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Útdráttur 

Í verki þessu er leitast við að svara þeirri spurningu hvaða áhrif það hefði á íslenska 

mjólkurframleiðslu og alla þá sem henni tengjast að Ísland gengi í Evrópusambandið. Fyrst eru 

landbúnaðarkerfi þessara tveggja aðila borin saman. Styrkjakerfin eru ólík en reynt er að gera 

þeim báðum sem best skil. Þá er verðlagning til neytenda og bænda einnig borin saman og 

hvernig mismunandi staða iðnaðarins í samkeppnislögum og samkeppnisumhverfi hefur áhrif. 

Farið er yfir hvað kom helst fram í aðildarviðræðum Íslands við ESB á árunum 2009 til 2013 

um mjólkuriðnaðinn og hvort hægt sé að draga ályktanir af þeim viðræðum um hvað yrði uppi 

á teningnum ef samningaviðræður yrðu hafnar á ný. Sérstaklega er litið til Finnlands og þeirra 

áhrifa sem urðu á mjólkuriðnaði þar í landi, þegar landið gekk fyrst inn, sem og uppbygging 

kerfisins, eins og það er í dag, skoðað sem nærtækasta dæmið um hvernig kerfið myndi líta út 

á Íslandi við inngöngu. Þá er farið yfir þau tækifæri sem gætu opnast fyrir íslenskan 

mjólkuriðnað við aðild og er þar sérstaklega litið til hreinleika íslensks landbúnaðar sem og 

þeirra miklu breytinga sem yrðu á fjármálakerfi landsins við upptöku evru. 

 Helstu niðurstöður eru þær að landbúnaðarkerfið myndi gjörbreytast, samkeppni myndi 

aukast, styrkir myndu lækka en þeir yrðu greiddir út á annan máta sem fela í sér ýmis tækifæri. 

Verð til bænda og neytenda myndi lækka til muna og opnun fyrir innflutning myndi hafa mikil 

áhrif á markaðinn. Þá eru mikil tækifæri fólgin í markaðssetningu á íslenskri vöru erlendis ef 

þess er gætt að allt eftirlit og hreinleiki standist ströngustu kröfur. Niðurstöður leiða ekki í ljós 

eitt beint svar um hvort aðild komi markaðnum vel eður ei en dregnir eru fram allir helstu 

áhrifaþættir sem vert er að hafa í huga þegar kemur að ákvörðunartöku. Sú ákvörðun er þó að 

miklu leyti háð þeim samningi sem næstnæðist  ef gengið yrði aftur að samningsborðinu. Hægt 

er þó að draga skýrar ályktanir um stóran hluta þeirra breytinga sem yrðu, fyrir neytendur, 

afurðastöðvar og bændur. Þær eru allar settar fram og er niðurstaðan sú að útkoman yrði aldrei 

óumdeild og eru skýr og góð rök til staðar, bæði með og gegn aðild fyrir íslenskan 

mjólkurmarkað.  
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Abstract 

The purpose of this paper is to shed light on what impact it would have on dairy industry as a 

whole if Iceland were to join the EU. Firstly the two agricultural systems are compared. The 

support systems are fundamentally different in way they are designed and what influence they 

have on farming, both of them are explained in detail. How products are priced, and who has 

the power of controlling the price is also very different. The difference in market power and 

competition is explained and how it influences the market. We also look at the negotiations 

and work that was done when Iceland applied and started the process of joining the EU in the 

years 2009-2012. Are there any clues there that point us in the direction of what the outcome 

might be today? Then we look at Finland, which is the country where the local dairy industry  

is closest to resembling what impact EU membership would have on the Icelandic one. It also 

looks at the opportunities for the industry that come with membership, there we look in depth 

at the purity and quality of Icelandic milk and the agriculture as a whole as well the impact on 

production cost and the change of the financial system would that follow joining the eurozone. 

 

 In short the conclusion is that the agricultural system as a whole would fundamentally 

change. Increase competition would change the market, direct support to farmers would 

decrease and the method of payment change but offer opportunities instead. Price of raw milk 

would decrease as well as consumer prices and by joining the inner market and therefore 

opening the market up for imports would change the market as well. There are big chances for 

marketing Icelandic milk products abroad if all requirements about purity and surveillance are 

fulfilled. There is not a concrete conclusion on weather membership would have positive or 

negative effect on the whole industry but biggest factors that are needed to bare in mind when 

negotiating a deal are drawn out. The decision on joining or not depends a lot on the deal 

Iceland would get in negotiations with the EU. However, clear conclusions can be drawn on 

many of the changes that would be inevitable for farmers, consumers and production centres. 

Strong arguments are with and against joining, and are they made clear but the conclusion is 

that the decision will never please all stakeholders.      

  

   



 

 
v 

Formáli 

Þetta verk er 14 eininga lokaverkefni til BA gráðu í Heimsspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

frá Háskólanum á Bifröst. Verkið er ritað af mér, Teiti Erlingssyni og er það alfarið mitt, unnið 

upp úr rannsóknum, heimildum og skýrslum sem áður hafa verið unnar um efni tengt því sem 

fjallað er um í verkinu. 

 Ég hef ávallt haft mikinn áhuga á samfélagsmálum og landbúnaði, ég er alinn upp á 

bóndabæ þar sem eru bæði kýr og kindur en þar spila samfélagsmál oft jafn stóran þátt og 

búskapurinn. Umræðan um aðild Íslands að Evrópusambandinu og áhrif þess á íslenskan 

landbúnað hefur mér oft fundist einkennst af skotgrafahernaði og vilja þeirra sem um málið 

fjalla til að afvegaleiða umræðuna, í hvað átt sem það er. Sú hugmynd að reyna að varpa upp 

mynd af þeim áhrifum sem það hefði á þá landbúnaðargrein sem mér stendur næst, 

mjólkurbúskap, að ganga í ESB heillaði mig strax. Á sama tíma setti ég mér það markmið að 

skrifa um efnið á þann máta að auðvelt væri fyrir hlutlausan leikmann að lesa það og taka 

sjálfstæða ákvörðun um hvort hagsmunum íslensks mjólkurbúskapar og þeirra aðila sem 

tengjast honum sé betur varið innan eða utan ESB. Álitamálin eru mörg og flókin en reynt er 

að nálgast þau á óháðan hátt og frá öllum hliðum. Verkið er einnig skrifað með það í huga að 

það geti nýst. Það er mér mjög mikilvægt að það sem maður geri hafi eitthvert notagildi og 

skili einhverjum árangri. Það er því ritað með það í huga að hvort sem það eru bændur eða aðrir 

hagaðilar, sem þurfa í framtíðinni að koma að ákvörðunartöku um þessi mál, geti litið til þessa 

verks og fengið þaðan gagnlegar upplýsingar. 

 Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Páll Rafnar Þorsteinsson sem sýndi mér mikla 

þolinmæði, veitti mér þarft aðhald, en umfarm allt sýndi verkefninu mikinn áhuga og hjálpaði 

mér við heimildaöflun og framkvæmd þegar þurfti. Annað starfsfólk Háskólans á Bifröst á 

einnig miklar þakkir skyldar fyrir alla aðstoð og samveru á meðan námi mínu stóð. Einnig vil 

ég þakka foreldrum mínum, pabba fyrir innblástur og upplýsingar og mömmu fyrir yfirlestur 

og stuðning.  

Teitur Erlingsson  
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1. Inngangur 

Landbúnaður er sú atvinnugrein sem hefur verið stunduð lengst á Íslandi, eða alla tíð frá því að 

landið var numið. Þá voru fluttar inn frá Noregi, kýr og annar búfénaður til þess að þeir sem 

byggðu landið gætu haft eitthvað í sig og á (Sigurður Sigurðarson 2014). Það er því ljóst að 

íslenska kýrin hefur fylgt okkur Íslendingum alla tíð, og nær undantekningarlaust staðið fyrir 

sínu. Umræðan um mál hennar, og í raun annan landbúnað vill því oft verða tilfinningaþrungin, 

á sama tíma eru miklir fjármunir í húfi og því miklir hagsmunir að veði þegar breytingar á 

landbúnaði eru ræddar. 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er einmitt að ræða einhverja stærstu breytingu sem gæti orðið 

á rekstrarumhverfi landbúnaðar á Íslandi. Það er, að Ísland gangi í Evrópusambandið. Þegar 

Íslendingar hófu viðræður við sambandið 2009, þá var aldrei hafist handa við að semja um 

landbúnaðinn og þegar viðræðum lauk 2013 var ekki komin skýr sýn á hvað myndi breytast í 

greininni við inngöngu. Efni þessarar ritgerðar verður einskorðað við mjólkurframleiðslu og 

hvaða áhrif það hefði á alla hlutaðeigandi aðila í þeirri grein ef Ísland yrði hluti af 

Evrópusambandinu. Þar spila margir hlutir inn í, hver verða áhrif á bændur sjálfa, neytendur 

og þá sem taka við mjólkinni og framleiða úr henni vörur. Þá eru margir áhrifaþættir sem þarf 

að velta upp, hvernig verður styrkjum til bænda háttað eftir inngöngu, falla allir tollar niður, 

hvernig mun framleiðslustýring breytast við inngöngu? Þessu og fleiru öðru verður leitast við 

að gera góð skil og reynt að varpa sem bestu ljósi á útkomuna fyrir bændur, neytendur og 

afurðastöðvar með því að svara þessari rannsóknarspurningu: 

Ef Ísland gengi í Evrópusambandið, hver yrðu helstu áhrif á íslenskan mjólkuriðnað og hver 

eru helstu tækifæri og áhættur fyrir íslenska mjólkurbændur? 

Eins og sést á rannsóknarspurningunni verður mest fjallað um bændur sjálfa og þær 

afleiðingar sem innganga hefði fyrir þá. Rannsakanda hefur lengi þótt vanta hlutlaust og 

ýtarlegt mat á þeim kostum og göllum sem innganga í ESB hefðu í för með sér fyrir 

mjólkurframleiðslu á Íslandi. Reynt verður að gera því góð skil og er það markmið rannsakanda 

að allir þeir sem lesi þessa yfirferð geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir telji hagsmunum 

allra hagaðila tengdum íslenskri mjólkurframleiðslu sé betur varið utan eða innan ESB. 
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2. Hugtakaskýringar 

Framleiðslustýring (production control): Framleiðslustýring er leið sem oft er farin í 

landbúnaði þar sem ákvörðunarvald um hversu mikið magn af einhverri vöru er framleitt er 

tekið úr höndum hins frjálsa markaðar. Oftast er einhverskonar yfirvald sem stýrir 

framleiðslunni með fjárhagslegum hvötum eða hömlum. Innan framleiðslustýringar eru einnig 

oftast ákvæði um gæði þeirrar vöru sem framleidd er og er hún ennfremur tengd fjárhagslegum 

hvötum eða hömlum (Merriam-Webster, e.d.). 

Umhverfisvænn landbúnaður (environmental agriculture): Evrópusambandið skilgreinir 

umhverfisvænan landbúnað með eftirfarandi hætti; landbúnaður þar sem markvisst er unnið að 

því að búskapur og villt náttúra geta lifað í sátt og samlyndi, þar sem dregið er úr losun 

gróðurhúsalofttegunda við framleiðslu og það tryggt að engin varanleg mengun verði á 

vatnsbólum eða jarðvegi af völdum búskapar. Sé landbúnaður stundaður með þessum hætti 

telst hann umhverfisvænn og njóta bændur sem uppfylla þessi skilyrði grænna greiðslna 

(European Commission, e.d.). 

Ræktarland (agricultural land): Ræktarland er allt það land sem nýtt er til landbúnaðar og 

hefur verið unnið á einhvern hátt. Til þess telst grasland þar sem dýr beita sér, sem og land þar 

sem ræktaðar eru plöntuafurðir til uppskeru svo sem korn, hveiti eða kartöflur (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, e.d.). 

Mjólkurkvóti (milk quota): Mjólkurkvóti, sem oft er kallaður greiðslumark, er það magn, 

ákveðið hérlendis í búvörusamningum, af mjólk sem beingreiðslur frá ríkinu fást greiddar fyrir. 

Mjólkurkvótinn skiptist á milli bænda og gengur kaupum og sölum á milli þeirra. Ef 

mjólkurbóndi á kvóta upp á 1000 lítra þá fær hann beinan stuðning frá ríkinu fyrir þá þúsund 

lítra og getur keypt eða selt heimildir til framleiðslu. Mjólkurkvóti er mældur í lítrum 

(Matvælastofnun, e.d.).  

Miðstýring (centralised control): Þegar talað er um miðstýringu er átt við að allir armar 

einhverrar starfsemi eru undir sömu stjórn. Í tilfelli landbúnaðar á Íslandi þá er með 

miðstýringu átt við að landbúnaðarframleiðslu er stýrt af ríkinu með fjárhagslegum hvötum eða 

hömlum og því er það ríkið eitt sem stýrir framleiðslunni (Oxford Dictionaries, e.d.). 

Afurðastöð (processing centre): Afurðastöð er öll sú starfsemi sem tekur við 

landbúnaðarvörum frá bændum og vinnur, pakkar og selur síðan í almennar verslanir, til dæmis 

Mjólkursamsalan (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993). 

Verðbætur (indexation): Verðbætur, í samhengi þessarar rannsóknar er ákveðið viðbótarverð 

sem yfirvald greiðir bændum fyrir vöru. Þetta er gert til að halda í við verðbólgu og til að 
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tryggja bændum örugga afkomu en að sama skapi halda verði til neytenda niðri (Cambridge 

Dictionary, e.d.). Setjum upp ímyndað dæmi: Íslenska ríkið setur 100 krónur sem lágmarks 

verð fyrir 250gr dós af skyri, ef hún selst ekki fyrir nema 60 krónur á greiðir ríkið mismuninn 

upp að 100kr.  

