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Abstract 

Once upon a time the majority of Icelanders were farmers and the Icelandic sheep 

was one of the biggest assets a man could have, the meat feed them and her wool 

kept them warm. Nowadays the Icelandic sheep industry is supported by 

government funds and can hardly sustain itself. 

This thesis will focus on analysing the environment which the industry operates in 

using the PESTEL analysis and Porter’s five forces framework additionally a 

SWOT analysis will be performed to highlight the opportunities that the industry 

can use to its advantage. 

The main results of the analysis of the environment showed that the buyers have a 

considerable amount of power over the sheep farmers and a lack of competition 

between the farmers. The analysis also showed that all six environments in the 

PESTEL analysis had substantial effect on the operation of the sheep farms. 

The keywords for this thesis are: Icelandic sheep farmers, the operational 

environment, PESTEL analysis, Porter’s five forces framework and competition 
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Þakkarorð 

 

Ég vil byrja á því að þakka Vífli leiðbeinandanum mínum fyrir ómetanlega hjálp 

þegar kom að gagnasöfnun þar sem þetta verkefni hefði aldrei getað orðið til ef 

ekki hefði verið fyrir hans skýrslur og leiðsögn. 

 

 

Sérstakar þakkir fá skólafélagar mínir sem hjálpuðu mér við yfirlestur og nenntu 

að hlusta á mig röfla um sauðfjárbúskap svo vikum skipti og kinkuðu bara kolli og 

sögðu að þetta væri áhugavert. 

 

 

Að auki vil ég þakka pabba mínum fyrir að vera einn duglegasti maður sem ég 

þekki og fyrir að minna mig reglulega á að það þýðir ekkert að væla yfir 

hlutunum, ég verð bara að klára þá, því ekki gera þeir það sjálfir. 

 

 

„Ætli við getum ekki sagt að íslenska þjóðin sé svolítið kindarleg?“  



 

v 

 

Útdráttur 

Sauðfjárrækt hefur fylgt íslensku þjóðinni í gegnum súrt og sætt. Einu sinni var 

sauðkindin ómissandi á mörgum bæjum en kindin fæddi og klæddi heimilisfólkið. 

Sauðfjárrækt hefur tekið miklum breytingum í gegnum aldirnar og það sem áður 

var ein verðmætasta eign sem maðurinn gat átt er nú orðin að mati einhverra, 

byrði á samfélaginu, vegna þess að sauðfjárrækt stendur ekki undir sjálfri sér og 

þarf á ríkisstyrk að halda til þess að halda sér uppi. 

Markmið þessa verkefnis er að greina rekstrarumhverfi sem íslenskir 

sauðfjárbændur reka bú sín í og greina hvort það sé samkeppni á markaðnum og 

hvort sauðfjárbúskapur sé mikilvægur fyrir Ísland. Verkefnið byggir á gögnum 

sem lágu fyrir og voru nýtt til að fylla inn í PESTEL greiningu og Fimm þátta 

samkeppnislíkan Porters. Auk þess var SVÓT greiningu beitt í lokin til að draga 

saman helstu styrkleika og tækifæri sem fram komu. 

Helstu niðurstöður sýndu fram á að samkeppnisþættir höfðu töluvert vald yfir 

sauðfjárbúskap og má þá helst benda á vald viðskiptavina og skort á samkeppni 

milli bænda. Einnig höfðu allir hlutar ytra umhverfis sín áhrif á sauðfjárbændurna. 

Lykilorð verkefnisins eru: Sauðfjárrækt, rekstrarumhverfi, PESTEL greining, 

Fimm þátta samkeppnislíkan Porters og samkeppni 
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Orðskýringar 

Aðföng: Það sem fyrirtæki þarf til framleiðslu sinnar. 

Afleidd störf: Eru störf sem eru ekki innan fyrirtækis en verða til vegna reksturs 

þess. 

Afurðastöðvar: Eru sláturhús og ullarvinnslur sem taka við afurðum 

sauðfjárbænda og vinna úr þeim. 

Arðsemi: Geta eða möguleiki fyrirtækja til að hagnast. 

Bein störf: Störf sem verða til vegna framleiðslu. 

Beingreiðslur: Ríkistuðningur vegna landbúnaðar. 

Birgjar: Þeir sem sjá fyrirtækjum fyrir nauðsynlegum aðföngum. 

Blandað bú: Bú sem stunda fleiri en eina tegund af landbúnaði. 

Bregða búi: Hætta búskap. 

Breytingakostanður: Kostnaðurinn sem fylgir því að breyta um birgja eða 

dreifiaðila. 

Búnaðarþing: Ársfundur bænda. 

Dilkar: Lömb til slátrunar. 

Eftirspurn: Það magn sem einstaklingar og fyrirtæki vilja kaupa. 

Fjármögnunarkröfur: Hversu mikið fjármagn þarf. 

Framboð: Hversu mikið af vöru eða þjónustu er til sölu/í boði. 

Framræsting: Þegar mýrar eru þurrkaðar upp til að búa til nýræktun. 

Hagnaður: Mismunur tekna og gjalda. 

Innra umhverfi: Þau öfl sem standa fyrirtækinu nær. 

Kaupendur: Sá sem kaupir vörur eða þjónustu. 
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Kindakjöt: Allt kjöt sem kemur frá sauðfé hvort sem það er lambakjöt, ærkjöt eða 

kjöt af öðru fullorðnu fé. 

Nettónýliðun: Nýliðun í starfsgrein að frádregnum þeim sem hættu. 

Neysluvenjur: Hvernig neyslu á matvörum og öðrum vörum er hagað. 

Neytendur: Sá sem neytir vörunnar. 

Rekstrarumhverfi: Það umhverfi sem fyrirtæki er með rekstur sinn í, á við um 

innra og ytra umhverfi. 

Samkeppnisaðila: Eru þau fyrirtæki sem eru með svipaðar vörur og þjónustu og 

eru að keppa inni á sama markaði. 

Samkeppnisyfirburðir: Eitthvað sem fyrirtæki hafa yfir önnur á sama markaði. 

Staðkvæmdarvörur: Vörur sem geta komið í staðinn fyrir aðrar. 

Strjálbýli: Fámenn sveitabyggð. 

Stærðarhagkvæmni: Það að hagnast á því að vera með stærri framleiðslu en aðrir 

Tekjur: Peningar sem koma inn í fyrirtækið vegna sölu á vörum eða þjónustu. 

Verðleiðtogar (e. price leadershipmakers): Þeir sem setja verð sem aðrir miða við. 

Verðmætasköpun: Þegar verðmæti verða til vegna úrvinnslu á hráefnum og/eða 

sölu vara. 

Verðþegar (e. price takers): Þeir sem taka mið af verðum annarra. 

Viðskiptalíkan: Hvernig framleiðslu og verðmætasköpun fyrirtækis er háttað. 

Vöru aðgreining: Þegar vara er með sérstöðu og sker sig frá öðrum vörum. 

Ytra umhverfi: Þau öfl sem standa fyrirtækinu fjær. 
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1 Inngangur 

Sauðfjárbúskapur er ein elsta starfsgreinin á Íslandi og var á árum áður algengasta 

starfsgrein Íslendinga, enda fæddi sauðkindin landann og klæddi. Starfsgreinin 

hefur fylgt þjóðinni í gegnum tíðina en hefur breyst og þróast samhliða 

samfélagslegum breytingum. Þjóðin er ekki jafn háð sauðfjárrækt líkt og áður, 

hvorki þegar kemur að mati né fatnaði. Þá þróun má rekja til þess að neysluvenjur 

þjóðarinnar hafa breyst gríðarlega mikið seinustu ár vegna aukins innflutnings á 

matvöru og fatnaði og því eru Íslendingar jafn háðir þeim afurðum sem 

framleiddar eru innanlands. Kjötneysla á ári á hvern einstakling á Íslandi hefur 

aukist seinustu ár en neysla á lambakjöti hefur þó dregist saman, meðal annars 

vegna þess að í dag eru fleiri möguleikar í boði, en neysla á annarskonar kjöti en 

lambakjöti þekktist varla hér á landi fyrir nokkrum árum.  

Það þýðir samt sem áður ekki að þær afurðir sem framleiddar eru hér á landi séu 

ekki mikilvægar fyrir þjóðina, þar sem framleiðslan skapar verðmæti og störf fyrir 

fólkið í landinu. 

Mikil umræða hefur verið í samfélaginu að undanförnu um stöðu sauðfjárbænda 

og um það hvert atvinnugreinin stefnir. Margir hverjir eru ósáttar við að 

atvinnugreinin sé styrkt af ríkinu og segja að ef rekstur þurfi á ríkisstyrk að halda, 

eigi hann að leggjast af eða að viðskiptalíkanið þurfi á breytingu að halda. Tæpur 

1/3 kjötafurða og um helmingur ullar eru seld úr landi og hefur styrking krónunnar 

haft gríðarlega mikil áhrif á útflutningsverð og þar af leiðandi áhrif á afurðaverð til 

sauðfjárbænda, þar sem að bændur fá minna fyrir þessar afurðir en þegar krónan 

var veikari.  

Margir sauðfjárbændur í dag hafa aukavinnu með búi sínu til að standa undir 

kostnaði og gefur það vísbendingar um að tekjur af búinu sjálfu séu ekki nægilega 

háar. Þegar bændur þurfa á aukavinnu og ríkisstyrk að halda, hlýtur eitthvað að 

þurfa að breytast. 

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sagði í ræðu sinni á 

seinasta Búnaðarþingi sem haldið 5-6. mars 2018 að bændur þyrftu að sýna 
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frumkvæði í að finna lausn á þessum vanda, en höfundur telur að til að geta fundið 

lausn á vandanum þurfi sauðfjárbændur að þekkja rekstrarumhverfi sitt vel 

(Kristján Þór Júlíusson, 2018) 

Ekki hefur verið gerð bein greining á rekstrarumhverfi íslenskra sauðfjárbænda þó 

að umræðan um það sé alls ekki ný af nálinni. Í þessu verkefni verður leitast eftir 

því að greina rekstrarumhverfi íslenskra sauðfjárbænda með hjálp PESTEL 

greiningar og Fimm krafta samkeppnislíkani Porters. Niðurstöður þeirra greininga 

verða notaðar til að finna styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri (SVÓT) 

íslenskra sauðfjárbænda. Úr þeim upplýsingum verður reynt að finna svar við 

eftirfarandi spurningunum: 

Er samkeppni í sauðfjárbúskap á Íslandi? 

Er sauðfjárbúskapur mikilvægur fyrir Ísland? 
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2 Fyrri rannsóknir 

Ekki hefur verið gerð bein greining á rekstrarumhverfi sauðfjárbænda hér á landi, 

þrátt fyrir að umræðan um rekstrarumhverfi þeirra sé þekkt í samfélaginu. Hrund 

Pálsdóttir (2013) fjallaði þó að einhverju leyti um rekstrarumhverfi sauðfjárbænda 

í BS verkefni sínu, Hið blandaða bú: staða og tækifæri. Meginþungi verkefnisins 

snýr að nautgriparækt en þó tekur verkefnið að takmörkuðu leyti á sauðfjárrækt og 

voru helstu niðurstöður þær að birgjar hefðu vald yfir bændum vegna kostnaðar í 

aðföngum en að samkeppniskraftarnir hefðu ekki mikil áhrif á rekstur bænda. 

Greining Hrundar á ytra umhverfi blandaðra búa leiddi í ljós að þeim stæði 

töluverð ógn af ytra umhverfi sínu og þá var sérstaklega nefnt pólitíska- og 

lagalega umhverfið. Þar sem samkvæmt æviskeiðskúrfu fyrirtækja ætti 

starfsgreininn að vera á því stigi að vera fullvaxta (e. mature) og þá samkvæmt 

samkeppniskenningunni ætti að ríkja mikil samkeppni á markaðnum en vegna 

áhrifa frá pólitíska- og lagalega umhverfinu er það ekki raunin (Hrund Pálsdóttir, 

2013, bls. 54).     

Þá er vert að nefna rannsókn Vífils Karlssonar (2015) sem ber heitið Börn í 

sveitum á Vesturlandi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru meðal annars þær að 

börnum í sveitum hefði fækkað mikið undanfarin ár og er afleiðing þess sú að 

rekstur skóla og annarrar þjónustu sem nauðsynleg er barnafólki er erfiðari og 

getur þar af leiðandi orðið til þess að rekstri nauðsynlegrar þjónustu verði hætt og 

getur það valdið því að enn færri kjósi að búa í sveitum landsins og fleiri í þéttbýli 

og/eða borg (Vífill Karlsson, 2015, bls. 16). 

Í skýrslu Hjalta Jóhannessonar og Jóns Þorvaldar Heiðarssonar (2015) sem ber 

heitið Samfélagsleg þýðing sauðfjárbúskapar sem unnin var fyrir Landssamtök 

sauðfjárbænda er sýnt fram á það að sauðfjárbúskapur hefur ýmissa samfélagslega 

þýðingu fyrir strjálbýli. Þá sýndu niðurstöður skýrslunnar það einnig að á 

einhverjum dreifbýlisstöðum landsins er sauðfjárbúskapur mikilvægasta 

atvinnugreinin og í þeim tilvikum væri erfitt fyrir viðkomandi dreifbýli að lifa án 

sauðfjárbúskapar (Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2015, bls. 41).  



 

4 

 

Skýrslan, Markmið og forsendur sauðfjársamninga sem skrifuð var af Vífli 

Karlssyni, Jóni Þorvaldi Heiðarssyni, Hjalta Jóhannessyni og Guðrúnu Rósu 

Þórsteinsdóttur (2015) fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið tekur á 

sauðfjársamningum og útskýrir markmið þeirra og forsendur í smáatriðum, farið er 

yfir kostnaðarmyndun í sauðfjárrækt, hvernig starfsgreininn hefur þróast og 

hvernig eftirspurn hefur þróast, heima fyrir sem og erlendis. Einnig fjallar skýrslan 

um ástæður ríkisstyrkingar sauðfjárræktar á Íslandi og hvernig verð á lambakjöti 

hefur þróast á seinustu árum (Vífill Karlsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson, Hjalti 

Jóhannesson og Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, 2015, bls. 1–2). 

Seinasta skýrslan sem vert er að nefna í þessum kafla er Nýliðun í landbúnaði á 

Íslandi og áhrif fjarlægðar frá Reykjavík eftir Vífil Karlsson (2018). Megin 

niðurstöður þeirrar skýrslu eru þær að nettónýliðun í landbúnaði var meiri hjá þeim 

bændum sem yngri voru og að brottfallið úr starfsgreininni væri einnig meira hjá 

sama hópi, þar sem yngri bændur væru líklegri til að hætta í greininni vegna 

lélegrar afkomu hennar fremur en þeir bændur sem eldri væru (Vífill Karlsson, 

2018, bls. 22) 
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3 Saga sauðfjárræktar á Íslandi 

Allt frá því að land byggðist hefur sauðfjárrækt verið einn stærsti þáttur 

landbúnaðar hér á landi. Ásamt sjávarútvegi hafði sauðfjárrækt mest allra 

atvinnugreina áhrif á það hvernig byggð dreifðist í landinu (Ragnhildur 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 12) en fólk valdi sér bústað eftir því hvar var hægt að 

afla fæðu og byggja sér skjól. 

Íslenska sauðkindin hélt lífi í landnámsmönnum og þjóðinni langt fram eftir öldum 

með því að gefa af sér mjólk sem nýtt var til skyr-, osta- og smjörgerðar, ull og 

skinn til klæða og svo kjöt, mör og tólg til manneldis (Ragnhildur Sigurðardóttir, 

2013, bls. 12).  

