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Útdráttur 

Hugmyndin um fæðuöryggi hefur verið að ryðja sér til rúms á Íslandi á undanförnum 

árum og öðlaðist nýtt mikilvægi við hrun efnahagskerfis landsins í október 2008. Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á stöðu fæðuöryggis Íslands og hvar helstu veikleikar 

þess liggja. Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir því hvað felst í hugtakinu fæðuöryggi 

og helstu þættir sem geta ógnað fæðuöryggi Íslands skoðaðir. Helstu niðurstöður eru 

þær að veikleikar Íslands hvað varðar fæðuöryggi stafa fyrst og fremst af því hve háð 

landið er innflutningi á matvælum og aðföngum. Vegna þess að landið er eyja og á 

auðveldara með að einangrast frá umheiminum er það sérstaklega viðkvæmt fyrir. Af 

því leiðir að fæðuöryggi Íslendinga væri best tryggt ef að hægt væri að framleiða 

innanlands næg matvæli fyrir íbúa landsins óháð innflutningi. Nú þegar er framleitt 

nægt magn af próteini í formi fisks, búfénaðar og mjólkurafurða til að fæða þjóðina en 

grænmetisframleiðlsu væri hægt að auka til muna. Í ljósi þess er þróun 

grænmetisræktunar og neyslu tekin fyrir og skoðuð nánar með tilliti til fæðuöryggis. 

Niðurstaða þessarar athugunar er sú að auka þarf ræktun grænmetis til muna ef að 

tryggja á öruggan aðgang að fjölbreyttu grænmeti.  Nú þegar er verkkunnátta til staðar 

og reynsla af ræktun fjölda tegunda sem í dag eru fluttar inn í miklu mæli. Til að ná 

fram þeim markmiðum að tryggja fæðuöryggi Íslendinga þarf því bæði að efla 

framleiðslu grænmetis á Íslandi og tryggja samkeppnishæfni framleiðslunnar með 

styrkjum eða innflutningshöftum. Að lokum er hugmyndin að sáttmála um 

fæðuöryggi Íslands skoðuð. Hún felur í sér leiðir til að ná því markmiði að tryggja 

fæðuöryggi. Færð eru rök fyrir því að slíkur sáttmáli yrði að færa matvæli utan ramma 

markaðarins í nafni þess að tryggja fæðuöryggi auk þess sem hann þyrfti að samþætta 

markmið ríkisins, framleiðenda og dreifingaraðila til að tryggja fæðuöryggi, bæði á 

neyðartímum og til frambúðar. 

Abstract 

The notion of food security has been getting increased coverage in Iceland in the past 

few years and attained greater significance with the collapse of the country’s economy 

in October 2008. Few studies have been undertaken regarding the standing of 

Icelandic food security and its primary weaknesses. In this essay the notion of food 

security is looked into as well as the main factors that might threaten Icelandic food 

security. The main conclusion is that Iceland’s weak point regarding food security 

stems mainly from the countries dependency on imported food and resources for food 

production. Because the country is an island it has a greater chance of isolation that 

increases the risk factor. Thus the best way to insure Icelandic food security would be 

to produce enough food locally for the inhabitants of the country without depending 

on importation. Currently the country produces enough proteins in the form of fish, 

livestock and dairy products to feed its inhabitants but the production of vegetables 

could be increased significantly. That is why the development of vegetable production 

and consumption is further explored with regards to food security. The conclusion is 

that it is necessary to increase the growing of vegetables significantly to secure access 

to a wide range of vegetables. Iceland has the knowledge and the experience of 

growing many varieties that it imports today on a large scale. To reach the goal of 

insuring food security it is both necessary to increase the production of vegetables and 

insure the competitiveness of the produce with subvention or import restrictions. 

Finally the idea of a pact for food security is examined. It implies ways to reach the 

goal of insuring food security. It is argued that such a pact would move food products 

outside the realm of the market in the name of insuring food security, also that it 

would have to integrate the aims of the government, the producers and the distributors 

to insure food security, both in times of crisis and permanently. 
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Sáttmáli um fæðuöryggi Íslendinga er því verkefni allrar 

þjóðarinnar á líkan hátt og útfærsla landhelginnar var á sínum 

tíma. Þá þurfti að tryggja forræði yfir fiskimiðum til að treysta 

efnahagslegan grundvöll hins unga lýðveldis. Nú þarf að 

sameinast um að íslenskur landbúnaður geti um alla framtíð 

tryggt fæðuöryggi þjóðarinnar. 

Ólafur Ragnar Grímsson  

Forseti Íslands  

Ræða á Búnaðarþingi 2008 

 

1. Inngangur 

Af grunnþörfum mannsins eru þörfin fyrir vatn og mat ofar öllum öðrum
1
. Fjölbreytt 

samsetning matvæla eykur heilbrigði okkar, lengir líf okkar og tryggir að samfélagið 

vaxi og dafni. Fyrr á öldum hélt landbúnaður Íslendinga lífi í 50-70 þúsund 

einstaklingum sem að meðaltali lifðu til 50 ára aldurs. Þá var neysla grænmetis af 

skornum skammti og má ætla að það hafi haft sitt að segja um heilsufar landans. Enda 

þykir sannað að neysla grænmetis dragi úr líkum á ýmsum banvænum sjúkdómum 

(Ólafur Reykdal, 2005, bls. 1). Í dag eru Íslendingar orðnir fleiri en 300 þúsund og 

meðal langlífustu þjóða sem byggja þessa jörð. Fjölgun þessa má rekja til ýmissa þátta 

s.s. aukinnar þéttbýlismyndunar, aukinnar framleiðni í landbúnaði og aukinna 

milliríkjaviðskipta. Við hrun íslenska bankakerfisins í lok árs 2008 kom í ljós galli á 

gjöf Njarðar þegar innflutningskostnaður tvöfaldaðist í einni svipan við fall íslensku 

krónunnar. 

 Þrátt fyrir það áfall hefur tekist að koma í veg fyrir skort á matvælum fyrstu 

mánuðina eftir hrun, en slíkt hrun er aðeins ein mögulegra ógna sem steðjar að 

fæðuöryggi Íslendinga. Gríðarleg fjölgun mannkyns á undanförnum áratugum hefur 

leitt af sér mikla aukningu í eftirspurn eftir matvælum og litlar líkur eru á að þar verði 

breyting á. Fjölgun í millistétt stórra rísandi ríkja, s.s. Indlandi og Kína, hefur 

ennfremur aukið álagið á matvælaframleiðslu heimsins þar sem breyttar neysluvenjur 

þeirra krefjast aukinnar framleiðslu. Þá hefur áhersla á umhverfisvæna orkugjafa og 

innreið lífeldsneytis sem unnið er úr kornmeti rutt sér til rúms í samkeppni við 

matvælaframleiðslu. Allir þessir þættir auka eftirspurn eftir matvælum hraðar en 

framboð nær að anna sem leiðir af sér verðhækkun fyrir neytendur. Að auki við þetta 

                                                 
1
 Í þarfapýramída sem settur var fram af bandaríska sálfræðingnum Abraham Maslow eru líffræðilegar 

þarfir; fæða, vatn, súrefni o.fl grunnur pýramídans. Sé þeim þörfum mætt taka við aðrar þarfir; 

öryggisþarfir, þörf fyrir félagstengsl, þörf fyrir sjálfsvirðingu og virðingu við aðra og á toppi 

pýramídans trónir þörf fyrir lífsfyllingu, þ.e. uppfylling eigin hæfileika og markmiða (Gerrig, 

Zimbardo, 2008, bls. 352-353).   
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beina álag á matarkistur heimsins er talið líklegt að hlýnun jarðar muni orsaka enn 

meiri þurrka og uppskerubresti en hingað til hafa þekkst. Ástand sem þetta gæti drekkt 

ræktunarlandi með hækkun yfirborðs sjávar og þurrkað upp vatnsforða dýrmætra 

ræktunarsvæða. Allt eru þetta ástæður til að líta fæðuframleiðslu Íslendinga 

alvarlegum augum og marka stefnu til að skapa sem sjálfbærast og sjálfu sér nægast 

þjóðfélag þegar kemur að framleiðsluþætti sem er svo mikilvægur einni af 

grunnþörfum mannsins. 

 Tvær tilgátur liggja til grunvallar þessarar ritgerðar og mun ég leitast við að 

færa rök fyrir réttmæti þeirra í kafla 2. Fyrsta tilgátan er sú að aðgengi að nægum 

öruggum og næringarríkum matvælum er mikilvægt öllum einstaklingum og þar af 

leiðandi samfélaginu í heild sinni. Önnur tilgátan er sú að fæðuöryggi Íslands er 

ótryggt vegna þess hve mikið landið er háð innflutningi á matvælum og aðföngum til 

framleiðslu matvæla. Þessi staða er sérstaklega ótrygg í ljósi þess að landið er eyja og 

á því auðveldara með að einangrast en mörg önnur ríki. Báðar þessar tilgátur verða 

skoðaðar útfrá þverfaglegu sjónarhorni en þó með áherslu á stjórnmálafræðilega 

nálgun.  

Á grundvelli þeirra mun ég skoða sögu og þróun ræktunar og neyslu 

grænmetis á Íslandi með það að leiðaljósi að færa rök fyrir aukinni framleiðslu 

grænmetis til að tryggja fæðuöryggi. Ástæða þess að ég vel að taka grænmeti 

sérstaklega úr flóru matvæla er þríþætt. Í fyrsta lagi þá erum við í dag sjálfum okkur 

næg þegar kemur að ræktun sauðfjár, nautgripa og framleiðslu mjólkurafurða, að 

undanskilinni þörf okkar fyrir innflutning á fóðri, áburði og eldsneyti. Í öðru lagi tel 

ég að þar sem kornrækt til manneldis er á byrjunarstigi á Íslandi geti ég ekki tekið 

tillit til hennar í þessari ritgerð þó að aukin framleiðsla á því sviði sé vissulega þörf af 

sömu ástæðum og tilgreindar verða hér með tilliti til grænmetis. Í þriðja lagi tel ég að 

við búum yfir öllum þeim auðlindum í dag sem við þurfum til að auka 

grænmetisframleiðslu á Íslandi, bæði til að auka hlutfall innlendrar framleiðslu 

gagnvart erlendri og til að mæta fyrirséðri aukinni eftirspurn.  

Að lokum mun ég skoða hvað gæti falist í sáttmála um fæðuöryggi Íslands; hvort 

að slíkur sáttmáli ætti að fela í sér neyðaráætlun kæmi til skorts eða hvort hann myndi 

útlista framtíðaráform um uppbyggingu matvælaframleiðslu í landinu. Þar mun ég 

skoða hverjar forsendur slíks sáttmála gætu verið ásamt því að reifa ábyrgð og 

aðkomu ríkisins þegar kemur að fæðuöryggi. Þá mun ég skoða hvernig haga mætti 

framkvæmd aukinnar grænmetisræktunar og hverjar afleiðingar slíkrar ræktunar gætu 
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verið. Að lokum mun ég taka saman niðurstöður ritgerðarinnar og ræða um þýðingu 

þeirra.  

 

2. Fæðuöryggi 

Við fyrstu sýn gæti virst sem hugtak eins og fæðuöryggi ætti lítið erindi við 21. aldar 

Íslending nema þá helst í tengslum við aðstoð við þróunarlönd sem hafa búið við 

langvarnandi skort á matvælum. Við þurfum ekki að leita lengra aftur en 100 ár í 

íslenska sögu til að finna heimildir um matarskort hér á landi og hrikalegar afleiðingar 

sem honum geta fylgt. Þrátt fyrir sult fyrr á öldum hefur hugtakið fæðuöryggi lítið 

verið notað á Íslandi þar til forseti Íslands flutti setningarræðu á Búnaðarþingi 2008 

sem bar titilinn Sáttmáli um fæðuöryggi Íslands. Þar leiddi forsetinn huga manna að 

mikilvægi þess að búa yfir nægum öruggum matvælum til að fæða þjóðina í ólgusjó 

alþjóðaviðskipta og hlýnandi loftslags jarðar (Ólafur Ragnar Grímsson, 2008). 

 

2.1. Hvað felst í fæðuöryggi 

Um miðjan tíunda áratug síðustu aldar voru meira en 800 milljónir manna í heiminum 

sem ekki gátu uppfyllt náttúrulegar þarfir um lágmarksnæringu og bjuggu undir 

hungurmörkum. Af því tilefni efndi Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 

Þjóðanna (Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO) til 

leiðtogafundar í Róm til að leita leiða og kanna hvernig tryggja mætti fæðuöryggi 

heimsins. Í yfirlýsingu fundarins (Rome Declaration on World Food Security) er 

fæðuöryggi skilgreint sem réttur allra til að hafa aðgang að nægum, öruggum og 

næringarríkum matvælum og þeim grundvallarrétti allra að þurfa ekki að sæta hungri 

(FAO, 1996).  

Til að forðast allan misskilning varðandi hugtakanotkun er nauðsynlegt að 

greina á milli fæðuöryggis annars vegar og matvælaöryggis hins vegar. Í þeim 

gögnum sem vísað er til í þessari ritgerð eru hugtökin víða notuð á víxl í, að því er 

virðist, sömu merkingu. Skilgreining FAO sem nefnd er hér fyrir ofan nær til tveggja 

þátta sem hér verður greint á milli í þessum tveim hugtökum.  Annars vegar vísar 

fæðuöryggi (food security) hér til aðgangs að nægu magni matvæla til að lifa 

heilsusamlegu lífi. Matvælaöryggi (food safety) vísar hins vegar til þess að verja 

matvæli fyrir sýkingarvöldum og efnasamböndum sem valdið geta neytendum 

heilsutjóni. En matvælaöryggi þarf að tryggja á öllum stigum framleiðslu matvæla svo 
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sem við ræktun, uppskeru, vinnslu, flutninga, geymslu og framleiðslu (Food Safety 

Education, 2000).  

Ísland stendur mjög framarlega hvað matvælaöryggi varðar og eru 

matarsýkingar fátíðar og stærstan hluta þeirra sem greinast hér á landi má rekja til 

ferðalaga Íslendinga erlendis. Sem dæmi um slíkar sýkingar má nefna Trichinosis og 

gin og klaufaveiki ásamt Campylobacter og Salmonella. Tvær síðastnefndu 

sýkingarnar koma reglulega upp Íslandi en samkvæmt landlæknisembættinu er 

uppruni slíkra smita oftast af erlendum toga (Directorate of Health, 2008, bls. 1; 

Landlæknisembættið, 2009). Þó að matvælaöryggi komi óhjákvæmilega við sögu í 

þessari ritgerð er aðalumfjöllunarefni hennar fæðuöryggi, þ.e. að tryggja að allir geti 

nálgast næg næringarrík matvæli, hvað sem á dynur.   