Niche markaður (Niche market): Þegar talað er um Niche markað þá er átt við lítinn hluta af 

ákveðnum markaði sem vill sérhæfða vöru. Dæmi um það er sá markhópur sem Biobú, 

íslenskur mjólkurframleiðandi sem framleiðir aðeins lífræna mjólk, miðar á. Niche 

markhópurinn er þá þeir sem vilja aðeins kaupa lífræn matvæli (Cambridge Dictionary, e.d.). 

Þrávirk lífræn efni (Persistent organic pollutant): Þrávirk lífræn efni eru þau efni sem 

bindast í lífverum og eyðast mjög hægt. Ef efnin berast í fæðu dýra þá setjast þau í fituvefi 

þeirra og safnast þar upp því oftar sem efnið kemur inn í fæðukeðju dýrsins. Efnin geta haft 

neikvæð áhrif á vöxt dýrsins raskað ónæmiskerfi og hormónabúskap þess (Umhverfisstofnun, 

e.d.). 

Verð- og magntollar (Ad valorem and specific duty): Verðtollur er tollur sem bætist við 

verð vöru sem prósenta af verði vörunnar þegar hún er flutt inn til lands. Dæmi; ef bíll kostar 

1000 kr í innkaupum til landsins og lagður er 10% verðtollur á hann þá bætast 100 kr, eða 10% 

kaupverðsins við verðið sem kaupandi þarf að greiða. Magntollur er tollur þar sem ákveðin 

krónutala er lögð á hverja einingu af vöru sem flutt er inn. Dæmi; ef magntollur á mjólk er 20kr 

á lítra þá bætist 20kr við innkaupaverð fyrir hvern lítra sem fluttur er inn. 

 Verðlagsgrundvöllur (price basis): Í þessari rannsókn er talað um veðlagsgrundvöll sem 

þann grundvöll sem miðað er við þegar búvörur eru verðlagðar. Reiknað er hver kostnaðurinn 

við að reka starfsemi er að meðaltali og er það verð á rekstrinum lagt til grundallar við 

verðlagningu ákveðinna vara til að verðlagningin skili nægum tekjum til að hægt sé að reka 

starfsemina á þeim grundvelli (Investopedia, e.d).  
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3. Mjólkurbúskapur í tveimur heimum 

Landbúnaður í bæði Evrópusambandinu og á Íslandi nýtur mikillar verndar, stuðnings og er 

viðkvæmt málefni í samfélagsumræðunni sem og inni á þingum beggja aðila. Það er þó 

nauðsynlegt að útskýra bæði kerfi til þess að hægt sé að mynda sér skoðun á breytingunum sem 

yrðu ef Ísland gengi í ESB. Í þessum kafla verða bornir saman þeir eiginleikar sem skipta 

mjólkurbændur og neytendur mestu máli. 

 

3.1. Sameiginlega landbúnaðarstefna Evrópusambandsins  

Landbúnaður í ESB er byggður á hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu sambandsins eða 

Common Agricultural Policy (CAP). 

3.1.1. Saga CAP 

Stefnan var fyrst sett á laggirnar árið 1962 með það í huga að tryggja matvælaöryggi í ESB og 

að bændur geti lifað á búskapnum sem þeir stunda. Árið 1984 var kerfið endurskoðað og 

aðlagað betur að markaðnum, fram að því hafði það fengið þó nokkrar undanþágur frá 

markaðslögmálunum og skar sig að því leyti úr hvað varðar stefnur ESB, sem miða allar að því 

að hafa markaðinn eins frjálsan og mögulegt þykir. Hvatinn að endurskoðuninni 1984 var sá 

að bændur voru farnir að framleiða umfram þarfir markaðsins og voru því ýmsar breytingar 

gerðar á stefnunni til þess að færa framleiðsluna nær því sem markaðurinn krafðist. Kerfið var 

endurskoðað á ný árið 1992, þá voru fyrst settir inn hvatar til þess að auka umhverfisvænan 

landbúnað, sem var í takt við þá umræðu sem átti sér stað á fundi Sameinuðu þjóðanna í Rio 

de Janeiro um umhverfismál í heiminum. Þá átti sér einnig stað mikil breyting á styrkjakerfi til 

bænda og voru beingreiðslur kynntar til sögunnar. Þær komu í staðinn fyrir verðstuðning sem 

var framkvæmdur á þann hátt að ESB skuldbatt sig til þess að kaupa ákveðið magn af vörum, 

á ákveðnu verði, ef að markaðsverð færi niður fyrir ákveðið lágmark. Beingreiðslurnar, sem 

greiddar voru fyrir framleiðslueiningar bænda,  áttu að miða að því að draga úr offramleiðslu 

auk þess sem það var talið auka hvata til umhverfisvænni framleiðslu hjá bændum. Í byrjun 21. 

aldarinnar var kerfinu síðan gjörbreytt. Beingreiðslur voru afnumdar og í stað þeirra var settur 

á svokallaður innkomustuðningur og var hann háður því að bændur héldu ræktarlandi sínu við, 

uppfylltu reglur um dýravelferð sem og hreinleika matvæla. Styrkirnir voru greiddir út fyrir 

hvern hektara af landi sem bændur ræktuðu og héldu í góðu ásigkomulagi, þetta átti að auka 

vægi markaðarins í því að ákvarða verð og magn á markaðnum (European Commission, e.d.). 
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3.1.2. Endurskoðunin 2013 og CAP í dag 

CAP var endurskoðað í heild sinni á ný eftir efnahagshrunið og var nýtt kerfi samþykkt og sett 

í gang árið 2014. Var endurskoðunin unnin með það í huga að auka samkeppnishæfni evrópsks 

landbúnaðar og auka enn á hvata til umhverfisvæns landbúnaðar. Sem dæmi um aðgerðir má 

nefna að allar framleiðsluhömlur voru felldar úr gildi og má þar nefna mjólkurkvóta sem rann 

út í byrjun árs 2015. Þá var sett hámarksupphæð sem mætti fara úr sameiginlegum sjóðum ESB 

til stuðnings við evrópska bændur og var sú upphæð skorðuð við þá upphæð sem fór í styrki 

árið 2013. Sú upphæð, sem er rétt um 363 milljarðar evra,  er því föst að nafnvirði, sem þýðir 

að greiðsluþak til landbúnaðar fylgir ekki verðbólgu. Það þýðir að í raun mun stuðningurinn 

minnka eftir því sem á líður þó að upphæðin sé sú sama að nafnvirði. Báðar þessar aðgerðir 

eiga að auka vægi markaðarins í 

ákvörðunartöku um framleiðslu 

og verð sem og að auka 

sjálfbærni landbúnaðar í 

Evrópu. Breytingar á 

greiðslukerfi voru gerðar til þess 

að aðlaga þær að minna 

fjármagni sem veitt yrði til 

landbúnaðarmála. Í fyrsta lagi 

verða greiðslur héðan í frá 

einskorðaðar við þá sem stunda 

búskap og framleiða 

landbúnaðarvörur, ríkjum var 

gefið meira svigrúm til að haga 

greiðslum eftir uppbyggingu 

landbúnaðar í hverju landi fyrir 

sig og þá hefur ríkjum einnig verið gefinn slaki til að auka stuðning við greinar sem eiga á 

brattann að sækja á innri  markaði ESB (European Commission, 2013). 