Þeir landnámsmenn sem komu til Íslands og ætluðu sér að taka fasta búsetu hér á 

landi tóku með sér búfé sitt og því er sauðkindin af sama uppruna og flestir 

landsmenn. Íslenska sauðfjárkynið hefur þróast með Íslendingum og er því gætt 

sérstökum eiginleikum og er því mikið verðmæti fyrir landið á þann hátt að hún er 

sérstaklega byggð til að þola langur vetur og vera frjáls upp á fjöllum á sumrin  

(Jónas Jónsson, 2013, bls. 11).  

Íslenska sauðkindin tilheyrir svokölluðu stuttrófufé sem var áður algengt um alla 

Norðvestur-Evrópu en  er nú aðeins að finna í Rússlandi, Finnlandi, Svíþjóð, 

Noregi, Orkneyjum, Hjaltlandi, Færeyjum og síðast en ekki síst á Íslandi. Hjá 

íslenska fjárkyninu geta bæði kynin verið hyrnd. Í dag er meira um hyrnt fé en 

kollótt hér á landi. Tilgátur eru um það að íslenski fjárstofninn sé hyrndur og að 

erfðavísir fyrir kollóttu fjárkyni hafi komið inn í stofninn með innflutningi á 

kollóttu bresku fjárkyni á seinni öldum (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 11). 

Íslenski sauðfjárstofninn er harðgerður og lifði harða vetur landsins af, meðan 

aðrir bústofnar gerðu það ekki. Sem dæmi má nefna það að nokkuð var um svín 

sem beitt voru úti og urðu þau aldauð á 15. eða 16. öld vegna kólnandi veðurfars. 

Einu minjarnar um þetta dýrahald eru örnefni víða um landið, sem dæmi má nefna 

Galtarhöfða og Grísatungu (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 31).  
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Mynd 1 Fjöldi fjár á Íslandi 1703-2011 byggt á tölum úr bókinni Sauðfjárrækt á Íslandi. 

Sauðfjárstofninn hefur einnig lifað af ýmis veikindi og áföll, í móðuharðindunum 

sem voru á árunum 1783-1784 féll um 86% stofnsins en þá fækkaði fé úr tæpum 

360.000 gripum niður í 50.000 gripi. Sumarið árið 1802 var mikill grasbrestur en 

þá féll um 50% stofnsins sem var komin upp í 304.000 gripi á nokkrum árum. 

Árið1852 náði fjárstofninn hámarksfjölda á 19.öld en þá voru 712.000 gripir í 

landinu en stuttu seinna herjaði á stofninn fjárkláðinn síðari (1856-1877) og var fé 

í landinu komið niður í 490.000 árið 1855. Á sama tíma og fjárkláðinn síðari 

herjaði á bústofninn féll einnig ullarverð í Bretlandi og hófst þá sauðasala til 

Bretlands og var þá féð í landinu um 400.000 árið 1873. Árið 1933 bárust 

þurrmæði, votmæði og garnaveiki til landsins og hafði það einnig sín áhrif á 

fjárstofninn. Árið 1977 var sögulegt hámark fjárfjölda en þá voru um 896.000 

gripir veturfóðrað fé á landinu (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, tafla 1, bls. 12) en 

í dag er fjárstofninn um 475.000 gripir (Bændasamtök Íslands, e.d.). 

Ríkisstyrking landbúnaðar hefur verið við lýði í yfir 130 ár, í einhverri mynd að 

minnsta kosti. Framlög ríkisins til landbúnaðar voru í upphafi aðallega til þess að 

fjármagna yfirstjórn landbúnaðarins, Búnaðarfélagið, kostnað vegna 

búfjársjúkdóma og annað í þeim dúr. Auk þess sem framlög ríkisins runnu til 

rekstur bæði húsmæðraskóla og búnaðarskóla (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 

253).  
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Í kreppunni árið 1930 féll verð á sauðfjárafurðum heldur mikið, kjöt féll um 35-

50%, ull um 55-60% og gærur um 75-80% (Árni, 2013, bls. 179). Fram til ársins 

1930 þurfti landbúnaðurinn ekki mikið á framleiðslustyrkjum að halda en þegar 

kreppan hófst árið 1929 breyttist staða landbúnaðarins og þurfti landbúnaðurinn á 

framleiðslustyrkjum að halda til þess að geta haldið áfram að framleiða 

landbúnaðarafurðir (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 244). Þrátt fyrir þetta mikla 

verðfall tókst að selja mest alla framleiðsluna en verðið sem fékkst fyrir 

framleiðsluna var lágt. Á þessum tímapunkti jókst sala á frosnu lambakjöti, bæði í 

útflutningi og á innanlandsmarkaði og þá sérstaklega í Reykjavík. Árin 1934–1939 

voru betri fyrir sauðfjárbændur en á því tímabili hélst verðið á ull og gærum 

stöðugt og var fremur hagstætt (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 182).  

Árið 1940 var atvinnuleysi mikið hér á landi og þegar Ísland var hernumið 10. maí 

sama ár og framkvæmdir á vegum hersins hófust varð hér mikil uppsveifla. 

Uppsveifluna má rekja til þess að herinn kom með fjármagn með sér sem hann 

notaði til að kaupa vörur, þjónustu og vinnuafl af Íslendingum. 

Eftir stríðið eða á árunum 1945–1959 breyttist landbúnaðurinn töluvert með 

aukinni vélanotkun, minnkandi útflutningi og meiri sölu innanlands. Landbúnaður 

var ekki lengur helsti grundvöllur lífs á Íslandi, heldur sérhæfð grein sem var ein 

margra atvinnugreina í hinu nýja iðnaðarsamfélagi (Árni Daníel Júlíusson, 2013, 

bls. 213). Breytingarnar sem snéru að landbúnaði voru á flestum sviðum en til að 

mynda voru stór tún tekin til ræktunar og var stór hluti nýrra túna framræstar 

mýrar og stórar gröfur voru notaðar til að grafa skurði. Mikil vélvæðing átti sér 

einnig stað og með henni þurfti færra fólk að vinna á hverju búi. Húsnæði voru 

endurnýjuð í stórum stíl bæði fyrir menn og dýr og hver gripur skilaði meiri 

afurðum en áður (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 213). 

Árin 1940–1980 voru mikil framfaraár í landbúnaði hér á landi en segja má að árin 

1960–1980 séu mestu góðærisár landbúnaðarins hér á landi (Árni Daníel 

Júlíusson, 2013, bls. 241). Á 8. áratugnum fóru af stað gagnrýnisraddir um 

offramleiðslu og ríkisstyrks til landbúnaðarins. Dagblaðið Vísir skrifaði greinar 

um þessi mál og var gagnrýni sett á það að landbúnaðurinn nyti framleiðslustyrkja, 
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niðurgreiðslna og margs konar annarrar aðstoðar en þrátt fyrir þessa styrki og 

annarskonar aðstoð voru landbúnaðarvörur dýrari hér en erlendis og framleiðnin 

mun minni og ætti í raun frekar að hafa eflt ylrækt, grasrækt og fiskirækt fremur en 

að fjárfesta í óhagkvæmum landbúnaðarvörum sem hægt var að flytja ódýrar inn. 

Þessi gagnrýni var mjög umdeild en á þessum tíma sátu Framsóknarflokkurinn og 

Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn og var Framsóknarflokkurinn mjög óánægður að 

dagblað sem litið var á sem málgagn Sjálfstæðisflokksins, skyldi standa fyrir 

málflutningnum (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 263). 

Málflutningur Vísis vakti mikil viðbrögð og hafði áhrif á almenningsálit á 

landbúnaði hér á landi (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 265). Var eitthvað til í 

þessum málflutningi Vísis? Samkvæmt málflutningi Vísis átti landbúnaður að hafa 

kostað landsmenn um 7 milljarða og héldu þeir því fram að þetta kerfi ætti sér 

enga hliðstæðu í þróuðum ríkjum. Málflutningurinn var hins vegar villandi þar 

sem 4 milljarðar af þessum 7 voru í formi niðurgreiðslna en um helmingur 

niðurgreiðslna var neytendum til góðs og var (og er) landbúnaður ríkisstyrktur 

almennur í öllum Evrópulöndum, Bandaríkjunum og öðrum iðnaðarlöndum (Árni 

Daníel Júlíusson, 2013, bls. 264). 

Á árunum 1980–2010 þróaðist sauðfjárrækt í átt að því sem við þekkjum í dag. 

Um miðjan 9. áratuginn fóru af stað umræður um gæðastýringu í sauðfjárrækt og 

voru ýmis þekkt gæðakerfið skoðuð til að finna leiðir sem myndu henta íslenskum 

bændum. Reglugerð nr. 89/1996 markaði tímamót fyrir sauðfjárbændur en í 

reglugerðinni var rætt um sértæka gæðastýringu í sauðfjárrækt sem seinna varð 

reglugerð um vistvæna landbúnaðarframleiðslu nr. 504/1998 (Ragnhildur 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 284). Á þessum árum fækkaði íbúum í strjálbýli einnig 

til muna, en á árunum 2000–2014 fækkaði þeim um tæp 11% (Hjalti Jóhannesson 

o.fl., 2015, bls. 4), börnum í sveitum fækkaði enn meira en á tímabilinu 1998–

2014 fækkaði þeim á bilinu 25–50% á milli landshluta (Vífill Karlsson. 2015, bls. 

3).  

Hér hefur verið stiklað á stóru varðandi það hvernig sveitasamfélagið var hér á 

landi á árum áður. Nútíma sveitasamfélag er ólíkt en ekki algjörlega frábrugðið því 
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sem einu sinni var. Nú til dags eru færri með búskap og færri hendur þarf til að 

vinna verkin vegna tæknivæðingar. Eitt hefur þó lítið breyst síðan 1975 og er það 

gagnrýnin á sauðfjárbúskapinn og ríkisstyrkingu hans og ætla má að hún verði 

ekki minni þegar íbúum í sveitum fækkar. Þegar leið undir lok 19. aldar störfuðu 

um 85% landsmanna í landbúnaði (Guðmundur Jónsson, 1999, bls. 38). Frá árinu 

1911 hefur búseta til sveita dregist saman um helming (Vífill Karlsson, 2012, bls. 

38). Þá hafa breytingar síðustu ár verið fremur örar en samkvæmt tölum 

Hagstofunnar fóru störf í landbúnaði úr 7.700 árið 1991 niður í 3.600 árið 2014 

eða úr 5,6% af öllum störfum landsins niður í 2,0% (Vífill Karlsson, 2018, bls. 7). 

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um það hvernig rekstrarumhverfi 

sauðfjárbænda er í dag og hvernig sauðfjárbændur hafa áhrif umhverfið og 

samfélagið. 
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4 Aðferð og líkön 

Það er mikilvægt fyrir stjórnendur fyrirtækja að þekkja umhverfið sitt vel og geta 

séð fyrir breytingar á umhverfinu og ef möguleiki er á, hafa áhrif á þróun þess 

(Johnson, Whittington, 2008, bls. 54). Í þessu verkefni voru PESTEL líkanið, 

Fimm þátta samkeppnislíkan Porters og SVÓT greining valin til að lýsa og greina 

rekstrarumhverfi íslenskra sauðfjárbænda. PESTEL greiningin fer yfir sex 

mismunandi þætti ytra umhverfis sauðfjárbænda og eru þessir sex þættir pólitískir, 

efnahagslegir, samfélagslegir, tæknilegir, umhverfismál og lagalegir þættir allt eru 

þetta þættir sem skipta miklu máli í rekstri fyrirtækja. Fimm þátta 

samkeppnisgreiningarlíkan Porters segir frá fjórum þáttum sem eru hætta af 

inngöngu nýrra aðila, vald birgja, vald viðskiptavina og ógn af staðkvæmdarvöru 

en þessir fjórir þættir ýta á fimmta þáttinn sem er samkeppnin sjálf. Síðast en ekki 

síst er SVÓT greining sem dregur saman helstu styrkleika, veikleika, ógnanir og 

tækifæri sem starfsgreininn hefur. 

 

4.1 PESTEL líkan 

PESTEL líkanið greinir þá þætti sem hafa áhrif á ytra umhverfi fyrirtækja og getur 

hjálpað stjórnendum að taka vel upplýstar ákvarðanir og byggja upp sviðsmynd (e. 

scenarios). PESTEL greiningin hjálpar til við að bera kennsl á áhrif ytri 

umhverfisþátta á reksturinn. Afkastageta og markvirkni fyrirtækja eru háð því 

hversu vel þau ráða við tækifæri, ógnanir og aðrar breytingar í ytra umhverfinu 

(Laurie J. Mullins, 2005, bls. 126). Ytra umhverfi fyrirtækja getur tekið 

breytingum og ef það gerist geta fyrirtæki þurft að breyta stefnu eftir því (Johnson 

o.fl., 2008, bls. 55). PESTEL líkanið skiptir ytra umhverfi fyrirtækja í eftirfarandi 

þætti: pólitískt umhverfi, efnahagslegt umhverfi, samfélagslegt umhverfi, 

tæknilegt umhverfi, umhverfismál, lagalegt umhverfi og lagalegt umhverfi.  
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Pólitískt umhverfi (e. politcal) á við um þá þætti í ytra umhverfi sem stjórnvöld 

geta haft áhrif á, eins og viðskiptabönn eða framleiðslutakmarkanir (Johnson o.fl., 

2008, bls. 55). 

Efnahagslegt umhverfi (e. economic) vísar í þá þætti í ytra umhverfi sem snúa að 

efnahagskerfinu. Þeir þættir sem snúa að efnahagskerfinu eru þættir líkt og gengi 

gjaldmiðla og hagvöxtur (Johnson o.fl., 2008, bls. 55). 

Samfélagslegt umhverfi (e. social) á við um þá þætti í ytra umhverfi sem snúa að 

samfélagi og menningu, t.d. hvernig neysluvenjur samfélagsins eru. (Johnson o.fl., 

2008, bls. 55). 

Tæknilegt umhverfi (e.technical) inniheldur þá tækni og tækninýjungar sem nýtast 

innan starfsgreinarinnar (Johnson o.fl., 2008, bls. 55). 

Umhverfismál (e. environmental) snýr að umhverfismálum og umhverfisvernd eins 

og mengun og losun úrgangs (Johnson o.fl., 2008, bls. 55). 

Lagalegt umhverfi (e. legal) snýr að lögum og reglugerðum sem tengjast 

starfsgreininni en þá er er átt við öryggisreglur, innflutningsbönn og 

samkeppnislög sem hafa áhrif á fyrirtækið (Johnson o.fl., 2008, bls. 55). 

Stjórnendur þurfa að fylgjast með því hvernig ofantaldir þættir þróast hverju sinni 

og hvernig þeir gætu breyst á næstunni, þættirnir geta flækst saman til dæmis geta 

tækninýjungar haft áhrif á efnahagskerfið (Johnson o.fl., 2008, bls. 56). 

