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i 

Útdráttur 

Samfélagsleg þróun sauðfjárbúskaps á Íslandi er löng saga. Margt hefur breyst síðan að 

Íslendingar treystu að miklu leyti á íslensku sauðkindina til þess að bæði fæða sig og 

klæða. Barátta bænda hefur verið hávær og mikil síðustu misseri og var til að mynda 

kallaður bráðavandi í fjölmiðlum síðastliðið haust. Áhugi kviknaði að fá persónulega 

nálgun á þennan vanda sem íslenskir sauðfjárbændur standa frammi fyrir. Verkefnið 

inniheldur því eigindlega rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við tvo unga bændur til 

þess að forvitnast um stöðu þeirra í sauðfjárbúskap og sýn þeirra á greininni. 

Megin spurningar rannsóknarinnar eru, sjá ungir bændur framtíð í því að stunda 

sauðfjárbúskap sem atvinnugrein? og er þróun sauðfjárbúskaps á Íslandi að breyta 

greininni úr atvinnugrein í dýrt áhugamál. Í fyrsta kafla verður almennt farið yfir 

sauðfjárbúskap á Íslandi, samfélagsbreytingar á dreifðum byggðum og baráttu bænda 

síðustu ár. Í kafla tvö eru viðmælendur kynntir og greint frá niðurstöðum 

viðtalsrannsóknar og þar verður komið inn á afurðastöðvarnar, vangaveltur hvort 

lambakjöt sé enn þá þjóðarréttur Íslendinga og staða sauðfjárbúskaps í dag. Í þriðja 

kafla er síðan almennt tekin fyrir sauðfjárrækt á Nýja Sjálandi og borið saman við 

greinina hér á landi og greint frá svörum viðmælenda hvort þeir haldi að þessi grein 

gangi betur annarsstaðar í heiminum. Í fjórða og síðasta kafla eru síðan umræða og 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

Lykilhugtök: Sauðfjárbúskapur, ungir bændur, atvinna, áhugamál. 
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Abstract 

For many years icelanders depended on sheep farming for survival. A lot has changed 

since then and icelandic farmers are in a difficult position. In recent years the decrease 

in consumption of the icelandic lamb, changes in residency where icelanders are more 

and more relocating from the rural to the urban areas are impacting this industry. This 

thesis contains a qualitive research where two young Icelandic sheep farmers were 

interviewed to shed some personal light to the current situation. The main questions are, 

do young sheep farmers see a future in sheep farming in Iceland as an industry? And 

with the current development, is sheep farming in Iceland turning into a hobby rather 

then being an industry? In the first chapter there will be a general overview on sheep 

farming in Iceland, social changes in rural areas and the current struggle that icelandic 

sheep farmers are facing. In chapter two the interviewers will be introduced and their 

comments disclosed on topics such as the processing centers, speculation regarding if 

lamb is still the national dish and the position of sheep farming in Iceland today. In the 

third chapter there will be a breif comparison of sheep farming in Iceland and New 

Zealand and interviewers opinions and thoughts regarding if sheep farming is more 

successful in other countries. In the fourth and final chapter the conclusion will be 

discussed.   

 

Key words: Sheep farming, young farmers, employment, hobby 
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Inngangur  

Í lok árs 2017 tilkynntu stjórnvöld að settar yrðu 665 milljónir á fjáraukalögum til að 

mæta vanda sauðfjárbænda vegna þess sem kallað var „markaðserfiðleikar”. 

Afurðastöðvar tilkynntu enn meiri lækkun á verði til bænda og var ástæðan sögð vera 

offramleiðsla. „Þetta leiddi til þess að laun sauðfjárbænda stefndu í að verða 56 prósent 

lægri á þessu ári en í fyrra og nánast öll sauðfjárbú yrðu rekin með tapi” (Þórður Snær 

Júlíusson, 2017). Sauðfjárrækt hefur verið mikilvægur hluti af íslensku samfélagi, en í 

núverandi umhverfi hljómar greinin ekki aðlaðandi fyrir nýliða sem hafa hug á því að 

hefja búrekstur. Það er viðbúið að þessar sveiflur hindri frekar nýliðun, en hvernig 

skyldi staða greinarinnar blasa við ungu fólki sem gjarnan vildu hafa lifibrauð sitt af 

sauðfjárbúskap? Þrátt fyrir að staðan virðist svört þá finnast samt sem áður og sem betur 

fer ungir bændur á Íslandi.     

Fyrir tíma hnattvæðingar og aukinnar tækniframþróunnar var atvinnulíf á Íslandi 

ekki eins fjölbreytt og síðar hefur orðið og var sauðfjárrækt einn stærsti atvinnuvegur 

íslendinga. Landbúnaður hefur í gegnum tíðina verið mikilvægur hluti af efnahagslífi 

Íslands og hefur sauðfjárrækt grafið sig inn í þjóðarsálina og hefur enn þann dag í dag 

menningarlegt gildi hjá mörgum. Áður fyrr var það algengara að afkomendur bænda 

tækju við búi foreldra sinna en í dag hefur það aukist að ungt fólk skilar sér ekki í jafn 

miklu mæli til baka. Fyrir þá einstaklinga sem vilja leggja þessa atvinnugrein fyrir sig 

getur leiðin verið grýtt, samfélagsbreytingar í dreifðum byggðum eru áhyggjumál og 

breyttar neysluvenjur íslendinga eru þættir sem báðir spila stórt hlutverk í framtíð 

sauðfjárræktar á Íslandi.  

 Í þessari ritgerð verður farið yfir viðtöl sem tekin voru við tvo unga bændur þar 

sem viðhorf þeirra hvað varðar þeirra stöðu og almennt stöðu sauðfjárbúskaps á Íslandi í 

dag. Einnig verður reynt að átta sig betur á því hvernig hindranir síðustu ára snerti þá 

nýliða sem eru viljugir að reyna að leggja þetta fyrir sig. Það hvernig umræðan hefur 

verið í tenglsum við sauðfjárrækt á undanförnum misserum gefur ekki til kynna að fólk 

sé að fara út í slíkan búskap með það að markmiði að verða ríkt heldur er það meira gert 

af áhuga. Eins og annar viðmælandinn sagði  „fólk gerir sér ekki grein fyrir vinnunni á 

bakvið hvert kíló”. Sauðfjárrækt hefur skipt íslenskt þjóðfélag mjög miklu máli frá því 

að land byggðist og því er forvitnilegt að skoða frá sjónarhorni ungra bænda hvernig 
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samfélagsleg þróun virðist hafa ýtt undir það að staða sauðfjárræktar hefur færst frá því 

að vera góð og gild atvinnugrein yfir í að verða frekar að áhugamáli. 

Sauðfjárbúskapur á Íslandi á sér langa sögu sem verður ekki rakin of ítarlega hér 

en farið verður í þau áhersluatriði sem vega þungt á afkomu greinarinnar. Tímarnir 

breytast og mennirnir með og á þessari löngu vegferð hefur þungamiðja samfélagsins 

færst til þar sem íslenskt samfélag og áherslur þess hafa tekið töluverðum breytingum. 

En þrátt fyrir þá staðreynd er það ríkt í íslendingum að halda í og þykja vænt um 

menninguna og telja margir að íslenska sauðkindin sé hluti af henni. Í þessari ritgerð var 

heimildarsamantekt gerð hvað varðar samfélagsþróun sauðfjárbúskaps á Íslandi ásamt 

því að skoða hvernig íslenskur veruleiki hefur fært sig úr því að sauðfjárbúskapur sé ein 

mikilvægasta atvinnugrein landans, í að hún virðist þurfa að berjast fyrir rétti sínum. 

Meginrannsóknarspurningarnar eru: 

• Sjá ungir bændur framtíð í því að stunda sauðfjárbúskap sem atvinnugrein? 

• Er sauðfjárbúskapur orðinn dýrt áhugamál frekar en atvinnugrein? 

 

 Til þess að fá skýrari innsýn inn í veruleika ungra íslenskra sauðfjárbænda voru 

tekin eigindleg viðtöl við tvo unga bændur og þeir spurðir um stöðu þeirra og skoðun á 

núverandi stöðu sauðfjárbúskaps á Íslandi. Viðtölin voru tekin í apríl 2018. 

 

 

1. Sauðfjárbúskapur á Íslandi 

Guðni Ágústsson fyrrverandi landbúnaðarráðherra sagði á sínum tíma: „Ekkert er 

jafn nátengt íslenskri þjóðarsál og sauðkindin” (Jón Torfason og Jón Viðar 

Jónmundsson, 2000, bls. 7). Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir sögu 

sauðkindarinnar, hlutverki og þróun hennar í íslensku samfélagi, íbúaþróun í 

íslenskum sveitum og baráttu bænda fyrir tilveru sinni. 

Lengi vel byggðu íslendingar afkomu sína á íslensku sauðkindinni og hér 

áður fyrr var hún nýtt upp til agna. Sauðkindin kom til Íslands samferða fyrstu 

mönnum og „saman hafa sauðkindin og þjóðin þolað súrt og sætt í okkar 

misvindasama landi” (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000, bls. 7).  