Mynd 1 útskýrir það stuðningsfyrirkomulag sem er til staðar innan ESB í dag. Kerfið eins 

og það er sett fram á myndinni byggist upp á við, grunnurinn eru greiðslur sem bændur fá beint 

fyrir hvern hektara af landi sem þeir nýta og rækta til framleiðslu á landbúnaðarafurðum. 

Skylda er að lækka heildar upphæð þessara greiðslna um 5% ef þær eru hærri en 150.000 evrur 

á ári. Ofan á það koma grænar greiðslur, sem þurfa að vera að minnsta kosti 30% af 

heildargreiðslum til landbúnaðar. Við endurskoðunina sem tók gildi 2014 bættust við greiðslur 

-Upp að 2% af heild

-Allt að 25% hærri greiðslur

í fimm ár að hámarki

*Grænar greiðslur

-Skylda að sé 30% af heild

-Eiga að styðja við 

umhverfisvænan búskap

*Gunn greiðslur

-Engin föst prósenta

-Stöðug 5% lækkun til

búa sem fá yfir 150.00 evrur

*Lögboðnar     **Valkvæðar

S
am

v
er

k
an

d
i 

þ
æ

tt
ir

**Tvöfaldar 

greiðslur

**Greiðslur til

harðbýlla

svæða

**Greiðlsur

til minni

býla

Upp að 10% 

af heild

Að hámarki

1.250 evrur

á býli

**Endurdreifanlegar greiðslur

-Upp að 15% 

af heild

-Upp að 5% 

af heild

-Allt að 30% af heild

-Að hámarki 65% af meðal greiðslu

á hektara fyrir fyrstu x hektarana

*Greiðslur til ungra bænda

Mynd 1: Uppbygging CAP kerfisins (European Commission, 2013) 
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sem fara til ungra bænda, þær eru lögboðnar og eiga að stuðla að nýliðun í bændastéttinni, þær 

mega ná allt að 2% af heildargreiðslum og vera allt að 25% hærri til ungra bænda í fimm ár 

heldur en til þeirra sem ekki njóta þessara styrkja og eru í sambærilegri stöðu. Við þetta bætast 

greiðslur sem eru valkvæðar, fyrst eru það endurdreifanlegar greiðslur þar sem ríki getur varið 

allt að 30% af heildar greiðslum til að greiða hærri styrki fyrir hektara í eigu bónda upp að 

ákveðnum fjölda og lægri styrki fyrir alla hektara umfram það, sem bóndinn á. Þessir styrkir 

gera bændum sem eru með minni býli auðveldara fyrir, viðbótargreiðslan fyrir þessa fyrstu 

hektara má þó aldrei verða hærri en 65% af meðal styrkupphæð greidda á hvern hektara í 

viðkomandi landi. Þá eru það svo kallaðar tvöfaldar greiðslur, sem gera ríkjum kleift að veita 

allt að 15% af heildar styrkjum sínum til landbúnaðargeira sem eiga erfitt uppdráttar, þar geta 

þeir greitt grunn greiðslur á hektara en einnig beinan framleiðslustuðning. Þá er einnig hægt að 

nýta allt að 5% af heildargreiðslum til að hækka styrki til bænda sem búa á harðbýlum svæðum. 

Til hliðar við þetta á myndinni eru sértækar greiðslur til bænda sem reka lítil býli, þeir styrkir 

mega ná allt að 10% af heildar styrkjum og vera að hámarki 1.250 evrur á ári til hvers bónda 

og geta allir bændur sótt um styrkinn og er hann óháður öllum öðrum styrkjum sem úthlutað er 

undir CAP kerfinu (European Commission, 2013).   

3.1.3. Framtíð CAP 

Reiknað er með að breytingar verði lagðar fram á CAP og þær muni taka gildi árið 2020 og 

gildi til 2027. Í júní árið 2018 voru lögð fram drög að breytingum á lögum sem gilda um 

stefnuna, þær munu síðan fara í gegn um Evrópuþingið og það móta þær og taka afstöðu. Gert 

er ráð fyrir að minnka heildar útgjöld ESB til stefnunnar um að minnsta kosti 5% við gildistöku 

laganna (European Commission, 2018).  

Breytingarnar munu fela í sér aukna áherslu á stuðning við lítil og meðalstór bú og að 

styrkir verði áfram greiddir út fyrir fjölda hektara af ræktuðu landi. Áætlað er að búum sem fá 

yfir 60.000 evrur á ársgrundvelli fækki og engin bú fái yfir 100.000 evrur sem á að tryggja 

jafnari skiptingu milli bænda. Þá verður einnig aukin áhersla lögð á unga bændur og ríki 

skylduð til þess að 2% af heildargreiðslum fari til ungra bænda og stuðli að nýliðun í greininni. 

Ríki innan ESB verða hvött til þess að laga innlendan lagaramma að þörfum ungra bænda, 

breyta sköttun og erfðareglum svo að auðveldara sé fyrir nýja bændur að eignast land. Þá verður 

fræðsla og aðstoð við nýja bændur aukin með kerfum sem gera þeim kleift að sækja þekkingu 

til eldri og reyndari bænda. Þá verða í raun búin til kerfi þar sem mun auðveldara verður fyrir 

þá sem nú þegar eru bændur að finna arftaka fyrir býlin sín. Kröfur verða minnkaðar þegar 

kemur að skilyrðum til þess að teljast nýr eða ungur bóndi sem fá sérstakar greiðslur til að hefja 
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búskap. Aukin skref verða einnig tekin til að tryggja að greiðslur renni aðeins til bænda sem 

stunda landbúnað sem atvinnu sína (European Commission, 2018).  

Ráðgert er að breytingarnar leggi áherslu á nýsköpun og umhverfisvænni landbúnað. 

Sett verða takmörk á vinnslu á nýju landi þar sem jörð er blaut og mikið kolefni bundið í vætuna 

og hvatt til þess að fylla í skurði. Aukin áhersla verður lögð á minni notkun sýklalyfja og 

skordýraeiturs og munu bændur þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði um minni notkun á þeim 

efnum til að geta sótt styrki. Þetta á líka að stuðla að auknu öryggi og gæðum í neysluvatni 

Evrópubúa. Auknir verða styrkir og hvatar til að draga úr útblæstri, endurnýtingu og sjálfbærri 

nýtingu lands, verða meðal annars veittir sérstakir nýir styrkir upp á 10 milljarða evra til 

nýsköpunar og þróunar við vinnslu og framleiðslu landbúnaðarvara (European Commission, 

2018).  