 

4.2 Fimm krafta samkeppnislíkan Porters 

Fimm krafta samkeppnislíkan Porters var upphaflega hannað til þess að meta 

hversu fýsilegt það væri að fara inn á ákveðinn markað. Kraftarnir fimm eru: hætta 

á inngöngu nýrra aðila, vald birgja, ógn staðkvæmdarvara og samkeppni (Porter, 

2008, bls. 80). Líkanið á að geta greint samkeppnisstöðu fyrirtækja og hversu 

sterka samningsstöðu fyrirtækið hefur gagnvart birgjum og viðskiptavinum 

(Porter, 1980, bls. 36). 
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Staða samkeppniskraftanna fimm er misjöfn eftir fyrirtækjum, sterkasta aflið eða 

öflin ákveða hversu arðsamt fyrirtækið getur orðið. Það að þekkja sterkasta aflið er 

einnig mikilvægur liður í stefnumótunarferli fyrirtækis (Porter, 2008, bls. 80). Þeir 

markaðir sem eru með sterk öfl eru taldir minna aðlaðandi þar sem þeir skila 

lélegri afkomu til þeirra sem eru inn á markaðnum, en markaðir þar sem öfl eru 

veik hafa meiri möguleika á því að skila betri afkomu (Porter, 1980, bls. 33-34) 

Myndin hér fyrir neðan sýnir hvernig kraftarnir (örvarnar) hafa áhrif á það hversu 

mikil samkeppni er á markaði 

 

Mynd 2 Mynd byggð á kenningu M.E. Porters um samkeppniskraftana 

4.2.1 Hætta af inngöngu nýrra aðila 

Þegar nýir aðilar koma inn á markað vinna þeir hart að því að stimpla sig inn á 

markaðinn og með því kemur samkeppni um verð, kostnað og markaðshlutdeild, 

en markaðshlutdeild er sá hluti markaðsins sem fyrirtæki hefur í viðskiptum við 

sig en markaðshlutdeild er oft mæld í veltu en einnig í fjölda viðskiptavina en þeir 

versla hver mis mikið við fyrirtækið, verður þá sérstaklega aukin samkeppni ef 

aðilar eru að koma af öðrum markaði en þeir geta nýtt sér núverandi hæfileika (e. 

capabilities) og fjármagn. Eins og til dæmis þegar Apple, sem var þá stór aðili í 

sölu á símum og tölvum, ákvað að fara inn á tónlistardreifingarmarkaðinn 
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gjörbreytti það þeim markaði. Þegar innganga nýrra aðila er auðveld setur það 

ákveðið þak á hversu arðsamt fyrirtæki getur orðið þar sem fyrirtæki þurfa að 

halda verðinu niðri og auka fjárfestingar til að koma í veg fyrir nýja aðila (Porter, 

2008, bls. 80–81). 

Til að meta styrk þessa afls þarf að átta sig á aðgangshindrunum sem mæta aðilum 

sem vilja koma nýir á markað, en Porter (1979;1980) telur upp sex gerðir af 

aðgangshindrunum. Þær eru: stærðarhagkvæmni, vöru aðgreining/auðkenni 

vörumerkja, fjármagnsþörf, samkeppnisyfirburðir, aðgangur að dreifileiðum og 

reglur stjórnvalda. Hér á eftir verður farið nánar í hverja aðgangshindrun og 

hvernig þær hafa áhrif á þá sem vilja byrja í nýrri starfsgrein. 

Stærðarhagkvæmni (e. economies of scale) - Á við um það þegar þau fyrirtæki sem 

framleiða í miklu magni eru með forskot, þar sem stærri framleiðsla þýðir minni 

kostnaður (Porter, 2008, bls. 81). Þessi hagkvæmni hindrar inngöngu nýrra aðila 

með því að neyða þá til að koma inn í miklu magni eða sætta sig við að standa illa 

að vígi þegar kemur að kostnaði (Porter, 1979, bls. 139). 

Vöru aðgreining (e. product differentation)/Auðkenni vörumerkja (e. brand 

identification) – Veldur nýjum aðilum erfiðleikum vegna þess að erfitt getur 

reynst, og kostnaðarsamt, að fá viðskiptavini til að brjóta tryggð sína við ákveðin 

merki (Porter, 1979). Ef fyrirtæki nær að vera með góða vöruaðgreiningu og/eða 

auðkenna vörumerkið sitt vel getur fyrirtækið öðlast ákveðna tryggð hjá 

viðskiptavinum sínum. Fyrirtækið Apple er ágætis dæmi um fyrirtæki sem nær að 

auðkenna vörumerki sitt vel en margir viðskiptavinir kjósa að kaupa tölvur og 

snjallsíma frá fyrirtækinu, vegna þess eins að verla vörumerkið sjálft.  

Fjármagnsþörf (e. Capital requirements) – Það að þurfa að fjárfesta miklu 

fjármagni til að geta keppt á markaði getur verið hindrun fyrir nýja aðila, þá 

sérstaklega ef stórum upphæðum er eytt í kostnað eins og auglýsinga herferðir, 

rannsóknir og þróun sem ekki er öruggt að skili sér til baka (Porter, 1980, bls. 9–

10). Auk þess eiga ekki allir sömu möguleika á því að fá lán og getur því reynst 

erfitt fyrir nýja aðila að fjármagna ef þeir eiga ekki fjármagnið fyrir eða eiga ekki 

eignir sem hægt að setja sem veð. 
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Samkeppnisyfirburðir (e. cost disadvantages) – Fyrirtæki sem eru nú þegar á 

markaði geta haft yfirburði á nýja aðila, þessir yfirburðir geta til dæmis verið áhrif 

færni kúrfunnar (e. learning curve), sérsniðin tækni og aðgangur að bestu 

hráefnunum (Porter, 1979, bls. 138). 

Aðgangur að dreifileiðum (e. access to distribution channels) – Í mörgum 

atvinnugreinum hafa framleiðendur ákveðið vald yfir birgða- (e. supply) og/eða 

dreifileiðum, þetta vald getur orðið til bæði í gegnum eignarhald eða tryggðar milli 

framleiðanda, birgja (e.suppliers) og dreifiaðila (Johnson o.fl., 2008, bls. 61). 

Reglur stjórnvalda (e. Government policy) – Þessi hindrun getur verið víðtæk allt 

frá einkaleyfisrétt (e. patent) á hönnun vara, reglugerðum sem við kemur 

markaðnum og til beinna afskipta stjórnvalda eins og skattar og tollar (Johnson 

o.fl., 2008, bls. 61). Stjórnvöld geta einnig takmarkað aðgengi að hráefnum og/eða 

framleiðsluþáttum sem eru nauðsynleg til að framleiða vöru eða veita þjónustu 

(Porter, 1980, bls. 13). 

4.2.2 Vald birgja 

Birgjar eru fyrirtæki sem sjá öðrum fyrirtækjum fyrir aðföngum (Íslensk orðabók, 

e.d.). Vald birgja felst meðal annars í því að geta hækkað verð á aðföngum og 

stjórnað gæðum aðfanga sem þeir senda til fyrirtækja (Porter, 1980, bls. 27). Vald 

birgja er öflugt ef: 

o Fáir birgjar selja nauðsynleg aðföng og hafa því aukið vald yfir kaupendum 

vegna þess að kaupendur hafa lítið val um aðra ef þeim líkar ekki þjónusta 

eða verð viðkomandi birgis. 

o Ef breytingakostnaður, það er kostnaðurinn við að breyta um dreifiaðila 

eða birgja, er hár eða ef það myndi trufla starfsemi að þurfa að skipta um 

birgja. 

o Birgjar geta sleppt milliliðum, milliliður eru til dæmis verslanir sem selja 

vörur frá birgja til neytenda, hefur þá birginn möguleika á því að hafa beint 

samband við neytandann og sleppa milliliðnum (Johnson o.fl., 2008, bls. 

63). 
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4.2.3 Vald viðskiptavina 

Viðskiptavinir geta í sumum tilfellum krafið fyrirtæki um lægra verð, betri gæði 

og aukna þjónustu  (Porter, 2008, bls. 83) og þurfa fyrirtæki því að vera vakandi 

fyrir þessum kröfum og þá sérstaklega ef mörg fyrirtæki eru í samkeppni um 

viðskiptavinina. 

Vald viðskiptavina eða kaupenda er mikið ef: 

o Það eru fáir kaupendur eða ef hver þeirra kaupir í miklu magni. 

o Breytingarkostnaður, það er kostnaður viðskiptavinanna við það að breyta 

um birgja eða breyta um dreifileið, er lítill og því er auðvelt fyrir þá að 

skipta um birgja, en birginn væri fyrirtækið sem væri verið að greina. 

o Viðskiptavinirnir hafa leiðir til að afla sér aðfanga sjálfir (Johnson o.fl., 

2008, bls. 63). 

4.2.4 Ógn staðkvæmdarvara 

Staðkvæmdarvara er vara sem getur að fullu eða að verulegu leyti komið í stað 

annarrar vöru á markaði (Íslensk orðabók. e.d.). Staðkvæmdarvörur eru til staðar 

fyrir nánast hvað sem er en það er ekki alltaf auðvelt að koma auga á þær þar sem 

þær eru ekki alltaf augljósar og geta verið mjög ólíkar vörunni eða þjónustunni 

sem fyrirtæki framleiðir (Porter, 2008, bls. 84). Ef ógn af staðkvæmdarvörum er 

mikil hafa þær áhrif á afkomumöguleika fyrirtækja með því að setja þak á það verð 

sem hægt er að selja vörur eða þjónustu á, þar sem að ef ódýrari vara getur 

auðveldlega komið í stað vörunnar eru viðskiptavinir líklegri til að velja ódýrari 

kostinn. Mikilvægt er að fyrirtæki aðgreini sig frá staðkvæmdarvörum en það er 

hægt til dæmis með því að vera fremri í gæðum eða með öflugri markaðssetningu 

(Porter, 2008, bls. 84) og skapa sér með því einstaka ímynd. 

4.2.5 Samkeppni 

Samkeppni milli núverandi aðila á markaði tekur á sig ýmsar myndir, sem dæmi 

má nefna verðstríð, auglýsingaherferðir og að auka gæði þjónustu (Porter, bls. 142, 

1979). Þau fjögur öfl sem hafa verið talin upp hér fyrir ofan lenda öll saman og 

drífa áfram samkeppnina sem ríkir nú þegar á markaði (Johnson o.fl., 2008). Ef 
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samkeppniskraftarnir eru sterkir þýðir það að mikil samkeppni ríki á markaði en 

það gerir markaðinn minna aðlaðandi þar sem arðsemismöguleikar fyrirtækja á 

þeim markaði eru litlir. Þar sem samkeppniskraftarnir eru veikir er minni 

samkeppni og meiri arðsemismöguleikar (Hubbard, O‘Brien, 2013, bls. 524). 

 

4.3 SVÓT Greining 

SVÓT greining (e. SWOT analysis) tekur á núverandi stöðu fyrirtækis og skiptir 

henni upp í fjóra flokka sem eru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri 

(Laurie J. Mullins, 2005, bls. 159). 

Styrkleikar eru jákvæðir eiginleikar sem fyrirtækið býr yfir eða þeir eiginleikar 

sem aðgreina fyrirtækið frá öðrum fyrirtækjum á markaði. Styrkleikar eru eitthvað 

sem fyrirtækið getur byggt á til að styrkja stöðu sína. Þessir eiginleikar geta verið 

margskonar allt frá fjárhagslegum styrk, staðsetningu á markaði eða þekking og 

menntun mannauðsins (Laurie J. Mullins, 2005, bls. 159). 

Veikleikar eru neikvæðir eiginleikar sem hrjá fyrirtækið. Þetta getur verið eitthvað 

sem þarf að bæta eða vantar alveg hjá fyrirtækinu. Sem dæmi um veikleika er hægt 

að nefna lélega fjárhagsstöðu, gömul og úrelt tæki sem ná ekki að sinna 

framleiðslu eða skortur á mannafli (Laurie J. Mullins, 2005, bls.159). 

Ógnanir eru ytri umhverfisáhrif sem geta ógnað stöðu og haft áhrif á markvirkni 

fyrirtækisins, en markvirkni er það þegar fyrirtæki nær settum markmiðum og 

þeim árangri sem ætlast er til af rekstri þess. Sem dæmi um ógnanir má nefna 

breytingar á reglugerðum, breytt samfélagsviðmið og efnahagslegt ójafnvægi 

(Laurie J. Mullins, 2005, bls. 159). 

Tækifæri eru hagstæðar aðstæður sem myndast í ytra umhverfi fyrirtækisins. 

Fyrirtæki þurfa að vera vakandi fyrir þessum tækifærum og nýta sér þau þegar þau 

gefast. Tækifæri geta verið tækni, hagstætt efnahagsástand eða nýsköpun (Laurie 

J. Mullins, 2005, bls. 159). 
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5 Greining á rekstrarumhverfi sauðfjárbænda 

Í þessum kafla verður leitast eftir því að greina rekstrarumhverfi sauðfjárbænda 

með hjálp PESTEL og Fimm krafta samkeppnislíkani Porters. Í lok kaflans verða 

niðurstöður líkananna dregnar saman í SVÓT greiningu til að draga saman 

jákvæðu og neikvæðu eiginleika rekstrarumhverfisins. Horft verður á umhverfið 

frá sjónarhorni hins „dæmigerða bónda“ en einnig verður horft á á starfsgreinina 

sem heild þar sem við á. 

 

5.1 PESTEL greining 

5.1.1 Pólitískt umhverfi 

Pólitíska umhverfið getur verið breytilegt og hefur það sérstaklega sýnt sig í 

íslenskri pólitík á seinustu árum þar sem seinustu þrjár ríkisstjórnir hafa ekki 

klárað kjörtímabil sín auk þess sem mikil ólga hefur verið  í pólitíkinni erlendis 

sem hefur aukið viðskiptahindranir við ákveðin lönd og hefur það haft áhrif á 

útflutning á landbúnaðarvörum, sem dæmi um þetta má nefna að Rússland bannar 

innflutning á ákveðnum landbúnaðarvörum frá Íslandi til ársloka 2018 vegna þess 

að Ísland, ásamt fleiri löndum, gengust ekki við því að Krímskagi yrði partur af 

Rússlandi eftir að Rússar yfirtóku skagann af Úkraínu árið 2014 (Refsiaðgerðir 

Rússa gegn Íslandi framlengdar, 2017). 

Sauðfjárbúskapur á Íslandi er sérstaklega háður pólitíska umhverfi sínu þar sem 

búskapurinn er ríkisstyrktur með svokölluðum beingreiðslum, en þær eru framlag 

úr ríkissjóði til framleiðenda landbúnaðarvara (Íslensk orðabók, e.d.) sem uppfylla 

ákveðin skilyrði.  

Beingreiðslur eru ekki afurðatengdar heldur eru þær tengdar við greiðslumark og 

fá bændur þær greiddar fyrir veturfóðrað fé, en bóndi verður að fjárfesta í 

greiðslumarki til þess að eiga rétt á beingreiðslum, en greiðslumark er mælt í 

ærgildum. Samkvæmt fjárlögum árið 2015 voru 51,7% heildarstuðnings við 

sauðfjárrækt í formi beingreiðslna (Vífill Karlsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson, 
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Hjalti Jóhannesson og Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, 2015, bls. 72).. Bóndi verður 

að eiga 70% af ærgildum sem hann á greiðslumark fyrir, sem sagt að ef bóndi á 

greiðslumark fyrir 100 ærgildum verður hann að eiga að lágmarki 70 

vetrarfóðraðar kindur til að eiga rétt á því að fá beingreiðslur greiddar (Vífill 

Karlsson o.fl., 2015, bls. 72). Bændur geta selt og keypt greiðslumark sín á milli, 

þó bóndi eigi ekkert greiðslumark má hann samt sem áður halda áfram að 

framleiða en fær þá ekki beingreiðslur greiddar frá ríkinu. Með kaupum á 

greiðslumarki er bóndi að kaupa visst greiðsluflæði til sín í framtíðinni og eru 

kaup á greiðslumarki því ákveðin fjárfesting (Vífill Karlsson o.fl., 2015, bls. 72).  