Á Íslandi hófst umræðan um fæðuöryggi með fyrrnefndri ræðu forsetans á 

Búnaðarþingi 2008 og var haldið áfram á Búnaðarþingi í mars 2009. Þar gerði 

Haraldur Benediktsson formaður bændasamtakanna því meðal annars skil í 

setningarræðu þingsins. Þar gerði hann grein fyrir þeim breyttu aðstæðum sem blasa 

við Íslendingum í kjölfar gengishruns og hækkandi verðs matvæla og aðfanga. 

Hann benti einnig á að við erum ekki lengur jafn rík þjóð og þegar kemur að 

matvælum getum við ekki lengur treyst á að bjóða betra verð og þannig hafa forgang 

að matvælum á alþjóðamörkuðum. Í samantekt ræðu sinnar segir hann að við verðum 

að „standa vörð um grunngildi byggðar og búskapar vegna starfa og fæðuöryggis. 

Nýta tækifæri landbúnaðarins til atvinnusköpunar“ (Haraldur Benediktsson, 2009, bls. 

6). Í ræðu sinni af sama tilefni tekur Steingrímur J. Sigfússon sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra undir orð Haraldar og segir; „Hvað eftir annað erum við minnt á 

nauðsyn þess, að Íslendingar séu sem mest sjálfum sér nógir um fæðuöflun...“ 

(Steingrímur J. Sigfússon, 2009, bls. 5). En fæðuöryggi var ekki aðeins gert að 

umtalsefni í ræðuhöldum við setningu Búnaðarþings heldur var það einnig eitt af þeim 

34 málum sem tekin voru fyrir á þinginu. 

 Á Búnaðarþingi 2009 lögðu nokkur samtök fram erindi varðandi fæðuöryggi 

sem m.a. snéru að innflutningi fóðurs og áburðar ásamt hugmyndum um áætlanagerð 

til að tryggja fæðuöryggi. Þar skorar Búnaðarþing á „...ríkisstjórnina að tryggja eftir 

föngum matvælaöryggi þjóðarinnar“  og „...felur stjórn BÍ (Bændasamtaka Íslands) að 

leita samvinnu við stjórnvöld um að gerð verði áætlun um hvernig megi tryggja 

fæðuöryggi landsmann.“ Í greinargerðum þingsins varðandi fæðuöryggi eru færð rök 

fyrir þessum áskorunum.  Þar segir m.a. að fóðurbirgðir landsins nemi aðeins 20-35 
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dögum hverju sinni samkvæmt upplýsingum frá fóðursölum og því ljóst að lítið þurfi 

út af að bera til að í óefni stefni við ræktun búfénaðar. Þar er lagt til að auka þurfi 

varabirgðir af korni ásamt því að efla innlenda kornrækt. Í ályktun Búnaðarþings er 

ein af þeim leiðum sem bent er á að „meta hvort þörf sé á aukinni og fjölbreyttari 

innanlandsframleiðslu til að tryggja fæðuöryggi“ (Guðbjörg Jónsdóttir o.fl., 2009, 

málsgr. 9). Einn lykill að slíku mati er að gera sér grein fyrir þeim breyttu aðstæðum 

sem við stöndum frammi fyrir á heimsmörkuðum og þeim áhættuþáttum sem áhrif 

geta haft á fæðuöryggi þjóðarinnar.  

 

2.2. Áhættuþættir þegar kemur að fæðuöryggi 

Sagan kennir okkur að fæðuöryggi er undirorpið breytingum bæði til hins betra og til 

hins verra. Íslendingar hafa margfaldað matvælaframleiðslu sína og tryggt fæðuöryggi 

sitt jafnt og þétt síðustu öld. Það fæðuöryggi sem við búum við er nátengt tengslum 

Íslands við alþjóðamarkaði þangað sem við seljum umframframleiðslu íslensks 

landbúnaðar og þaðan sem við kaupum bæði matvæli og aðföng og tæki til 

framleiðslu í landbúnaði. Aðstæður í heiminum eru sífellt að taka breytingum og nú 

stöndum við frammi fyrir því að alþjóðahagkerfi heimsins er að taka stakkaskiptum 

og að loftslagsbreytingar gætu haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar á matvælaframleiðslu 

heimsins.  

Í greinargerð Búnaðarþings 2009 varðandi fæðuöryggi er sagt „...að þegar 

efnahagsörðugleikar dynja yfir hugsa einstakar þjóðir fyrst og fremst um að tryggja 

sínum eigin þegnum mat.“ Þar er einnig bent á að um haustið 2008 hafi verið dæmi 

um að þjóðir hafi þegar takmarkað eða skattlagt sérstaklega útflutning. Í sömu 

greinargerð er gerð grein fyrir fleiri áhættuþáttum, en efnahagsörðugleikum á borð við 

þá sem heimurinn stendur frammi fyrir nú, sem takmarkað geta fæðuöryggi þjóða t.d. 

styrjaldir, náttúruhamfarir, sjúkdómar eða annars konar hrun í milliríkjaviðskiptum. 

Þar er ennfremur bent á að ekki sé til nein „...heildstæð áætlun um fæðuöryggi hér á 

landi“ og mælt með því að unnið verði með stjórnvöldum að gerð slíkrar áætlunar 

(Guðbjörg Jónsdóttir o.fl., 2009, málsgr. 10). Í því sambandi er vísað í 15. grein laga 

nr. 82/2008 um almannavarnir. Þar er kveðið á um; „Skipulagningu aðgerða“ og 

„skylda ríkisvalds til að gera viðbragðsáætlanir“ varðandi atburði sem leitt geta til 

„…neyðarástands sem kann að ógna lífi og heilsu almennings…“(Lög um 

almannavarnir, 2008)  
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 Árið 2007 fyrirskipaði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir þáverandi 

utanríkisráðherra þverfaglegan starfshóp til að meta öryggi og varnir Íslands með 

tilliti til hnattrænna, hernaðarlegra og samfélagslegra þátta. Í mars 2009 kom sú 

skýrsla út og varðaði einn þeirra áhættuþátta sem hópurinn skoðaði fæðuöryggi 

Íslands. Þar segir meðal annars að Íslendingar standi verr en nágrannaþjóðir þeirra 

hvað fæðuöryggi varðar þar sem landið sé eyja, þar sé „…geta til matvælaframleiðslu 

takmörkuð“ og þeir séu mjög háðir innflutningi aðfanga og matvæla. Sem dæmi um 

atburði sem ógnað gætu fæðuöryggi Íslands nefnir skýrslan fjármálakreppur og 

gjaldeyrisskort, lokun landsins vegna stríðsátaka eða farsótta, eða „...stórfeldar bilanir 

grunnvirkja, t.d. rafmagnkerfisins“. Í skýrslunni eru einnig nefndir þættir sem komið 

gætu í veg fyrir dreifingu matvæla svo sem eldsneytisskortur eða stórfelldar 

náttúruhamfarir (Utanríkisráðurneytið, 2009, bls. 108-109). En við nánari athugun 

áhættuþátta varðandi fæðuöryggi er kannski best að byrja á því sem stendur okkur 

næst. 

2.1.1. Óstöðugleiki á fjármálamörkuðum 

Í október 2008 varð algert hrun á fjármálamörkuðum Íslands, allir stóru bankar 

Íslands urðu gjaldþrota og gengi íslensku krónunnar hrundi. Í desember sama ár voru 

lögfestar tímabundið reglur um gjaldeyrishöft sem settu hömlur á fjárfestingar með 

erlendum gjaldeyri. (Seðlabanki Íslands, 2008). Þegar reglurnar voru endurskoðaðar í 

fyrsta sinn þann 1. mars 2009 taldi Seðlabanki Íslands að ekki væru nauðsynleg 

skilyrði til staðar til að afnema gjaldeyrishöft (Seðlabanki Íslands, 2009a). Það er því 

ekki að ástæðulausu að öryggi fjármálakerfisins er tekið fyrir fyrst af öllum í 

fyrrnefndri áhættumatsskýrslu fyrir Ísland. Þar segir að ljóst sé „...að efnahagslegur 

veikleiki, samdráttur í atvinnulífi, skert lífskjör og niðurskurður á ýmsum 

þjóðfélagssviðum munu hafa mikil áhrif á íslensk öryggismál í náinni framtíð“ 

(Utanríkisráðuneytið, 2009, bls. 11). Skýrslan nefnir sérstaklega, með tilliti til  

fæðuöryggis, að þrátt fyrir að hættuástand hafi ekki skapast núna, sýni 

„...fjármálakreppan árið 2008 að gjaldeyrisskortur getur haft alvarleg áhrif vegna þess 

hve Íslendingar eru háðir innfluttri vöru“ (Utanríkisráðuneytið, 2009, bls. 109). 

Ástandið framundan er ekki bjart ef marka má endurskoðaða þjóðhagsspá 

fjármálaráðuneytisins fyrir árin 2008-2010. Þar segir í kafla um efnahagshorfur 2009 

og 2010 að „....árið 2009 verði eitt það erfiðasta í hagsögu undanfarinna áratuga“ og 

að niðursveiflan muni vara til fyrrihluta ársins 2010. Þar segir ennfremur að árið 2009 
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sé „áætlað að samdráttur vergrar landsframleiðslu verði 9,6% að raungildi“ og 

miklum samdrætti er spáð í einkaneyslu og fjármunamyndun eða 24,1% og 34,5% frá 

fyrra ári. Spár um atvinnuleysi í skýrslunni eru einnig neikvæðar. Meðalatvinnuleysi 

er talið verða 7,8% af vinnuafla á árinu og talið er að það nálgist 10% í lok ársins. 

Samhliða auknu atvinnuleysi er því spáð að laun standi nánast í stað að nafnvirði og 

að verðbólga verði 13,1% sem þýðir talsverða raunlækkun launa. Gengisvísitala 

íslensku krónunnar hefur aldrei verið hærri og er því spáð að hún ná hæstu hæðum 

árið 2009 og verði 203,5 (Fjármálaráðuneytið, 2009, bls. 6-7). Þessi spá reyndist 

heldur bjartsýn og var gengisvísitalan komin yfir 220 í lok apríl 2009 (Seðlabanki 

Íslands, 2009b). Þessi mikli samdráttur í efnahagsmálum sem nú ríður yfir er því gott 

dæmi um hversu fallvaltur efnahagslegur veruleiki er. Margt bendir til þess að 

óstöðugleiki í efnahagsmálum geti haft mikil áhrif á fæðuöryggi hér á landi sem og 

annarsstaðar.  

Því fer þó fjarri að fjármálakreppan sem nú ríður yfir sé bundin við Ísland. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) gefur út tvisvar á ári skýrslu um horfur í 

efnahagsmálum heimsins (World Economic Outlook, WEO). Frá því að síðasta 

skýrsla kom út í október hefur tvívegis verið gefinn út viðauki við skýrsluna vegna 

þeirra sviptinga sem orðið hafa á fjármálmörkuðum heimsins. Í viðauka frá því í 

janúar er spáð minnsta hagvexti á heimsvísu frá því í síðari heimstyrjöld, eða 0,5%. 

Eins og sjá má á mynd 1 telur AGS að samdrátturinn verði hvað mestur í löndum með 

„þróuð hagkerfi“, þ.e. í vestrænum ríkjum (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2009, bls.1). 

 

Mynd 1.  Samanburður á þróun þjóðarframleiðslu (GDP)  í heiminum, í þróuðum hagkerfum og 

þróunarríkjum (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 2009, bls. 1).  
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Í greinargerð Búnaðarþings 2009 varðandi fæðuöryggi er meðal annars bent á að 

þegar þjóðir glíma við efnahagsörðuleika sé fæðuöryggi sett í forgang. Þar segir 

ennfremur að á liðnu hausti hafi þegar sést dæmi um að þjóðir hafi takmarkað 

útflutning eða skattlagt hann sérstaklega og því sé ekki hægt að reiða sig á að alltaf sé 

hægt að flytja inn matvæli (Guðbjörg Jónsdóttir, o.fl., 2009). Svo virðist sem 

innflutningur matvæla og aðfanga til matvælaframleiðslu muni halda áfram án þess að 

fæðuöryggi þjóðarinnar sé ógnað en ástandið er ennþá ótryggt á fjármálamörkuðum 

heimsins og enn getur brugðið til beggja vona.  

Í fyrrnefndum viðauka við WEO (2009), sem tók miklum breytingum frá 

viðauka sem kom út í nóvember, er tekið sérstaklega fram að öllum áætlunum eigi að 

taka með fyrirvara um að mikil óvissa ríki um þróun mála og að erfitt sé að spá fyrir 

um hvenær hagkerfi heimsins taki við sér. En eins og áður sagði er spáð samdrætti í 

þjóðarframleiðslu meðal vestrænna ríkja. Samdráttur árið 2009 er áætlaður -1,6% í 

Bandaríkjunum, -2,0% á evrusvæðinu og –2,8% í Bretlandi. En eins og sést á mynd 1 

er spáð áframhaldandi hagvexti í þróunarríkjunum, þrátt fyrir að þar hægi mikið á 

vextinum. Af þeim ríkjum bera Kína og Indland höfuð og herðar yfir önnur lönd en 

þar spáir AGS mestum hagvexti árið 2009. Í Kína er spáð 6,7% hagvexti og á Indlandi 

5,1% en talið er að sú þróun muni hafa mikil áhrif á verðþróunina á 

matvælamörkuðum heimsins og þar af leiðandi á fæðuöryggi Íslands 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2009, bls. 6). 

2.2.2. Hækkanir á matvælaverði 

Síðastliðin ár hafa orðið miklar verðhækkanir á kornmeti í heiminum. Frá 2002-2007 

hækkaði heimsmarkaðsverð á hrísgrjónum um 50%, á hveiti um 49% og á maís um 

43%. Þessar hækkanir gerði þó ekki vart við sig í flestum löndum heimsins því að á 

sama tíma lækkaði bandaríski dollarinn gagnvart flestum öðrum gjaldmiðlum (FAO, 

2008, bls. 10). Burtséð frá því var um miklar hækkanir að ræða og er búist við að þær 

haldi áfram í náinni framtíð. Rekja má þær bæði til þátta er varða aukningu 

eftirspurnar og takmörkun framboðs. Hvað aukna eftirspurn varðar er það bæði tilurð 

og auknar vinsældir lífræns eldsneytis sem og fólksfjölgun og hagvöxtur í 

fjölmennum ríkjum sem mestu hafa skipt. Hvað varðar minnkandi framboð hafa 

loftslagsbreytingar og veðuratvik þeim tengd skipt mestu.    

