

skila sér mjög vel í blaðið samkvæmt upplýsingum frá ritstjóranum. (Hörður Kristjánsson, 

munnleg heimild, 2. apríl 2017). Ég fann líka í öllu verkefninu í gegnum vinnu mína að 

Bændablaðið virðist hafa gott orðspor og góða ímynd sem er gulls í gildi. Lifi Bændablaðið. 
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