Auk beingreiðslna geta bændur sótt um að fá greiðslur vegna gæðastýringar. Sótt 

er um álagsgreiðslur vegna gæðastýringar hjá Matvælastofnun (MAST) og sér 

MAST um að meta hvort umsækjandi uppfylli skilyrði reglugerðar nr. 1166/2017 

um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu (Reglugerð nr. 1166/2017).  

Samkvæmt búvörusamningi sem tók gildi 1. janúar 2017 er áætlað að 

greiðslumarkið leggist af 1. janúar 2026 (Samningur um starfsskilyrði 

sauðfjárræktar, 2016) en í stað beingreiðsla vegna greiðslumarks eiga að koma 

gripagreiðslur fyrir vetrarfóðraðar kindur og býlisstuðningur til að styðja við 

fjölskyldubú (Samningur um starfsskilyrði sauðfjárræktar, 2016) 

Ef tillaga til fjármálaáætlunar 2019–2023 er skoðuð sést að stuðningur við 

landbúnað á að minnka um 576 milljónir á árunum 2019–2023 sem eru um 3,6% 

lækkun (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2018, bls. 135).  

Breytingar á pólitíska umhverfinu hafa mikil áhrif á íslenska sauðfjárbændur og 

því þurfa sauðfjárbændur að vera vel vakandi fyrir fyrirhuguðum breytingum og 

vera tilbúnir að bregðast við þeim þegar þær koma.  

Ríkið hefur einnig stutt við landbúnað með háum tollum á innfluttar 

landbúnaðarvörur en tollurinn var um 30%. Tollar á unnum landbúnaðarvörum 

hafa nú þegar verið felldir niður samkvæmt samningi (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti, 2015) og mun þá samkeppnin við innfluttar landbúnaðar 

vörur að öllum líkindum aukast vegna lægra verðs á innfluttum vörum. Umræddur 
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samningur tók gildi 1. maí 2018 og því er ekki hægt að tala um áhrif þessa 

samnings að svo stöddu þar sem ekki hefur liðið nægilega langur tími til að sjá 

hvaða áhrif þessar breytingar munu hafa á íslenskan landbúnað. 

5.1.2 Efnahagslegt umhverfi 

Þegar efnahagslegt umhverfi sauðfjárbænda er skoðað þarf að horfa á hvaða áhrif 

gengisbreytingar hafa á afurðaverð til bænda og hvað bændurnir gefa til 

efnahagskerfisins. Breytilegt gengi krónunnar getur haft áhrif á afurðaverð til 

bænda þar sem partur af framleiðslu þeirra er fluttur út, eða um helmingur ullar og 

milli 25–30% kjöts og getur því styrking krónunnar haft áhrif á verðið sem bændur 

fá fyrir framleiðslu sína frá afurðastöðvum. Tekjur sauðfjárbænda verða til með 

sölu afurða sinna auk þess sem ríkisstyrkirnir teljast sem tekjur (Hjalti 

Jóhannesson o.fl., 2015, bls. 16).  

Það er misjafnt eftir landsvæðum hversu efnahagslega mikilvæg sauðfjárrækt er. 

Merki eru um það að sauðfjárrækt hafi á undanförnum árum færst fjær 

kjarnasvæðum en kjarnasvæði eru þau svæði þar sem þéttbýli er og þjónusta 

(Magnfríður Júlíusdóttir, Anna Karlsdóttir, Karl Benediktsson, Inga Elísabet, 

Vésteinsdóttir og Sigfús Steingrímsson, 2009, bls. 16). Landverð hefur hækkað 

töluvert á seinustu árum á Íslandi og er talið að hægt sé að rekja þá hækkun til 

aukinnar eftirspurnar þéttbýlisbúa á landi utan þéttbýlis til frístundar, eins og til 

dæmis vegna uppbyggingu sumarbústaða. Þessi eftirspurn er líklega vegna ýmsa 

lífsgæða sem þéttbýli veita ekki sem og kyrrð og minn stress. Landverð á 

vesturlandi og suðurlandi hefur hækkað hvað mest og er hægt að áætla að sú 

hækkun sé vegna aukinnar eftirspurnar á landi, sem er takmörk auðlind, á þessum 

svæðum vegna nálægðar við höfuðborgina. Svipaða efturspurnaráhrif má finna 

nálægt Akureyri en ekki í jafn miklu mæli (Kolfinna Jóhannesdóttir, 2008, bls. 

137). Léleg afkoma sauðfjárbænda gerir það að verkum að þeir geta ekki keppt við 

þá sem vilja kaupa land til annarra nota og því færist landbúnaður frá 

kjarnasvæðum og yfir á jaðarsvæði, þar sem er minni þjónusta, því þar er landverð 

lægra (Kolfinna Jóhannesdóttir, 2008, bls. 126). 
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Í 20. gr reglugerðar nr. 1151/2016 um stuðning við sauðfjárrækt er talað um 

svæðisbundin stuðning til þeirra býla sem staðsett eru í 40 km aksturfjarlægð eða 

lengra frá þéttbýlisstöðum sem eru  með yfir 1.000 íbúa, 75 km aksturfjarlægð frá 

þéttbýlisstöðum með fleiri en 10.000 íbúa og þeirra búa sem í meira en 150 km 

fjarlægð frá Reykjavík (Reglugerð nr. 1151/2016) enda er sauðfjárrækt oft 

mikilvæg fyrir þessi svæði þar sem störf eru færri og tengjast allt að 10% starfa á 

þessum svæðum sauðfjárrækt beint og í samfélögum sem minni eru er þessi hluti 

oft hærri og má segja að þau svæði þar sem allt að eitt af hverjum tíu störfum eru 

við greinina þá sé greinin ein af helstu stoðum undir viðkomandi samfélagi (Hjalti 

Jóhannesson o.fl., 2015, bls. 26). 

Störf sem tengjast sauðfjárrækt ná ekki einungis til bænda, heldur eiga einnig við 

um þá sem vinna við kjötvinnslu, ullarvinnslu og ýmsa sölumenn. Starfsgreinar 

geta borið  með sér bæði bein og afleidd störf en afleidd störf geta til dæmis komið 

fram sem neyslutengsl en það er þegar störf skapast vegna launa sem 

sauðfjárræktendur eyða í heimabyggð sinni og framtengsl þegar störf skapast 

vegna þess að vinna þarf afurðir sauðfjárbænda frekar (Hjalti Jóhannesson o.fl., 

2015, bls. 24). 

Offramleiðsla sauðfjárafurða er eitthvað sem er ekki nýtt umræðuefni í okkar 

samfélagi, árið 1979 var sagt að íslenskir bændur væru í „úlfakreppu,“ að þeir 

framleiddu meira af úrvalsmatvælum en þjóðin gæti torgað (Árni Daníel Júlíusson, 

2013, bls. 285). Í apríl árið 1979 samþykkti Alþingi stefnumarkandi lög sem ætlað 

var að koma í veg fyrir frekari offramleiðslu í landbúnaði. Árið 1984 var 

offramleiðsla í sauðfjárafurðum enn þá vandamál og mikið af kjötbirgðum hafði 

safnast upp sem leiddi til þess að það var verið að selja gamalt kjöt (Árni Daníel 

Júlíusson, 2013, bls. 288).  

Miðað við umræðuna  í dag má áætla að staðan sé svipuð og hún var. Á töflu 1 hér 

að neðan má sjá hversu mikið af kindakjöti hefur verið framleitt seinustu 5 ár, 

hversu mörgum dýrum slátrað, hve mikið var selt innanlands, hve mikið var flutt 

út og uppsafnaðar birgðir í árslok. 
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Tafla 1 nýting kindakjöts framleiðslu á árunum 2013-2017 byggt á tölum Hagstofunnar 

Framleiðsla 2013 2014 2015 2016 2017 

Fjöldi sláturdýra 590.651 593.725 600.107 597.601 615.762 

Framleiðsla í tonnum 9.891 10.100 10.185 10.375 10.619 

Selt innanlands í tonnum 6.623 6.588 6.462 6.797 6.976 

Útflutt í tonnum 2.793 3.177 2.590 2.776 3.162 

Innflutt í tonnum 1 0 0 1 0 

Birgðir í árslok í tonnum 6.080 5.972 6.238 6.698 5.751 

Nýting ársframleiðslunar      

Selt innanlands í % 66,96% 65,23% 63,45% 65,51% 65,69% 

Útfutningur í % 28,24% 31,46% 25,43% 26,76% 29,78% 

Óseld framleiðsla í árslok í % 4,80% 3,32% 11,12% 7,73% 4,53% 

Óseld framleiðsla í árslok í 

tonnum 

475 335 1.133 802 481 

 

Ef taflan er skoðuð sést að árleg sala innanlands sé um 65% af árlegri framleiðslu 

og útflutningur á milli 25-30% af framleiðslunni, innflutningur á kindakjöti er lítill 

sem engin. Birgðir í árslok eru þónokkrar á milli ára en lækkuðu þó um 947 tonn á 

milli 2016 og 2017 sem myndi teljast jákvætt þar sem ekki er ákjósanlegt að þurfa 

selja mikið af gömlu kjöti, enda geymist kjöt ekki endalaust í frosti. 

Leiðbeiningastöð heimilanna ráðleggur að ekki eigi að geyma kjöt lengur en 10 

mánuði í -18°C (Leiðbeiningastöð heimilanna, e.d.) þó má ætla að geymsluþol í 

frystum sláturhúsa sé heldur betra en í venjulegum frystikistum. Framleiðslan 

hefur aukist á milli ára en útflutningur var mestur árið 2014 en árið 2017 fylgir fast 

á eftir í þeim málum. 

5.1.3 Samfélagslegt umhverfi 

Íbúum í strjálbýli hefur fækkað á undanförum árum, en strjálbýli er skilgreint sem 

sveitabyggð þar sem fámennt er og langt er á milli bæja (Íslensk orðabók, e.d.). 

Árið 2014 bjuggu rúmlega 16.300 manns í strjálbýli eða aðeins 5% landsmanna 

(Hjalti Jóhannesson o.fl., 2015, bls. 1). Búskapur er mikilvægur til að halda byggð 
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í landinu öllu og var sauðfjárrækt hér áður fyrr ein af áhrifavöldum þess hvernig 

byggð dreifðist um landið (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 12). Þegar íbúum 

í sveitum fækkar er hætta á að þjónustustigið á þeim svæðum þar sem fækkunin á 

sér stað lækki, það er að minni þjónusta er í boði en á öðrum svæðum. Þessi þróun 

getur gert það að verkum að það verður minna aðlaðandi að búa í sveitasamfélagi 

en á öðrum svæðum og verður það sérstaklega minna aðlaðandi fyrir 

barnafjölskyldur þar sem ýmsa þjónustu þarf fyrir fólk sem er með börn á framfæri 

eins og skóla og ungbarnaeftirlit (Vífill Karlsson, 2015, bls. 16). Það að þjónusta 

við landsbyggðina minnki hefur þau áhrif á sauðfjárrækt að það getur gert 

framleiðendum erfiðara fyrir að búa á tilteknu landsvæði og stunda sinn búskap 

þegar grunnþjónustu eins og skólar fyrir börn vantar. 

Nokkrar samfélagslegar ástæður eru fyrir því að landbúnaður á Íslandi er 

ríkisstyrktur. Helst má nefna þá ástæðu sem áður hefur komið fram, til þess að 

halda byggð í landinu, fæðu- og matvælaöryggi, lækka verð til neytenda, 

varðveisla bústofnsins, viðhalda byggð á ákveðnum landsvæðum og 

menningarlegt gildi. 

Fæðuöryggi (e. food security) er einn þáttur sem oft er nefndur til stuðnings þess 

að landbúnaður hér á landi sé styrktur af ríkinu. Þegar talað er um fæðuöryggi er 

átt við það að tryggja aðgang að fæðu fyrir þjóðina og lágmarka hættuna á 

fæðuskorti og hungri ef stríðsástand myndast, náttúruhamfarir, farsóttir eða ef 

innflutningur til landsins stöðvast vegna ófyrirsjáanlegrar ástæðna, ef til þessara 

ástanda kæmi þyrfti þjóðin að geta séð sjálf fyrir sér mat um ófyrirséðan tíma. 

Samkvæmt stefnu í almannavarna- og öryggismálum ríkisins sem gefin var út í 

júní 2015 er það markmið ríkisins að geta séð íbúum sínum fyrir heilnæmum mat 

og hreinu neysluvatni í að minnsta kosti sex mánuði ef til neyðarástands kæmi 

(Almannavarna- og öryggismálaráð, 2015, bls. 43). 

Matvælaöryggi (e. food safety) er hugtak sem oft er nefnt með fæðuöryggi en þó 

hugtökin hljómi svipuð eru þau fremur ólík. Með matvælaöryggi er átt við að 

matvæli séu heilnæm og örugg til neyslu. Um matvælaöryggi er fjallað í lögum um 

matvæli nr. 93/1995 og er tilgangur þeirra að tryggja gæði, öryggi og hollustu 
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matvæla og að merkingar matvæla séu réttar og fullnægjandi (Lög um matvæli nr. 

93/1995). Sá sem ber ábyrgð á öryggi matvæla á Íslandi er Matvælastofnun sem 

hér eftir verður kölluð MAST. Til að tengja matvælaöryggi við íslenskan 

sauðfjárbúskap er vert að nefna notkun sýklalyfja við framleiðslu á kjöti en hér á 

landi er hún mjög lág miðað við mörg önnur lönd. 80% allra seldra sýklalyfja í 

Bandaríkjunum eru notuð til eldis á dýrum en sýklalyf eru ekki einungis notuð til 

að meðhöndla veikindi og sýkingar heldur eru sýklalyf gefin með fóðri dýranna til 

að hraða vexti þeirra og fyrirbyggja sýkingar. Rannsóknir sýna að notkun 

sýklalyfja í eldi dýra án þess að dýrin þurfi raunverulega á þeim að halda sé ein af 

ástæðum vaxandi sýklalyfjaþols í mönnum, en samkvæmt The World Health 

Organization er sýklalyfjaþol manna ört vaxandi vandamál á heimsvísu. (Martin, 

Thottathil, og Newman, 2015, bls. 2409). Hérlendis er bannað að meðhöndla dýr 

með sýklalyfjum án sjúkdómsgreiningar dýralæknis samkvæmt 17. grein 

reglugerðar nr. 539/2000.  

Niðurgreiðslur til neytanda byrjuðu árið 1943 og var þá kindakjöt, smjör, nýmjólk 

og kartöflur niðurgreiddar til neytandans (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 256) 

Ástæður fyrir því að byrjað var að niðurgreiða þessar vörur fremur en aðrar 

matvörur voru þær að verð þeirra vó fremur þungt við útreikning á 

framfærsluvísitölunni, mikil hækkun á matvöruverði hefði leitt til aukinna, önnur 

ástæðan var sú að búvörur væri fremur stór hluti neyslu þeirra sem voru tekjulægri 

og því hefði verð á búvörum áhrif á hversu miklar tekjur þessi hópur hefði til 

ráðstafana og var því niðurgreiðsla t.d. mjólkur og kindakjöts notað sem 

tekjujöfnunartæki þar sem niðurgreiðslurnar voru fjármagnaðar með 

skattpeningum. Þar sem meirihluti skattpeninga komu frá þeim tekjumeiri þá 

hagnaðist þetta fyrirkomulag þeim tekjulægri mun fremur en þeim sem tekjuhærri 

voru. Þriðja ástæðan fyrir því að byrjað var að niðurgreiða þessar vörur var sú að 

sölukerfi landbúnaðarins var svo vel skipulagt að auðveldara var að koma fyrir 

nauðsynlegu eftirliti en ef ætti að greiða niður verð á öðrum matvörum eins og til 

dæmis fiski (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 257). Með auknum 

alþjóðaviðskiptum og aukinni alþjóðavæðingu eru þetta kannski ekki rök sem eru 

jafn sterk í dag og þau voru áður fyrr, ef markmiðið væri í raun að gefa almenningi 
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kost á ódýrum matvælum væri í raun betri leið að leyfa innflutning á allri 

landbúnaðar vöru þar sem ýmsar búvörur eru ódýrari á heimsmarkaði en hérlendis. 