Í fyrrnefndri ræðu forseta Íslands á Búnaðarþingi 2008 nefnir hann þrjú atriði 

sem valdið hafa því að heimsmyndin hefur tekið stakkaskiptum sem leiða munu til 
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aukinnar eftirspurnar eftir matvælum. Fyrst nefnir hann fjölgun fólks í Asíu, Afríku 

og Suður-Ameríku, síðan þá miklu þéttbýlismyndun sem hefur átt sér stað og loks 

afleiðingar bætts efnahags í fjölmennum ríkjum. Hann nefnir Indland sem dæmi um 

hið síðastnefnda og segir hann að þar bætist 30 milljónir manna árlega við efnameiri 

millistétt landsins sem hafi í för með sér breyttar neysluvenjur og aukna eftirspurn 

eftir gæðafæðu (Ólafur Ragnar Grímsson, 2008, bls. 3). Undir þetta er tekið í skýrslu 

FAO frá 2008. Þar er búist við að aukinn kaupmáttur og breyttar neysluvenjur íbúa 

innan stórra rísandi hagkerfa verði ein helsta orsök þess að matvælaverð muni haldast 

hærra á næsta áratug, en það hefur verið síðustu 10 ár. Í skýrslunni segir að þar sé 

spáð 6% hagvexti á næstu árum sem leiði til gerbreyttra lífsskilyrða fyrir hundruð 

milljóna neytenda. Þrátt fyrir þessar áætlanir hafa fólksfjölgun og aukin kaupmáttur 

Indlands og Kína, þar sem meira en 40% mannkyns búa, ekki haft mikil áhrif á 

heimsmarkaðsverð matvæla, enn sem komið er. Sem dæmi um það kemur fram að 

innflutningur kornmetis til Kína og Indlands var að meðaltali um 14 milljónir tonna 

snemma á 9. áratugnum en var aðeins rúmlega 6 milljónir tonna árlega frá 2004-2007. 

Síðustu ár hefur nýtt afl, lífrænt eldsneyti (bio-fuel), verið að ryðja sér til rúms í 

samkeppni við matvæli og er sú þróun aðalorsök aukinnar eftirspurnar eftir kornmeti í 

heiminum (FAO, 2008, bls. 10-11). 

Á síðustu áratugum hefur notkun á lífrænu eldsneyti aukist mikið í takt við 

umræðu um gróðurhúsaáhrif og mengun af völdum hefðbundins eldsneytis. Lífrænt 

eldsneyti er skv. Umhverfisráði Evrópu „eldsneyti sem unnið er úr jarðargróða eða 

öðrum lífrænum efnum“ og er því stillt upp sem valkost við eldsneyti sem unnið er úr 

jarðolíu (Umhverfisráð Evrópu, 2004, bls. 1). Eftirspurn eftir lífrænu eldsneyti eykur 

eftirspurn eftir ýmsum landbúnaðarvörum sem annars eru notaðar til fóðurgerðar 

og/eða manneldis; m.a. sykri, kornmeti og pálmaolíu. Orsakir aukinnar eftirspurnar er 

bæði að finna í stuðningi ríkisstjórna víða um heim við notkun og framleiðslu á 

lífrænu eldsneyti og vegna hækkana og óstöðugleika á olíumörkuðum. FAO áætlar er 

að notuð verði um 100 milljónir tonna af kornmeti, um 4,7% heimsframleiðslunnar, til 

framleiðslu á lífrænu eldsneyti 2007-2008 (FAO, 2008, bls. 11). Það er því ekki að 

ástæðulausu að í skýrslu International Food Policy Research Institute (IFPRI) sem ber 

heitið Global Hunger Index 2008 sé stöðvun eða takmörkun á framleiðslu lífræns 

eldsneytis úr nytjaplöntum nefnt sem eitt af fjórum neyðarúrræðum til að sporna gegn 

hungri í heiminum. Þar er lögð mikil áhersla á að ekki sé hægt að koma á „verndun 
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loftslagsins“ (climate protection) á kostnað matvælaframleiðslu og baráttunnar gegn 

hungursneyð (Klaus von Grebmer o.fl., 2008, bls. 31).  

  

2.2.3. Loftslagsbreytingar 

Einn þeirra þátta sem líklegt er að veruleg áhrif hafi á fæðuöryggi heimsins og þar 

með talið Íslands, eru hnattrænar loftslagsbreytingar. Árið 2008 kom út skýrsla á 

vegum Vísindanefndar umhverfisráðuneytisins sem ber heitið; Hnattrænar 

loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á Íslandi. Þar segir m.a. að fari hlýnun jarðar yfir 

1,5-2,5°C „...samfara aukningu koldíoxíðs í andrúmslofti má ætla að miklar 

breytingar verði á vistkerfum, að mestu leyti með neikvæðum afleiðingum fyrir 

tegundafjölda, fæðuframboð og vatnsgæði“ (Halldór Björnsson o.fl., 2008, bls. 22). 

Þó er bent þar á að sé hlýnun á bilinu 1-3°C kunni afrakstur ræktunarlands utan 

hitabeltissvæða, t.d. á Íslandi, að aukast lítillega en nánar verður fjallað um það í kafla 

3.5. þegar framtíðar þróun íslensks landbúnaðar verður gerð skil.  

Í kafla skýrslunnar sem snýr að landbúnaði er tekið saman hverjar afleiðingar 

hnattrænnar hlýnunar gætu orðið: 

Matvælaframleiðsla og mannlíf jarðar er aðlagað þeim 

umhverfisaðstæðum sem ríkt hafa síðustu áratugi [og] geta 

breytingar á þeim því orðið afdrifaríkar. Minni matvæla-

framleiðsla á ákveðnum svæðum getur valdið sveiflum í 

matvöruverði um allan heim þar til framleiðsla hefur aukist 

annars staðar...Þetta hefur m.a. leitt til þess að nú er rætt um 

nauðsyn þess að viðhalda hér öflugri matvælaframleiðslu sem 

hluta af hagvörnum landsins. (Halldór Björnsson o.fl., 2008, bls. 

102) 

Í nýjustu öryggisskýrslu Breta sem kom út í mars 2008 heita þeir því að ráðast í 

nákvæma greiningu á því hver áhrif loftslagsbreytinga geti orðið í Bretlandi og ætla 

að verja til þess 100 milljón pundum. Þar ætla þeir m.a. að skoða áhrif 

loftslagsbreytinga á vatns- og fæðuöryggi til þess að tryggja að þeir muni búa við 

sjálfbærni og nægar byrgðir matvæla (Cabinet Office, 2008, bls. 53).  Fyrrnefnd 

skýrsla FAO frá árinu 2008 gerir einnig loftslagsmálum skil. Þar kemur fram að verð 

á kornmeti hefur hækkað um tæp 50% á árunum 2002-2007 og er einn þeirra þátta 

sem tilgreindur er, sem valdur að þessum verðhækkunum áföll í framleiðslu. Þar eru 

sérstaklega tilgreind „öfgakennd veðurfarsleg atvik“ (extreme weather events) s.s. 

þurrkar og flóð sem skóku helstu kornframleiðsluríki heims frá 2005-2007. Á þessu 

tímabili dróst kornframleiðsla á heimsvísu saman um 3,6% árið 2005 og 6,9% árið 
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2006 og hafði því umtalsverð áhrif á birgðastöðu kornmetis. Í kjölfarið varð mönnum 

ljóst hve víðtæk áhrif loftslagsbreytingar geta haft á fæðuöryggi heimsins (FAO, 

2008, bls.10).   

2.2.4. Átök og Stríð 

Þó svo að Íslendingum standi ekki mikil ógn af innrásum eins og staðan er í dag er 

ekki hægt að líta framhjá því að styrjaldir hafa orðið um allan heim og eru 

hernaðarátök enn daglegt brauð víða um heim. Slík átök, nái þau ákveðnu stigi, geta 

haft víðtækar afleiðingar um allan heim líkt og heimsstyrjaldir 20. aldar báru vott um. 

Því er ekki hægt að líta framhjá styrjöldum sem ógn við fæðuöryggi Íslendinga þar 

sem þær gætu haft áhrif á milliríkjaviðskipti, öryggi siglinga og framboð matvæla. 

Bæði Norðmenn og Svíar hafa frá tímum heimsstyrjaldarinnar síðari verið meðvitaðir 

um mikilvægi fæðuöryggis vegna hungursneyða sem skóku þjóðir þeirra þá. Í 

samræmi við þær áherslur hafa þjóðirnar gert áætlanir og ráðstafanir til að tryggja 

fæðuöryggi á neyðartímum (Utanríkisráðuneytið, 2009, bls.108-109). Svíar hafa til 

dæmis skilgreint fæðuöryggi sem eitt af 20 sviðum almannavarna og miðar áætlun 

þeirra að því að komi til neyðarástands sé mögulegt að viðhalda framboði matvæla og 

vatns. Til að tryggja það hafa þeir komið á samstarfi milli ríkis og matvælafyrirtækja 

ásamt því að halda birgðir matvæla og aðfaga (The 1995/96-2000 plan for the food 

security function in Sweden, e.d.). Í seinni heimstyrjöldinni glímdu fleiri þjóðir við 

hungursneyðir, t.d. Hollendingar en talið er að um 18.000 hafi látist í vesturhluta 

landsins á árunum 1944-1945 (Henri, A. 1998, bls. 304-305). Sé litið til Íslands þarf 

að leita lengra aftur til að finna dæmi um hungursneyð af völdum stríða eða aftur til 

fyrsta áratugar 19. aldar. Þá réðust Englendingar inn í Danmörku sem varð til þess að 

engin kaupskip komu með vistir til Íslands í meira en 2 ár. Í endurminningum Gyðu 

Thorlacius frá 1801-1815 segir m.a. um tímann sem engin voru kaupskipin; „Óttinn 

við hungrið og þessi hræðilegu eftirköst hafði...gagntekið og bugað hugi allra“ (Gyða 

Thorlacius, 1947, bls. 59).   

Í dag er svæðið, þar sem flestir glíma við hungursneyð, í Afríku sunnan 

Sahara. Í fyrrnefndri skýrslu IFPRI  þar sem gerð er grein fyrir hungurstuðli ríkja 

heimsins (Global Hunger Index, GHI)  kemur fram að ein helsta orsök fátæktar og 

hungursneyðar í þeim löndum sem hafa hæstan hungurstuðul eru stríð og illvígar 

deilur (Klaus von Grebmer o.fl., 2008, bls. 14). Hvað fæðuöryggi Íslendinga varðar 

eru allir ofangreindir þættir áhættuþættir sem takmarkað geta fæðuöryggi Íslendinga 



 

   14 

vegna þess hve háðir þeir eru innflutningi, bæði á matvælum og aðföngum til 

framleiðslu matvæla.    

2.2.5. Þjóð háð innflutningi 

Af þeim áhættuþáttum er varða fæðuöryggi, sem tilgreindir hafa verið hér fyrir ofan, 

eiga flestir það sameiginlegt að hafa neikvæð áhrif á Ísland vegna þess hve háð landið 

er innflutningi, þegar kemur að matvælum. Kreppur á fjármálamörkuðum, hækkandi 

heimsverð á matvælum og stríðsrekstur gætu haft gríðarleg áhrif á fæðuöryggi okkar 

þar sem að þau hafa áhrif á innflutning. Samkvæmt FAO er talið að 

framleiðslukostnaður á matvælum muni hækka á heimsvísu vegna hækkandi 

áburðarverðs og vegna aukins kostnaðar við flutninga vegna hækkandi 

eldsneytisverðs (FAO, 2008, bls. 11). Sé litið til þeirra landa sem hvað mest hafa reitt 

sig á innflutning matvæla síðustu áratugi eru ríki innan Afríku þar fremst í flokki. Í 

Afríku er flutt inn meira af matvælum en framleitt er á meðan 60% fólksins vinnur við 

landbúnað. Þar hafa lönd minnkað hefðbundinn landbúnað til að rækta söluafurðir og 

ætlað síðan að treysta á útflutningstekjur til kaupa á innfluttum matvælum. Þegar verð 

söluafurða þeirra hefur lækkað og matvælaverð hækkað hefur það haft hrikalegar 

afleiðingar í för með sér (Anver Versi, 2006, bls. 3). Af því má draga þá ályktun að 

mikilvægt er að viðhalda landbúnaði sem brauðfætt getur þjóðina og á það ekki síst á 

við Ísland sem treystir mikið á útflutning sjávarafurða og er sérlega viðkvæmt vegna 

landfræðilegrar einangrunar sinnar.   

Verðhækkanir á áburði hafa verið mjög miklar síðustu ár og er það m.a. rakið 

til aukinnar eftirspurnar til ræktunar lífræns eldsneytis. Samkvæmt grein sem gefin 

var út af samtökunum An International Center for Soil Fertility and Agricultural 

Development (IFDC) í febrúar 2008, hækkaði heimsmarkaðsverð á áburði um 200% 

árið 2007 (IFDC, 2008, bls. 1). Á sama tíma fóru Bændasamtök Íslands yfir stöðuna 

hér á landi og komust að þeirri niðurstöðu að hækkunin milli 2007 og 2008 myndi 

nema að lágmarki 1-1,2 miljörðum fyrir landbúnaðinn í heild sinni (Erna Bjarnadóttir, 

2008). Það er því síður en svo óhugsandi að verðhækkanir og óstöðugur gjaldmiðill 

geti haft áhrif á getu Íslendinga til innflutnings á grænmeti og aðföngum, 

nauðsynlegum til að viðhalda framleiðslu í þeirri mynd sem hún er í dag.  

Íslenskur landbúnaður er mjög háður aðföngum við framleiðslu sína hvrnig 

sem á hann er litið. Íslenskur sjávarútvegur er, eins og aðrar greinar, háður 

innflutningi á eldsneyti, svína- og alífuglarækt háð innflutningi á fóðri og 
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grænmetisframleiðsla ásamt búfjárrækt háð innflutningi á áburði. Það er því augljóst 

að rof í innflutningi aðfanga gæti haft umtalsverðar afleiðingar fyrir 

matvælaframleiðslu þjóðarinnar og þar með fæðuöryggi (Utanríkisráðuneytið, 2009, 

bls. 108-109). Þrátt fyrir að alþjóðaviðskipti hafi á umliðnum árum viðhaldið 

fæðuöryggi Íslendinga er ýmislegt í þeim hildarleik sem nú ríður yfir efnahagskerfi 

heimsins sem bendir til þess að alþjóðaviðskipi verði jafn hviklynd og loftslag 

heimsins á næstu árum. Því er nauðsynlegt að leita leiða til að tryggja fæðuöryggi 

með innlendri framleiðslu; en eins og sagði í inngangi er svo komið í dag að innlend 

framleiðsla á fiski, mjólkurvörum og kjöti svo gott sem annar innlendri eftirspurn og 

verður því lögð hér sérstök áhersla á grænmetisrækt og hvar við stöndum varðandi 

fæðuöryggi þegar að henni kemur. 