Sauðfé hefur nýst manninum á marga vegu og oft á tíðum framleitt nauðsynlegar 

afurðir í íslenskri veðráttu. Áður fyrr voru afurðirnar nýttar með mun fjölbreyttari hætti 
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en það sem síðar hefur orðið. Þegar landsmenn nýttu hvað mest af því sem til féll var ull 

og skinn nýtt í ábreiður og klæði. Útbúin voru verkfæri og ýmis búnaður fyrir heimili úr 

hornum, beinum, meltingarfærum og sinum ásamt því að mjólkin var nýtt til manneldis 

eins og til smjör-, skyr- og ostagerðar og svo að sjálfsögðu matvælin sem komu úr 

kjötinu og fitunni. Í nútímasamfélögum gegnir öðru máli og síðari ár er hún aðalega nýtt 

til kjöts og ullar framleiðslu (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). 

Landbúnaðarframleiðsla skiptist í þrjú stig. Fyrsta stigið kallast 

sjálfsþurftarbúskapur sem þýðir að flest það sem fjölskylda gæti þurft á að halda til þess 

að lifa af er framleitt á búum fólks. Blandaður búskapur er næsta stig en þar er 

framleiðslan bæði seld á markaði og nýtt til þess að fæða fjölskyldur búsins. Sérhæfður 

markaðsbúskapur er þriðja stigið en það stig er mest áberandi í nútímasamfélögum 

(Árni Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg, 2005). 

Lengi vel hefur neysla kindakjöts á Íslandi verið mikil og í samanburði hefur 

hún verið meiri en tíðkast í nágrannalöndum okkar. Neyslan á Íslandi minnkaði mikið 

frá árinu 1980 til ársins 1995 á hvern íbúa, en eftir það hefur hún breyst hægar en er þó 

enn þá á niðurleið. Kjötneysla landsmanna hefur þó aukist stöðugt en dreifist hún í 

meira mæli á fleiri kjötflokka en bara kindakjöt og hefur einkum neysla á kjúklinga- og 

svínakjöti stóraukist (Ragnhildur Sigurðardóttir, 2013). Frá árinu 1983 til ársins 2002 

jókst neysla á kjúkling um 248% og svínakjöts neysla um 310% og eiga þessar miklu 

breytingar á neysluvenjum íslendinga augljóslega stóran þátt í þróun landbúnaðar á 

Íslandi (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2004). 
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Árleg kjötneysla á íbúa frá 1985 til 2015 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Mynd 1 var fengin hjá Hagstofunni og sýnir hún þróun kjötneyslu á Íslandi mjög vel. 

Súlunar sýna þá neyslu á 5 ára fresti frá árinu 1985 til ársins 2015 og línurnar sýna 

þróun hrossa-, svína-, alifugla- og nautakjöti. Þar má sjá, eins og áður sagði, hvar neysla 

kindakjöts hefur minnkað verulega á meðan svína- og alifuglakjötið sérstaklega heldur 

sinni stefnu upp skalan. Áframhaldandi framtíðarhorfur með þessari þróun er 

augljóslega áhyggjuefni fyrir sauðfjárbændur og afkomu greinarinnar. 

 

1.1 Samfélagsbreytingar í dreifðum byggðum 

Í gegnum tíðina hefur landbúnaðarstörfum fækkað. Mikið vatn hefur runnið til sjávar 

síðan stór hluti íslendinga stundaði sauðfjárrækt en helmingur landsmanna starfaði í 

landbúnaði árið 1910. 50 árum síðar, eða árið 1960 voru einungis 13% íslendinga sem 

stunduðu landbúnað (Sigurður Jóhannesson og Gunnar Haraldsson, 2009). Þessi 

fólksfækkun sem átti sér stað til sveita og er enn í gangi hófst að mestu eftir 1940 þar 

sem fjöldi þeirra sem starfaði við landbúnað fækkaði úr um 17.000 niður í 8000 manns á 

árunum 1940 – 1980. Á þessu tímabili minnkaði framleiðsla þó ekki þrátt fyrir að 

bændum fækkaði en landbúnaðurinn varð í meira og meira mæli orðinn vélvæddur, 

aukning varð í framleiðslu og landbúnaðurinn varð smám saman nær því að kallast 

iðngrein (Árni Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg, 2005). 
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Árið 2016 var dreifing sauðfjár á Íslandi miðað við ásetning það ár skoðuð af 

Byggðastofnun og kom þar fram að fjöldi sauðfjárbúa hér á landi væru 2.481 talsins og 

hafði þeim fækkað um 17 bú frá árinu áður. Langflest búin, eða 1.575 bú, voru þau sem 

töldu 199 eða færri kindur og var sá hópur í 63,5% . Bú með 200-399 kindur voru 496 

eða 20% og bú með 400-599 kindur stóðu í 11,5% sem taldi 285 bú. Stærstu búin sem 

héldu 600 kindur eða fleiri voru 125 bú og töldu þau aðeins 5% af sauðfé landsins 

(Einar Örn Hreinsson og Sigurður Árnason, 2017).  

Í grein eftir Bjarka Jóhannesson (1998) er farið yfir forsendur byggðamynsturs, 

breytingar á byggðarmynstri og atvinnuþróun. Í þessari grein telur hann upp megin 

orsakir sem valda því að breytingar verði í byggðamynsti og að afleiðing þessa 

breytinga hafi hér á landi valdið stórfelldum fólksflutningum til höfuðborgasvæðisins 

frá landsbyggðinni. Þær megin breytingarnar sem Bjarki nefnir er aukin þekking í 

framleiðslu, breytingar í landbúnaði og að gildismat fólks hafi breyst. Aukin þekking 

snýr að tækni á sviði framleiðslu sem teygir anga sína á ýmsa þætti líkt og 

markaðssetningu, verkþekkingu, vélum og fleiru. Breytingar á landbúnaði hefur að gera 

með breyttar rekstrareiningar og vélvæðinguna sem varð til þess að störfum í 

landbúnaði fækkaði. Að lokum talar hann um breytt gildismat fólks og nefnir hann 

sérstaklega ungt fólk þar sem breytingar verða í tengslum við hækkandi menntunarstig, 

breytingu á fjölmiðlaumhverfi og auknum ferðalögum í kjölfar hnattvæðingar þar sem 

fólk sækir í meira mæli í hreyfanleika (Bjarki Jóhannesson, 1998). Ein afleiðing þessa 

aukins hreyfanleika með tilkomu nýrra tækja og auknum tækifærum fólks til menntunar 

hægir á nýliðun innan greinarinnar. Meðalaldur sauðfjárbænda hefur hækkað á síðustu 

árum og í skýrslunni Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi eftir Sigurð Jóhannesson og 

Svein Agnarsson er fjallað um að framleiðni hefur aukist á meðan bændum fækkar og 

aldur þeirra hækkar. Nýliðun er hæg og segir skýrslan að afkoma greinarinnar fari 

versnandi með hverju árinun sem líður (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson. 

Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi. 2004. Bls.104). 

Einnig er komið inn á nýliðun í skýrslunni Samfélagsleg þýðing sauðfjárbúskaps 

sem unnin var árið 2015 fyrir Landssamtök sauðfjárbænda af Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Akureyri. Samkvæmt þeirri skýrslu er endurnýjun fólks ekki nægilega hröð 

og á tímabilinu 2000 til 2014 hafi íbúum í stjálbýli fækkað um tæp 11%. Árið 2014 voru 

einungis 5% landsmanna, eða um 16.300 manns sem bjuggu í strjálbýli. Skýrslan tekur 
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á fleiri þáttum innan greinarinnar svo sem efnahagslegum og samfélagslegum þáttum. 

Fjallað er um aldursdreifingu fólks til sveita og þar kom fram að meira væri um eldra 

fólk, 45 ára og eldra, og að það væri áhyggjuefni hvað varðar þróun byggða ef sífellt 

hægari endurnýjun í bændastéttinni eigi sér stað. Ef sú þróun heldur áfram að aukast 

þýðir það til dæmis áframhaldandi sameiningar á leik- og grunnskólum vegna fækkun 

barna á þeim svæðum sem endurnýjunin er sem hægust. Ungt fólk með börn er 

mikilvægur þáttur í að viðhalda dreifðum byggðum. Ef ungt fólk skilar sér í minna mæli 

eða seinna aftur í heimahaga getur sú staða skapað samfélagsleg vandamál sem vinda 

upp á sig (Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2015). Þetta er þáttur sem 

báðir viðmælendur komu inn á þegar viðtölin voru tekin og sammæltust þeir um 

alvarleika þróunarinnar sem við blasir. 

 

Samfélagsleg þýðing sauðfjárbúskapar er mikil á dreifbýlli svæðum landsins þar 

sem hann hefur verið helsti atvinnuvegurinn um langa hríð og forsenda byggðar. 