(Vífill Karlsson o.fl., 2015, bls. 63). 

Varðveisla bústofnsins er einnig mikilvægur þáttur ríkisstyrkja til landbúnaðar. 

Eins og nefnt var í kafla 2 hefur íslenska sauðkindin þróast með þjóðinni síðan 

land var numið og hefur því eiginleika sem eru sérhannaðir af náttúrunnar hendi 

fyrir íslenskar aðstæður og er varðveisla þessa fornnorrænna búfjárkyns ein af 

rökum þess að ríkið styrkir sauðfjárrækt hér á landi. Þó er hægt að segja að þessi 

rök séu fremur veik þegar horft er til þess að mjög ólíklegt er að sauðfjárrækt 

myndi leggist hér alveg af þó að styrkir til hennar myndu hætta alfarið. Eiga þessi 

rök í raun meira við um að varðveita fjölbreytni íslensku sauðkindarinnar (Vífill 

Karlsson o.fl., 2015, bls. 67).  

Litbrigði íslenska sauðfjárkynsins eru eitt af sérkennum þess en fá erlend kyn 

þekkjast með slíka litafjölbreytni og þau sem eru með álíka fjölbreytni eru lítið 

ræktuð (Jónas Jónsson, 2013, bls. 12). Litafjölbreytileiki einkennir íslensk 

búfjárkyn, þá er verið að tala um hesta, kindur og kýr, en hreinræktun lita náði 

aldrei fótfestu hér líkt og víðs vegar um Evrópu á 19. öld. Grunnlitir íslenska eru 

hvítur, grár, svart og mórautt og getur féð verið einlitt eða tvílitt en þegar um tvílitt 

fé er að ræða er hvítur alltaf annar liturinn en litirnir geta samt raðast saman á 

ýmsan hátt (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 11). Til eru mjög margar 

samsetningar lita og hafa þau flest sín nöfn og oft eru nöfnin á litarafbrigðunum 

misjöfn eftir landshlutum til dæmis þýða orð yfir litbrigði eins og mögótt, golsótt 

og botnótt ekki það sama í Vestur-Skaftafellssýslu og þau þýða í Austur-

Húnavatnssýslu (Sigurborg Hanna Sigurðardóttir, 2016, bls. 23). Langmesti hluti 

íslenskra kinda er þó hvítur og hafa flestir bændur haldið fjölda mislitra kinda í 

hófi í gegnum tíðina (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 11). Á flestum bæjum 

má þó finna hið svokallaða skrautfé, en það eru mislitar kindur sem hafa ýmis 

mynstur í ull sinni sem oftast eru þó hvít í grunn með  

Að auki er hægt að rökstyðja styrk til sauðfjárræktar til að viðhalda byggð á 

ákveðnum landsvæðum en íbúum í strjálbýli hefur fækkað síðustu ár. Mikilvægt er 
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fyrir sum svæði landsins að sauðfjárrækt sé stunduð en á þessum svæðum stendur 

sauðfjárrækt fyrir allt að 10% allra starfa á svæðinu (Hjalti Jóhannesson o.fl., 

2015, bls. 26). Nánar var fjallað um þetta í efnahagslega umhverfis kaflanum hér 

að framan. 

Menningarlegt gildi sauðfjárræktar er töluvert en íslenska sauðkindin er ákveðið 

kennileiti fyrir íslenska menningu en frá kindinni fengum Íslendingar lopapeysur 

og kjötsúpu, og hefur kindin fylgt Íslendingum frá því að land hér byggðist og með 

auknu ferðamannastreymi sem vill kynna sér íslenska menningu hefur sala á 

lopapeysum og öðrum vörum unnið úr íslenskri ull aukist. Til gamans má geta að 

Forseti Íslands er einstaka sinnum kallaður bóndinn á Bessastöðum, þó engin 

búskapur sé þar lengur, og er það talinn sæmdartitill í okkar menningu. 

Það síðasta sem verður nefnt þegar kemur að samfélagslegu umhverfi 

sauðfjárbænda eru breyttar neysluvenjur þjóðarinnar. Áður fyrr var nánast ekkert 

annað kjöt á diskum landsmanna en lambakjötið og var árleg neysla af lambakjöti 

á mann árið 1961 um 56,7 kg (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 250) en í dag er 

árleg neysla á mann af lambakjöti um 19,5 kg. (Landssamtök sauðfjárbænda, e.d.). 

En nánar verður farið í breyttar neysluvenjur þjóðarinnar í kafla 5.2.3 hér á eftir 

sem ber heitið Vald viðskiptavina. 

5.1.4 Tæknilegt umhverfi 

Bóndi þarf að hafa aðgang að húsnæði fyrir fé sitt sem veitir því skjól fyrir veðri 

og húsnæðið þarf að samræmast sjónarmiðum um velferð dýra þegar kemur að 

öryggi þeirra og heilbrigðis, féð þarf líka að geta hreyft sig, athafnað og geta hvílst 

á þægilegan máta (Lög um velferð dýra nr. 55/2013). 

Ef bóndi ákveður að láta fé sitt ganga úti yfir veturinn skal féð samt hafa hentugt 

skjól fyrir öllum veðrum (Lög um velferð dýra nr. 55/2013). Að auki þurfa 

húsakynni að vera með aðstöðu til að fóðra dýrin og þau þurfa að hafa aðgang að 

vatni. 

Með vélvæðingu landbúnaðarins varð framleiðsla á hverju búi meiri og færri 

hendur þurfti til að vinna störfin. Verk sem áður voru unninn heima eins og 
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ullarvinnsla fara nú fram í verksmiðjum, heyvinnsla þarf í dag bara 1-2 menn á 

tækjum en ekki tugi manna eins og áður. Algengt var bændur smíðuðu hús sín 

sjálfir en í dag er oftast fenginn byggingarverktaki til þess, enda eru kröfur fyrir 

hús mun hærri í dag en áður fyrr (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 271). Að auki 

er mikilvægt að gæta hreinlætis þar sem ær eru og þá sérstaklega þegar á 

meðgöngu stendur. Heilbrigði í fjárbúskap og þá sérstaklega lífrænum búskap, 

skiptir miklu máli og er mikilvægt að beita fyrirbyggjandi aðgerðum til að tryggja 

heilbrigði bústofnsins, fyrirbyggjandi aðgerðir geta til dæmis verið það að passa 

vel upp á gæði fóðurs, góða beit og umhirðu en allir þessir þættir hafa áhrif á 

heilsufar fjárins. Allar almennar bólusetningar eru leyfðar en flest hefðbundin lyf, 

eins og sýklalyf, ekki leyfð nema í sérstökum tilvikum og með sjúkdómsgreiningu 

frá dýralækni. Mælt er með óhefðbundnum lyfjum og aðferðum til að hjálpa 

veikum dýrum til dæmis getur AB-mjólk komið í stað fyrir sýklalyfjanotkun á 

lömbum sem þjást af slefsýki (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2015, bls. 289).  

Heilbrigði bústofnsins er mikilvægur liður í því að framleiðsla gangi vel, gæta þarf 

sérstaklega að aðstaðan þar sem framleiðslan fer fram uppfylli kröfur þegar um 

lifandi dýr er að ræða. Hérlendis hefur alla tíð verið talið til dyggða að fara vel 

með dýr sem eru umsjá manna og siðferðislega séð ber sauðfjárbónda að gæta 

hjarðar sinnar vel og er velferð sauðfjár einn af liðum þess að vera með arðbæran 

búskap (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 282) en léleg umhirða á búfénaði 

getur leitt til sjúkdóma, léleg umhirða getur komið fram sem ófullnægjandi 

húsnæði, skemmt fóður eða ef fóðrun er ekki regluleg (Ragnhildur Sigurðardóttir, 

2013, bls. 193). Samkvæmt fimmþættu frelsi sem er alþjóðlegur mælikvarði á 

velferð búfjár á búfé rétt á því að vera: 

o Frjálst frá þorsta, hungri og vanfóðrun. 

o Tryggja þarf gott aðgengi að hreinu vatni og fóðri. 

o Frjálst frá óþægindum og vanlíðan. 

o Tryggja þarf viðunandi umhverfi með skjóli og hvíldaraðstöðu. 

o Frjálst frá sársauka, meiðslum og sjúkdómum. 
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o Tryggja þarf þetta með fyrirbyggjandi aðgerðum og 

sjúkdómsgreiningum. 

o Frjálst til að sýna eðlilegt atferli. 

o Tryggja þarf nægilegt rými og viðunandi aðbúnað til að dýrið geti 

notið félagsskapar af dýri af sömu tegund. 

o Frjálst frá hræðslu og miklu álagi. 

o Tryggt með því að uppfylla skilyrðin hér að framan. 

Íslenskur sauðfjárbúskapur á að geta uppfyllt þessi skilyrði vel þar sem sauðfé hér 

á landi nýtur oft meira frelsis en í nágrannalöndum okkar og einkennist það af 

víðáttumiklum beitilöndum sem sauðfé fær yfir sumarið og vegna þess að hér eru 

færri sjúkdómar og sníkjudýr vegna kuldans (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 

282). 

5.1.5 Umhverfismál 

Til að geta stundað sauðfjárrækt þarf beitiland, það er land til að féð geti bitið gras, 

og lóð fyrir fjárhús og önnur útihús ásamt íbúðarhúsi. Að auki er gott að eiga nógu 

stóra jörð til geta bundið rúllur eða bagga, en með því er hey þurrkað til að eiga 

fóður fyrir veturinn, en ef bóndi á ekki nægt land eða ef gróður var ekki nægur það 

árið er hægt að kaupa tilbúnar rúllur en það getur verið kostnaðarsamt. Á hverju 

ári þurfa bændur að finna út hversu margar rúllur eða bagga þeir þurfa um það bil 

fyrir veturinn. Mikilvægt er að gera ráð fyrir afföllum þar sem það er alltaf einhver 

partur af rúllunum eða böggunum sem skemmist yfir veturinn. 

Umhverfið og náttúran getur haft mikil áhrif á sauðfjárbóndann. Ef sumar bregst 

getur það þýtt fóðurskort fyrir veturfóðraðar kindur sem hefur áhrif á framleiðslu 

næsta árs. Því eru bændur fremur háðir umhverfi sínu en bændur hafa einnig mikil 

áhrif á náttúruna í sínu nærumhverfi.  

Hlýnun jarðar eitt helsta umræðuefnið þegar kemur að umhverfismálum í dag. 

Árið 2050 er spáð að meðalhiti á Íslandi muni hafa hækkað um 1,5°C yfir 

sumartímann og um 3°C yfir vetrartímann og að úrkoma muni vera um 7,5% að 

sumri og 15% að vetri og sjávarborð muni hafa hækkað um 16 cm (Bjarni E. 
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Guðleifsson, 2005, bls. 48). Bjarni E. Guðleifsson (2004) fjallaði sérstaklega um 

hvers konar áhrif þetta myndi hafa á íslenskan landbúnað á fræðaþingi 

landbúnaðarins árið 2004 og ber þessi hlýnun með sér bæði jákvæðar og 

neikvæðar hliðar fyrir íslenskan landbúnað. Það sem myndi teljast sem jákvætt við 

hlýnun jarðar fyrir íslenskan landbúnað er aukin uppskera á fóðri þar sem hærra 

koltvísýringsmagn og hærra hitastig hefur verið tengt við uppskeruaukningu, auk 

þess sem vetrarálagið myndi minnka sem þýðir það að til dæmis ætti vallarfoxgras, 

sem er aðalgrastegundinn í íslenskri nýræktun, að geta gefið af sér meiri og 

öruggari uppskeru (Bjarni E. Guðleifsson, 2004, bls. 5). Bein áhrif hlýnunar jarðar 

á búfjárrækt eru jákvæð að því leyti, auk þess sem fóðuruppskera myndi aukast, að 

hægt verður að beita dýrum lengur úti og þá styttist innistöðutími dýranna (Bjarni 

E. Guðleifsson, 2004, bls. 3).  

Helstu neikvæðu hliðar hlýnunar á íslenskan landbúnað eru þær að aukin úrkoma 

gæti leitt til aukins vatnsrofs og aukið skriðuhættu, einnig getur minni snjóhula að 

vetri ollið þurrkali vegna útgufunar þegar jörð er frosin og vatn því óaðgengilegt 

(Bjarni E. Guðleifsson, 2004, bls. 6). Að auki getur útbreiðsla búfjársjúkdóma 

aukist við hærra hitastig, en þróaður búskapur er betur í stakk búinn til að takast á 

við þannig áskoranir en sá sem vanþróaðri er (Bjarni E. Guðleifsson, 2004, bls. 3). 

Landbúnaður veldur losun gróðurhúsalofttegunda líkt önnur starfsemi í 

samfélaginu vegna brennslu á eldsneyti, samgangna og fleiri hluta sem tengjast 

framleiðslu þeirra. Þrátt fyrir þessa almennu hluti hefur landbúnaður ákveðna 

sérstöðu þegar kemur að losun gróðurhúsalofttegunda. Helstu lofttegundirnar sem 

valda gróðurhúsaáhrifum eru koltvísýringur (CO2), metan (CH4) og hláturgas 

(N2O) og í grundvallar atriðum er myndun og losun þessara lofttegunda niðurbrot 

á lífrænu efni og er myndun þeirra partur af hringrás kolefnis og niturs í náttúrunni 

(Jón Guðmundsson og Hlynur Óskarsson, 2005, bls. 32). Koltvísýringur myndast 

við öndun annars vegar og hins vegar við bruna. Ef öndun er ófullkomin, eins og 

til dæmis þegar ekki nægt súrefni er til staðar, getur metan myndast (Jón 

Guðmundsson og Hlynur Óskarsson, 2005, bls. 32). Metan myndast bara við 

loftfirrtar aðstæður þar sem lífrænt efni og nægur raki er til staðar eins og til 
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dæmis í meltingarfærum grasbíta, mýrum og mykjuhaugum. Í sjálfum sér eru þessi 

efni ekki skaðleg heldur hluti af hringrás kolefnis í náttúrunni og að sama skapi er 

myndun hláturgas partur af hringrás niturs og ekki skaðlegt. Það sem hefur valdið 

því að þessi efni valdi skaða í dag eru mennirnir og inngrip þeirra í hringrásir 

þessarar efna með til dæmis bruna á eldsneyti og með ofnotkun áburðar á tún (Jón 

Guðmundsson og Hlynur Óskarsson, bls. 33).  