 

3. Grænmeti á Íslandi 

Vegna legu landsins og náttúrulegra skilyrða til ræktunar var grænmeti fyrirferðalítið í 

mataræði Íslendinga fyrr á öldum. Íslenskur landbúnaður reiddi sig mestmegnis á búfé 

og lítið var um matjurtargarða allt fram á upphaf 19. aldar. Fyrir þann tíma voru þó 

tilraunir gerðar til að vekja áhuga Íslendinga á matjurtarækt og sendi Friðrik V 

konungur boð til Íslands árið 1754 þess efnis að íslenskir bændur ættu að reyna að 

útbúa kálgarða og rækta þar matjurtir. Þrátt fyrir það fór matjurtargörðum ekki að 

fjölga fyrr en rúmri hálfri öld síðar eða á tímum Napóleón-styrjalda þegar 

Englendingar réðust inn í Danmörku. Þá fækkaði kaupskipum, innflutningur dróst 

verulega saman og hvatti það menn enn frekar til að rækta landið til að lifa af, þó að 

það hafi einnig orsakað erfiðleika í matjurtaræktun t.d. vegna skorts á fræjum (Gyða 

Thorlacius, 1947, bls. 39). 

Samkvæmt Hagskinnu, þar sem finna má sögulegar hagtölur um Ísland, varð á 

þessum fyrstu árum 19. aldar mikil aukning í fjölda matjurtargarða sem voru 270 

talsins árið 1801 en voru orðnir 1194 árið 1810. Á næstu 7 árum þrefaldaðist síðan 

fjöldi matjurtargarða og voru þeir þá orðnir 3466. Þessi þróun hélt síðan áfram þar til 

um miðbik aldarinnar þegar tímabundnu hámarki var náð árið 1858 matjurtargarðar 

voru orðnir 7442 og þöktu 154 hektara lands. Þá virðist umfang matjurtargarða hafa 

minnkað eða staðnað til loka 19. aldar þegar mikil aukning átti sér stað á ný. Þannig 

voru matjurtargarðar á 249ha árið 1900 og orðnir 452ha árið 1920 (Guðmundur 

Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997, bls. 264-266). Eins og sjá má á þessum 

tölum um umfang matjurtargarða byrjaði grænmetisneysla að aukast á síðasta áratug 
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19. aldar og hélt sú þróun áfram alla 20. öldina og allt fram til dagsins í dag. Stuttu 

eftir að matjurtargarðar fóru almennilega að festa sig í sessi hófst bylting í garðyrkju 

sem enn sér ekki fyrir endann á, er menn fóru að beisla varmaorku jarðar til að rækta í 

upphituðum gróðurhúsum.  

 

3.1. Innreið ylræktar 

Eftir mikla aukningu í heimilisgarðarækt og aukinn innflutning á grænmeti, ávöxtum 

og blómum á fyrstu árum 20. aldar voru fyrstu gróðurhús landsins sem hituð voru 

með jarðvatni reist að Reykjum í Mosfellssveit árið 1924. Var þar með lagður 

grundvöllur að garðyrkju sem sérstakri atvinnugrein í landinu, en áður hafði hún 

aðeins verið aukabúgrein sem bundin var við sumur og haust (Haraldur Sigurðsson, 

1995, bls. 45). Þar með var einnig lagður grunnur að einni elstu og mikilvægustu 

tegund nýtingar jarðhita, að húshitun undanskilinni. Fyrir þann tíma mun þó hafa 

verið ræktað í náttúrulega heitum görðum, en byltingin sem fólst í ræktun innandyra í 

upphituðu rými var ótvíræð. Framleiðsla tók strax mikinn kipp og jókst t.d. 

framleiðsla og neysla tómata gríðarlega frá 1925 – 1937. Í upphafi tímabilsins var 

samanlögð framleiðsla og innflutningur aðeins 679 kg. Árið 1933 náði innflutningur 

hámarki í rúmum 9 tonnum en voru þá framleidd um 7 tonn eða samanlagt rúm 16 

tonn. Eftir það tók innlend framleiðsla tómata mikinn kipp og nam 25 tonnum 1937 

og var komin upp í 68 tonn 1939, en frá árinu 1938 hafði innflutningur lagst algerlega 

af (Haraldur Sigurðsson, 1995, bls.158). Á stríðsárunum og á árunum eftir stríð varð 

mikil uppbygging á garðyrkjustöðvum í Hveragerði og uppsveitum Árnessýslu sem 

sést glögglega þegar tölur um flatarmál gróðurhúsa landsins er skoðað á tímabilinu. 

Árið 1942 voru gróðurhús landsins 37.818 m
2 

en voru orðin 67.634 m
2 

árið 1950 

(Haraldur Sigurðsson, 1995, bls. 196). 

 Þessi stækkun gróðurhúsanna hélt síðan áfram langt fram eftir 20. öldinni og 

náði hámarki í tæplega 200.000 m
2
 í lok aldarinnar. Heildarflatarmál gróðurhúsa hefur 

þó minnkað á undanförnum árum en nú er áætlað að það sé um 175.000 m
2
. Helstu 

ástæður þessara minnkunar er að finna í aukinni samkeppni sem leitt hefur af sér 

aukna notkun raflýsingar sem hefur í för með sér lengri ræktunartíma og meiri 

framleiðni á m
2
. Þessi þróun hefur einnig haft þær afleiðingar í för með sé að þörf 

gróðurhúsa fyrir jarðvarma til hitunar hefur minnkað þar sem ljósin gefa einnig frá sér 

varma (Árni Ragnarsson, 2006). Einnig er hægt að leita skýringar á þessari þróun í 
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Aðlögunarsamning um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða milli ríkisstjórnar 

Íslands og Bændasamtaka Íslands/Sambands Garðyrkjubænda, sem undirritaður var í 

mars 2002. Þar er bæði að finna ákvæði um styrki til uppsetningar á ljósabúnaði (3.4.) 

ásamt grein um úreldingu gróðurhúsa, en þar er veitt 30 m.kr. í árlegt framlag í 5 ár til 

úreldingar á gróðurhúsum sem verið höfðu í framleiðslu árin 2001 og 2002 (4. grein) 

(Aðlögunarsamningur, 2002, bls. 3).   

 Ekki eru öll gróðurhús á Íslandi notuð til ræktunar á grænmeti heldur eru þar 

ræktuð skrautblóm, kryddjurtir o.fl. Hlutfallsleg skipting eftir afurðum var á þá leið 

árið 2003 að í meira en 50% gróðurhúsa var ræktað grænmeti, 28% voru ræktuð blóm, 

6% voru pottaplöntur og í 10% voru notuð undir ræktun græðlinga til skógræktar 

(Björn Gunnlaugsson, Magnús A. Ágústsson og Sveinn Aðalsteinsson, 2003, bls. 20). 

Mynd 2. Þróun á skiptingu ræktunar í gróðurhúsum frá 1990-2007 (Magnús Á. Ágústsson, 2008, 

bls. 3) 

Eins og sjá má á mynd 2 hefur hlutfall grænmetis aukist þó nokkuð á undanförnum 

árum vegna minnkandi fermetrafjölda sem notaður er til blómaræktunar. Einnig má 

þar sjá að fermetrafjöldi til ræktunar grænmetis hefur minnkað umtalsvert síðustu ár 

og má rekja það til aukinnar raflýsingar gróðurhúsa sem aukið hefur framleiðni á 

hvern fermetra. Notkun raflýsingar við garðyrkju hefur stóraukist á síðustu árum en 

árið 2003 var svo komið að 35% svæðis fyrir grænmetisrækt notaðist við raflýsingu 

en til samanburðar þá nýttu 96% blómabænda raflýsingu við ræktun sína (Björn 

Gunnlaugsson o.fl., 2003, bls. 21). Séu ofangreindar upplýsingar hafðar í huga með 

tilliti til fæðuöryggis gæti liður í neyðaráætlun vegna ógnar við fæðuöryggi Íslendinga 
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verið, að nýta hluta þeirra gróðurhúsa sem rækta söluafurðir eins og blóm, til ræktunar 

grænmetis. 

    

Mynd 3. Árleg raforkunotkun í GWst til lýsingar gróðurhúsa (rauntölur og áætlanir) 

(Bændasamtök Íslands, 2009, bls. 2) 

Árið 2003 var árleg raforkunotkun til lýsingar gróðurhúsa 40 GWst en var orðin 

62,1Wt árið 2008 (Bændasamtök Íslands, 2009, bls. 3). Ekki voru aðgengilegar nýrri 

tölur um hlutfall grænmetisframleiðenda sem nú notast við raflýsingu, en í ljósi þess 

hve hátt hlutfall blómaræktenda hafði þegar raflýsingu árið 2003 má ætla sú mikla 

aukning sem sést á mynd 3 hafi fyrst og fremst átt sér stað innan raða ræktenda 

grænmetis. Þessi mikla aukning á raflýsingu í gróðurhúsum hefur stóraukið afköst á 

hvern fermetra ásamt því að lengja mögulegan ræktunartíma. Nú eru ýmsar tegundir 

grænmetis ræktaðar með aðstoð raflýsingar og hefur það haft miklar breytingar í för 

með sér. Þegar ræktun á gúrkum og tómötum er skoðuð kemur í ljós að frá 1990 hefur 

flatarmál ræktunar aðeins aukist lítillega en afköstin hafa meira en tvöfaldast sé litið á 

framleiðslu árið 2007 (Bændasamtök Íslands, 2009, bls. 2).  
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Mynd 4. Magn og flatarmál, tómatar og gúrkur, þróun frá 1990-2007 (Bændasamtök Íslands, 

2009, bls. 2) 

Sömu þróun er einnig hægt að greina þegar aðrar tegundir sem ræktaðar er í 

gróðurhúsum eru skoðaðar t.d. paprika. Framleiðsla á papriku stóð nánast í stað frá 

2002-2007 á meðan flatarmál sem notað var til ræktunarinnar hefur minnkað um 

tæplega þriðjung (Bændasamtök Íslands, 2009, bls. 1). Það er því ljóst að kostir 

ræktunar með raflýsingu eru ótvíræðir vegna aukinnar framleiðni miðað við flatarmál 

og lengri tíma ræktunar. Afkastamikil ylrækt er því ein af forsendum þess að 

Íslendingar geti búið við öruggan aðgang að fjölbreyttum matvælum enda byggir 

ylræktin á nýtingu endurnýjanlegra orkulinda landsins. Hinsvegar er ekki hægt að 

neita því að ylrækt byggir á viðamiklum innflutningi á bæði áburði og öðrum vörum 

til dæmis tengdum húsakosti og ljósabúnaði. Með fæðuöryggi í huga væri því best að 

koma á innlendri framleiðslu á sem flestu sem tengist gróðurhúsum sem nú er innflutt 

og nýta eftir fremsta megni innlent hráefni við framleiðsluna. En ljóst er að 

framtíðaruppbygging grænmetisræktar í Íslandi mun grundvallast á aukningu raflýstra 

gróðurhúsa og jafnari ræktun allan ársins hring. Aðeins þannig getur innlend 

framleiðsla keppt við innflutning og tryggt öruggt framboð af fjölbreyttri fæðu allt 

árið. 

 

3.2. Innflutningur grænmetis 

Innflutningur á grænmeti á sér þó nokkra sögu á Íslandi og hefur átt í tvíbentu 

sambandi við innlenda framleiðslu frá því snemma á 20. öld. Það var til dæmis vegna 

innflutnings á grænmeti, ávöxtum og blómum að markaðir höfðu þegar skapast í 

Reykjavík og stærri kaupstöðum fyrir gróðurhúsaafurðir á 3. og 4. áratug 20. aldar 
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þegar ylrækt var að stíga sín fyrstu skref í landinu. Um miðjan 4. áratuginn var tekin 

upp sú kreppuráðstöfun að takmarka innflutning og hélst hún við lýði í um 15 ár.  Það 

var því uppúr 1950 að innflutningur tók að aukast að loknu tímabili haftastefnu. Árið 

1956 markaði Framleiðsluráð landbúnaðarins skýra stefnu varðandi innflutning sem 

kvað á um að grænmeti yrði ekki flutt inn nema þegar innanlandsframleiðsla annar 

ekki eftirspurn (Haraldur Sigurðsson, 1995, bls. 243-245). Samkvæmt Skúla Snæland 

sem tók saman 50 ára sögu Sambands garðyrkjubænda árið 2005 hófst innflutningur 

fyrir alvöru upp úr 1970. Þá segir hann sölu innlends grænmetis einnig hafa aukist 

samhliða innflutningi, en hann takmarkaðist við þann tíma sem innlend framleiðsla 

var ekki á markaði (Skúli Snæland, 2005).  

 Slíkur háttur var hafður á, að mestu fram til ársins 2002, þegar skrifað var 

undir aðlögunarsamning um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða. Fyrsta 

ákvæði fyrstu greinar samningsins snýr að tollum og er eftirfarandi; „Verðtollur, 30% 

verði felldur niður af öllum grænmetistegundum, sveppum og kartöflum sem eru hér á 

markaði“. Samkvæmt aðlögunarsamningi eru þó enn lagður á magntollur, en með 

þeim fyrirvara að hann veiti ekki umframvernd sem leitt geti til tímabundinna 

verðhækkana og að komi til fákeppni á framleiðslumarkaði sé magntollur ákveðinn 

þannig að „...hann skapi sanngjarnt verðlagsaðhald og möguleika á samkeppni“ 

(Aðlögunarsamningur, 2002, bls. 1). Þetta fyrirkomulag hélst til ársins 2007 þegar 

tollasamkomulag við ESB tók gildi. Það kveður á um að fyrrnefnd niðurfelling 

verðtolla á aðeins við lönd innan ESB og var því lagður tollur á grænmeti frá þriðju 

löndunum þ.e. löndum utan ESB sem Ísland er ekki með fríverslunarsamninga við 

(Bændasamtök Íslands, 2007). Besta leiðin til að átta sig á umfangi innflutnings er að 

skoða hann í samanburði við innlenda framleiðslu. 

 Á haustfundi garðyrkjunnar 2007 gerði Magnús Á. Ágústsson 

garðyrkjuráðunautur Bændasamtakanna grein fyrir stöðunni á grænmetismarkaðnum. 

Eins og sjá má á mynd 5 jókst hlutfall innlendrar framleiðslu miðað við innflutning 

mest í tómötum en einnig í gúrkum og salati frá 2004 til 2006. Hlutfall innlendra 

sveppa lækkaði lítið eitt en paprika stóð nánast í stað (Magnús Á. Ágústsson, 2007, 

bls. 15). 
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Mynd 5. hlutfall innlendrar og innfluttrar framleiðslu valinna afurða 2004 og 2006 (Magnús Á. 

Ágústsson, 2007, bls. 15) 

Ljóst er að mestir vaxtamöguleikar íslenskrar grænmetisræktar samkvæmt 

mynd 5 eru í ræktun á papriku og salati en góð reynsla er af slíkri ræktun og markaður 

augljóslega fyrir hendi. Framleiðsla á tómötum, gúrkum og sveppum er greinilega 

orðin mjög rótgróin og nálægt því að anna innlendri eftirspurn sem veit á gott fyrir 

fæðuöryggi þjóðarinnar.  En margar fleiri tegundir eru ræktaðar hér á landi og því 

nauðsynlegt að auka framleiðslu á fleiru en bara papriku og salati, viljum við búa 

öruggan aðgang að fjölbreyttum matvælum. 
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Mynd 6. Hlutfall innlendrar og innfluttrar framleiðslu valinna afurða 2004 og 2006 (Magnús Á. 