Vart verður séð að annað komi í staðinn fyrir hann sem undirstöðuatvinnugrein á 

þessum svæðum. (Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2015, bls. 1) 

 

1.2 Barátta bænda fyrir tilveru sinni 

Íslenskur veruleiki hefur gjörbreyst frá því að maðurinn treysti á sauðkindina í að 

fæða sig og klæða. Reglulega hafa fréttir af kjörum og stöðu íslenskra bænda ratað 

í fréttir en nýverið hefur barátta þeirra verið mikil og hávær þar sem þeir leita 

úrlausna sinna mála og telja miklar skerðingar á sinn hlut. Margir áhrifaþættir eru 

orsök þess að greinin er stödd á þeim stað sem hún er, en ekki verður ítarlega 

rakin hér saga kvótakerfisins í sauðfjárrækt eða fjallað um þær tegundir styrkja 

sem ríkið veitir bændum. En annar viðmælanda þessa verkefnis sagði núverandi 

kerfi vera ónýtt og margplástrað, „það er búið að skella inn einhverjum 

bráðabirgðalausnum endalaust”. 

Haustið 2016 lækkaði afurðaverð til bænda um 10% og var þá haft eftir 

þáverandi formanni Landssamtaka sauðfjárbænda, Þórarni Inga Péturssyni, að 

ýmsir þættir spiluðu inn í þá lækkun. Hann sagði lækkunina 2016 vera skiljanlega 

að einhverju leyti í markaðsumhverfinu sem hér ríkir þar sem hluti vandans stafi 

vegna fákeppni. Fáar stórar verslunarkeðjur stjórni markaðnum og sagði Þórarinn 
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að áframhaldandi þróun af þessum toga gæti farið að ýta bændum út úr greininni 

(Jóhann Óli Eiðsson, 2016). Síðastliðið haust kom síðan út enn uppfærð verðskrá 

frá afurðastöðvum til bænda og sýndi hún aftur fram á verulega lækkað verð. 

Staðan var orðin alvarleg og talað var um bráðavanda sauðfjárbænda þar sem 

verðlækkunin hljóðaði upp á rúmlega 30% (Landssamtök sauðfjárbænda, 2017b). 

Í ágúst 2017 sendi formaður Landssamtaka sauðfjábænda, Oddný Steina 

Valsdóttir, frá sér tilkynningu með yfirskriftina „Alvarlegur byggðarvandi í 

vændum”. Þar fjallar hún um yfirvofandi lækkun á afurðaverði það haust og að sú 

lækkun muni fara illa með sveitir landins. Hún nefnir erfiðleika á erlendum 

mörkuðum, viðskiptadeilur, lokun markaða og hátt gengi íslensku krónunnar sem 

dæmi um áhrifaþætti. Hún lýsir yfir mikilvægi þess að stjórnvöld og bændur 

setjist við sama borð og leiti lausna sem fyrst. Grípa þurfi bæði til 

skammtímaaðgerða vegna bráðavanda sem upp var kominn og langtímalausna til 

þess að fyrirbyggja að slíkt komi upp aftur því alvarleg byggðaröskun gæti fylgt í 

kjölfarið (Oddný Steina Valsdóttir, 2017).  

Haustið 2017 hófust síðan raðir samtala á milli bænda, afurðastöðva og 

ríkisstjórnarinnar og fóru bændur meðal annars fram á að gerð yrði úttekt á 

afurðasviðinu. Ferlið frá bændum til neytenda yrði gerð skýr skil því „það er 

einhver veruleg skekkja í þessari mynd og þá skekkju verðum við að greina og 

laga”, kom fram á heimasíðu Landsamtaka sauðfjárbænda (Landssamtök 

sauðfjárbænda, 2017a). 

Byggðastofnun vann skýrslu að beiðni samgöngu- og sveitastjórnarráðherra 

haustið 2017 með það markmið að greina stöðu sauðfjárbúskaps á Íslandi og vinna að 

tillögum og ábendingum hvernig hægt sé að leysa þennan vanda sem liggur fyrir. Í 

þeirri skýrslu voru tillögur um að aðgerðir vegna lausafjárvanda, aðgerðir til að ná 

jafnvægi á markaði og aðrar aðgerðir sem innihéldu til að mynda stuðning til bænda við 

að koma upp aukabúgreinum (Byggðastofnun, 2017). 
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2. Eigindleg viðtöl við bændur og framkvæmd rannsóknar 

Til þess að fá innsýn í hug ungra bænda og viðhorf þeirra á stöðu greinarinnar í dag þá 

voru tekin viðtöl við tvo unga bændur. Leitast var eftir að viðmælendur væru ekki 

búsettir á sömu slóðum og voru viðtölin tekin við einn bónda sem búsettur er á 

norðurlandi og annan sem er búsettur á vesturlandi. Einnig var æskilegt fyrir 

rannsóknina að svarendur hefðu misstór bú til þess að hafa ákveðna fjölbreytni í 

tengslum við umfang reksturs þeirra sem rætt var við. Báðir viðmælendur eru konur um 

þrítugt og hafa þær báðar séð um búrekstur sinn um stutt skeið eða undir 5 árum. Annar 

aðilinn er alinn upp í sveit og rekur nú það bú sem hún ólst upp á en hin er ekki alin upp 

í sveit en hefur ómældan áhuga á búrekstri og leigir hún sinn rekstur. Með því að ræða 

við aðila með mismunandi stærð á búi, sem búa á mismunandi landshlutum og með 

mismunandi bakgrunn þegar kemur að búsetu sem börn var forvitnilegt að sjá hvort 

viðhorf þeirra yrðu einsleit eða ekki.  

Skrifuðu báðir viðmælendur undir þátttökukönnun en ákveðið var að nota ekki 

þeirra eigin nöfn í verkefninu til þess að þær myndu síður halda aftur af svörum sínum 

skyldu þær grípa til lasta hvað varðar ákveðna þætti í greininni. Einnig var þetta gert svo 

ekki væri hægt að rekja svör þeirra þar sem þær eru báðar með starfandi búrekstur. 

Auðséð er að þessi viðtöl alhæfa ekki um stöðu eða mat annara bænda um núverandi 

ástand sauðfjárbúskaps á Íslandi. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar við viðtölin og voru spurningarnar 

hafðar opnar en þó voru samtölin ekki bundin eingöngu við þann lista og var 

viðmælendum frjálst að láta hugan reika í samtalinu. Þó voru ákveðnir punktar sem 

leitast var eftir að fá svör við og voru þeir: 

 

• Staða þeirra í sauðfjárbúskap og staða sauðfjárbúskaps almennt á Íslandi 

• Er sauðfjárbúskapur óarðbær atvinnuvegur? 

• Gengur þessi grein betur annarsstaðar í heiminum? 

• Er sauðfjábúskapur á Íslandi í dag atvinnuvegur eða áhugamál? 

 

2.1 Kynning á viðmælendum 

Viðtalið við viðmælenda 1 var tekið á Þekkingarneti Þingeyinga á Húsavík og verður 

hún hér eftir kölluð Elín. Ekki gafst tækifæri á að hitta viðmælanda 2 í persónu en með 
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aðstoð tækninnar var viðtalið tekið í gegnum samskiptaforritið Skype og hér eftir verður 

hún kölluð Jóna. 

Elín er gift og eiga þau hjón eitt barn og er annað á leiðinni. Þau eru með 

blandaðan búskap, hún er sauðfjárbóndi þar sem hún heldur 170 kindur en hún er einnig 

með hesta, hænur og er skógræktarbóndi. Á sumrin er hún líka ferðaþjónustubóndi en á 

sumrin leigja þau hjónin út þrjú herbergi á efri hæð hússins. Búið sem hún rekur var í 

eigu foreldra hennar en þau ákváðu fyrir nokkrum árum að hætta búskap og flytja burt. 

Þá opnaðist tækifæri fyrir Elínu og manninn hennar að taka við rekstrinum og ákváðu 

þau að grípa inn í og sjá ekki fram á að hætta því. Elín ólst upp á bænum og hefur alltaf 

haft mikin áhuga á kindum og búskap og er eiginmaður hennar líka ættaður úr sveit úr 

nálægu sveitarfélagi. Elín er með BS gráðu í hestafræðum frá LBHÍ og Háskólanum á 

Hólum og sem stendur vinnur hún í hálfu starfi á leikskólanum í sveitinni með því að 

vera skráð sem 50% bóndi. Maðurinn hennar er menntaður smiður og vinnur sjálfstætt 

sem slíkur ásamt því að vinna í hálfu starfi sem smíðakennari. 

Jóna og unnusti hennar eru sauðfjárbændur á vesturlandi með frekar stórt bú á 

leigu en búið telur um 670 kindur. Hún og maður hennar eiga eitt barn og leigja 

reksturinn og hafa gert það í að verða 3 ár. Jóna útskrifaðist árið 2012 með BS gráðu í 

búvísindum frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. Hún var einn vetur í skiptinámi í 

Kanada í búvísindum þar sem hún sat námskeið í markaðsfræði, neytendafræði og 

dýravelferð. Hún hefur í vinnslu masters ritgerð sem hún stefnir á að klára sem fyrst. 

Jóna er ekki alin upp í sveit en hefur alla tíð haft mikinn áhuga á á búskap og eftir nám 

sitt á Hvanneyri komst hún að því að áhugasviðið lægi meira í sauðfjárrækt en í öðrum 

búskap. Unnusti hennar er alinn upp á sauðfjárbúi og er með búfræði próf, BSc gráðu og 

MSc gráðu í búvísindum. Þau höfðu enga tengingu við jörðina sem þau búa á þegar þau 

fluttu þangað og tóku við rekstrinum. Þau vinna bæði meira en við sauðfjárbúskapinn, 

hún til dæmis sér um heimagistingu á efri hæð hússins og hann er í verktaka vinnu við 

tilfallandi verkefni í sveitinni. En þau hafa tekið þá ákvörðun að hætta búskap og leita á 

önnur mið í lok árs 2018. 