Bændur geta haft áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda með því hvernig þeir vinna 

land sitt, til dæmis með því að minnka notkun tilbúins áburðar og hvernig þeir 

græða landið sitt. Bændur græða landið er samvinnuverkefni sem hófst árið 1990 

á milli Landgræðslu Ríkisins og bænda en þátttakendur í verkefninu eru tæplega 

600 bændur (Landgræðsla Ríkisins, e.d.). Markmið verkefnisins er að aðstoða 

bændur við landgræðslu á jörðum sínum, þekja land gróðri og gera það nothæft á 

ný til landbúnaðar eða annarra nota (Landgræðsla Ríkisins, e.d.). Til að bændur 

geti tekið þátt í verkefninu þarf land sem um ræðir að vera ógróið eða lítið gróið, 

en starfsmenn Landgræðslunnar meta hvort landið uppfylli skilyrði verkefnisins og 

gefa leiðbeiningar um uppgræðsluaðferðir (Landgræðsla Ríkisins, e.d.). 

Verkefnið hefur verið í gangi í 27 ár og á því tímabili hefur verkefnið Bændur 

græða landið verið eitt af mikilvægustu verkefnum Landgræðslunnar en í gegnum 

það hafa margir hektarar af ógrónu eða illa förnu landi verið breytt í gróið land, 

jarðvegsrof hefur verið stöðvað. Verkefnið hefur einnig aukið skilning bænda á 

landnotkun og bætt við þekkingu Landgræðslunnar (Landgræðsla Ríkisins, 2018). 

Því má segja að bændur séu mikilvægir til að halda við uppgræðslu landsins. 

Endurheimt votlendis er annað umhverfisverkefni í landbúnaði sem byrjaði haustið 

2014 þegar Umhverfis- og auðlindaráðuneytið boðaði til samráðs helstu 

hagsmuna- og fagaðila um að gerð yrði aðgerðaráætlun varðandi endurheimt 

votlendis. Um 4.200 km2 af votlendi hafa verið framræstir, það er að þurrka upp 

votlendi, hér á landi en af þeim eru einungis um 570 km2 notaðir til jarðræktar. 

Losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu votlendi er mikil og framræsla hefur 

einnig haft mikil áhrif á líffræðilega fjölbreytni landsins og eiginleika þess til að 

miðla vatni og næringarefnum (Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 2016). 
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5.1.6 Lagalegt umhverfi 

Mörg lög tengjast sauðfjárbúskap. Lög sem snúa að dýravernd, náttúruvernd og 

sölu á búvörum má nefna sem dæmi. Í þessum kafla verður stiklað á stóru um 

helstu lög sem bændur þurfa að fylgja og helstu markmið laganna eru dregin fram. 

Sauðfjárbændur eru fremur háðir þessum lögum og geta breytingar á þeim haft 

mikil áhrif á framleiðslu og arðsemismöguleika þeirra. Hér eftir verður stiklað á 

stóru um helstu lög sem snúa að sauðfjárrækt. 

Búnaðarlög nr. 70/1998: Markmið Búnaðarlaga er að starfsskilyrði við 

framleiðslu og vinnslu búvara auk stuðnings ríkis stuðli að hagræðingu, betri 

samkeppnishæfni og fjölbreyttara framboði gæðaafurða á sanngjörnu verði. Tryggt 

sé að bændum standi til boða leiðbeiningarþjónusta og skýrsluhaldshugbúnaður 

(Búnaðarlög nr. 70/1998). Hlutverk leiðbeiningarþjónustunnar er að miðla 

upplýsingum til bænda, hvort sem um er að ræða líffræðilegri, hagfræðilegri eða 

tæknilegri þekkingu (Búnaðarlög nr. 70/1998). Lögin eiga einnig að stuðla að 

velferð dýra, auka vægi lífrænnar framleiðslu og auðvelda nýliðun svo nauðsynleg 

kynslóðaskipti geti orðið innan greinarinnar (Búnaðarlög nr. 70/1998). 

Búvörulög nr. 99/1993: Tilgangur Búvörulaga er að stuðla að aukinni hagkvæmni 

í búvöruframleiðslu, en búvörur teljast í lögum sem afurðir búfjár (Búvörulög nr. 

99/1993), lögin stuðla einnig að framleiðsla búvara verði í samræmi við neyslu 

þjóðarinnar og sölumöguleikar erlendis nýttir eftir því sem hagkvæmt er. 

Lög um velferð dýra nr. 55/2013: Markmið laga þessara er að stuðla að velferð 

dýra, það er að þau séu laus við hverskyns vanlíðan, hungur, þjáningu eða 

sjúkdóma þar sem þau eru skyni gæddar verur. Markmið laganna er einnig að þau 

geti sýnt sitt eðlilega atferli eins og hægt er (Lög um velferð dýra nr. 55/2013). 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013: Markmið laganna er að vernda fjölbreytni 

íslenskrar náttúru, tryggja þróun íslenskrar náttúru á eigin forsendum þar sem það 

er sérstætt og sögulegt. Einnig er það markmið laganna að stuðla að endurheimt 

raskaðra vistkerfa og auknu þoli íslenskra vistkerfa gegn náttúruhamförum og 

hnattrænum umhverfisbreytingum (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013). 
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Lög um slátrum og sláturafurðir nr.96/1997: Tryggja þarf eftir bestu getu gæði, 

heilnæmi og hollustu sláturafurða. Þær skulu vera ómengaðar, framleiddar við 

fullnægjandi hreinlætisaðstæður, metnar og flokkaðar eftir tegundum og gæðum. 

Merkingar og upplýsingar skulu vera réttar (Lög um slátrun og sláturafurðir nr. 

96/1997). 

 

5.2 Fimm krafta samkeppnislíkan Porters 

5.2.1 Hætta af inngöngu nýrra aðila 

Samkvæmt kenningum hagfræðinnar laða þær starfsgreinar sem skila betri afkomu 

en gengur og gerist í samfélaginu frekar að sér nýja aðila en þær sem skila lélegri 

afkomu til þeirra sem stunda hana (Martí, 2004, bls. 211). Ef tekið er mið af 

umræðu um rektrarumhverfi sauðfjárbænda á það ekki við um sauðfjárrækt að hún 

laði að sér nýja aðila vegna góðrar afkomu. 

Innganga nýrra aðila er ekki sérstök ógn við bændur sem eru nú þegar með 

búskap. Nokkrar inngönguhindranir fylgja því hins vegar að ætla sér að koma nýr 

inn í greinina. 

Fjármögnunarkröfur til að byrja í sauðfjárbúskap eru þónokkrar. Til að byrja með 

er jarðaverð hátt á mörgum stöðum, það þarf húsnæði eða skjól fyrir dýrin og þarf 

tæki til jarðvinnslu. Ef ungir aðilar vilja koma nýjir inn í greinina, án þess að taka 

við búi ættingja gætu þeir þurft að búa við háar fjármagnsgreiðslur þar sem ungt 

fólk fær oft lakari lánskjör en þeir sem eldri eru. Það geta liðið nokkur ár áður en 

búið skilar hagnaði og því bregða nýir aðilar oft búi innan nokkurra ára. (Vífill 

Karlsson, 2018, bls. 22).  

Reglur stjórnvalda eru eins og nefnt var í PESTEL greiningunni margar og 

víðtækar. Það þarf að uppfylla mörg skilyrði til að geta stundað sauðfjárrækt og 

getur það haft áhrif á vilja aðila til að koma nýir inn í sauðfjárrækt. Einnig er 

sauðfjárrækt ríkisstyrkt og því hafa reglur stjórnvalda mikil völd á þessum 

markaði. 
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5.2.2 Vald birgja 

Birgjar sauðfjárbænda eru þeir sem selja landbúnaðarvörur eins og áburð, 

fóðurbætir, vélar og tæki. Hér á landi eru nokkrir birgjar sem selja 

landbúnaðarvörur og ríkir því samkeppni á milli þeirra. Hins vegar á 

dreifbýlisstöðum á landinu er oft bara einn birgir sem sinnir stóru landsvæði og 

hefur hann því vald yfir bændum á svæðinu sem þurfa á vörum hans að halda til 

sinna framleiðslu sinni. Þetta vald sem ákveðnir birgjar hafa yfir dreifbýlli 

landsvæðum getur þó farið minnkandi með tilkomu netverslana þar sem þeir 

birgjar þurfa þá að keppa við verð þeirra sem stærri eru, en þeir birgjar sem eru á 

staðnum geta hins vegar veitt sneggri og persónulegri þjónustu en netverslanirnar. 

Bændur þurfa aðföng til að geta sinnt framleiðslu sinni og þurfa að viðhalda 

húsum og girðingum til að standast kröfum um aðbúnað. Verð á olíu og eldsneyti 

hefur hækkað að undanförnu auk þess hefur verð á áburði einnig hækkað 

síðastliðin ár. 

Ef skoðaðir eru rekstrarreikningar fyrir meðal sauðfjárbú frá 2013 sést það að þrír 

stærstu kostnaðarliðirnir eru áburður og sáðvörur, rekstur búvéla og viðhald 

útihúsa en þessir liðir eru samtals um 73% en síðustu 27% skiptast á 6 liði sem eru 

rekstrarvörur, fóður, tryggingar og skattar, hiti og rafmagn, viðhald girðinga o.fl. 

og vélar og tæki. 
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Mynd 3 hlutfall aðfanganotkunar meðalbús í sauðfjárrækt samkvæmt búreikningum 

Hagstofunnar frá 2013 

 

Myndin hér fyrir framan er byggð á búreikningum Hagstofu Íslands frá 2013 og 

eru hlutföllin byggð á hlutfalli af heildarkostnaði þessara níu kostnaðarliða, skal 

þessum hlutföllum samt sem áður tekið með fyrirvara þar sem verðlag frá 2013 

hefur breyst og auk þess sem um er að ræða meðaltal. Ef bóndi hefði til dæmis 

þurft að endurnýja vélar sín og tæki þetta ár hefði sá hluti vera mun stærri en hann 

er á þessu kökuriti. 

Bændur þurfa á birgjum sínum að halda til að sinna framleiðslu sinni. Jarðrækt er 

stór kostnaðarliður fyrir bændur enda þarf gott land bæði til að beita fénu og til að 

eignast fóðurforða fyrir veturinn næst stærsti hluti kökunnar er rekstur búvéla en 

þar getur hækkun olíuverðs stækkað þann hluta. 

5.2.3 Vald viðskiptavina 

Orðið viðskiptavinur eða viðskiptamaður er skilgreint í orðabók sem einhver sem 

skiptir við einhvern annan (Íslensk orðabók, e.d.). Viðskiptavinir sem geta haft 
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vald yfir sauðfjárbændum eru ekki eingöngu neytandinn eða endanlegur kaupandi 

vörunnar heldur líka afurðastöðvarnar, afurðastöð er sá lögaðili eða einstaklingur 

sem tekur við afurðum frá frumframleiðenda til vinnslu, pökkunar, flokkunar, 

geymslu, heildsölu, dreifingar eða vinnur úr eða selur eigin frumframleiðslu 

(Búvörulög nr. 99/1993). 

Neytandi sem kaupir vörur út í búð getur krafið búðir um betri gæði, lægra verð 

eða að varan sé unninn á annan hátt, þegar kemur að neytandanum er mikilvægt að 

framleiðendur séu vakandi fyrir breyttum neysluvenjum og tískubylgjum í neyslu. 

Neysluvenjur Íslendinga hafa breyst heilmikið á síðustu áratugum sem dæmi má 

nefna að árið 1961 neytti hver Íslendingur að meðaltali 56,7 kg af kindakjöti á ári 

(Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 250) en í dag neytir hver landsmaður að 

meðaltali 19,5 kg af kindakjöt á ári (Bændasamtök Íslands, e.d.) þessa breytingu 

má að öllum líkindum útskýra með fjölbreyttara vöruúrvali sem táknar einnig 

aukin lífsgæði (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 251). Ekki er raunin sú að 

Íslendingar neyti minna kjöts í dag en fyrir 50 árum heldur borða Íslendingar fleiri 

gerðir af kjöti en bara kindakjöt, meðal kjötneysla á ári í dag er 83,8 kg á mann 

(Bændasamtök Íslands e.d.), það tíðkaðist á mörgum heimilum hér áður fyrr að 

borða fisk alla daga nema sunnudaga en þá var sunnudagssteikin elduð sem oftar 

en ekki var lambakjöt. Ekki var hefð fyrir annarri kjötneyslu á þessum tíma nema 

þá helst hrossakjöti, kjúklingur, svínakjöt og nautakjöt voru sjaldgæfir réttir og 

varð hamborgarhryggur til dæmis ekki algengur jólamatur fyrr en eftir 1970 (Árni 

Daníel Júlíusson, 2013, bls. 257). Ekki hafa eingöngu neysluvenjur landsmanna 

breyst heldur eru líka komnar hinar ýmsu tískubylgjur í mataræði sem geta ógnað 

framleiðendum landbúnaðarvara sem dæmi má nefna þá sem kjósa að vera vegan, 

en veganismi er það þegar einstaklingar kjósa að neyta engra dýraafurða, en ef 

margir kjósa þann lífsstíl þá hefur þá að sjálfsögðu áhrif á sölu þeirra sem 

framleiða landbúnaðarvörur. Það sem virðist skipta neytandann hvað mestu máli 

þegar kemur að lambakjöti og öðrum kjötvörum, eru gæði og þar á eftir kemur að 

það er neytandanum mikilvægt að lambakjötið sé íslenskt. Sé tekið mið af svína- 

nauta- og kjúklingakjöt er verðið mikilvægara neytandanum en að varan sé íslensk 

(Snædís Anna Þórhallsdóttir, 2012, bls. 23). 
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Þessar breyttu neysluvenjur og hvernig framleiðslan hefur breyst í samræmi við 

þær sýnir hversu sterka samningsstöðu neytendur hafa yfir framleiðendum 

sauðfjárafurða. 

Sláturhús eða sláturfélög taka við fénu, slátra því og vinna það. Á mörgum stöðum 

er hægt að kaupa kjöt beint frá sláturhúsum annars sjá sláturhúsin um að selja til 

verslana. Ekkert sláturhús getur boðið áberandi lægra verð en hinir því þá fær það 

sláturhús engin viðskipti, jafnframt ef eitt sláturhús hækkar verðið þá er þrýstingur 

á hin sláturhúsin að hækka afurðaverðið hjá sér. Auðvelt er að flytja sláturlömb á 

milli landshorna sem eykur samkeppni milli sláturhúsa. Landssamtök 

sauðfjárbænda hafa heimild samkvæmt lögum til að gefa út viðmiðunarverðskrá en 

það hefur ekki verið gert seinustu ár. Það eru átta sláturhús hér á landi sem taka að 

sér slátrun á sauðfé og eru það Sláturfélag Suðurlands á Selfossi, Norðlenska á 

Húsavík, Norðlenska á Höfn, SAH afurðir, Sláturhús KVH ehf. á Hvammstanga, 

Fjallalamb Kópaskeri, Kaupfélag Skagfirðinga Sauðárkróki og Sláturfélag 

Vopnfirðinga á Vopnafirði og er dilkaverð þeirra haustin 2016 og 2017 hér fyrir 

neðan. Að auki við þessi átta er Sláturhús Vesturlands sem nýlega var opnað í 

Borgarnesi en ekki eru tölur um dilkaverð þess sláturhúss með í töflunni hér fyrir 

neðan. 