Ágústsson, 2007, bls. 16)  

Eins og mynd 6 sýnir er innlend framleiðsla á  kartöflum einnig nálægt því að anna 

innlendri eftirspurn. Eftirspurn eftir hinum ýmsu káltegundum virðist hinsvegar vera 

vel umfram innlenda framleiðslugetu og því möguleikar á að auka framleiðsluna þar 

með vissu um nokkuð öruggan markað. Grundvöllur allrar aukinnar framleiðslu er  

fjölgun gróðurhúsa sem nýta sér raflýsingu til heils árs ræktunar auk þess sem það 

myndi tryggja fjölbreyttari framleiðslu allan ársins hring, ef á fæðuöryggi þjóðarinnar 

reyndi. Sé skoðaður innflutningur á tómötum eftir mánuðum ársins kemur í ljós að 

innflutningur tvöfaldast eftir sumarmánuðina og er hvað mestur yfir vetrarmánuðina.  

Mynd 7. Innfluttir tómatar eftir mánuðum 2006-2007 (Magnús Á Ágústsson, 2008, bls. 19) 
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Eins og mynd 7 sýnir má ætla að markaður sé fyrir aukna framleiðslu tómata með 

raflýsingu sem myndi einnig skila sér í auknu fæðuöryggi fyrir Íslendinga með því að 

bjóða upp á nægilegt magn tómata yfir vetrarmánuðina. Eins og markaðir með tómata, 

gúrkur, sveppi og kartöflur sýna, er mögulegt að rækta hér á landi megnið af því 

grænmeti sem eftirspurn er eftir. Til að tryggja fæðuöryggi er því nauðsynlegt að auka 

framleiðslu þeirra afurða sem nú er flutt hvað mest inn af, ásamt því að auka til muna 

heilsársræktun með tilstuðlan raflýsingar. Ekki er aðeins nauðsynlegt að líta á umfang 

innflutnings í samanburði við innlenda framleiðslu því einnig er nauðsynlegt að líta á 

heildarinnflutning og kostnað við hann til að átta sig á eðli markaðarins.  

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru árið 2007 flutt inn 11.322 tonn af grænmeti 

og var CIF kostnaður þess innflutnings 1753 m.kr. Árið 2008 hafði innflutningur 

heldur dregist saman og var orðinn 10.429 tonn en CIF kostnaður hafði þó hækkað og 

var 2064 m.kr. Þegar reiknaður er CIF kostnaður á hvert tonn af grænmeti kemur í 

ljós að kostnaður hækkar úr 154.831 upp í 197.910 kr. tonnið milli 2007 og 2008 

(Hagstofa Íslands, 2009). Ljóst er að hluta þessarar hækkunar má rekja til fyrrnefndra 

tolla á innflutning frá löndum utan ESB en einnig hækkandi matvælaverðs og 

lækkandi gengis krónunnar. Hafa verður í huga að fyrrnefndar tölur eru að mestu 

tilkomnar fyrir hrun íslensks efnahagslífs í október 2008 en áhrif þess á 

innflutningskostnað hafa verið umtalsverð. Til að reyna að átta sig á áhrifum hrunsins 

er hægt að líta á gögn fyrir janúar 2009 sem voru nýjustu aðgengilegu tölurnar þegar 

þetta var skrifað. Þá var innflutningur 689 tonn og CIF kostnaður 164 m.kr. sem þýðir 

að hvert tonn af grænmeti hafði hækkað í 238.026 kr. eða um 53,7% hækkun frá 

meðalverði ársins 2007 (Hagstofa Íslands, 2009).  

Ljóst er að kostnaður við innflutning á grænmeti er að aukast og er ólíklegt í 

ljósi þeirra alþjóðlegu efnahagskreppu sem nú dynur yfir að breyting verði á því á 

komandi árum. Þróun í átt að sjálfbærni hvað varðar ræktun á grænmeti er því ekki 

aðeins mikilvæg í ljósi þýðingar hennar fyrir fæðuöryggi heldur einnig til að spara 

gjaldeyri. Þá myndar uppbygging á innviðum til aukinnar grænmetisræktunar, 

tímabundna þörf á vinnuafli en ræktun og vinnsla grænmetis skapar störf til 

frambúðar. Líkt og var raunin þegar ylrækt var að stíga sín fyrstu skref fyrir rúmum 

80 árum síðan, hefur innflutningur skapað eftirspurn hér á landi eftir 

gróðurhúsaafurðum sem innlend framleiðsla getur nýtt sér. Óhagkvæmni innflutnings 

er ekki eini hvatinn til að auka hlutdeild innlendrar framleiðslu, eins og staðan er í dag 
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virðist sem heildarneysla grænmetis geti enn aukist umtalsvert sé miðað við markmið 

Lýðheilsustöðvar og þróun neyslunnar síðustu ár skoðuð.   

 

3.3. Grænmeti og lýðheilsa  

Það hefur lengi verið vitað að neysla grænmetis er heilsusamlegur og nauðsynlegur 

hluti af mataræði hvers einstaklings. Sýnt hefur verið fram á að neysla á grænmeti og 

ávöxtum dregur úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum og krabbameini, þeim 

sjúkdómum sem valda hvað flestum dauðsföllum í dag (Gillman, 1996, bls. 765; 

Laufey Steingrímsdóttir, 1995, bls. 11; Ólafur Reykdal, 2005, bls. 1). Í skýrslu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá árinu 2002 er lítil grænmetis- og 

ávaxtaneysla sett í sjöunda sæti yfir helstu áhættuþætti ótímabærra dauðsfalla. Í 

skýrslunni kemur einnig fram að rekja mátti 2,7 milljónir  dauðsfalla á ári til lítillar 

neyslu grænmetis- og ávaxta (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2002, bls. 60-61 og 

162).     

Undir þetta er tekið í bæklingi sem gefin var út af Lýðheilsustöð árið 2006 

sem ber heitið Ráðleggingar um mataræði og næringarefni. Þar segir ennfremur:  

Hollusta ávaxta og grænmetis er meðal annars fólgin í ríkulegu 

magni þeirra af trefjum, fólasíni, kalíum, magnesíum, 

andoxunarefnum eins og C- og E-vítamínum, karótenóíðum og 

flavenóíðum og fleiri lífvirkum efnum, eins og plöntuestrógenum 

og öðrum plöntuefnum. Öll þessi efni eru talin eiga þátt í 

verndandi áhrifum þessara matvara gegn sjúkdómum....Áhrifin 

virðast meiri eftir því sem meira er borðað af mismunandi 

tegundum ávaxta og grænmetis en einstök efni í töfluformi veita 

ekki sömu áhrif (Lýðheilsustöð, 2006, bls. 7). 

Gildi þess að búa við fjölbreytt og heilnæmt mataræði er því óvírætt og ber að tryggja 

að slíkt mataræði standi til boða sé fæðuöryggi þjóðarinnar ógnað. Til að tryggja 

framboð af grænmeti verður að auka framleiðsluna sem nemur neyslu á grænmeti í 

landinu. 

Síðustu ár hefur það verið í höndum Lýðheilsustöðvar að auka vitund fólks um 

mikilvægi þess að neyta reglulega grænmetis og í meira magni en áður. Eitt þeirra 

tækja sem þeir nota til að áætla neyslu ákveðinna fæðutegunda er að reikna út 

fæðuframboð. Fæðuframboð er reiknað í kg á íbúa á ári samkvæmt jöfnunni: 

„fæðuframboð = framleiðsla + innflutningur – útflutningur – önnur not (t.d. 

dýrafóður)“ (Lýðheilsustöð, 2007).  
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Mynd 8. Framboð grænmetis á Íslandi (Fæðuframboð á Íslandi, 2007) 

Eins og sést glögglega á mynd 8 jókst framboð grænmetis jafnt og þétt frá 

1960 og hefur síðan aukist enn meira frá aldamótum. Hafa verður í huga að þetta eru 

ekki upplýsingar um neyslu þar sem ekki er tekið „...tillit til rýrnunar sem verður við 

framleiðslu, á lagerum, í verslunum og á heimilum“ (Lýðheilsustöð, 2007). Þrátt fyrir 

það er fæðuframboð besti mælikvarðinn sem í boði er um þróun í neyslu grænmetis 

og er ljóst að hún er að aukast mikið.  

Þrátt fyrir mikla aukningu í fæðuframboði eigum við enn, að mati 

Lýðheilsustöðvar, langt í land með að neyta þess magns grænmetis og ávaxta sem 

æskilegt væri. Árið 2002 var gerð samanburðarrannsókn á neyslu grófra brauða, fisks, 

ávaxta og grænmetis á Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum. Íslenski hluti 

rannsóknarinnar leiddi í ljós að ýmsir hópar voru atkvæðameiri í grænmetisneyslu, t.d. 

konur, tekjuhærri einstaklingar, íbúar höfuðborgarsvæðisins og fólk á miðjum aldri. 

Það er því ljóst að hægt er að miða fræðslu um mikilvægi grænmetis sem hluta af 

mataræði að ákveðnum hópum, t.d. börnum, ef auka á neysluna. Varðandi samanburð 

við aðrar þjóðir segir á vef Lýðheilsustöðvar; „Þessar niðurstöður sýna að enn erum 

við eftirbátar annarra Norðurlandaþjóða í grænmetis- og ávaxtaneyslu…“ 

(Lýðheilsstöð, 2003). 

Það hefur lengi verið markmið að fá Íslendinga til neyta minnst 5 skammta af 

ávöxtum og grænmeti á dag, eða sem nemur 500 g (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2000). 

Sé gert ráð fyrir því að helmingur þess ráðlagða dagskammts væri grænmeti eða 250 g 

væru það 91,25 kg á ári á mann. Miðað við þau 66 kg sem í boði voru á mann árið 

2007, skv. fæðuframboði, er rúm fyrir aukaframleiðslu um rúm 25 kg. á mann á ári ef 
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markmið Lýðheilsustöðvar eiga að nást. Í raun mætti ætla að hægt væri að auka 

framleiðsluna enn frekar í ljósi þess að rýrnun er ekki talin til þeirra 66 kg sem í boði 

voru árið 2007. Þó ber að hafa í huga að hámarki mun að sjálfsögðu verða náð á 

einhverjum tímapunkti og því er ekki hægt að búast við endalausri aukningu í 

eftirspurn. Sé hugað að fæðuöryggi þjóðarinnar væri æskilegt að þessari aukningu í 

eftirspurn, sem áætla má miðað við markmið Lýðheilsustöðvar og þróun undanfarinna 

áratuga, yrði mætt með aukinni framleiðslu innanlands frekar en með auknum 

innflutningi. Best væri að leitast við að hafa þá framleiðslu eins sjálfbæra og hægt 

væri til að tryggja að hún væri sem minnst háð innflutningi og myndi þannig vera 

betur til þess fallin að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar.  

 

3.4. Staða grænmetisframleiðslu í dag  

Hvað fæðuöryggi Íslendinga með tilliti til ræktunar grænmetis varðar er staðan mjög 

misjöfn eftir afurðum og árstímum. Sumarið er að sjálfsögðu meginræktunartíminn en 

heilsársræktun með tilstuðlan raflýsingar er óðum að sækja í sig veðrið og verða 

hagkvæmari kostur bæði vegna hækkandi innflutningsverðs og vegna aðgerða sem 

tilgreindar eru í aðlögunarsamningnum og miða að því að auka hlutfall raflýsingar. 

Nokkrar afurðir, tómatar, gúrkur, sveppir og kartöflur nánast anna innlendri eftirspurn 

en aðrar afurðir eiga lengra í land. Það er því brýnt að auka framleiðslu á þeim 

afurðum til að mæta eftirspurn og tryggja fæðuöryggi.   

Eitt af því sem gera mætti til að tryggja fæðuöryggi sem mest væri að 

takmarka eins og auðið er þörf garðyrkju fyrir innfluttan áburð í framleiðslu sinni. 

Þetta væri t.d. hægt að gera með því að hafa ríkismiðaðar aðgerðir til stuðnings 

sjálfbærri og lífrænni ræktun, eins og gert hefur verið innan Evrópusambandsins, en 

slík ræktun felur meðal annars í sér að takmarka notkun á tilbúnum áburði (Skutull, 

2008). Einnig væri hægt að endurvekja áburðarframleiðslu hér á landi og nota til þess 

innlend hráefni að því marki sem mögulegt er; t.d. með vinnslu köfnunarefnisáburðar 

sem framleiddur er „...með rafgreiningu vatns í vetni (H2) og með hreinsun 

köfnunarefnis (N2) úr andrúmsloftinu í sérstöku ferli“ (Jón Bjarnason o.fl., e.d., bls. 1) 

 Það sem mest áhrif hefur haft á garðyrkju á Íslandi síðustu ár er án efa 

fyrrnefndur Aðlögunarsamningur um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða 

sem undirritaður var af fulltrúum framleiðenda og ríkisstjórnarinnar árið 2002 og 

gildir hann til loka árs 2011. Eins og áður segir innheldur hann meðal annars ákvæði 
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um niðurfellingu tolla á innflutning, úreldingu gróðurhúsa og styrki til kaupa á 

ljósabúnaði. Í samningnum er einnig að finna greinar sem lúta að beingreiðslum til 

framleiðenda, niðurgreiðslu á rafmagni, um framlög til kynninga-, rannsókna-, 

þróunar- og endurmenntunarverkefna og verðlagseftirlit. (Aðlögunarsamningur, 2002, 

bls. 1-4) 

Eins og áður hefur komið fram hafa áhrif samningsins verið þau að betri 

nýting er nú á gróðurhúsum landsins sem hefur fækkað meðan framleiðslan hefur 

aukist þar sem raflýsingu hefur vaxið fiskur um hrygg. Árið 2005 voru gerðar 

breytingar á lögum um raforku og í kjölfarið gerði Samband garðyrkjubænda (SG) 

samningu við ríkið um 95% niðurgreiðslu á kostnaði við dreifingu rafmagns. Í kjölfar 

hruns efnahagskerfis landsins var hinsvegar boðaður niðurskurður á beingreiðslum og 

niðurgreiðslum á rafmagni. Í ályktun sinni varðandi þær boðuðu aðgerðir sagði stjórn 

SG að hún teldi þær ógna afkomu garðyrkjubænda þar sem þær myndu hækka 

rafmagnskostnað þeirra um 25% og sú hækkun myndi bætast við skerðing 

beingreiðslna til framleiðenda tómata, gúrku og papriku sem þegar hafði skert tekjur 

þeirra um 2-3% (Samband garðyrkjubænda, 2009). Með því að ógna afkomu 

garðyrkjubænda eru aðgerðir þessar til þess fallnar að grafa undan fæðuöryggi 

þjóðarinnar.  