Hin seinni ár er orðið algengt þegar fólk ákveður að hefja búskap að annar eða 

jafnvel báðir einstaklingarnir þurfi að vera í annari vinnu samhliða búskapnum fyrir þær 

sakir að afkoman í sauðfjárbúskap er ekki næg til þess að lifa á henni. Eins og kom fram 

hér á undan er það raunin hjá báðum viðmælendum þar sem bæði pörin vinna meira en 
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bara við það að vera hefðbundnir sauðfjárbændur og segja báðir viðmælendur að það sé 

nauðsynlegt til þess að fá greidd laun. Sá veruleiki er ekki nýr af nálinni því tölur frá 

árinu 2003 sýna hvar meðal árslaun íslendinga voru um 2,6 milljónir á meðan að 

hagnaður sauðfjárbænda var um 840 þúsund eða um þriðjungur af meðaltekjum 

íslendinga það ár (Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson, 2004). 

Viðmælendur voru spurðir ef kostur væri, hvort þeir kysu að vinna alfarið 

við sauðfjárbúskap. Elín svaraði spurningunni játandi og sagði þetta vera sína 

drauma vinnu, að vera 100% sauðfjárbóndi gæfi henni tækifæri að sinna ræktun 

sinni betur. „Auðvitað sinnum við því eins vel og við getum en maður gæti þú 

veist, gert það enn betur, maður getur alltaf gert betur”. En eins og staðan er sér 

hún ekki fram á að geta það. Jóna tók hinsvegar í annan streng og sagðist ekki 

endilega vilja vinna alfarið við sauðfjárbúskap. Hún segir að það séu tímar yfir 

árið þar sem er rólegt að gera hjá sauðfjárbónda og að á þeim tímum finndist 

henni æskilegt að hafa eitthvað annað samhliða. En segir þó að það væri gott að 

þurfa ekki að vinna einhversstaðar annarsstaðar til þess að geta borgað sér laun. 

 

2.2 Afurðastöðvar. Viðhorf viðmælenda gagnvart afurðastöðvum 

„Afurðastöð er hver sú atvinnustarfsemi lögaðila eða einstaklings, sem tekur við 

búvörum úr hendi framleiðenda til vinnslu, flokkunar, pökkunnar, geymslu, 

heildsölu og/eða dreifingar” (Guðmundur Þorsteinsson, 1994). 

Eins og kom fram hér á undan hefur óánægja bænda á Íslandi gagnvart 

afurðastöðvunum ratað reglulega í fréttir og í samfélagsumræðu. Viðmælendur 

taka í sama streng og segja að þetta umhverfi sé ekki eðlilegt og ekki boðlegt fyrir 

afkomu sauðfjárræktar á landinu öllu. Báðir viðmælendur komu inn á, og það var 

áberandi óánægja hjá þeim, þeirra viðhorf gagnvart afurðastöðvum. Elín sagði að 

breyta þyrfti kerfinu því þetta gengi ekki í núverandi mynd og taldi hún að 

afurðastöðvarnar hefðu of mikil völd yfir bændum. „Það eru náttúrulega 

afurðastöðvarnar sem að ráða því mikið, með því hvað þeir borga fyrir vöruna. 

Það þarf eitthvað að breyta kerfinu allavegna, þetta gengur ekki upp svona. 

[hlær]”. Aðspurð hvort reka mætti sauðfjárbú sem arðbæra atvinnugrein svaraði 

hún játandi og taldi það vera möguleika ef bændur „taka dæmið svoltið í sínar 

hendur” og sniðgengju afurðastöðvarnar. 
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Til dæmis að selja kjötið sjálfur og „kötta” á afurðastöðvarnar, ætla ég að prófa, 

afþví að afurðastöðvarnar eru ekki að fara að borga meira fyrir kjötið í nánustu 

framtíð, og eru búnir að segja það. Þeir segja að það sé ekki hægt að selja þetta, 

selja þessa vöru, en við seldum allt okkar kjöt sjálf á tveimur dögum síðasta haust. 

 

Síðastliðið haust ákvað Elín að prufa að sniðganga afurðastöðvarnar og vinna kjötið 

sjálf eftir slátrun og seldi hún allt sitt kjöt á tveimur dögum eins og fyrr segir. Hins 

vegar má spyrja hvort slíkt sé raunhæft fyrir aðra. Elín rekur fremur lítið bú og hún tók 

það fram að hún hefði verið heppin og að það væri ekki sjálfgefið að geta gert þetta 

svona og ekki raunhæft að allir bændur fari þessa leið. Einnig fékk hún góða umfjöllun 

á vinsælum netmiðli sem ýtti boltanum af stað. 

Jóna talaði um samband bænda og afurðastöðvanna, að þar á milli ættu sér ekki 

stað eðlileg viðskipti að hennar mati. 

 

Það er ekki eðlilegt að sá aðili sem þú framleiðir einhverja vöru fyrir, og aðilinn 

sem kaupir vöruna þína bara segjir þér hvað þú færð borgað fyrir hana. Þú hefur 

ekkert um það að segja, það eru ekki eðlileg viðskipti. Ef þetta væri eðlilegt þá ættu 

sláturhúsin að keppast við að fá kjötið frá bændunum. 

 

Jóna sagði að eins og staðan er í dag þá geta bændur ekki fært sig á milli sláturhúsa því 

sláturhúsin neiti oft á tíðum að taka við nýjum eða fleiri viðskiptavinum. „Það er ekki 

séns að við komumst að hjá neinu öðru sláturhúsi því þeir segja bara nei, við viljum 

ekki nýja, við viljum ekki meira kjöt. Þetta er ekki eðlilegt samband í viðskiptum”.  

Henni finnst samband milli afurðastöðva og verslana heldur ekki eðlilegt, að þar sé líka 

fákeppni. Það séu svo fáar verslanir í raun sem kaupa kjötið „að ég held að þær nái 

svolítið að undirbjóða hvor aðra og halda verðinu niðri þannig”. Að hennar mati þá má 

taka hlutverk afurðastöðvana út úr dæminu. 

Bóndi á Norðulandi lét þau orð falla í fjölmiðlum haustið 2017 að 

afurðastöðvarnar væru með bændur í hengingaról. Þá segir hann frá tekjuskerðingu hans 

eftir að greiðslur til bænda frá afurðastöðvum lækkaði um 35% frá árinu áður. Þegar 

viðtalið var tekið sá hann fram á að fá 830 þúsund krónum minna fyrir sama fjölda af 

lömbum en hann fékk árinun áður (Kristján Már Unnarsson, 2017). 
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2.3 Í orði en ekki á borði? Lambakjöt, þjóðarréttur íslendinga? 

Stundum er talað um Íslenskt lambakjöt sem þjóðarrétt íslendinga. En hvað gerir 

þjóðarrétt að þjóðarrétti? Báðir viðmælendur komu inn á neytendur og breyttar 

neysluvenjur íslendinga þar sem samkeppnin á kjötmarkaði hefur aukist til muna. Jóna 

telur að við séum að fjarlægast þetta meir og meir. Það séu breyttir tímar og kannski sé 

sauðfjárræktin hugsanlega orðin lokaðri grein og hafi þróast þannig að færri hafi 

einhverja tengingu í sveit í kjölfar fækkun bænda. Hún bætir við að við „erum kannski 

ekkert alveg þjóðin, eyjan úti í hafi sem borðaði bara fisk og lambakjöt”. Með 

innflutningi á allskonar kjötvöru, nýjum siðum, matarvenjum og breyttum skoðunum 

séu viðhorf breytingum háð. 

Jóna sagði frá neyslukönnun þar sem kom fram að íslendingar borða mun meira 

af kjúkling heldur en lambakjöti. Þá átti hún við að íslendingar borði kjúkling oftar í 

viku. „Það [fólkið í landinu] borðar kjúkling miklu oftar í viku heldur en lambakjöt, 

þannig að þjóðarréttur, er bara útaf einhverri hefð, læri á sunnudögum eða eitthvað”. 

Neyslukönnunin sem hún vitnar í ber heitið Viðhorf íslenskra neytenda til 

landbúnaðarafurða, áhrifaþættir á kjötneyslu sem gerð var við Landbúnaðarháskóla 

Íslands. Í henni var úrtak handahófskennt og svarendur á aldrinum 20-75 ára. 

Niðurstöður hennar sýndu að kjúklingur sé í raun sá matur sem íslendingar borða oftast í 

viku en einnig kom könnunin inn á fleiri áhugaverða þætti. Samanburður á fjórum 

kjöttegundum, lambakjöti, svínakjöti, nautakjöti og kjúkling, var skoðaður út frá sjö 

þáttum, verði, hollustu, gæða, rekjanleika, að varan sé lífrænt ræktuð og að hún sé 

íslensk. Þegar kom að uppruna kjöts þótti þátttakendum mikilvægast að lambakjötið 

væri íslenskt af þeim fjórum kjöttegundum sem í boði voru.  (Snædís Anna 

Þórhallsdóttir, 2012).  