Tafla 2 dilkaverð á kíló 2016 og 2017 eftir sláturhúsum unnið upp úr tölum frá 

Landssamtökum sauðfjárbænda 

 

Verð til bænda frá sláturhúsum hefur lækkað töluvert á seinustu árum en á einu ári 

lækkaði verðið um og yfir 30% um land allt. Þegar Landssamtök Sauðfjárbænda 

setja ekki út viðmiðunarverðskrá þá má í raun segja að bændur hafi engin völd 

þegar kemur að verðsetningu afurða sinna og teljast þá verðþegar (e. price takers) 

en verðþegar eru þeir sem taka við markaðsverði án þess að reyna að hafa áhrif á 

Ár SS Norðlenska SAH KS og SKVH Fjallalamb Sláturf. Vopnf.

2016 582 536 519 542 531 522

2017 415 352 338 393 368 350

Lækkun í kr 167 184 181 149 163 172

Lækkun í % 28.7% 34.3% 34.9% 27.5% 30.7% 33.0%



 

36 

 

verðið meðan verðleiðtogi (e. price leadership), í þessu tilfelli stærstu sláturhúsin, 

eru það þau sem setja verðið sem aðrir miða sig við (Hubbard, O‘Brien, 2013, bls. 

524). 

Það að vera verðþegi þýðir að fyrirtæki eða einstaklingur hafi fremur laka 

samningsstöðu gagnvart þeim sem setur verðið og verður því að hlýða því verði 

sem verðleiðtoginn setur fram (Hubbard, O‘Brien, 2013, bls. 453). Þetta þýðir að í 

tilfelli sauðfjárbænda hafa viðskiptavinir þeirra sterka samningsstöðu gagnvart 

þeim en bændurnir eru með veika samningsstöðu. 

 

Mynd 4 Landsmeðaltal dilkaverðs 2013-2017 byggt á tölum frá Landssambandi 

sauðfjárbænda 

 

Eins og mynd 3 sýnir hefur dilkaverði, en dilkar eru lömb til slátrunar, farið 

lækkandi frá 2014, en milli 2013 og 2014 var tæp 0,7 % hækkun, en á milli 2014-

2015 lækkaði strax aftur um rúm 0,5%. Frá haustinu 2015 til haustsins 2017 

lækkaði meðaldilkaverð til bænda um tæp 38%. 

Sláturhúsum hefur fækkað heilmikið seinustu ár en árið 1947 voru þau til dæmis 

120 talsins (Árni Daníel Júlíusson, 2013, bls. 274) en í dag eru þau níu ef talið er 
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með Sláturhús Vesturlands. Samkvæmt kenningum hagfræðinnar er auðveldara 

fyrir fyrirtæki að vera með verðsamráð ef fáir eru keppa á sama markaðnum og 

bjóða þá verð sem nálægt er einokunar verði (Hubbard, O‘Brien, 2013, bls. 524). Í 

tilfelli sláturhúsa gæti þetta lýst sér þannig að ef öll sláturhúsin bjóði lágt verð fyrir 

afurðir sauðfjárbænda og bændurnir hafa ekkert val um annað en að selja afurðir 

sínar til þessara sláturhúsa mun það ganga í hag sláturhúsana að greiða lágt verð 

fyrir afurðir bændana. 

Ullarvinnslur taka við ull frá bændum, þvo hana og vinna. Það er einungis eitt 

fyrirtæki á Íslandi sem skuldbindur sig til að kaupa alla haust- og veturrúna ull af 

lifandi fé af sauðfjárbændum og er það fyrirtækið Ístex. Um helmingur hreinnar 

ullar er seldur óunninn úr landi en það sem er ekki flutt út er unnið í Mosfellsbæ 

og er notuð til að búa til lopa og iðnaðarband. Þar sem Ístex er eina fyrirtækið sem 

kaupir ull af bændum í stórum stíl hefur það mikið vald yfir bændum og ákveður 

verðið fyrir ullina. 

Það sem gefur afurðarstöðvum mikið vald sem viðskiptavinir er það að stöðvarnar 

ákveða sjálfar verðið sem þær borga fyrir afurðir bænda. Þeir sem hafa hins vegar 

vald yfir afurðastöðvunum eru viðskiptavinir þeirra sem eru verslanir eða 

neytandinn og þurfa þá afurðastöðvar að verða við óskum þeirra um hvernig 

afurðirnar eru unnar og hversu mikið af þeim verður keypt. 

5.2.4 Ógn af staðkvæmdarvörum 

Nánustu staðkvæmdarvörur fyrir lambakjöt eru nauta- og folaldakjöt. Samkvæmt 

hagtölum Bændasamtaka Íslands er mest neytt af kindakjöti eða 19,5 kg á hvern 

íbúa á ári en minnst er neitt af folaldakjöti eða einungis 1,6 kg á hvern íbúa á ári 

(Bændasamtök Íslands, e.d.). Staðkvæmdarvörur eru ekki alltaf alveg eins og 

varan sem þær koma í staðin fyrir heldur þjóna þær sama tilgangi, til dæmis ef 

einstaklingur er að leita að jólagjöf handa föður sínum getur handsög verið 

staðkvæmdarvara fyrir fínt silkibindi þó vörurnar séu fremur ólíkar munu þær samt 

þjóna sama tilgangi sem er að vera gjöf (Porter, 2008, bls. 84). Þannig í raun og 

veru er lambakjöt í samkeppni við alla matvöru, þó mismikið, hvort sem það er 

Lucky Charms eða paprika þar sem tilgangur þessara vara er að vera matur. 
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Að sama skapi er innflutt ull ekki eina staðkvæmdarvaran fyrir íslensku ullina 

heldur er ullinn í samkeppni við öll efni sem geta orðið að fatnaði eða teppum. 

Ullin af íslensku fé er fremur gróf og þar sem gæðamat á ull í dag fer eftir fínleika 

hennar flokkast íslenska ullin sem gólfteppa ull á erlendum mörkuðum 

(Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013, bls. 52). Því getur erlend ull oft verið 

ákjósanlegri í fatagerð og er það ákveðin ógn við íslensku ullina. Um helmingur 

íslensku ullarinnar er flutt óunninn úr landi (Hjalti Jóhannesson o.fl., 2015, bls. 23) 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar um innflutning á ull voru flutt inn rúmlega 890 

tonn af ull á árunum 2010-2017 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Mynd 5 Súlurit sem sýnir innflutning á ull í tonnum eftir árum byggt á tölum Hagstofu 

Íslands 
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Tafla 3 sýnir innflutning á ull á árunum 2010-2017 eftir löndum byggt á tölum Hagstofu Íslands 

Land Samtals innflutningur 2010-2017 

Ástralía 0,3 tonn 

Bretland 6,9 tonn 

Noregur 28,4 tonn 

Nýja-Sjáland 815,7 tonn 

Suður- Afríka 19,5 tonn 

Þýskaland 19,6 tonn 

 

Eins og sést á töflu 3 er langstærsti hluti ullar innfluttur frá Nýja-Sjálandi og er 

það að vegna þess að ullinn af Ný Sjálenska fénu er fínni en sú íslenska, svokölluð 

merino ull og er því ákjósanlegra í fatagerð og þá helst í þunn ullarefni 

(Ragnhildur Sigurðardóttir, 2015, bls. 52).  

5.2.5 Samkeppni 

Tekjur sauðfjárbænda verða til með sölu afurða sem eru að mestu leyti í formi 

sláturfé og ullar. Fyrir þessar afurðir er borgað eftir gæðum og því eru 

sauðfjárbændur í samkeppni sín á milli á þann hátt að það keppist um að vera með 

hæstu gæðin og mestu framleiðnina, en hefur sú samkeppni lítið vald yfir 

einstökum bændum þar sem þessi samkeppni er að mestu leyti félagsleg og á milli 

kunningja þar sem bændur hafa fremur veika samningsstöðu þegar kemur að 

viðskiptavinum sínum og virðast allir fá sömu kjör frá viðskiptavinum sínum. 

Samkvæmt Porter einkennist samkeppni milli núverandi aðila á markaði oft á 

verðstríðum, nýsköpun á vörum eða bætingu á vörum (Porter, 2008, bls. 85) en 

svo virðist ekki vera raunin í samkeppnisumhverfi sauðfjárbænda.  

Það virðist vera að viðskiptavinir sauðfjárbænda hafi mikið vald yfir þeim og 

sterka samningsstöðu, margar vörur virðast geti komið í stað afurða sauðfjárbænda 

og einnig er hópur fólks sem kýs að neyta engra dýraafurða. Birgjar sauðfjárbænda 

hafa líka sterka samningsstöðu gagnvart bændunum en bændur geta varla án sumra 

birgja verið vegna tæknivæðingar landbúnaðarins, flestir ef ekki allir bændur eiga 



 

40 

 

að minnsta kosti eina vél, og viðhald útihúsa og girðinga er mikilvægt til að 

standast kröfum um aðbúnað dýra. 

Eins og nefnt var í kafla 5.1.2 Efnahagslegt umhverfi þá er komin samkeppni um 

landsvæði milli bænda og þeirra sem vilja nýta landið í annað en búskap og því 

hefur landverð hækkað. Léleg afkoma í greininni virðist einnig gera það að 

verkum að sauðfjárbændur geta ekki boðið jafn hátt í jarðirnar á kjarnasvæðum og 

færast því frekar yfir á svæði þar sem landverð er lægra. 

Ekki er mikil hætta af inngöngu nýrra aðila fyrir þá sem eru nú þegar í greininni og 

þegar tekið er mið af pólitísku og lagalegu umhverfi virðast sauðfjárbændur vera 

fremur fastir og geta lítið gert. 

Ef litið er á samkeppni við bændur í öðrum búgreinum sem framleiða líka kjöt þá 

er það fremur augljóst að sauðfjárbændur standa fremur höllum fæti þar sem lömb 

eru töluvert minni og léttari en til dæmis naut og folöld og því er sauðfjárrækt 

fremur veik þegar kemur að framleiðslu þar sem það þarf mun fleiri gripi til að ná 

upp í sömu framleiðslu og aðrar búgreinar. 

 

5.3 SVÓT greining 

Hér verða dregnar saman helstu niðurstöður PESTEL greiningarinnar og Fimm 

krafta samkeppnislíkans Porters og niðurstöðurnar flokkaðar í fjóra flokka sem 

eru: styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri. 
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Mynd 6 SVÓT greining á rekstrarumhverfi íslenskra sauðfjárbænda 

5.3.1 Styrkleikar 

Það sem myndi teljast til styrkleika íslenskrar sauðfjárræktar er hversu rótgróin 

sauðfjárrækt er í menningu okkar og hversu vel bústofninn er gerður til þess að 

búa við svokallaðar íslenskar aðstæður. Sauðfjárbúskapur er bæði efnahagslega og 

samfélagslega mikilvægur fyrir ákveðin svæði á landinu, þá helst jaðarsvæði, og er 

því ólíklegt að hann leggist alfarið af hér á landi. Að auki er búskapurinn 

mikilvægur þegar kemur að fæðuöryggi þjóðarinnar, það ætti einnig að teljast til 

mikils styrkleika hversu lítil notkun er á sýklalyfjum og að bannað sé að gefa 

sýklalyf að óþörfu þegar horft er til þess að sýklalyfjaþol í mönnum er að aukast 

og að aukninguna sé hægt að rekja til óþarfa sýklalyfjanotkunar í landbúnaði og er 

það mikilvægt þegar kemur að matvæla öryggi. 

Sauðfjárrækt er mjög árstíðabundin vinna svo hún fer ágætlega með annarri vinnu 

þannig að sá sem kýs að stunda sauðfjárrækt er ekki jafn bundin við framleiðsluna 

og til dæmis þeir sem þurfa að mjólka kýr sínar kvölds og morgna. 

Sérstaða féssins er eitthvað sem má heldur ekki gleyma þegar kemur að 

styrkleikum sauðfjárbænda, bæði má þá nefna það hvernig féð er byggt fyrir 

Styrkleikar

Samfélagslegt mikilvægi

Lítil notkun sýklalyfja

Fer vel með annarri vinnu

Sérstaða fésins

Veikleikar

Léleg afkoma

Verðþegar

Sveiflukennt gengi krónunnar

Ógnanir

Breyttar neysluvenjur

Lækkanir á afurðarverðum

Samkeppni um land

Tækifæri

Aukin gæðastýring

Lífræn framleiðsla

Ferðamennska
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íslenskar aðstæður og litadýrðina sem gerir bústofninn svo frábrugðin öðrum 

fjárstofnum. 

5.3.2 Veikleikar 

Sauðfjárbændur eru verþegar gagnvart afurðastöðvunum sem eru verðleiðtogar og 

verða að selja afurðir sínar til þeirra á því verði sem afurðarstöðvarnar vilja kaupa 

af bændunum. Sveiflukennt gengi krónunnar hefur áhrif á það verð sem fæst fyrir 

útflutning á vörum sauðfjárbænda, en eins og nefnt var hér að framan eru um og 

yfir 25% kindakjöts flutt út á erlendan markað, svo gengisbreytingar hafa áhrif á 

afkomu á sauðfjárbænda og hvaða verð þeir geta fengið fyrir afurðir sínar. 

5.3.3 Ógnanir 

Árleg kjötneysla á mann hefur aukist seinustu ár á Íslandi en þó hefur neyslu á 

kindakjöti farið minnkandi. Einnig eru alltaf fleiri sem velja að lifa vegan lífsstíl 

og neyta þá engra dýraafurða sem er ákveðin ógn við framleiðendur dýraafurða. 

Önnur ógn við sauðfjárbændur er lækkun á afurðaverði frá sláturhúsum en á milli 

árana 2016-2017 lækkuðu sláturhús að meðaltali verðið um 30% ef þessi þróun 

heldur áfram gæti verið illt í efni. 

Aukin samkeppni um land við aðila sem vilja nýta landið í öðrum tilgangi en 

landbúnað er ógn við sauðfjárbændur. Þessi samkeppni hefur meðal annars stuðlað  

að því landverð hefur hækkað og vegna lélegri afkomu eiga bændur erfitt með að 

keppast við þá sem eru betur stæðir. 

5.3.4 Tækifæri 

Það að nýta sér það hve lítið af sýklalyfjum er notað í búskap hér á landi gæti verið 

ágætis sölupunktur á erlendum mörkuðum sérstaklega þar sem mörg íslensk lömb 

komast aldrei í snertingu við sýklalyf á sinni ævi og einnig vegna þess að lömbin 

fá að ganga frjáls yfir sumarið sem er stærsti partur ævi þeirra. Það að ýta undir 

gæðastýringu í sauðfjárrækt og reyna að stefna en meira að því að stunda lífræna 

ræktun án sýklalyfja gæti verið tækifæri fyrir íslenska sauðfjárbændur þar sem 

lífrænt alið lambakjöt sem alið er án sýklalyfja gæti verið eftirsótt á erlendum 

mörkuðum í ljósi þess að sýklalyfjaþol sé að verða aukið vandamál í heiminum. 
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Saga sauðfjárræktar hefur verið rakin í grófum dráttum hér að framan og talað 

hefur verið um menningarlegt gildi hennar fyrir Íslendinga, þar sem 

ferðamannaiðnaðurinn virðist vera ætíð stækkandi væri til dæmis hægt að vera 

með svokallaða matarferðaþjónustu þar sem lambakjötið væri selt sérstaklega til 

ferðamanna sem afurðin sem Íslendingar heldu einu sinni mest upp á, bjóða upp á 

þorraveislur fyrir ferðamenn og leyfa þeim um leið að kynnast menningu og 

matarvenjum víkinga á landnámsöld eða íslenska sauðkindin og hennar sérkenni 

eins og litadýrðin og það að hún gangi frjáls á sumrin sérstaklega kynnt. Til dæmis 

gæti þetta verið tækifæri fyrir þá sem eru með gistingu fyrir ferðamenn á heimilum 

sínum, að bjóða upp á lífrænt lambakjöt, mögulega beint frá býli, og að vera með 

sérstakar kynningar á íslenska fénu og væri þá féð partur af upplifuninni á 

gistingunni.  
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6 Umræður 

Við gerð greininga var í mörg horn að líta og þurfti höfundar að skilja 

sveitastelpuna eftir heima á meðan rekstrarumhverfi voru greind með gagnrýnni 

hugsun.  Höfundi þótti það mjög áhugavert að rekja sögu sauðfjárræktar á Íslandi 

og hugsa út í menningarlegt gildi hennar en að auki var á tímapunkti erfitt að átta 

sig á rekstrarumhverfi bændanna. Landbúnaður er oft allur talinn saman í 

talnaefni, en þá voru kúa-, sauðfjár-, hrossa- og grænmetisbændur allir undir sama 

hatti, og því gat verið erfitt að átta sig á því hvernig sauðfjárbúskapur hefur breyst 

talnalega séð á milli ára en þetta eru keimlíkir en samt sem áður gjörólíkir rekstrar. 