 Í kjölfar aðlögunarsamningsins hefur mikil samþjöppun átt sér stað í þá veru 

að færri garðyrkjubýli sjá nú um framleiðsluna og hefur hvert þeirra yfir fleiri 

fermetrum að ráða. Þá hefur nýting á gróðurhúsum aukist til muna með aukningu 

notkunar rafljósa við ræktun bæði vegna þess að framleiðni á fermetra hefur aukist og 

ræktunartímabilið hefur lengst (Bændasamtök Íslands, 2009, bls. 1). Á meðan innlend 

ræktun hefur aukið hagkvæmni sína hefur staða innflutnings veikst til muna með 

hækkandi kostnaði og óstöðugleika í milliríkjaviðskiptum. Í því ljósi hefur 

fæðuöryggi með tilliti til grænmetisræktunar verið að aukast umtalsvert síðustu ár. En 

til að tryggja öruggan aðgang að fjölbreyttu grænmeti verður að auka framleiðsluna til 

muna á komandi árum á þeim tegundum sem mikið er flutt inn af, samhliða því að 

auka sjálfbærni þeirrar ræktunar sem þegar er fyrir hendi. 

 

3.5. Þróun grænmetisræktunar á næstu árum 

Ljóst er að forsendur, til að treysta alfarið á innflutning til að tryggja fæðuöryggi, hafa 

breyst umtalvert á skömmum tíma. Þar vega þyngst breyttar aðstæður á 
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heimsmörkuðum, hækkandi kornverð, áburðarverð og flutningskostnaður, ótryggt 

ástand íslensks fjármálakerfis og óvissa í matvælaframleiðslu heimsins. Hvað framtíð 

íslenskrar grænmetisræktunar varðar er ýmislegt sem umtalsverð áhrif getur haft á 

framvindu mála. Bæði er þar um að ræða hluti sem hægt er að hafa mikil áhrif á, líkt 

og stefna stjórnvalda varðandi sjálfbæra þróun og tryggingu fæðuöryggis, og einnig  

illviðráðanlegri þróun, líkt og hnattrænar loftslagsbreytingar.  

Haldi þróun á grænmetismarkaði áfram á sömu nótum og verið hefur á síðustu 

áratugum munu neysla og framleiðsla halda áfram að aukast. Ennþá þarf umtalsverða 

aukningu til að lýðheilsumarkmiðum sé náð og sé miðað við það er enn ráðrúm til að 

auka framleiðslu umtalsvert. Hinsvegar verður að hafa í huga að samkeppni við 

innflutning og takmarkaðri fjárráð heimila gætu haft neikvæð áhrif á neyslu innlends 

grænmetis. Sé fæðuöryggi haft að leiðarljósi er þó ljóst að auka verður framleiðslu 

grænmetis umtalsvert með áherslu á sjálfbæra þróun og takmörkun á þörf fyrir innflutt 

aðföng ásamt því að nýta vel þau tækifæri sem hnattrænar loftslagsbreytingar gætu 

haft í för með sér.      

Eins og kom fram í kafla 2.2.3. er talið líklegt að uppskerubrestir á 

hitabeltissvæðum af völdum veðurfyrirbrigða sem rekja má til loftslagsbreytinga 

munu hafa neikvæð áhrif á fæðuöryggi á komandi árum, líkt og var raunin árið 2005 

og 2006 (FAO, 2008, bls.10). Á svæðum utan hitabeltisins eins og Íslandi gæti hlýnun 

jarðar einnig haft jákvæð áhrif á framleiðslugetu og þar af leiðandi á fæðuöryggi. Í riti 

fræðaþings landbúnaðarins árið 2007 er grein sem ber heitið Líkleg þróun veðurfars á 

Íslandi með tilliti til ræktunar. Þar er spáð fyrir um þróun veðurfars á 21. öldinni og 

komist að þeirri niðurstöðu að búast megi við talsverðri fjölgun gráðudaga og „...að 

undir lok aldarinnar muni þeir verða svo margir að bygg nái nær ávallt fullum þroska 

og að í góðu ári geti hveiti einnig orðið fullþroska“ (Haraldur Ólafsson o.fl., 2007, 

bls. 34). 

 Undir þetta er tekið í skýrslu vísindanefndar um loftslagsbreytingar sem unnin 

var fyrir umhverfisráðuneytið árið 2008. Þar segir að meginniðurstaðan um áhrif 

væntanlegra loftslagsbreytinga á íslenskan landbúnað sé að „...þær muni almennt leiða 

til eflingar landbúnaðar“ (Halldór Björnsson o.fl., 2008, bls., 102). Þar segir einnig að 

gangi spár um hlýnandi veðurfar og aukinn styrk CO
2
 í andrúmslofti eftir, muni verða 

uppskeruauki í öllum fóður- og matjurtum sem þegar eru ræktaðar hér ásamt því að 

ræktun nýrra tegunda gæti rutt sé til rúms (Halldór Björnsson o.fl., 2008, bls. 106). 



 

   29 

Því eru einhverjar líkur á að með tilliti til loftslagsbreytinga verði eins manns dauði 

annars brauð. En til að tryggja fæðuöryggi hér á landi verður meðvitað að nýta þau 

tækifæri til aukinnar ræktunar og meiri sjálfbærni, sem kunna að skapast á komandi 

áratugum.  

  Eina leiðin að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar til langframa er með sjálfbærri 

nýtingu auðlinda landsins. Hugtakið sjálfbær þróun á rætur sínar að rekja til níunda 

áratugs seinustu aldar en festist almennilega í sessi árið 1992 á ráðstefnu 

þjóðarleiðtoga í Rio de Janeiro. Fyrsta grunnregla Ríó-yfirlýsingarinnar sem 

undirrituð var í lok ráðstefnunnar hljóðar svo; „Human beings are at the centre of 

concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive 

life in harmony with nature“ (UNEP, 1992). Þannig er velferð manna gerð að 

aðalatriði sjálfbærrar þróunar meðan þeir eru samstiga náttúrunni. Í grein í tímaritinu 

Náttúrufræðingurinn skrifar Þorvarður Árnason umhverfisfræðingur um samspil 

undirstöðuþátta sjálfbærrar þróunar; umhverfis, samfélags og efnahags.  

Á milli allra þessara þátta þurfa að ríkja jákvæð gagnvirk tengsl 

til þess að þróun geti talist sjálfbær. Í hnotskurn má segja að 

efnahagsþátturinn sé drifkraftur breytinga eða vaxtar (þar sem 

við á), umhverfið setji hagrænni starfsemi forsendur og 

takmarkanir (enda byggist sú starfsemi fyrst og fremst á gæðum 

náttúrunnar) en tilgangur þessa alls ákvarðist þó fyrst og fremst 

af samfélagslegum markmiðum. Hagvöxtur sem leiðir til 

ofnýtingar náttúrugæða og/eða mengunar er ekki sjálfbær... 

(Þorvarður Árnason, 2008, bls. 83)  

Sé þetta samspil sjálfbærrar þróunar heimfært yfir á fæðuöryggi í tengslum við aukna 

grænmetisræktun er samfélagslegt markmið það að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar. 

Fyrirséð aukin eftirspurn eftir grænmeti og takmörkun útflutnings, efnahagslegur 

drifkraftur og lífræn ræktun kemur til móts við náttúrulegar takmarkanir, koma í veg 

fyrir ofnýtingu og takmarkar mengun.  

Sjálfbær þróun er þegar á dagskrá hins opinbera og ríkisstjórn Íslands 

samþykkti árið 2002 stefnumörkun um sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi, undir 

heitinu Velferð til framtíðar. Þar er eitt markmiða undir kaflanum Heilbrigt og öruggt 

umhverfi sem snýr að öryggi matvæla. Meðal þeirra hluta sem þar eru tilgreindir er að 

„neytendur geti ávallt treyst því að á boðstólnum séu eingöngu matvæli sem eru 

örugg til neyslu“ (Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 28). Stefnumörkun 

ríkisstjórnarinnar um sjálfbæra þróun gerir hinsvegar aðeins matvælaöryggi skil en 

minnist hvorki á fæðuöryggi né leggur til sjálfbærar leiðir til að tryggja það.  
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Innan landbúnaðar hefur lífræn framleiðsla verið að ryðja sér til rúms sem 

aðferð sem stuðlar að sjálfbærni við framleiðslu afurða og nýtingu auðlinda. Lífræn 

ræktun öðlaðist síðan nýtt mikilvægi eftir hrun íslensku bankanna í október 2008, þá í 

samhengi við fæðuöryggi þjóðarinnar. Í kjölfar þeirra atburða kom í ljós að litlar 

byrgðir af fóðri voru til fyrir ræktun alífugla og svína en engin lífræn framleiðsla 

þeirra afurða er stunduð hér á landi og greinarnar því algerlega háðar innflutningi. Þá 

þegar höfðu margir bændur hugleitt að skipta yfir í lífræna ræktun vegna hækkandi 

verðs á aðföngum. Hinsvegar skortir enn vilja hjá stjórnvöldum til að aðstoða bændur 

við að skipta yfir í lífræna framleiðslu, líkt og gert hefur verið í Evrópu (Skutull, 

2008).  

Ýmsar leiðir eru í boði og verður að kanna til að nýta þær auðlindir sem við 

höfum á sjálfbæran hátt og tryggja þannig fæðuöryggi. T.d. sögðu Björn 

Gunnlaugsson o.fl. á alþjóðaráðstefnu um jarðvarma árið 2003 að ef hægt væri að 

nota jarðvarma fyrst til að framleiða rafmagn og síðan til hitunar gróðurhúsa á 

hagkvæman hátt gæti slíkt aukið samkeppnishæfni íslenskrar grænmetisframleiðslu 

(Björn Gunnlaugsson o.fl., 2003, bls. 23).  Aukning innlendrar framleiðslu er ekki 

aðeins til þess fallin að auka fæðuöryggi þjóðarinnar heldur samræmist hún einnig 

markmiðum um sjálfbæra þróun og umhverfisvernd. Þetta kom bersýnilega fram í 

grein Garðars R. Árnasonar, Íslensk garðyrkja – framtíðarsýn. Þar segir hann:  

Bara tilhugsunin um brennslu mengandi orkugjafa til að flytja 

vöruna langar leiðir erlendis frá, um grænmeti sem geymist von 

úr viti og um grænmeti sem búið er að meðhöndla á óeðlilegan 

hátt er í hrópandi ósamræmi við þá stefnu sem byggir á 

umhverfisvernd og sjálfbærri þróun (Garðar R. Árnason, 2001, 

bls. 214).  

Rökin fyrir því að tryggja sjálfbæra innlenda framleiðslu á grænmeti og matvælum 

eru því af margvíslegum toga. Þar ber hæst tryggt fæðuöryggi Íslendinga sem vegna 

landfræðilegrar stöðu sinnar eru sérstaklega viðkvæmir fyrir áföllum sem áhrif geta 

haft á innflutning. Þar spilar einnig inn í matvælaöryggi því að þegar hefur sýnt sig að 

grænmeti sem framleitt er á Íslandi inniheldur umtalsvert minna af varnarefnum en 

erlend framleiðsla sem í boði er hér á landi (Ingibjörg Jónsdóttir, 2007, bls. 17). 

Stærsta spurningin er að hve miklu leyti stjórnvöld eiga að grípa í taumana til að 

tryggja að Íslendingar búi við fæðuöryggi og hvernig hátta megi slíku inngripi. 
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4. Sáttmáli um fæðuöryggi Íslands 

Hugmyndin að sáttmála um færðuöryggi Íslands á rætur sínar að rekja til ræðu forseta 

Íslands á Búnaðarþingi 2008. Þar líkti hann fæðuöryggi Íslands við útfærslu 

landhelginnar og undirstrikaði mikilvægi þess með tilvísun í þær ógnir sem áhrif geta 

haft á fæðuöryggi Íslendinga (Ólafur Ragnar Grímsson, 2008). Svo virðist sem þessi 

ræða hafi vakið menn til umhugsunar um málið sem síðan öðlaðist aukið mikilvægi 

við hrun íslensks bankakerfisins haustið 2008. Í ljósi þess var fæðuöryggi tekið til 

umræðu á Búnaðarþingi 2009, ári eftir ræðu forsetans (Guðbjörg Jónsdóttir o.fl., 

2009). Í aðdraganda alþingiskosninga í apríl 2009 voru síðan haldnir borgarafundir í 

öllum kjördæmum sem sjónvarpað var beint á Ríkissjónvarpinu og kom fæðuöryggi 

einnig við sögu þar. Á slíkum fundi í NV-kjördæmi, sem haldinn var á Ísafirði, kom 

fram bæði í máli Jóns Bjarnasonar fulltrúa Vinstri grænna og Ásbjarnar Óttarssonar 

fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að mikilvægt væri að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar í 

samstarfi við bændur í landinu (Jón Bjarnason og Ásbjörn Óttarsson, 2009). Því 

virðist sem mikilvægi fæðuöryggis og þær ógnir sem að því steðja hér á landi séu 

búnar að festa sig í sessi bæði meðal bænda og hjá fulltrúum flokka af báðum 

vængjum stjórnmálanna. 

Eitt grundvallaratriði sem sáttmáli um fæðuöryggi gæti komið til leiðar væri 

viðhorfsbreyting þegar kemur stöðu matvæla innan markaðarins. Lengi hefur verið 

deilt um það hvort að ríkja eigi verndastefna eða frjáls viðskipti með matvæli. 

Talsmenn frjálsra viðskipta hafa viljað meina að matvæli ættu að fara í sama flokk 

með öðrum vörum og lúta lögmálum markaðirns í hvívetna. En víða hefur reynsla af 

því verið hörmuleg þar sem framleiðsla matvæla hefur lagst af og treyst hefur verið 

alfarið á innflutning matvæla og útflutning annars varnings. Með því að hafa 

fæðuöryggi að leiðarljósi er hægt að meta inngrip hins opinbera í markaði með 

matvæli á nýjum forsendum. Samkvæmt sáttmála um fæðuöryggi væri það á ábyrgð 

ríkisins að tryggja öruggt fæðuframboð fyrir þjóðina og styrkir til viðhalds 

matvælaframleiðslu því metnir sem tæki til að tryggja fæðuöryggi. Það sem má ekki 

gleymast er að báðar þessar stefnur, verndarstefna og fjáls milliríkjaviðskipti, geta átt 

við á mismunandi tímum og á mismunandi mörkuðum og ýmist verið af hinu góða 

eða af hinu slæma. Matvæli eru hinsvegar ekki alveg eins og annar varningur, þau eru 

lífsnauðsynjar og því á að koma fram við þær sem slíkar en ekki eins og litasjónvörp, 

eins og Bill Clinton fyrrum forseti komst að orði árið 2008, þegar hann gagnrýndi 

áratuga langa stefnu afnáms niðurgreiðslna í landbúnaði í Afríku (Bill Clinton, 2008).  
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Önnur viðhorfsbreyting sem sáttmáli um fæðuöryggi gæti komið til leiðar væri 

að líta á fæðuöryggi sem öryggismál sem þegar hefur verið gert meðal annarra þjóða,  

þar sem aðgerðum til að tryggja það hefur þegar verið hrundið af stað. Árið 2008 flutti 

Joachim von Braun forstjóri IFPRI ávarp á ráðstefnu U.S. Agency for International 

Development (USAID) sem bar titilinn High and Rising Food Prices. Þar talaði hann 

um hækkandi matvælaverð og skoðaði helstu orsakir og hvað væri mögulegt að gera í 

stöðunni. Eitt af því sem hann nefndi var aðgerðir þjóða til að stuðla að eigin 

fæðuöryggi sem leitt höfðu til hækkandi heimsmarkaðsverði á matvælum. Þar var um 

að ræða útflutningsbönn sem komið hefur verið á á ákveðnum vörum á undanförnum 

árum í ríkjum eins og Argentínu, Kína, Indlandi, Pakistan, Rússlandi og víðar. Slík 

bönn voru sett á til að tryggja íbúum þessara landa næg matvæli en á sama tíma ollu 

þau verðhækkunum á heimsmarkaði. Verðhækkanir sem þessar geta komið sér vel 

fyrir lönd sem eru í miklum útflutningi á matvælum, enda eykst verðmæti 

útflutningsvöru þeirra, en fyrir lönd sem flytja mikið inn, líkt og Ísland, gæti reynst 

erfitt að koma til móts við innlenda eftirspurn vegna verðhækkana (Joachim von 

Braun, 2008).  