Jóna tók dæmi að ef gerð yrði könnun og íslendingar spurðir hvort íslenska 

sauðkindin væri að þeirra mati partur af íslensku þjóðinni að þá myndu áreiðanlega 

margir svara þeirri spurningu játandi. En í framhaldi gætu þeir ekkert endilega rökstutt 

afhverju þeim finnst það, bara það að svara játandi hljómi eins og rétt svar, og að 

íslenska lambakjötið sé enn þá að einhverju leyti þjóðarréttur. Í lok umræðunnar hvað 

varðar neysluvenjur íslendinga sagði Jóna „En við þurfum eitthvað held ég að gera ef 

þetta á að haldast þjóðarréttur”. 
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Elín talaði einnig um breytingu á neysluvenjum íslendinga og tók í svipaðan 

streng og Jóna. „Þetta er náttúrulega allt undir þeim [neytendum] komið. Ef þeir vilja 

ekki borða lambakjöt þá þýðir ekkert að framleiða. Kjúklingur er miklu vinsælli matur 

en lambakjöt í dag. Það eru allir í kjúkling og svíni”. Að hennar mati er ekki nægileg 

áhersla lögð á lambakjötið til dæmis á matsölustöðum og þar sem er þjónustað fólk með 

mat. Elín benti á að „neytandinn þarf kannski aðeins að vakna líka, fara að átta sig á því 

að íslenskt lambakjöt er mjög hreint og gott kjöt, og góð vara. Einnig veltir hún fyrir sér 

hugarfarsbreytingu neytenda þar sem henni finnst hugsanahátturinn verða í auknum 

mæli á þá leið að neytandinn kjósi frekar innflutt kjöt ef það reynist ódýrari kostur. En 

fylgir fast á eftir með ummælunum „ég held að neytandinn komi á óvart og velji frekar 

gæði, og þá held ég að hann fari aftur í lambakjötið”. Til langs tíma litið þá heldur hún í 

traust við íslenska neytendur. „Já, ég hef trú á neytandanum, ég held að hann muni snúa 

dæminu við aftur.”  

 

2.4 Staða sauðfjárbúskaps í dag að mati viðmælenda. 

Það mætti segja að verðskrár afurðastöðvanna síðastliðið haust hafi verið kornið sem 

fyllti mælinn gagnvart bændum. Í kjölfar þessa miklu lækkunar nýverið var áhugavert 

að fá fram hvað viðmælendum finndist um stöðu sauðfjárbúskaps á Íslandi í dag. 

Eins og kom fram hér á undan þá ákváðu Elín og eiginmaður hennar að taka allt 

sitt kjöt heim eftir slátrun og selja það sjálf beint frá býli síðastliðið haust. Dugnaður átti 

gott mót við heppni eftir þá vertíð og þannig náðu þau að reka búið á núlli eftir haustið. 

„Eða við náðum alla vegna að borga alla reikninga eins og, sem sauðfjárbóndi bíður 

maður með reikninga fram á haustið, afþví að þá kemur inn öll innkoman fyrir búið”. 

En svo heldur hún áfram að útskýra að í þeim útreikningum sé undanskilin öll vinnan 

sem þau hjón settu í að vinna, græja og senda kjötið. 

 

En að því gefnu hins vegar að við fengum ekkert borgað fyrir þessa auka vinnu, 

sem að var gríðarleg. Að pakka, saga og koma kjötinu frá okkur. Það er mikil auka 

vinna, sem er ólaunuð ef maður horfir á það þannig. 
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Aðspurð hvernig reiknisdæmið hefði hljómað ef hún hefði ekki selt kjötið sjálf eins og 

hún gerði svaraði Elín að þá hefði hún ekki geta borgað áburðarreikninginn. En 

áburðarreikningurinn er oftast nær stærsti reikningurinn við rekstur sauðfjárbúa.  

Elín segir stöðu sauðfjábúskaps vera mjög slæma og telur hún vera mikla hættu 

á að greinin leggist af sem atvinnubúrekstur. „Það er bara vonlaust að vinna við þetta, 

það yrðu kannski til hobby bændur sem framleiða eitthvað lambakjöt eins og þróunin er 

í dag”. Hún er með sauðfjárbú sem hún segir að samkvæmt Landsamtökum 

sauðfjárbænda flokkist sem „hobby” búskapur eða áhugabúskapur. Hún telur sig sjálfa 

ekki í þeim flokki en segir að samkvæmt settum reglum að þá sé hún á mörkunum að 

flokkast sem slíkur. Hún og maður hennar vinna, eins og áður hefur komið fram, bæði 

með búrekstri og telur hún að enginn sauðfjárbóndi sé að koma út í plús á rekstrinum 

„bara af kindunum, ef hann leggur allt inn á sláturhús, það getur enginn borgað sé nein 

laun”. 

Elín kýs samt sem áður að vera bjartsýn þegar hún horfir á framtíð greinarinnar 

og framtíð sína innan hennar. Hún grínast með að heppnin hafi ekki leikið við hana, því 

síðan hún tók við „hefur allt farið til fjandans” og afurðaverð á lambakjöti hrakað um 

53% . Þrátt fyrir erfiða kafla þá getur hún ekki hugsað sér að hætta búskap og hefur 

fundið sína hillu og segir „þannig mig kannski líka bara langar rosalega mikið að þetta 

gangi”. Hennar stefna er að halda áfram að selja allt sitt kjöt sjálf, vera með vinnslu 

heima við þar sem hún getur unnið sína vöru og sent hana frá sér til fastra kúnna og 

framleitt útfrá eftirspurn þeirra. Elín segist ætla vera þolinmóð og telur mikla framtíð 

vera í að selja beint frá býli og talar um hversu frábært viðhorf hún fékk frá sínum 

kúnnum síðastliðið haust. Óskhyggja hennar er að geta fengið það mikið út úr sinni vöru 

að hún þurfi ekki ríkisstuðning eða niðurgreiðslur. En tekur einnig fram að það sé ekki 

leið sem allir sauðfjárbændur gætu farið því „það þarf nú að vera eitthvað kerfi til að 

koma lambakjötinu í búðirnar”. 

Elín kemur inn á hliðarafurðir og tekur ullina sem dæmi og segir að hennar mati 

ættu bændur að geta fengið meira fyrir hana. Kemur hún með dæmi um breytta tíma þar 

sem hún hermir upp á gamla bændur þar sem þeir gátu hér áður fyrr borgað áburðinn 

fyrir afkomuna af ullinni. Því næst segir hún hvernig þessu er háttað í dag þar sem ríkið 

styður bændur hvað varðar ullar sölu og að hún selji alla sína ull til fyrirtækisins Ístex. 
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Fyrir þau 250 kíló sem hún seldi á síðasta ári fékk hún 30.000 krónur frá Ístex og um 

100.000 krónur frá ríkinu. „Frekar lágt kíló verð” sagði hún hlægjandi. 

Spurð út í hennar skoðun á útflutningi á Íslensku lambakjöti svaraði hún að fyrir 

10 mánuðum taldi hún það vera svarið fyrir greinina. En síðan hefur hún skipt um 

skoðun og telur að einbeita eigi meira að innanlandsmarkaði. Hún taldi að það kjöt sem 

var selt út sé orsök þess að afurðaverðið sé orðið svona lágt en það kjöt var selt allt of 

ódýrt. „Þannig að ég veit það ekki, ég held að það ætti ekki að vera einbeita sér að 

útflutningi, ekki á meðan þeir eru ekki að ná að selja það á almennilegu verði”. En sagði 

einnig að ef sauðfjárræktin lenti á góðum erlendum markaði væri það jákvætt, en að 

ekki ætti að treysta á neitt þar. Elín sagði að framleiðsla á lambakjöti sé einfaldlega of 

mikil miðað við eftirspurn og að hennar mati séu sumir bændur ekki að framleiða 

nægilega góða vöru. Hún sagði að hvetja ætti bændur til þess að fækka og vera frekar 

með færra fé og betra. Lítil og horuð lömb væru mögulega afleiðing þess að bændur 

haldi of mikið fé og að þau vinnubrögð komi ekki góðu orði á lambakjötið þegar 

svoleiðis kjöt fer í verslanir. Hún bætir við að eftirlit í dag sé gott en spurning sé hvort 

þyrfti að breyta því svo meiri einbeiting sé í gæðum heldur en þyngd, að borga eigi 

meira fyrir gæðastýringuna, hlusta betur á neytandann og framleiða samkvæmt því. 