 

6.1 Ytra umhverfi sauðfjárbænda 

Þegar farið var yfir ólíka hluta ytra umhverfis sauðfjárbænda kom margt í ljós og 

þá sérstaklega hversu háðir bændurnir voru pólitíska og lagalega umhverfi sínu en 

það eru mörg lög og reglugerðir sem þeir þurfa að fara eftir. Þar sem 

sauðfjárbúskapur er ríkisstyrktur geta ákvarðanir stjórnvalda haft mikil áhrif á 

rekstur sauðfjárbænda. Ef ríkisstjórn ákveður stórar breytingar á styrkjakerfinu eða 

setur á framleiðslutakmarkanir mun það hafa mikil áhrif á rekstur og framleiðslu 

sauðfjárbænda.  

Margar reglugerðir og lög sem snúa að sauðfjárrækt hafa verið sett til að vernda 

kindurnar sjálfar og er það að mati höfundar góð og mikilvæg þróun að það sé sett 

með lögum að aðbúnaður og meðferð dýra sem ásættanlegur þar sem þetta eru 

skyni gæddar verur, en á sama hátt og pólitíska umhverfið hefur áhrif hefur 

lagalegt umhverfi einnig mikil á sauðfjárbændurna en nýjar reglugerðir geta haft í 

för með sér miklar breytingar fyrir bændurna, til dæmis ef það kemur ný reglugerð 

um aðbúnað sauðfjár gætu bændur þurft að breyta fjárhúsum sínum til að uppfylla 

nýjar kröfur. 

Samfélagslegt umhverfi sauðfjárbænda er viðamikið en ekki hefur samfélagslegt 

umhverfi sauðfjárbænda eingöngu áhrif á sauðfjárbændur heldur hafa 



 

45 

 

sauðfjárbændur mótað samfélagslega umhverfið frá upphafi byggðar hér á landi. 

Það er líka mikilvægt að þjóð geti séð sjálfri sér fyrir mat ef eitthvað 

ófyrirsjáanlegt á sér stað líkt og stríðsástand eða aðrir óvæntir atburðir sem hefta 

samgöngur og eða eðlileg viðskipti milla landa. Að auki er sauðfjárrækt þáttur í 

því að halda byggð í landinu öllu og er atvinnuskapandi á þeim svæðum sem hún 

er.  

Þessu til stuðnings má nefna má nefna að bændur geta verið mikilvægir þegar 

kemur að því að auka öryggi vegfaranda á afskekktum svæðum og er þetta punktur 

sem á sérstaklega vel við í umræðunni í dag þar sem mikill ferðamannastraumur er 

til landsins og ferðast margir ferðamenn keyrandi hringinn í kringum landið og ef 

lítil byggð er á svæðum er seinna brugðist við slysum. Í desember 2017 varð 

rútuslys í Eldhrauni og var allt tiltækt hjálparlið kallað til og meðal þeirra voru 

bændur sem komu með dráttarvélar til að færa rútuna og einnig kom einn bóndinn 

með kranabíl sem hann átti. Á þessu svæði er ekki stórt lögreglulið og þeir sem eru 

í slökkviliðinu og björgunarsveit eru sjálfboðaliðar (Kristín Sigurðardóttir, 2017) 

því getur verið mikilvægt fyrir ferðalanga á þessum svæðum að bændur séu til 

staðar ef eitthvað kemur upp á hvort sem það er slys eða ef ferðamaður villist. 

 

6.2 Samkeppni í sauðfjárrækt 

Þegar Fimm krafta líkanið var gert fékk höfundur það á tilfinninguna að 

sauðfjárbændur væru hálf fastir í „klóm“ afurðastöðvana og hefðu lítið 

samningsvald gagnvart þeim. Lítil hætta er af inngöngu nýrra aðila í greinina og 

raun hefur það lítil sem engin áhrif á núverandi aðila í greininni ef einhver nýr 

byrjar í sauðfjárrækt.  

Þar sem afurðastöðvar eru fáar er auðveldara fyrir þær að bjóða svipuð verð til 

bænda og lækka verð til þeirra töluvert á milli ára, en ein afurðastöð missir ekki 

sín viðskipti við að lækka verðið um 30% á milli ára ef allar aðrar afurðastöðvar 

gera það á sama tíma. Þar sem öflin sem þrýsta á samkeppnina eru öll öflug 

myndast það sem kallast hrein samkeppni og er sá markaður talin er minnst 
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aðlaðandi og skilar lélegustu afkomunni til þeirra sem eru á markaðnum. En þeir 

markaðir sem eru með veik samkeppnisöfl eru með betri afkomu möguleika 

(Porter, 1980, bls. 33-34). 

Í tilfelli sauðfjárbænda er vald viðskiptavina mjög mikið og vald birgja og ógn af 

staðkvæmdarvörum töluverð, þar sem þessi öfl eru öll fremur sterk er hægt að bera 

rök fyrir því að markaðurinn sem sauðfjárbændur keppa á sé ekki líklegur til að 

skila góðri afkomu til þeirra sem hana stunda vegna of mikillrar samkeppni. 

Sauðfjárrækt myndi því ekki teljast sem búskapur til fjár. 

Ef sauðfjárrækt á að vera tól til að halda byggð í landinu öllu þarf líka að tryggja 

það að þeir sem hana stundi geti lifað sómasamlegu lífi, eða að minnsta kosti að 

rekstur búsins standi undir sjálfu sér. 

 

6.3 Herdísarvíkur-Surtla, eftirsóttasti útlagi Íslandssögunnar 

Höfundar gat varla sleppt því að nefna gott dæmi um þrautseigju og þrjósku 

íslensku kindarinnar eftir að hafa rætt um hana hér að framan í verkefninu en 

sagan sem fylgir hér með er einungis skemmtileg viðbót við verkefnið sem ekki 

skal taka of alvarlega. 

Ein frægasta kind sem Íslendingar hafa átt er hún Herdísarvíkur-Surtla sem var í 

eigu Hlínar Johnson frá Herdísarvík á Reykjanesi. Eins og nafnið gefur til kynna 

var Surtla svört ær og er sagt að hún hafi haft einstakt lag á því að gera menn 

sárfætta og reiða. Haustið 1951 í fjárskiptunum var svæðið frá Þjórsá að Hvalfirði 

hreinsað af fé vegna mæðuveiki. Fyrir utan Surtlu og lamb hennar sem náðust 

ekki. Áramótin 1951–1952 náðist lamb hennar eftir að það örmagnaðist í einum 

eltingarleiknum en alltaf slapp Surtla. Hún sást nokkrum sinnum en ekki náðist 

hún bæði var hún frá á fæti og vís til að stinga menn af í klettum sem voru öðrum 

ófærir Haustið 1952 gripu yfirvöld til þess örþrifaráðs að setja fé til höfuðs Surtlu 

en sá sem gat haft hendur í hári hennar var boðið 2000 íslenskar krónur 

(Fróðleikskista sauðfjársetursins, e.d.) og voru það hærri fundarlaun en höfðu 



 

47 

 

verið í boði fyrir að finna Gretti forðum. Hreyfing komst á menn til að finna Surtlu 

þegar þvílík fjárhæð var í boði fyrir eina ær og eitt laugardagskvöldið fóru af stað 

tveir leitarhópar sem voru ákveðnir í því að ná Surtlu í eitt skiptið fyrir öll. Annar 

hópurinn var vopnlaus og ætlaði sér að reyna að ná Surtlu á fæti en seinni 

hópurinn var vopnaður og ætlaði að ná hinni frægu Surtlu sama hvað það kostaði. 

Vopnlausi hópurinn hafði fyrst upp á Surtlu en náði hún að leika á leitarmennina 

og komst í burtu á harðaspretti en höfðu þeir aftur upp á henni og náðu að koma 

henni á undan sér á klettabrún þar sem hún staðnæmdist. Margt fólk fylgdist með 

eltingarleiknum og stoppuðu margir bílar til að fylgjast með. Þegar hér er við sögu 

komið er vopnaði leitarhópurinn mættur á svæðið. Ræddi vopnlausi leitarhópurinn 

við þá og bað þá um að skjóta Surtlu ekki þar sem þeir töldu sig geta náð henni 

lifandi þar sem hún var komin í sjálfheldu, var byrjuð að lýjast og einnig vegna 

þess hversu margir hefðu safnast saman til að fylgjast með. Varð vopnaði hópurinn 

ekki við þessari bón og byrjuðu þrír eða fjórir menn að skjóta á Surtlu þangað til 

hún féll fyrir skoti í hnakkan sem kom út um ennið, ekki var að sjá að önnur skot 

hefðu hæft Surtlu (Tíminn, 1952, bls. 1).  

Almenningur var ekki ánægður með örlög Surtlu og hafði Tímanum á 

sunnudeginum borist allnokkur tilmæli eða smágreinar sem báða um að Surtlu yrði 

gefin grið þar sem hún hafði náð að lifa af úti svo lengi og þjáðist greinilega ekki 

af mæðuveiki og birti Tíminn þessi tilmæli góðfúslega en þau virðast þó hafa 

komið of seint til að bjarga Surtlu þar sem hún var felld á laugardagskvöldinu og 

höfuð hennar lagt fram til sauðfjárveikindavarnanna til sönnunar þess að hún hefði 

verið felld. 

Surtla var hin fríðasta og föngulegasta kind og vafalaust rann forystublóð í æðum 

hennar. Hún er talin hafa verið 6 vetra þegar hún var felld og var síðasta ærin af 

gömlum, góðum og útdauðum fjárstofni á Suðvesturlandi (Tíminn, 1952, bls. 7) 

Er Surtla ágætis dæmi um þrautseigju íslenska sauðfjárkynsins en 

sjálfsbjargarviðleitni þeirra er gríðarleg. Íslenska sauðkindin er sterk og klár og 

hefur margsinnis sannað það með því að leika á smalamenn á hverju ári. 
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7 Niðurstöður 

Í upphafi verkefnisins voru settar fram tvær rannsóknarspurningar sem leitast var 

við að finna svar við en þær voru: 

Er samkeppni í sauðfjárbúskap á Íslandi? 

Er sauðfjárbúskapur mikilvægur fyrir Ísland? 

Til að svara spurningunum þarf að skoða margar hliðar sauðfjárbúskapar og 

hvernig rekstrarumhverfið liggur og hvernig það hefur áhrif á sauðfjárbændur og 

hvernig þeir hafa áhrif á umhverfið sitt á móti. 

Fyrri spurningin sem sett var fram var Er samkeppni í Sauðfjárbúskap á Íslandi? 

Bændurnir velja afurðastöð og selja afurðir sínar þangað á því verði sem 

afurðastöðvarnar bjóða. Ekki er mikil hætta af inngöngu nýrra aðila þar sem 

innganga þeirra hefur í raun engin áhrif á núverandi aðila á markaði. Afurðaverð 

sem sláturhús bjóða lækkaði um 30% á milli áranna 2016-2017 og gerir þessi 

lækkun bændum erfitt fyrir enda myndu líklega allir finna fyrir 30% skerðingu á 

tekjum. Annað sem hefur áhrif á samkeppnina á þessum markaði er pólitíska og 

lagalega umhverfið en sauðfjárbændur þurfa að taka mikið mið af þessum pörtum 

ytra umhverfis og vera tilbúnir breytingum sem geta haft mikil áhrif á rekstur 

þeirra. 

Vald viðskiptavina sauðfjárbænda er mikið, sláturhús eru fá og því er auðveldara 

fyrir þau að bjóða svipað verð í sameiningu, og þegar samkeppniskraftar eru 

sterkir er meiri samkeppni á markaði, því er samkeppni í sauðfjárbúskap á Íslandi 

og í raun má segja að það sé mikil samkeppni þar sem innganga nýrra aðila er ekki 

sérstök ógn og allir sauðfjárbændur eru að selja afurðir sínar á svipuðu verði. Því 

er svarið við þessari spurningu: já það er samkeppni í sauðfjárrækt á Íslandi og hún 

er mikil. 

Seinni spurningin sem sett var fram var er sauðfjárbúskapur mikilvægur fyrir 

Ísland? 
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Þetta er í raun fremur opin spurning og mögulega er ekki til beint svar við henni. 

Út frá þeim greiningum sem gerðar voru hér að framan er sauðfjárbúskapur 

allavega mikilvægur fyrir ákveðna hluta landsins og þá staði á landsbyggðinni þar 

sem fáir búa og ekki mörg atvinnutækifæri. Einnig er sauðfjárbúskapur 

mikilvægur liður í menningu og sögu Íslands og væri landið og menning okkar 

fremur tómleg án hans. Íslenska sauðkindin hélt lífi í þjóðinni í hundruði ára með 

að vera uppspretta fæðu og efnis til að búa til föt og eru margar af okkar hefðum 

komið frá henni. Mörgum myndi örugglega finnast það leiðinlegt ef engar réttir 

væru á haustin og engar þorrahátíðir til að fagna þorranum. Þegar við í nútímamáli 

tölum um fé og fjármál þá er oftast átt við peninga en þessi orð koma frá búfé sem 

einu sinni var gjaldmiðill okkar. 

Eins og nefnt var hér framar í verkefninu er forseti Íslands stundum kallaður 

bóndinn á Bessastöðum og þykir það vera jákvætt viðurnefni í okkar menningu en 

að sama skapi telur höfundur að forseti Bandaríkjanna myndi ekki taka því sem 

hrósi að vera kallaður bóndinn í Hvíta húsinu. 

Sauðfjárbúskapur er mikilvægur til að halda byggð í landinu öllu og halda í 

fjölbreytni mannlífsins og að auki er hann mikilvægur liður í okkar menningu og 

sögu og því ætti svarið við þessari spurningu að vera jákvætt, sauðfjárskapur er 

mikilvægur fyrir Ísland til að halda byggð í landinu og halda í menningu okkar og 

uppruna. 

Að horfa á hversu fjölbreytt sauðkindin er og hversu þrautseig hún hefur verið í 

gegnum þessi rúmlega þúsund ár sem við höfum búið á þessari eyju er varla annað 

hægt en að hugsa hversu gott tákn hún er fyrir íslensku þjóðina, hún er fjölbreytt, 

þrautseig, nytsamleg og engin annar bústofn í heiminum er alveg eins og hún, enda 

hefur íslenska náttúran mótað hana á einstakan hátt eins og náttúran hefur mótað 

okkur Íslendinga á einstakan hátt. 

Ætli við getum ekki sagt að íslenska þjóðin sé svolítið kindarleg? 
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