Umræða á þessum nótum var áberandi árið 2008 enda matvælaverð í hæstu 

hæðum vegna aukins framboðs og takmarkaðrar eftirspurnar. Í vefútgáfu Time 

tímaritsins var til dæmis fjallað um að á einum degi í febrúar hafi heimsverð á hveiti 

hækkað um 25% þegar Kasakstan tilkynnti að þeir hyggðust takmarka útflutning 

vegna ótta um að íbúar landins myndu líða skort. Þar segir einnig frá því að mótmæli 

almennings vegna skorts á matvælum hafi leiðst út í ofbeldisfullar óeirðir í löndum 

allt frá Mexíkó í vestri til Pakistan í austri og Búrkina Fasó í Afríku (Vivienne Walt, 

2008). Fæðuöryggi getur því einnig snúist um eiginlegt þjóðaröryggi, þegar skortur 

verður eins og dæmin frá 2008 sýna. Einnig er ljóst að þjóðir sem hafa verið að flytja 

út matvæli eru farnar að huga að eigin fæðuöryggi, jafnvel á kostnað 

innflutningsþjóða, og því brýnt að marka stefnu hér á landi varðandi fæðuöryggi 

Íslands. 

4.1. Inntak sáttmála um fæðuöryggi Íslands 

 Fyrrnefnd ræða forseta Íslands á Búnaðarþingi 2008 er í raun eini 

vettvangurinn þar sem eiginlegum sáttmála um fæðuöryggi Íslendinga hafa verið gerð 

skil. Það er því ekki úr vegi að skoða nánar hvaða hugmyndir hann lagði fram um eðli 

sáttmálans og hugsanlegar afleiðingar. Í ræðunni sagði hann:  
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Verkefnið er ekki samningagerð á hefðbundinn hátt heldur 

samræða um sáttmála sem tekur mið af grundvallarhagsmunum 

þjóðarinnar, sáttmála sem felur í sér að fæðuöryggi hennar verði 

tryggt þótt þróunin í veröldinni sé óhagstæð...Slíkur sáttmáli um 

fæðuöryggi Íslendinga getur svo orðið grundvöllur að skipulagi 

framleiðslunnar, nýjum reglum um nýtingu lands, skapað 

markaðsþróun raunhæfan farveg (Ólafur Ragnar Grímsson, 2008 

bls. 5).  

Eins og sést þarna vísar Ólafur til þess að um grundvallarhagsmuni þjóðarinnar sé að 

ræða, enda öruggur aðgangur að fæðu grundvöllur þess að samfélagið þrífist. Á þeim 

grunvelli sér hann síðan fyrir sér að aðrar ákvarðanir verði teknar. Þannig verði 

fæðuöryggi haft að leiðarljósi þegar ákvarðanir verða teknar um skipulag framleiðslu 

og nýtingu lands og auðlinda. Með slíkt sjónarhorn að leiðarljósi er hægt að líta á 

ýmsa aðstoð við landbúnað í nýju ljósi. Frekar en að verið sé að tryggja 

samkeppnishæfni við erlenda framleiðslu, t.d. með niðurgreiðslu á 

dreifningarkostnaði rafmagns til garðykjubænda, er verið að tryggja innlenda 

framleiðslu á grænmeti og þar með tryggja stoðir fæðuöryggis Íslendinga. Þannig 

þyrfti að móta sáttmála um fæðuöryggi Íslendinga út frá nýjum forsendum og nýjum 

hugmyndum þar sem langtíma hagsmunir þjóðarinnar eru hafðir í forgrunni. 

 Sáttmáli um fæðuöryggi Íslands yrði að vera tvíþættur og snúast annars vegar 

um hvað ætti að gera ef neyðarástand sem ógnaði fæðuöryggi skapaðist skyndilega og 

hinsvegar að því, að koma í veg fyrir eða takmarka áhrif slíks neyðarástands. Á 

Búnaðarþingi 2009 var fæðuöryggi tekið til umræðu vegna þeirrar óvissu sem 

skapaðist við bankahrunið haustið 2008. Þar var lagt til að komið yrði upp 

kornbirgðum til að tryggja fóðurframboð og farið var fram á það við stjórnvöld að 

vitað yrði hvernig áburðarkaup matvælafamleiðenda ættu að ganga fyrir sig, í ljósi 

gjaldeyrishafta og gengisfalls. Þar var tveimur fyrrnefndum hliðum sáttmála um 

fæðuöryggi einnig gerð skil. Annars vegar var ályktað að; „Stjórn BÍ leiti samvinnu 

við stjórnvöld um að gerð verði heildstæð áætlun um hvernig tryggja megi 

fæðuöryggi þjóðarinnar og meta áfallaþol skv. 15. gr. laga um almannavarnir nr. 

82/2008“ og hinsvegar að það verði að „meta hvort þörf sé á aukinni og fjölbreyttari 

innanlandsframleiðslu til að tryggja fæðuöryggi“ (Guðbjörg Jónsdóttir o.fl., 2009). 

Framleiðsla grænmetis var ekki sérstaklega tekin fyrir á Búnaðarþingi en eins og 

komið hefur fram hér er framleiðslan háð áburði og langt frá því að anna innlendri 

þörf að þvi marki að aðgangur að fjölbreyttu grænmetisfæði sé tryggður.  
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4.2. Tvær hliðar sáttmála um fæðuöryggi Íslands 

 Eins og áður segir þarf sátttmáli um fæðuöryggi Íslands annars vegar að snúa 

að undirbúningi neyðaráætlunar til að tryggja aðgang að matvælum rofni 

innflutningur og hins vegar að því að takmarka þörf fyrir slíka neyðaráætlun með því 

að efla innlenda framleiðslu. Hvað neyðaráætlun varðar er hægt að líta til nágranna 

okkar í Svíþjóð og Noregi. Báðar þjóðirnar hafa verið meðvitaðar um mikilvægi 

fæðuöryggis frá tímum seinni heimsstyrjaldarinnar þegar þær upplifðu hungursneyð 

vegna átakanna. Þannig hafa báðar þjóðirnar gert neyðaráætlanir um hvernig bregðast 

eigi við, skapist ástand sem ógnar fæðuöryggi (Utanríkisráðuneytið, 2009, bls.108-

109). Líkt og mælt var með að gert yrði hér á landi á Búnaðarþingi 2009 hafa Svíar 

skilgreint fæðuöryggi sem hluta af hagvörnum landsins með því að hafa það eitt af 

þeim 20 sviðum er lúta að almannavörnum landsins. Grundvöllur áætlanna þeirra er 

að komi til neyðarástands sé tryggt að hægt sé að viðalda framboði matvæla og vatns. 

Meðal þess sem þeir hafa gert til að tryggja það er að undirbúa fyrirtæki í landbúnaði, 

sem sjá um dreifingu afurða, undir að halda starfsemi sinni gangandi, komi til 

hættuástands eða stríðsátaka (The 1995/96-2000 plan for the food security function in 

Sweden, e.d.).  

Þetta er einmitt það sem Bændasamtök Íslands ályktuðu um á Búnaðarþingi 

2009, að sameiginlega myndu bændur og stjórnvöld vinna að gerð áætlunar 

samkvæmt lögum um almannavarnir. Slík „heildstæð áætlun“ yrði að fela í sér 

samvinnu bænda, matvælafyrirtækja og stjórnvalda. Brýnast væri að sáttmáli um 

fæðuöryggi myndi fela í sér að tryggðar yrðu byrgðir af fóðri, áburði og eldsneyti. 

Þannig væri hægt að viðhalda framleiðslu, komi einhverra hluta vegna til þess að geta 

Íslendinga til innflutnings verði fyrir alvarlegum skakkaföllum. Hafa þarf í huga að 

þessar hugmyndir miða aðeins að því að tryggja fæðuöryggi komi til neyðarástands, 

skynsamlegast væri að tryggja fæðuöryggi til langframa með aðgerðum sem miða að 

því auka framleiðslu matvæla.  

 Ein slíkra aðgerða sem gæti verið hluti af sáttmála um fæðuöryggi Íslendinga, 

gæti falið í sér að tryggja að það land sem vel má nýta til ræktunar verði ekki lagt 

undir aðra starfsemi t.d. frístundabyggð. Eitthvað hefur borið á því á undanförnum 

árum að ræktarlandi sé breytt í frístundahúsabyggðir og var lítið spornað gegn því þar 

til sveitarstjórn Hrunamannahrepps „...spyrnti við fótum gagnvart því að leyfa 
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byggingu á frístundahúsabyggð í landi sem er ræktanlegt“. Svo mælti Haraldur 

Benediktsson í ræðu sinni við setningu Búnaðarþings 2008 og sagði hann ennfremur:  

Ræktarland er takmörkuð auðlind.  Jafnvel þó okkur við finnist 

að mikið land á Íslandi standi því sem næst ónotað.  En þá er líka 

til mikið land á Íslandi sem vel gæti hentað til skipulagningar á 

frístundabyggð.  Bændur hvetja í það minnsta til að þessi angi 

mataröryggis sé tekinn föstum tökum.  Vanti sveitarstjórnir 

skýrari heimildir til að virkja skipulagsvald sitt þarf að huga að 

því (Haraldur Benediktsson, 2009, bls. 5). 

Sé lesið í orð Haralds og þau heimfærð yfir á sáttmála um fæðuöryggi gæti sáttmálinn 

útlistað nánar heimildir sveitarstjórna til að tryggja að ákveðinn hluti lands verði 

notaður við, eða tekinn frá fyrir, matvælaframleiðslu og þannig undanskilinn frá 

annarri starfsemi. Einnig gæti sáttmálinn miðað að því að tryggja að lágmarkshlutfall 

þess lands sem er ræktanlegt verði notað í annað en framleiðslu matvæla. Þannig væri 

fæðuöryggi til frambúðar orðið hluti af skipulagsmálum, sem verða að vera unnin á 

heildstæðan hátt til að hafa sem best áhrif fyrir þjóðfélagið.  

Eitt af því sem til langframa gæti tryggt fæðuöyggi á Íslandi væri að nýta eins 

mikið land og fýsilegt er til kornræktar og þannig takmarka þörf fyrir innflutt 

kornmeti, bæði til manneldis og til fóðurgerðar. Á Búnaðarþingi 2009 talaði 

Steingrímur J. Sigfússon sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um kornræktina sem 

eitt dæmi um nýsköpun í íslenskum landbúnaði sem vel hefði heppnast. Hann sagði að 

einn lykill að þeim góða árangri hefði verið samvinna Landbúnaðarháskóla Íslands og 

bænda og að þannig hefði: 

Gagnkvæm yfirfærsla þekkingar og reynslu...stuðlað að hraðri 

aukningu ræktunarinnar, þannig að nú er svo komið að 

helmingur af öllu byggi sem notað er í landinu er íslensk 

framleiðsla. Á vegum ráðuneytisins hefur verið unnin skýrsla um 

framtíð kornræktar á Íslandi...Þar koma fram áhugaverðar 

tillögur um hvernig stjórnvöld geti hlúð að slíkri þróun, svo sem 

með beinum og óbeinum stuðningi við ræktun útsæðis af 

íslenskum yrkjum, gerð gæðastaðla og stuðningi við öflugt 

rannsókna- og þróunarstarf Steingrímur J. Sigfússon, 2009, bls. 

5).  

Þetta gæti einmitt orðið ein af undirstöðum sáttmála um fæðuöryggi Íslendinga; að 

samstarf aðila með sérþekkingu á mismunandi sviðum sem lúta að fæðuöryggi 

þjóðarinar verði stutt dyggilega og tryggt með styrkjum.  Þannig gætu ríkið, bændur 

og menntastofnannir í sameiningu unnið að því að gera landið sem sjálfbærast 

varðandi matvæli. Hugmyndir um sáttmála um fæðuöryggi hafa einnig komið fram á 

alþjóðavetvangi í tengslum við almennt fæðuöryggi heimsins, en þar hafa þeir sem 
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verst hafa orðið úti verið að treysta á neyðarlausnir um áratugaskeið og 

langtímaaðgerðir frekar hafðar að leiðaljósi.  

Í enda fyrrnefnds erindis Joachim von Braun lagði hann til alþjóðlegan 

sáttmála um fæðuöryggi (pact for food security). Hann leggur til sameiginlegt framtak 

alþjóðastofnana, ríkisstjórna, svæðisbundinna stofnana og einkageirans til að tryggja 

öllum matvæli og halda matvælaverði í skefjum. Hann leggur meðal annars til að 

framleiðsla sé styrkt með niðgreiðslu útsæðis, áburðar, aðgengi að lánsfé og tryggingu 

á kaupum á framleiðslu. Í erindi sínu vísar Braun til þess vanda sem fátækari þjóðir 

heims í Afríku og Asíu hafa glímt við á síðustu árum vegna hækkandi matvælaverðs 

(Joachim von Braun, 2008). Þrátt fyrir það er hægt að heimfæra hugmyndir hans um 

sáttmála um fæðuöryggi yfir á íslenskan veruleika. 