Elín telur sauðfjárbúskap vera part af þjóðarsálinni, það að fara í réttir, göngur 

og sauðburð hafi menningarlegt og samfélagslegt gildi. Því næst nefnir hún gildi 

sauðfjárbúskaps í dreifbýli og að greinin haldi lífi í þeim byggðum, „...flottustu jarðirnar 

eru jarðirnar sem eru útí rassgati [hlær], það eru oft arðbærustu jarðirnar fyrir þennan 

búskap...en þar sem það er verið í rauninni verið að svelta bændur, að þá eru margir að 

fara hætta, geta þetta ekki lengur”. Þá færi þeir bændur sig á staði, nær þéttbýlinu þar 

sem þjónustan er og þar sem auðveldara er að lifa „og þá mun margt leggjast í eyði á 

landsbyggðinni”. Viðmælendur voru sammála með þessar hættur hvað varðar 

byggðarþróun sem fjallað var um í kafla 1.1 og Jóna telur mikið álag vera á greininni 

þegar kemur að byggðum í dreifbýli, að byggðir standi ekki bara og falli með 

sauðfjárrækt, „það er kannski svoltið mikil pressa á þessa atvinnugrein”. Ef 

einstaklingar færu að hætta í sauðfjárrækt og flytja úr sveitum gæti þetta undið upp á 

sig, ef börnum fækki á leikskólum gæti leikskóla kennarinn farið, því næst færi 

hjúkrunafræðingurinn sem var með barn á leikskóla aldri og þar fram eftir götunum. 
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Jóna segir stöðu sauðfjárbúskaps á Íslandi í dag vera dapurlega og að á þessum 

þremur árum sem hún hefur verið í búrekstri hafi verðið fyrir lambakjöt lækkað um 

meira en 50% til bænda. Hún taldi að „það séu fáir að fara að byrja í sauðfjárrækt í dag, 

allavegna ekki að skuldsetja sig til að fara útí þetta”. Jóna heldur áfram að tala um álag á 

greininni og þegar hún var spurð hvort sauðfjárbúskapur á Íslandi í dag sé atvinnugrein 

eða sé að þróast á þá leið að verða dýrt áhugamál svaraði hún að eins og kerfið er í dag 

að þá sé þetta bæði. „þetta á að geta verið áhugamál og það mega allir framleiða, þetta á 

líka að halda byggðum í sveitum, en samt borgar þetta engin laun [hlær], þetta kannski 

getur ekkert verið allt þetta”.  

Hún hélt áfram á þeim nótum og sagði: „Það er verið að gera kröfu á að þetta sé 

bæði, og það kannski getur ekki virkað”. Í kjölfar kemur hún með stutta dæmisögu af 

tengdaföður sínum sem er sauðfjárbóndi til 30 ára og dreymir um að geta unnið 

eingöngu sem slíkur. Sá draumur hefur ekki orðið að veruleika og hefur hann alla tíð 

unnið í verktöku í sinni sveit með búskap sínum. Á þessu sama svæði er jörð með 

sauðfjárbúi sem heldur um 100 kindur, eigandinn er maður sem býr ekki á jörðinni. En 

þessi maður ferðast tvisvar til þrisvar í viku á jörðina aðeins til þess að gefa kindunum 

rúllur, fer semsagt aðeins til þess að gefa þeim að éta.  

 

Það er eins og tengdapabbi sagði, ég get ekkert keppt við hann. Ég er að leggja allt 

mitt í þetta og er að reyna að borga mér laun út úr þessu, en einhver annar, sem er 

að framleiða sömu vöru og ég, en hann er ekki að krefjast neinna launa út úr því. 

Ég get ekkert keppt við hann. Þannig að það er svona, en kannski bara getur þetta 

ekki verið, bæði atvinnugrein og áhugamál á sama tíma. Þetta þarf kannski bara að 

vera annað hvort. 

 

Því næst segir hún að eins og þessu er háttað í dag þar sem framleiðslan er frjáls og til 

þess að gera þetta eingöngu að atvinnugrein þá þurfi að taka einhverja ákveðna stefnu. 

Ein leið til þess væri til dæmis að virkja kvótakerfið svo að óheimilt væri að framleiða 

lambakjöt nema að eiga kvóta. En í beinu framhaldi bendir hún á að ef slíkt skref væri 

tekið þá myndi það ýta mörgum út úr greininni og einnig yrði þá erfiðara fyrir nýtt fólk 

að koma inn. 

Jóna talar líka um sambandið úr verslun til neytenda og fléttast það í umræðuna 

hvað varðar afurðastöðvarnar hér að ofan, að sambandið þar á milli sé síður eðlilegra en 
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annarsstaðar í keðjunni. Hún segir að verslanir séu að fá kjötið á lægra verði en að 

neytandinn græði ekki á því, þeir fái kjötið ekki á lægra verði. „Mér finnst þetta já, öll 

keðjan vera hálf brengluð, alveg sama hvar þú drepur niður í hana. Þannig, ég veit ekki 

[hlær], þess vegna held ég að það þurfi að taka þetta kerfi í heildinni og henda því”. Líkt 

og Elín þá talaði Jóna einnig um að framleiðsla á lambakjöti sé of mikil miðað við 

eftirspurn, en segir að það sé ekki þar með sagt að það sé ekki hægt að selja meira. 

 

Það er ekki hægt að skella öllu á bændurnar, að þeir framleiði of mikið. Það er líka 

hægt að segja öfugt, að söluaðilarnir eru líka að selja of lítið. Vörur seljast ekki að 

sjálfu sér, það verður að markaðssetja þær og selja þær. Þannig þetta er svona 

samblanda af þessu tvennu. 

 

Hún heldur áfram með þessa hugsun og segir „það má hins vegar alveg taka út starf 

afurðastöðvanna“. Hún veltir fyrir sér afhverju landssamtök sauðfjárbænda séu með sitt 

eigið markaðsráð til þess að markaðssetja og selja lambakjöt, afhverju afurðastöðvarnar 

séu ekki að sjá alfarið um þann þátt. „Ekki eru landssamtök kúa bænda að selja mjólk 

eða markaðssetja mjólk, það eru bara hagsmunasamtök fyrir bændurnar.” Hún spyr 

afhverju afurðastöðvarnar séu ekki að standa sig í markaðssetningu og afhverju bændur 

þurfi sjálfir að standa í því. Hún heldur áfram á þessum nótum, að afurðarstöðvarnar 

gætu staðið sig betur í að markaðsetningu á innanlandsmarkaði.  

 

...eins og grillkjöt í sneiðum, afhverju er þetta bara á sumrin til dæmis. Fólk er 

ekkert að grilla á kolagrillum lengur, bíða útí kuldanum og eftir að það hitni [hlær]. 

Það eru allir með gas grill, afhverju má ekki selja grill sneiðar allan ársins hring. 

Eins og síðasta sumar , það er verið að tala um að það sé til of mikið af kjöti, svo er 

maður alltaf að sjá myndir úr búðunum og kjötborðin tóm, kælarnir tómir, afhverju 

gerist það? Hvar er sölumaðurinn úr sláturhúsinu að fylla á? Þetta eru léleg 

vinnubrögð. 

 

Hún segir því næst frá samtali sem hún átti við ferðaþjónustubónda á síðasta ári 

þar sem sá bóndi býður upp á gistingu og morgunverðarhlaðborð. Hann fór að 

velta fyrir sér afhverju enginn sölumaður kæmi til hans og byði honum að kaupa 

álegg fyrir morgunverðinn og sagðist hafa farið á aðalfund ákveðinnar 
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afurðastöðvar og kvartað undan því. Viku síðar mætti sölumaður í hlað hjá honum 

og þeir gerðu samning sín á milli og bóndinn spurði þá sölumanninn hvort hann 

færi á bæina í kring því fleiri gistiheimili væru á svæðinu, sölumaðurinn svaraði 

því neitandi. 

 

Hann sagði nei nei ég er ekkert að fara þangað, það tekur því ekki, það borgar sig 

ekkert, það hefur ekkert upp á sig. Það borgar sig ekkert að fara á þessi gistiheimili 

og ég fer ekkert austar en Höfn, þá tekur Norðlenska við, þeir eru með það svæði, 

ég er ekkkrt að fara inn á þeirra svæði. En þá voru þeir bara að koma til hans afþví 

að hann hefði verið að rífa sig á þessum fundi bara til þess að friða hann. Þeir eru 

ekkert að standa sig að selja, 

þeir gætu alveg verið að gera meira, þetta er svoltið máttleysi bara. Þannig að jújú 

vandinn er að það er of mikið af kjöti, en er það afþví það er ekki verið að selja 

nóg, þetta svona tosast á. 

 

 

3. Samanburður Íslands og Nýja Sjálands 

Það eru fleiri lönd en Ísland þar sem sauðfjárbúskapur hefur spilað stórt efnahagslegt 

hlutverk. Nýja Sjáland er dæmi um það og í samanburði við Ísland er búskapur hér á 

landi smár í sniðum en Ástralía og Nýja Sjáland eru langstærstu útflutningsaðilar heims 

þegar kemur að lambakjöti en þeir eru samanlagt með um 68% markaðshlutdeild 

(Vilmundur Hansen, 2016). 