 

3.2. Búvörusamningar 

Á Íslandi er landbúnaður háður búvörusamningum sem ríkið gerir við Bændasamtök Íslands, 

þar eru styrkir og önnur aðstoð ríkisins við bændur útlistuð sem og þær skuldbindingar sem 

bændur þurfa að standa við í staðinn. Samningarnir ná yfir allar landbúnaðarafurðir á Íslandi 

og er framleiðslu á þeim miðstýrt í gegn um þessa samninga. Samningarnir eiga að tryggja 

framfarir í greininni, nýsköpun, jöfnuð milli framleiðenda, fæðuöryggi og hagkvæmni 

framleiðslu, bæði fyrir neytendur og framleiðendur (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

e.d.). 

3.2.1. Saga búvörusamninganna 

Fyrsti búvörusamningurinn var gerður árið 1985 eftir að Búvörulögin svokölluð höfðu tekið 

gildi. Í þessum lögum og þar af leiðandi samningnum voru tekin skref til þess að festa það enn 

betur í sessi, að landbúnaður á Íslandi sé miðstýrður að mestu leyti. Samningarnir áttu að 

tryggja fullt verð til bænda fyrir ákveðið magn af bæði mjólk og lambakjöti svo lengi sem 

framleiðslan væri í samhengi við innlenda eftirspurn. Svipaður samningur var gerður árið 1987 

en hann gilti til áramóta 1991/92. Þá voru nýir samningar gerðir og urðu töluverðar breytingar 

á, þeir samningar voru gerðir á sama tíma og þjóðarsáttarsamningarnir og tóku þeir nokkuð 

mið af því. Þá var sett á fót svokölluð verðlagsnefnd búvara og átti hún að setja fram 

verðhugmyndir og leiðir til hagræðingar. Í nefndinni sátu fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar, 

atvinnurekenda, landbúnaðarráðuneytisins og bændasamtakanna. Í búvörusamningunum 1991 

voru teknar upp beingreiðslur til sauðfjárbænda, greiðslumark sett á og viðskipti heimiluð með 

það, einnig var allur stuðningur við útflutning afnuminn og beingreiðslur náðu aðeins til 
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framleiðslu fyrir innlendan markað. Það sama var síðan gert í svokölluðum mjólkursamningum 

1992, beingreiðslur teknar upp fyrir hvern lítra og stuðningi við útflutning hætt. Árið 1993 voru 

síðan lögin um framleiðslu á lambakjöti og mjólkursamningurinn felldir saman í ein búvörulög. 

Gerður var nýr samningur árið 1997 og var þar kveðið á um að fella ætti niður það ákvæði að 

verðlagsnefnd myndi ákveða heildsöluverð á mjólk, það hefur þó ekki enn verið gert í dag. Þá 

var verði til bænda frá afurðastöðvum breytt í lágmarksverð úr föstu verði og gerði þá 

afurðastöðvum kleift að greiða hærra verð og þar með verðlauna fyrir meiri gæði innlagðrar 

mjólkur. Þegar sá búvörusamningur hafði tekið gildi var búið að lækka framlag ríkissjóðs til 

landbúnaðar úr 14 milljörðum í 7 milljarða á ári og hlutfall landsframleiðslu sem fór í stuðning 

við landbúnað komið úr 9,8% í 4,2% frá 1989 (Guðmundur Stefánsson, 1998). 

3.2.2. Búvörusamningar í dag 

Nýjasti búvörusamningur ríkis og bænda var samþykktur árið 2016. Fram að því höfðu 

samningar lítið breyst frá aldamótum nema helst í samningunum 2009 þegar ríkið fékk afslátt 

af ákvæði um verðbætur. Í dag eru gerðir sérstakir samningar við sauðfjárbændur, 

mjólkurbændur, nautgripabændur, garðyrkjubændur og almennan landbúnað sem nær yfir 

alifugla, svín og hross en allir þessir samningar eru gerðir á grundvelli Búvörulaga nr. 99/1993. 

Í núgildandi samningi við mjókurbændurr, sem gildir til ársloka 2026 og eru beingreiðslur til 

þeirra tryggðar svo lengi sem mjólk uppfyllir gæðastaðla. Stærsta breyting sem áætlað er að 

verði á samningum mjólkurbænda er að greiðslumarkið verði afnumið í ársbyrjun 2021 og 

teknar verði upp greiðslur fyrir jarðrækt, líkt og gerist í ESB. Það verður gert nema að við 

endurskoðun samningsins 2019 verði þetta ákvæði fjarlægt úr samningnum. Annað sem nýr 

búvörusamningur leggur áherslu á er nýliðun í greininni, umhverfisvænni búskap og að 

auknum fjármunum verði veitt til bænda til að standast nýjar kröfur um dýravelferð. Þá geta 

eldri bændur sótt um styrki til þess að hætta búskap og gera yngri bændum kleift að taka við 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, e.d.).   

 

3.3. Tollaumhverfi  

3.3.1. Innflutningur til Íslands 

Innlend framleiðsla á mjólkurvörum er, og hefur verið vernduð með tollum í gegn um tíðina. 

Fram til ársins 1995 voru lög í gildi á Íslandi sem bönnuðu innflutning á búvörum sem hægt 

var að framleiða á Íslandi. Það ákvæði var fellt úr gildi í kjölfar samninga sem margar þjóðir 

heims gerðu sín á milli og ein afleiðing þeirra var stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 

(WTO). Þeim ríkjum sem eru aðilar að Alþjóðaviðskiptastofnuninni er skylt að heimila 
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innflutning á vörum sem nemur 5% af því sem neytt var af vörunni á árunum 1986-1988 á 

lágmarkstollum. Þetta er útfært hér á landi með því að bjóða út tollkvóta til fyrirtækja. 

Heimildir til að flytja inn osta og smjör eru boðnar upp og gera fyrirtæki tilboð í að flytja inn 

ákveðið magn af vörum og er síðan er kvótunum úthlutað til þeirra sem bjóða hæst. Í heildina 

eru boðnar upp heimildir fyrir innflutningi á 232 tonnum af osti og 53 tommum af smjöri 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2015). 

Tafla 1: Tollar á mjólkurvörur til Íslands (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2015) 

Á allan annan 

innflutning á 

mjólkurvörum er 

lagður bæði verðtollur 

og magntollur. 

Tollarnir eru háir og 

því er nánast enginn 

innflutningur umfram 

þá tollkvóta sem boðnir 

eru út. Þetta leiðir af sér að lítil sem engin samkeppni er af erlendum markaði við þann innlenda. 

Sá tollkvóti sem nýttur er skilar hins vegar í flestum tilvikum lægra verði þrátt fyrir 

flutningskostnað (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2015).  

Í nýjum samningum sem gerðir voru við Evrópusambandið og tóku gildi 1. maí 2018 

er reiknað með að tollkvóti fyrir innflutningi frá löndum sambandsins á mjólkurvörum verði 

orðinn 610 tonn eigi síðar en árið 2022 (þingskjal nr. 1338/ 2015-2016). 