Líkt og í fátækari löndum heims hafa verðhækkanir á matvælum og aðföngum 

haft mikil áhrif í íslenskum landbúnaði. Hugmyndir hans um niðurgreiðslur til að 

tryggja uppbyggingu innviða í framleiðslu matvæla eru lykillinn að því að tryggja 

fæðuöryggi. Hér á landi væri uppbygging gróðurhúsa og áframhaldandi styrkir til 

ljósakaupa álitlegri kostur en niðurgreiðsla útsæðis. Aðgangur að lánsfé er að 

sjálfsögðu forsenda uppbyggingar í landbúnaði eins og í öðrum atvinnuvegum og til 

að örva matvælaframleiðslu enn frekar væri hægt að bjóða sérstök vaxtakjör til þeirra 

sem hyggja á framleiðslu matvæla og þannig örva uppbyggingu greinarinnar. Hvað 

varðar hugmyndir Braun um niðurgreiðslu á áburði þarf að íhuga slíkt hér enda 

kostnaður vegna áburðar aukist mikið á síðustu árum, en einnig hefur komið til tals að 

endurvekja áburðarframleiðslu hér á landi, sem var hætt árið 2002 eftir að 

áburðarverksmiðjan var einkavædd 1999 (Tjörvi Bjarnason, 2008). 

Á löggjafarþingi 2008-2009 var lögð fram tillaga til þingsályktunar um 

framleiðslu köfnunarefnisáburðar og voru flutningsmenn 6 þingmenn Vinstri-grænna. 

Þar er lagt til að ríkisstjórnin kanni hagkvæmni þess að endurvekja áburðarframleiðslu 

á Íslandi til „að tryggja öryggi og hagkvæmni í íslenskum landbúnaði og nýta 

innlenda orkugjafa og starfskrafta til innlendrar framleiðslu á áburði“. Þar segir 

ennfremur: „Reynist áburðarframleiðslan hagkvæm verði jafnframt kannaðar leiðir til 

fjármögnunar verkefnisins og að ríkið geti komið beint að henni ef þess er þörf til að 

tryggja málinu öruggan framgang“ (Jón Bjarnason o.fl., e.d., bls. 1). Í greinargerð sem 

fylgir tillögunni er tekið dæmi af kostnaðarliðum meðal kúabús og hækkarnir þar á frá 

2001-2008. Þar kemur fram að áburður hefur hækkað langmest allra kostnaðarliða eða 

næstum því tvöfaldast (Jón Bjarnason o.fl., e.d., bls. 2). Ætla má að viðlíka hækkanir 
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hafi gengið yfir aðrar greinar landbúnaðarins og ekki síst garðyrkjuna enda er hún 

mjög háð áburði við framleiðslu sína. 

 
Mynd 9. Þróun áburðarverðs frá ársbyrjun 2006 þar til í ágúst 2008 (Jón Bjarnason o.fl., e.d., 

bls. 7). 

Eins og sjá má á mynd 9 var hækkunin gríðarleg á fyrstu mánuðum 2008, sérstaklega 

á fosforsýru, en ekki síður á ammóníum og þvagefni sem tvöfaldast í verði á aðeins 

hálfu ári. Í fylgiskjölum, þingsályktunartillögunni til stuðnings, kemur meðal annars 

fram að áætluð hækkun milli ára, frá 2007-2008, á áburðarkaupum íslenskra bænda 

ætti eftir að nema í það minnsta 1-1,2 miljörðum króna (Erna Bjarnadóttir, 2008).  

Ýmislegt fleira þarf að liggja til grundvallar ef tryggja á fæðuöryggi 

þjóðarinnar t.d. öruggan aðgang bænda að ódýru rafmagni. Rafmagnsverð hefur 

einmitt verið eitt stærsta baráttumál garðyrkjubænda sem stunda ylrækt síðustu ár, 

enda hafa gróðurhús landsins óðum verið að auka við lýsingarbúnað sinn eins og kom 

fram í kafla 3.1. Það gerðist í kjölfar undirritunar aðlögunarsamnings milli Sambands 

garðyrkjubænda (SG) og ríkisstjórnar Íslands sem hvatti með ýmsum leiðum 

garðyrkjubændur til að auka við raflýsingu. Meðal þeirra aðgerða var styrkur til 

ljósakaupa ásamt tryggingu á rafmagni til lýsingar með niðurgreiðslum 

(Aðlögunarsamningur, 2002). Árið 2005 var síðan raforkulögum breytt og þá samið á 

ný um ákvæði varðandi niðurgreiðslu rafmagns þar sem SG samdi við Ríkið um að 

niðurgreiða 95% af kostnaði við dreifingu rafmagns. Sú niðurgreiðsla var síðan 

lækkuð um 30% snemma árs 2009 í óþökk SG sem ekki gat fallist á slíka lækkun, 
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enda rafmagnskostnaður næststærsti útgjaldaliður garðyrkjubænda á eftir launum 

(Samband garðyrkjubænda, 2009). Það er því mikilvægt skref í átt að langtíma 

fæðuöryggi og aukinni sjálfbærni þegar kemur að ræktun grænmetis og að tryggja 

stöðugt og sanngjarnt verð á rafmagni til frambúðar. Það myndi bæði tryggja 

grundvöll áframhaldandi framleiðslu ásamt því að hvetja til nýliðunar og aukinnar 

framleiðslu, enda fyrirsjáanlegur stöðugleiki forsenda þess að hefja framleiðslu.  

4.3. Fæðuöryggi í stjórnarskrá 

Til að tryggja vald hins opinbera yfir kostnaði á rafmagni til garðyrkjubænda 

þyrfti að tryggja þjóðareign yfir orkuauðlindum landsins. Á löggjafarþingi 2008-2009 

í kjölfar hrunsins á íslensku efnahagslífi bar talsvert á umræðum um hugsanlegar 

breytingar stjórnarskrá. Var meðal annars lagt til frumvarp til stjórnarskipunarlaga 

sem snéri að náttúruauðlindum og landsréttindum og var lagt til að hluti laganna 

myndi hljóma svo:  

Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign má ekki selja eða 

láta varanlega af hendi til einstaklinga eða lögaðila. Þó má veita 

þeim heimild til afnota eða hagnýtingar á þessum auðlindum og 

réttindum gegn gjaldi….Náttúruauðlindir og landsréttindi í 

þjóðareign ber að nýta á sem hagkvæmastan hátt og á grundvelli 

sjálfbærrar þróunar og skal arði af þeim varið til þess að vernda 

auðlindirnar, rannsaka þær og viðhalda þeim, svo og til 

hagsældar fyrir þjóðina að öðru leyti (Guðni Ágústsson o.fl, 

e.d.). 

Lög sem þessi gætu verið hagfelld fæðuöryggi þjóðarinnar fyrir margar sakir. Með 

þeim væri verið að tryggja að ríkið gæti ábyrgst til langframa hagkvæma samninga 

við garðyrkjubændur. Slíkir samningar, sem gerðir væru með fæðuöryggi í huga, 

gætu hvílt á þeim stoðum sem stjórnarskrábundin eignarréttur þjóðarinnar á 

náttúruauðlindum, og þar af leiðandi orkuauðlindum, væri. Landsréttindin sem 

tilgreind eru í tillögunni gætu einnig reynst vel við að tryggja fæðuöryggi. Ríkið gæti 

þannig ráðstafað landi til ræktunar og tryggt að ákveðið hlutfall lands verði 

ræktunarland. Eitt af því sem sáttmáli um fæðuöryggi Íslands gæti falið í sér, til að 

tryggja viðvarandi fæðuöryggi, væri ákvæði í stjórnarskrá sem útlistar ábyrgð ríkisins 

á að tryggja fæðuöryggi íbúa landsins. 

Í sögulegu samhengi er til dæmis hægt að líta á svissnesku stjórnarskrána, sem 

til ársins 2000 innhélt ákvæði sem laut að fæðuöryggi. Þar var kveðið á um að ríkið 

skyldi sjá til þess að ávallt væri til nóg kornmeti til brauðgerðar svo að fæðuöryggi 
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þjóðarinnar væri tryggt. Sem leiðir til að ná þessu markmiði var tilgreint að ríkið 

myndi; hvetja til ræktunar innan ríkisins, kaupa innlenda framleiðslu á verði sem 

viðhaldið geti framleiðslunni, halda birgðir, styrkja innviði greinarinnar, t.d. með 

byggingu mylla, og hafa tolla til að tryggja samkeppnishæfni innlendrar framleiðslu 

(Switzerland – Constitution, Article 23, e.d.). Þó að slíkt kunni að hljóma 

forneskjulegt og ekki í takt við umræðu um frjálsa markaði er það svo að matvæli eru 

grundvöllur lífs og verðum við að vera opin fyrir því að hverfulir duttlungar 

markaðarins eru kannski ekki best til þess fallnir að tryggja aðgang okkar að 

matvælum. Því ættum við að vera opin fyrir því að koma fæðuöryggi sem slíku inn í 

endurskoðaða stjórnarskrá sem nú er til umræðu. Sé litið til fyrrum stjórnarskrár Sviss 

má finna ýmislegt gagnlegt sem hafa mætti til hliðsjónar, t.d. um að viðhalda 

birgðum, styrkja innviði framleiðslu og tryggja þeim rekstragrundvöll. Hvað 

fæðuöryggi m.t.t. aukinnar ræktunar grænmetis varðar er fyrst og fremst mikilvægt að 

tryggja skilyrði sem bjóða upp á að hefja ræktun á því grænmeti sem mikið er flutt inn 

af og þannig spara gjaldeyri og tryggja fjölbreitt fæðuframboð til frambúðar. 

 

5. Niðurstöður 

Tilgangur þessarar ritgerðar hefur verið að skoða fæðuöryggi Íslendinga, bæði hvað 

getur ógnað því og hvernig megi tryggja það, ásamt því að skoða stöðu 

grænmetisræktunar með fæðuöryggi í huga. Eins og fram hefur komið hér á undan er 

tryggt fæðuöryggi þjóðarinnar grunvöllur þess að hér þrífist öruggt og heilbrigt 

samfélag. Við eigum enn langt í land með að búa við sjálfbærni í landbúnaði, að því 

marki að búa við fæðuöryggi, komi upp aðstæður sem ógnað gætu innflutningi á 

matvælum og aðföngum til matvælaframleiðslu. Eins og fram kom í öðrum kafla 

þessarar ritgerðar er margt sem gæti komið til með að raska innflutningi á matvælum 

og aðföngum til Íslands og þar með stefnt fæðuöryggi þjóðarinnar í voða. Einn 

grundvöllur fæðuöryggis sem útlistaður hefur verið hér er að byggja upp innviði til 

grænmetisræktunar og vinna að því að slík ræktun sé eins sjálfbær og mögulegt er, t.d. 

með því að reisa hér áburðarverksmiðju sem unnið getur áburð að hluta úr íslensku 

hráefni og þannig minnkað þörf á innflutningi. Ýmislegt væri hægt að hafa í huga við 

uppbyggingu slíkrar ræktunar t.d. að dreifa henni sem víðast um landið, þannig að 

komi til skorts á jarðeldsneyti myndi takmörkuð geta til flutninga hafa minni áhrif á 

fæðuöryggi. Þannig væri líka hægt að vinna að uppbyggingu byggða landsins, með 
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því að gera þær eins sjálfu sér nægar um matvæli og hagkvæmt er. En eins og oft 

hefur verið tíundað hér er allur landbúnaður í dag mjög háður aðföngum og því 

mikilvægt að vinna að því samhliða uppbyggingu innviða grænmetisræktar að auka 

sjálfbærni íslensks landbúnaðar. Það væri til dæmis hægt að gera með aukinni 

kornrækt til fóðurframleiðslu fyrir svína- og alífuglarækt og endurvakningu 

áburðarframleiðslu.  

Hér hefur ekki gefist tími og rúm til að skoða til hlítar aðrar greinar 

landbúnaðarins sem nú framleiða með tilstuðlan innfluttra aðfanga nánast næg 

matvæli til að anna innlendum markaði, fyrir utan sjávarútveginn sem að sjálfsögðu 

annar margfaldri innlendri eftirspurn. Það er ekki síður mikilvægt að greina hvar 

veikleiki þeirra greina liggur og reyna að bæta þar úr, með tryggt fæðuöryggi í huga. 

Þar er það að sjálfsögðu eldsneytið sem hæst ber enda allar greinar mjög háðar því. 

Hvort sem Drekasvæðið nær að spúa eldsneytistungum sínum yfir landann eða við 

leitum á önnur orkumið rafmagns eða vinnslu lífmassa til metanframleiðslu, verður að 

koma í ljós. En viljum við viðalda framleiðslu landbúnaðar til langframa og tryggja 

þannig fæðuöryggi þjóðarinnar, verðum við leita allra leiða til að tryggja orku til 

notkunar innan greinarinnar. Hvað innflutning á fóðri varðar verðum við að skoða 

leiðir til að auka innlenda framleiðslu til muna og vera í stakk búin til að nýta okkur 

þær aðstæður sem kunna að skapast vegna hlýnunar jarðar á komadi áratugum, með 

það í huga að tryggja fæðuöryggi Íslendinga.   

Í þeirri þjóðfélagsumræðu sem hefur verið áberandi eftir hrun íslenska 

bankakerfisins hefur tvennt borið einna hæst. Hvernig spara má gjaldeyri og hvernig 

skapa megi störf. Aukning í framleiðslu á því grænmeti sem góð reynsla er af að 

rækta hér á landi, s.s. papriku og káli, gæti skapað fjölda starfa. Ljóst er að eftirspurn 

eftir þeim tegundum er þegar til staðar hér á landi, en er annað að mestu leyti með 

innflutningi. Þarna er því um að ræða sóknarfæri fyrir íslenskan landbúnað, en einnig 

nauðsynleg skref til að skjóta styrkum stoðum undir fæðuöryggi Íslendinga. 

Fæðuöryggi sem byggir á eigin framleiðslu er ekki aðeins nauðsynleg hagvörn fyrir 

þjóðina heldur er einnig hægt að líta á það sem spurningu um fullveldi og sjálfstjórn 

þjóðarinnar, að vera ekki háð öðrum þegar kemur að matvælum. Hvaða skref verða 

tekin til að tryggja fæðuöryggi eru undir ráðamönnum þjóðarinnar og bændum komið. 

Ráðamenn þurfa að skapa umhverfið og bændur að hafa frumkvæði af því að láta 

hlutina gerast.  
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Hvað þessa ritgerð varðar er það fæðuöryggi sem skiptir máli. Eins og 

landslag efnahagskerfisins hefur verið undanfarin ár hafa frjáls viðskipti virst 

ágætlega í stakk búin til að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar og því hefur verið leitast 

við að koma þeim á sem víðast í ljósi þess. Nú hefur efnahagslífið hinsvegar tekið 

stakkaskiptum, gjaldmiðill þjóðarinnar er hruninn, viðskipti við útlönd eru undir 

gjaldeyrishöftum komin og verð matvæla og aðfanga hefur hækkað mikið. Í þeim 

veruleika eru frjáls viðskipti ekki best til þess fallin að tryggja fæðuöryggi 

þjóðarinnar. Á slíkum tímum er verndarstefna af hinu góða þar sem hún þjónar betur 

þeim hagsmunum að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar til frambúðar. Hún skapar 

öruggan starfsgrundvöll þeirra sem framleiða matvæli og tryggir kaupendur á vörum 

þeirra, en umfram allt, með því að hámarka innlenda framleiðslu, tryggir hún 

fæðuöryggi íslendinga til frambúðar.  
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