Úr grein frá 2007 sem birtist á heimasíðu Landssamtaka sauðfjárbænda var velt 

upp spurningunni hvað er stórt? Þar var borin saman fjárbú hér á Íslandi og í Nýja 

Sjálandi. Nýa Sjáland taldi þá um 27.000 fjárbú þar sem meðalbú taldi tæplega 1.500 

fjár. En þá var rúmlega helmingur þeirra, eða 13.700 með 500 kindur eða færri. Þau bú 

samanlagt eru þó ekki með nema 3,6% af heildarfjárfjölda í landinu. Af þessum 13.700 

búum voru 9.000 með 100 kindur eða færri. Þau 13.300 fjárbú sem eftir standa eru því 

með 96,4% fjárfjöldans eða 38,1 milljón fjár. Samtals var þetta 39.5 milljónir fjár. Þegar 

þessar tölur komu út var mannfjöldi Nýja Sjálands um 4,2 milljónir manna sem gerði 

um 9,3 kindur á íbúa. Íslendingar voru tæplega 308 þúsund árið 2007 en það gerði um 

1,5 kind á íbúa. Hvað varðar landssvæði þá er Ísland 103.000 ferkílómetrar, og sé 
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fjárfjöldanum skipt niður eru um 4,4 kindur á ferkílómetra. Nýja Sjáland er 269.000 

ferkílómetrar og gerir það 147,3 kindir á ferkílómetra eða 33 sinnum fleiri en á Íslandi 

(Landssamtök sauðfjárbænda, 2007).  

Nýsjálendingar eru einnig með ýmislegt til þess að kynna og markaðssetja sig í 

greininni en þeir reka til dæmis fjölskyldugarð sem ber nafnið „Sheep World”, en 

garðurinn snýst um sauðkindina og margvíslegar afurðir hennar. Fjölskyldugarðurinn 

heldur einnig úti vandaðri vefverslun sem selur alls konar vörur úr ull og skinni og 

senda þeir vörur um allan heim (Landssamtök sauðfjárbænda, 2007).  

Samkvæmt rannsókn sem Sigurjón Snær Jónsson gerði er fjallað um að Nýja 

Sjáland sé eina landið í heiminum sem hefur fjarlægt styrkjakerfi úr sínum landbúnaði. 

Einnig eftir athugun á þróun fyrir þær breytingar og eftir var komist að þeirri niðurstöðu 

að það hafi verið kerfið sjálft sem hindraði jákvæða þróun. Þá var einnig komist að 

þeirri niðurstöðu að í rauninni væri ekkert annað land samkeppnishæft þegar kæmi að 

náttúruaðstæðum fyrir landbúnað. Gróðursælt land þar sem ekki þarf að heyja til þess að 

undirbúa kalda vetrartíð líkt og á Íslandi og þar geta kindur verið úti allan ársins hring. 

Rekstrarformið þar er frábrugðið því sem þekkist á Íslandi að því leyti að í sumum 

tilfellum skiptist eignarhald þannig að þar sem einn einstaklingur á og hugsar um hjörð 

sem ræktuð er á landaregin sem er í eigu annars einstaklings. Ágóðanum er síðan deilt í 

uppgjöri. Einnig er þar að finna landbúnaðarstarfsemi sem er í eigu samtaka og/eða 

félaga. „Þannig að helsti munurinn á Nýja Sjálandi og Íslandi í þeim efnum er þessi 

skipting í landeigendur og hjarðareigendur og svo þessi stóru félög sem standa í rekstri” 

(Sigurjón Snær Jónsson, 2010). 

 

Viðmælendur voru spurðir hvort þær héldu að sauðfjárrækt gengi betur 

annarsstaðar í heiminum og voru þær sammála um að svo hlyti að vera. Elín taldi 

rekstur ganga betur þar sem veðurskilyrði spila ekki svo stóran þátt líkt og hann gerir 

hér á landi. „Ég held að það gangi nú betur þar sem veturinn er ekki 7 eða 8 mánuðir, og 

þú hefur kannski 2 mánuði til að safna heyjum”. En fannst þó Ísland standa framar þar 

sem lömbin ganga villt yfir sumartíman og lítil sem engin hætta stafi af rándýrum. 

Rekstrarlega taldi hún þetta ganga betur annarsstaðar en á Íslandi væri samt að finna 

eina bestu vöruna. Þó svo önnur lönd gætu hugsanlega verið sjálfbærari og ekki eins 
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háðir öðrum hvað varðar kaup á rekstrarvörum, íslenskir bændur þurfa að flytja inn 

áburð og aðrar rekstrartengdar vörur sem eru dýrir kostnaðarliðir. 

Jóna sagði frá áströlskum manni sem heimsótti þau á búið síðastliðin vetur og 

hafði eftir honum  

 

Honum fannst ömurlegt að heyra hvernig þetta væri hérna núna. Verðin svona lág 

og þetta gengi svona illa, afþví að nú væri heimsmarkaðsverð á lambakjöti mjög 

gott um þessar mundir og í flestum löndum væri verðið á upp leið. En á sama tíma 

er það að hrynja hjá okkur, þannig já, [hlær]  þetta hlýtur að ganga betur 

annarsstaðar. 

 

Því næst telur hún að verð til bænda sé ekki lægra neinstaðar annarsstaðar í 

Evrópu að undanskildu einu landi sem hún mundi ekki hvert væri. Hún velti fyrir 

sér hverjar ástæðurnar kynnu að vera, hvort það væri betra utanumhald, betra 

landbúnaðarkerfi, hvort önnur lönd einbeiti sé að innanlandsmörkuðum og næðu 

að halda verðunum í jafnvægi þannig. Einnig velti hún fyrir sér hvort önnur lönd 

hafi góða útflutningsmarkaði og nefnir Nýja Sjáland í því samhengi þar sem þeir 

séu lang stærstir þegar kemur að útflutningi á lambakjöti. Því næst nefnir hún 

veðuraðstæður í Nýja Sjálandi og að hér á landi geta þær verið hamlandi en telur 

„klárlega ónýtt tækifæri í þessu á íslandi” en telur að hægt sé að fullyrða að 

sauðfjárrækt gangi betur annarsstaðar í heiminum. 

 

  

4. Niðurstöður 

Í bókinni Íslenska sauðkindin eftir Jón Torfason og Viðar Jónmundsson (2000) 

segir að sauðfjárbúskapur sé lífsstíll en ekki bara atvinnugrein. Í sauðfjárbúskap 

nútímans virðist þróunin því miður vera á þá leið að atvinnu þátturinn sé að fjarlægjast 

frá þessum ummælum, og miðað við fjölmiðla umfjöllun og frásagnir viðmælenda sé 

hann nánast horfinn. Samspil ýmsa þátta svo sem fákeppni verslana ásamt aukinni 

samkeppni á kjötmarkaði virðist lambakjötið svo sannarlega eiga við bráðavanda að 

stríða. Neysla á lambakjöti hrynur á meðan svínakjöt og kjúklingur verður vinsælli með 

hverju ári. Hinn svo kallaði þjóðarréttur virðist þurfa að berjast fyrir tilverurétti sínum 
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og spurningin er hversu lengi hann heldur því nafni í öðru formi en í orði ef 

framleiðendurnir gefast upp. Eins og Elín orðaði það: „Ef þeir vilja ekki borða 

lambakjöt þá þýðir ekkert að framleiða”. 

Vegna breytinga í samfélaginu er aukning á því að afkomendur bænda séu í 

meira mæli að horfa á önnur mið og er nýliðun í greininni almennt slæm. Engan skyldi 

furða að sumu leyti þar sem slæm rekstrarafkoma sauðfjárbúa hefur mögulega þau áhrif 

að ungt fólk sem hefur áhugan fyrir hendi treysti sér síður að láta á það reyna. Elín og 

Jóna voru sammála um mikilvægi hvað varðar hlutverk sauðfjárbúskaps í dreifðum 

byggðum og er byggðarþróun málefni sem ber að taka alvarlega. Unnið er í því að leita 

lausna á þeim vanda sem sauðfjárbúskapur stendur frammi fyrir og í mörg horn er að 

líta svo ekki komi enn einn plásturinn á fyrirkomulag sem hefur sýnt sig að sé ekki að 

virka svo þessi grein haldast sem atvinnugrein. Þrátt fyrir slæma stöðu greinarinnar þá 

höfum við enn ungt fólk sem vill stunda búskap og munu reyna að standa af sér 

núverandi ástand. 

Í upphafi voru settar fram spurningar þar sem leitast var eftir svörum frá ungum 

bændum í von um að ná fram persónulegri nálgun á eftirfarandi málefnum. Hvernig 

ungir bændur sjái framtíð í sauðfjárbúskap á Íslandi sem atvinnugrein og hvort 

sauðfjárbúskapur sé dýrt áhugamál frekar en atvinnugrein eins og staðan er í dag. 

Viðmælendur höfðu báðar margt að segja og fá þær þakkir fyrir svörin sem þær gáfu. 

Báðar sammæltust þær um bága stöðu sauðfjárbúskaps á Íslandi og óánægja þeirra 

gagnvart afurðastöðvum og hlutverki þeirra var áberandi í gegnum umræðuna. Jóna 

taldi að einblína ætti ekki bara á offramleiðslu bænda því hún benti á að mögulega væru 

söluaðilarnir ekki að standa sig í því að markaðssetja vöruna og sé það hluti vandans. 

Þau ummæli sem snéru að markaðs- og sölustarfi sláturhúsana, máttleysi eins og hún 

orðaði það, eru orði sannara ef raunin er sú að sölumenn sjái ekki hag sinn í því að næla 

sér í fleiri kúnna. Það má svo sannarlega segja að það séu ekki eðlilegir viðskiptahættir. 