3.3.2. Útflutningur frá Íslandi 

Lítið hefur verið flutt út af mjólkurvörum á undanförnum árum og hafa það mestmegnis verið  

vörur sem unnar eru úr mjólk sem framleidd er umfram kvóta og nýtist ekki á innlendum 

markaði. Helst er flutt út til Finnlands, Hollands og Bandaríkjanna og er skyr stærstur hluti 

þess sem flutt er út. Þá er einnig flutt út mjólkurduft, ósaltað smjör og ostar. Mikil eftirspurn 

er eftir skyri í þeim löndum þar sem það hefur verið kynnt sem hefur leitt til þess að 

Mjólkursamsalan (MS) hefur selt uppskriftina og fær borgaða þóknun fyrir það sem framleitt 

og selt er af skyri erlendis (Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði, 2018). Í samningum við 

Evrópusambandið er reiknað með að tollfrjáls kvóti til útflutnings á mjólkurvörum til landa 

innan þess verði orðinn 4.550 tonn árið 2022 og nær það yfir osta, smjör og skyr (þingskjal nr. 

1338/ 2015-2016). Sjá má á töflu 2 hér að neðan að útflutningur á mjólkurafurðum hefur aukist 

Vara Verðtollur % Magntollur kr/kg 

Mjólk 30 44 

Rjómi 30 228 

Mjólkurduft 30 430 

Jógúrt 30/0 61 

Smjör 30 623 

Fullunninn ostur 30 430 

Gráðostur 30 500 



 

 
10 

hratt síðustu ár og að heildarverðmæti útflutningsins náð hátt að einum milljarði króna. Þó má 

sjá að útfluttar vörur ná ekki því magni sem gert er ráð fyrir að verði frjálst að flytja út til ESB 

þegar tollasamningur  milli þeirra og Íslands hefur tekið gildi að fullu (Hagstofa Íslands, 2018). 

Tafla 2: Útflutningur á íslenskum mjólkurafurðum (Hagstofa Íslands, 2018) 

Ár Magn (tonn) Verðmæti (milljónir króna) 

2014 827,8 384,4 

2015 1.574,4 626,4 

2016 3.187 963,7 

 

3.3.3. Inn- og útflutningur til og frá ESB 

Innflutningstollar á mjólkurvörur sem fluttar eru inn til ESB eru að meðaltali 38,1% sem er 

hærra heldur en á Íslandi (World Trade Organization, e.d.). En eins og hefur áður komið fram 

þá gildir verslunarsamningur milli ESB og Íslands vegna EES sem leyfir Íslandi að bjóða út 

tollfrjálsan útflutning á mjólkurvörum til ESB og mun leyfilegt magn ná 4.550 tonnum árið 

2022 (þingskjal nr. 1338/ 2015-2016). ESB hefur þó skrifað undir fríverslunarsamninga við 

mörg ríki, þar á meðal Kanada, Japan og Mexíkó sem leyfir tollfrjálsan inn- og útflutning á 

vörum, þar með töldum mjólkurvörum (European Commission, 2018).   

Við inngöngu Íslands í ESB munu allir tollar að öllum líkindum falla niður milli Íslands 

og landa innan sambandsins, ekkert land hefur fengið undanþágur frá því og ekki getur talist 

líklegt að svo verði fyrir Ísland. Það myndi þýða að engir verndartollar væru lengur til staðar 

fyrir íslenska mjólkurframleiðslu sem og að engar hömlur væru á því magni sem flytja mætti 

af mjólkurafurðum til landa ESB (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2014).   

 

3.4. Verð til bænda og neytenda á Íslandi 

Verðlag á mjólk til bænda er ákvarðað af verðlagsnefnd búvara sem starfrækt er af 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Nefndin tekur ákvarðanir um verð á hvern lítra sem 

byggðar eru á gögnum um verðlagsgrundvöll kúabúa. Þar er kostnaður við framleiðslu mjólkur 

reiknaður og er lítraverð ákveðið út frá því (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á 

búvörum nr. 99/1993). Út frá þeirri verðlagningu ákveður sama nefnd heildsöluverð á 

mjólkurafurðum, þ.e. verð sem afurðastöðvar selja vörur sínar á til smávöruverslana, sem hafa 

síðan frjálsar hendur með verðlagningu. Verði á mjólkurafurðum er því nánast að öllu leyti 

handstýrt af ríkinu, bæði til neytenda sem og til bænda. Verð á tveimur af algengustu 

mjólkurvörum í heildsölu á Íslandi  í október 2018 sést í töflu 3 (Mjólkursamsalan, 2018). 
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 Verð til bænda frá afurðastöðvum er tengt þeim kvóta fyrir mjólkurframleiðslu sem 

hvert mjólkurbú á en það er í dag 90,48 krónur. Mjólkurkvóti er leyfi bænda til þess að 

framleiða ákveðinn fjölda lítra á hverju ári. Kvótinn gengur kaupum og sölum á milli bænda. 

Það lítraverð sem verðlagsnefnd búvara ákveður er verð sem fæst fyrir það magn sem hvert 

býli á kvóta fyrir. Lægra verð fæst fyrir þá mjólk sem lögð er inn umfram kvóta, 60 króna gjald 

er lagt á hana og er gjaldlagningin framkvæmd með því að draga hana beint af þeirri upphæð 

sem framleiðandinn myndi annars fá fyrir mjólkina. Því fá bændur sem framleiða umfram 

kvóta, aðeins 30,48 krónur fyrir hvern lítra frá afurðastöðvum. Segja má að gjald þetta sé eins 

konar tæki til framleiðslustýringar, eftir því sem framleiðsla eykst, umfram kvóta og ekki er 

eftirspurn eftir þeirri aukningu á markaði, því hærra verður gjaldið. Sem dæmi má nefna að 

gjaldið var ekkert á árunum 2013-2016 en hefur hækkað í þrepum síðan þá vegna offramleiðslu 

MS. Innan kerfisins eru einnig auka greiðslur fyrir mjólk sem stenst allar gæðakröfur og er 

hægt að fá greitt aukalega 6% af því verði sem greitt er í grunninn fyrir að standast staðla eins 

og til dæmis „úrvalsmjólk“ (Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, e.d.). Til þess að mjólk sé 

viðurkennd sem úrvalsmjólk þarf hún að uppfylla ákveðin skilyrði, frumutala, sem er fjöldi 

frumna í mjólk, þarf að vera undir 200.000 í hverjum millilítra, líftala, sem er fjöldi gerla í 

mjólk, verður að vera undir 20.000 í hverjum millilítra, magn frírra fitusýra, sem eru fitusýrur 

sem ekki eru bundnar neinum öðrum efnum, þarf að vera undir 0,9 mmol á hvern millilíter og 

þurfa bú einnig að vera skilgreind sem „fyrirmyndarbú“ (Auðhumla, e.d.). Til að bú sé 

viðurkennt sem fyrirmyndarbú þarf að uppfylla ströng skilyrði um velferð dýra, matvælaöryggi 

og snyrtilega ásýnd búsins (Landssamband Kúabænda, 2016).  