Fróðlegt verður að sjá á komandi hausti hvernig verðskrár sláturhúsanna líta út eftir 

lætin haustið 2017 og hvort fleiri bændur láti á það reyna að fara sömu leið og Elín, að 

sniðganga milliliðinn og selja sitt kjöt beint frá býli.   

Jóna hafði sjálf ekki tekið reiknisdæmið nákvæmnlega saman hjá sér en áætlaði 

að búið þeirra og önnur bú af svipaðri stærðargráðu næðu að rúlla á núlli eins og staðan 

er í dag, ef þau borgi sér engin laun. Jóna var ekki jafn bjartsýn og Elín með nánustu 
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framtíð en tók í svipaðan streng þegar hún sagði að ef hún færi aftur í sauðfjárbúskap þá 

yrði hún með mun færra fé en í dag. Hún sæi fyrir sér að koma sér upp kúnna hóp og 

framleiða eftir eftirspurn sinna kúnna. Það er svo eitthvað sem tíminn á eftir að leiða í 

ljós, hvort afkoma búa verði betri með slíku fyrirkomulagi og hvort neytendur færu í 

meira mæli að kaupa beint frá býlum. 

Jóna taldi að þar sem framleiðslan er frjáls skapi það álag á greinina þar sem 

krafan sé bæði að hún eigi að vera atvinnuvegur og geta verið áhugamál. 

Sauðfjárbúskapur er dýr og tímafrek grein sem rekin er af áhuga frekar en að hún sé 

rekin sem atvinnugrein þar sem síðasta haust voru raðir frásagna af bændum sem ekki 

sáu fram á að geta borgað sér nein laun. Báðir viðmælendur tóku í sama streng og 

fullyrtu að engin laun væru að hafa út úr sauðfjárbúskap eins og staðan er í dag.  

Óvíst er um framhaldið, en vonandi mun finnast sómasamleg lausn fyrir þessa 

margplástraðu grein, líkt og Jóna orðaði það, svo sauðfjárbúskapur á Íslandi geti haldið 

ótrauður áfram að framleiða alvöru íslenkst lambakjöt á diska landsmanna. 

Elín telur að í nútímasamfélagi séu fleiri greinar sem þurfa að berjast fyrir 

bættum kjörum „það er örugglega á fleiri sviðum en bara sauðfjárbúskap sem fólk gerir 

sér ekki grein fyrir vinnunni á bakvið hlutina”. Í samfélagsumræðunni heyrast fregnir af 

starfsstéttum sem krefjast bættra kjara en það þykir ólíklegt að margar stéttir myndu láta 

bjóða sér að vinna hálf launalaust eða hafa meðal árstekjur sem samsvara þriðjungi af 

meðal árstekjum íslendinga eins og kom fram í skýrslu frá 2003 (Sigurður Jóhannesson 

og Sveinn Agnarsson, 2004). 

Áhugavert var að sjá að Elín kýs að vera bjartsýn um framhaldið og er ákveðin í 

að halda áfram sínum rekstri. Staða hennar var að geta „prufukeyrt” reksturinn án þess 

að skuldsetja sig á meðan Jóna leigir rekstur á jörð, þar sem búið er mun stærra og hafa 

þau ákveðið að hætta rekstri og segja skilið við sauðfjárrækt, að minnsta kosti í bili. 

Stærsta ástæðan fyrir því var óánægja með samninga við leigusala. Þau höfðu sagt upp 

leigusamning sínum áður en verðskrár afurðastöðvana voru gefnar út síðasta haust. En 

„þessi verð eru ekki til þess að auka bjartsýni manns og láta mann langa til að vera 

lengur í greininni”. Þessir þættir þóttu umhugsunarverðir og velta upp spurningunni 

hversu miklu tilfinningalegi þátturinn hljóti að vega í ákvörðunartöku í grein sem 

þessari. 
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Spurning er hvort starfið sauðfjárbóndi sé vanmetið starf í nútíma samfélagi, eða 

komið á þann stað að frjáls framleiðsla sé ekki lengur boðleg eigi þetta að haldast sem 

atvinnugrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

25 

Heimildaskrá 

 

Árni Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg (ritstjórar). (2005). Íslandssagan í máli og 

myndum. Reykjavík: Mál og menning  

 

Bjarki Jóhannesson. (1998). Breyttir atvinnuhættir og byggðaþróun. Sótt af 

https://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/breyttir_atvh.pdf 

 

Byggðastofnun. (2017). Staða sauðfjárræktar og sauðfjárbænda haustið 2017. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e53c7e05-9c64-11e7-

941f-005056bc530c 

 

Einar Örn Hreinsson og Sigurður Árnason. (2017).  Dreifing sauðfjár á Íslandi miðað 

við haustásetning 2016. Sótt af 

https://www.byggdastofnun.is/static/files/Byggdabrunnur/dreifing-saudfjar-

2016-uppf.pdf 

 

Guðmundur Þorsteinsson. (1994). Hlutverk afurðastöðvanna – Framtíðarsýn. Sótt af 

http://www.landbunadur.is/landbunadur/wgsamvef.nsf/0/89f70204ba098a1b0025

6dad004ffe9c?OpenDocument 

 

Hagstofa Íslands. (e.d). Árleg kjötneysla á íbúa frá 1985 til 2015. Gagnagrunnur á 

www.hagstofa.is. 

 

Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson. (2015). Samfélagsleg þýðing 

sauðfjárbúskapar. Sótt af 

https://www.rha.is/static/files/Rannsoknir/2015/saudfjarraekt_rha-loka.pdf 

 

Jóhann Óli Eiðsson. (2016, 27. ágúst). Bændur uggandi yfir lækkuðu afurðaverði. Vísir. 

Sótt af http://www.visir.is/g/2016160829021 

 



	

	

26 

Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson. (2000). Íslenska Sauðkindin. Hof, Vatnsdal: 

Bókaútgáfan Hofi 

 

Kristján Már Unnarsson, (2017). Staðan svo alvarleg að bændur eru kjaftstopp. Vísir. 

Sótt af http://www.visir.is/g/2017170929265/stadan-svo-alvarleg-ad-baendur-eru-

kjaftstopp 

 

Landssamtök sauðfjárbænda. (2007, 28. nóvember). Hvað er stórt? Sótt af 

http://www.saudfe.is/frettir/159-hva-st.html   

 

Landssamtök sauðfjárbænda. (2017a, 30. nóvember). Hagsmunagæsla sauðfjárbænda. 

Sótt af http://www.saudfe.is/frettir/2482-hagsmunagæsla-sauðfjárbænda.html 

 

Landssamtök sauðfjárbænda. (2017b, 22. desember). Áherslur landssamtaka 

sauðfjárbænda varðandi aðgerðir vegna bráðavanda sauðfjárræktarinnar. Sótt af 

http://www.saudfe.is/frettir/2489-áherslur-landssamtaka-sauðfjárbænda-varðandi-

aðgerðir-vegna-bráðavanda-sauðfjárræktarinnar.html 

 

Oddný Steina Valsdóttir, (2017, 11. ágúst). Alvarlegur byggðavandi í vændum. Sótt af 

http://www.saudfe.is/images/Landssamt%C3%B6k_sau%C3%B0fj%C3%A1rb%

C3%A6nda___Fr%C3%A9ttatilkynning___2017.08.11.pdf 

 

Ragnhildur Sigurðardóttir (ritstjóri). (2013). Sauðfjárrækt á Íslandi. Alhliða fræðslurit 

um íslenskt sauðfé og sauðfjárrækt fyrr og nú með leiðbeinandi efni um 

hagkvæma og góða búskaparhætti. Hvanneyri: Landbúnaðarháskóli Íslands 

 

Sigurður Jóhannesson og Gunnar Haraldsson. (2009). Fjöldi starfa og afleidd störf í 

landbúnaði á Íslandi. Sótt af http://www.ioes.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-

Series/2009/C09_01.pdf 

 



	

	

27 

Sigurður Jóhannesson og Sveinn Agnarsson. (2004). Bóndi er bústólpi, bú er landstólpi. 

Sótt af http://www.ioes.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/B-

series/Med_forsidu/Bondi_er_bustolpi.pdf 

 

Sigurjón Snær Jónsson. (2010). IAS 41 og skattaumhverfi landbúnaðarins. (BS ritgerð) 

Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/4688/1/Ritgerð%20LOKAGERÐ_II.pdf 

 

Snædís Anna Þórhallsdóttir. (2012). Viðhorf íslenskra neytenda til landbúnaðarafurða. 

Áhrifaþættir á kjötneyslu. (BS ritgerð). Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/12447/1/BS_verkefni_Sn%C3%A6di%CC%8

1s_Anna_Au%C3%B0lindadeild%20%281%29.pdf 

 

Vilmundur Hansen. (2016, 23. september). Sauðfé – allt nýtt nema jarmið. 

Bændablaðið. Sótt af http://www.bbl.is/frettir/fraedsluhornid/saudfe-–-allt-nytt-

nema-jarmid/16059/ 

 

Þórður Snær Júlíusson. (2017, 22. desember). 665 milljónir fara í að mæta vanda 

sauðfjárbænda. Kjarninn. Sótt af https://kjarninn.is/skyring/2017-12-22-665-

milljonir-fara-i-ad-maeta-vanda-saudfjarbaenda/ 

	