Bændur njóta einnig beinna styrkja frá ríkinu og er tilgangi þeirra lýst í lögum 99/1993 um 

búvörur með eftirfarandi hætti:      

a. að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu og vinnslu og 

sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur,  

b. að framleiðsla búvara til neyslu og iðnaðar verði í sem nánustu samræmi við þarfir 

þjóðarinnar og tryggi ávallt nægjanlegt vöruframboð við breytilegar aðstæður í 

landinu,  

c. að nýttir verði sölumöguleikar fyrir búvörur erlendis eftir því sem hagkvæmt er talið,  

d. að kjör þeirra sem landbúnað stunda verði í sem nánustu samræmi við kjör annarra 

stétta,  

e. að innlend aðföng nýtist sem mest við framleiðslu búvara, bæði með hliðsjón af 

framleiðsluöryggi og atvinnu,  
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f. að stuðla að jöfnuði á milli framleiðenda í hverri búgrein hvað varðar afurðaverð og 

markað 

Stuðningur ríkisins við mjólkurbændur er tvískiptur. Ríkið greiðir fyrir hvern lítra sem bóndi á 

kvóta fyrir, og er ákveðinni upphæð úthlutað til þess á hverju ári sem er síðan greidd jafnt á 

alla þá lítra sem lagðir eru inn í samræmi við kvótaeign. Hver bóndi fær greitt fyrir 1/12 af 

þeim lítrafjölda sem hann á kvóta fyrir í hverjum mánuði svo lengi sem framleiðsla búsins 

stefni í að minnsta kosti 95% nýtingu á kvótanum. Þá fær hver og einn bóndi einnig greitt fyrir 

hvern og einn lítra sem hann leggur inn óháð þeim kvóta sem hann á. Ákveðinni upphæð er 

úthlutað í greiðslur fyrir þennan styrk á ári og skiptist hún jafnt á alla 12 mánuði ársins og 

deilist á alla þá lítra sem lagðir eru inn þann mánuðinn. Árið 2018 var stuðningur til 

mjólkurbænda í heild 4.678 milljónir króna og útgefinn kvóti var 145 milljónir lítra. Stuðningur 

við bændur var því að meðaltali 32,269 krónur á lítra (Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, e.d.). 

 

Tafla 3: Verð í heildsölu á Íslandi (Mjólkursamsalan, 2018) 

 

 

 

 

Tafla 4: Verð í heildsölu í ESB (Milk Market Observatory, 2018) 

 

 

 

 

 

3.5. Verð til bænda og neytenda í ESB  

Í ESB var kvótakerfi á mjólkurframleiðslu allt fram til 2015, þegar mjólkurframleiðsla var 

gefin frjáls. Þetta var gert til að reyna að draga úr miðstýringu landbúnaðarkerfis ESB. Þá eru 

í flestum löndum ESB félög mjólkurbænda þar sem margir bændur koma saman og  

stjórnarmenn þeirra semja við framleiðslufyrirtæki um verð og flutning á  hrámjólk. Það er 

ýmsum skilyrðum háð, hvert félag mjólkurbænda má aðeins semja fyrir mjólkurmagn sem 

nemur 33% af heildarframleiðslu þess lands, þetta kemur í veg fyrir einokun eins félags eða 

fyrirtækis. Þá mega framleiðslufyrirtæki kaupa hrámjólk frá öðrum löndum en þau eru staðsett 

í (lög (ESB) nr. 1308/2013). Verð á hrámjólk er því ákveðið á frjálsum markaði milli þessara 

Vara Verð kr/kg 

Smjör 852 

Gouda ostur 26% 1.362 

Vara Verð kr/kg 

Smjör 688,5 

Gouda ostur 26% 433.35 
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tveggja samningsaðila. Var það verð að meðaltali 34,27 evrur á hverja 100 lítra í löndum 

Evrópusambandsins í september 2018, það gera 44,1 krónur á lítra á gengi þess mánaðar (Milk 

Market Observatory, 2018). Þá er verð á mjólkurvörum í heildsölu einnig ákveðið á frjálsum 

markaði milli heildsala og afurðastöðva og má sjá dæmi um meðal verð innan ESB í október 

2018 í töflu 4, umreiknað á gengi Evru í októbermánuði 2018 (Milk Market Observatory, 

2018).  

Margskonar stuðningur er í boði fyrir bændur innan ESB en hann er allur byggður á 

fjölda hektara af landi sem hver og einn bóndi nýtir við búskapinn. Hann skiptist í 6 

mismunandi flokka, greiðslur til bænda sem stuðla að minnkun kolefnislosunar, greiðslur til 

ungra bænda, auknar greiðslur á fyrstu hektara hvers bónda, auknar greiðslur þar sem land 

náttúrulega erfitt að nýta, auknar greiðslur tengdar framleiðslu búa, og greiðslur aðlagaðar fyrir 

minni bú. Upphæðir greiddar beint til bænda eru takmarkaðar af  þeirri fjárhæð sem hvert ríki 

fær frá ESB. Hvert ríki hefur einnig vald yfir því hvernig form er á greiðslunum og hvaða 

greiðslumöguleika þau nýta sér. Ríki hafa möguleika á að nýta allt að 68% af útgjöldum sínum 

í beina styrki til landbúnaðar. Hér á landi má búast við því að greiðslur í formi grunn styrkja, 

greiðslur vegna lands sem torvelt er að nýta, greiðslur tengdar afurðum búa og auknar greiðslur 

fyrir fyrstu hektara hvers bús verði nýttar. Ef horft er til Finnlands, sem er það ESB ríki sem 

býr við aðstæður sem eru líkastar þeim sem ríkja á Íslandi, hvað varðar skilyrði til landbúnaðar, 

þá má sjá að allir þessir styrkir eru nýttir. Það er gert til að styrkja innlenda framleiðslu svo að 

hún geti veitt framleiðslu, á þeim svæðum þar sem aðstæður eru hagstæðari til landbúnaðar, 

samkeppni. Þá er einnig sérstakt ákvæði fyrir það ræktarland sem er norðan við 62. 

breiddargráðu og eru greiddir auknir styrkir fyrir þá ræktun. Upphæðir styrkja eru mjög 

mismunandi eftir löndum innan sambandsins, meðalupphæð greidd á hektara á ársgrundvelli 

er 266 evrur, hæst fer það í 630 evrur  á Möltu en minnst er það  um 100 evrur í Lettlandi 

(European Commission, 2017).  

 

3.6. Samkeppnisumhverfi 

3.6.1. Samkeppnisumhverfi á Ísland 

Lög Evrópusambandsins ná í dag yfir ákvarðanir og virkni íslenskra fyrirtækja, hafi hún áhrif 

á viðskipti milli landa. Hún nær því ekki til íslensks mjólkuriðnaðar þar sem öll samkeppni er 

nú þegar nánast ómöguleg vegna tolla (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið e.d.). Þetta 

þýðir að á Íslandi hefur sú undanþága sem afurðastöðvar hefur frá samkeppnislögum verið látin 

óáreitt af ESA og öðrum erlendum eftirlitsstofnunum. Undanþágan felur í sér að afurðastöðvum 
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í mjólkuriðnaði er heimilt að sameinast og skipta með sér verkum þegar kemur að framleiðslu 

á einstaka mjólkurvörum og er þetta gert til að halda niðri kostnaði við dreifingu og framleiðslu 

á mjólkurafurðum (Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 99/1993). Þetta 

gerir Mjólkursamsölunni, sem er fyrirtæki í eigu bænda, kleift að stjórna markaðnum nánast 

alfarið í gegn um Auðhumlu. Auðhumla er samvinnufélag mjólkurbænda, allir þeir sem eru 

félagsmenn í Auðhumlu selja mjólk sína beint til MS og Auðhumla á einnig MS, þeir sem ekki 

selja mjólk sína til MS eru ekki félagsmenn og selja mjólk sína til Kaupfélags Skagfirðinga 

(KS). MS eða KS sjá um flutning á allri mjólk sem framleidd er á Íslandi. Kaupfélag 

Skagfirðinga kaupir mjólk beint frá bændum og nýtir í eigin framleiðslu, undir merkjum KS 

og Mjólku. MS kaupir alla þá mjólk sem KS kaupir ekki og nýtir annað hvort í eigin framleiðslu 

eða selur áfram til annarra afurðastöðva, Örnu ehf. sem er í einkaeigu eða KÚ ehf. sem er í eigu 

Vífilfells (Erlingur Teitsson, munnleg heimild, 17. nóvember 2018). Undanþágan sem 

fyrirtækjum í mjólkuriðnaði er veitt frá samkeppnislögum gerir þar af leiðandi MS og KS, sem 

á 9,9% hlut í MS, mögulegt að skipta framleiðslu og flutningum á mjólk á milli sín til að halda 

kostnaði í lágmarki og skekkir þar af leiðandi samkeppnisstöðu á markaði (Auðhumla, e.d.). 

3.6.2. Samkeppnisumhverfi í ESB 

Eins og áður hefur komið fram þá búa bændur sér til félög og þau félög semja síðan við 

afurðastöðvar um verð á mjólk. Hvert og eitt félag sem samið er við má þó ekki semja um 

meira heldur en 33% prósent af framleiddri mjólk í hverju ríki fyrir sig. Þá nýtur 

mjólkuriðnaðurinn engra undanþága frá samkeppnislögum innan ESB og er þar sérstaklega 

kveðið á um að innan hans sé ekki löglegt að fyrirtæki eigi samráð um flutning og/eða 

framleiðslu. Þá gilda takmörkuð lög um afurðastöðvarnar sjálfar, en félög sem bændur mynda 

til að semja um verð eru varinn fyrir nokkurskonar afskiptum fyrirtækja og njóta bændur alltaf 

vafans í öllum samningum sem gerðir eru milli þeirra og afurðarstöðva (lög (ESB) nr. 

1308/2013). 

 Á mjólkurmarkaðnum í Evrópu ríkir nokkur samkeppni, en þó er litið á hann sem dæmi 

um markað þar sem markaðsöflin nái ekki að jafna leikreglurnar og auðvelt sé að ná 

markaðsráðandi stöðu og misnota hana. Sumstaðar í Evrópu sé mikil fákeppni á 

mjólkurmarkaði, fá stór fyrirtæki nái að kaupa mikinn hluta mjólkur í hverju landi og stjórni 

því markaðnum. Þetta sé þó ekki algengt og meirihluti fyrirtækja innan Evrópu hafi lítil sem 

engin völd á markaðnum. Það séu þó hátt í 10% framleiðenda sem nái það mikilli 

markaðshlutdeild að þeir geti haft áhrif á verðmyndum og framboð. Talið er að ein afleiðing 

þess að mjólkurkvótinn var lagður niður, verði afturför í samkeppni á mjólkurmarkaðnum 
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innan ESB. Þeir framleiðendur sem ná að lækka verð á framleiðslu sinni en halda áfram að 

selja á markaðsverði hafa meira svigrúm til þess að stækka við sig og auka tækniframfarir sem 

eykur enn við forskot þeirra á samkeppni. Það má því segja að þeir sem ná fram auknum mun 

á verði við framleiðslu og söluverði öðlist ákveðið vald á markaði. Það hefur sýnt sig að inngrip 

yfirvalda hafa áhrif á möguleikann á að auka þetta svigrúm og því muni frjáls 

mjólkurframleiðsla auka vald þeirra sem nú þegar ná fram meiri hagnaði en aðrir (Cechura, 

Kroupova, & Hockmann, 2015) 

4. Samningaviðræður við ESB 2009-2013  

Í samningaviðræðum milli Íslands og ESB sem stóðu yfir á árunum 2009 til 2014  var 

samningskaflinn sem snéri að landbúnaði ekki opnaður og samningsafstaða íslenskra 

stjórnvalda var aldrei fullmótuð. Þó hafði talsverð forvinna verið unnin í sambandi við 

samningskaflann, ýtarlegum spurningalista hafði verið svarað varðandi starfsemi og 

lagaramma greinarinnar á Íslandi. Haldnir voru rýnifundir þar sem lögð var áhersla á sérstöðu 

íslensks landbúnaðar og mikilvægi hans vegna byggðaþróunar og matvælaöryggis og var tekið 

fram að það þyrfti að leita leiða til þess að finna sérstakar lausnir fyrir greinina í 

samningaviðræðum við sambandið. ESB vann svipaða rýnivinnu og þar er farið yfir hvernig 

íslenskt landbúnaðarkerfi fellur að lagaramma sambandsins. Eftir að sú skýrslugerð fór fram 

var farið í vinnu við að svara þeirri niðurstöðu. Í því svari átti að felast hvaða reglum Ísland 

myndi aðlagast, hverjum þeirra hún myndi biðja um aðlögunarfrest á og hvar þyrfti að óska 

eftir undanþágum eða sérlausnum. Niðurstöður áttu að birtast í tveimur hlutum, aðgerðaáætlun 

um aðlögun og síðan samningsáherslum. Aðgerðaáætlunin var birt 2012 en samningsafstaðan 

var aldrei kláruð (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2014). 

 Fram kemur í skýrslu um viðræðurnar að talið er líklegt að kvótalaust fyrirkomulag á 

mjólkurframleiðslu gæti komið sér illa fyrir íslenska bændur. Við inngöngu yrði kvótakerfið 

lagt niður og því sá kvóti sem íslenskir bændur hafa fjárfest í, verðlaus. Hann er í mörgum 

tilfellum notaður sem veð við skuldsetningu bænda og gæti það bitnað á bændum sem eru mjög 

skuldsettir. Þó er einnig talað um að þessi breyting geti komið sér vel fyrir þá sem ekki eru 

skuldsettir og hafa því tök á að auka framleiðslu. Mjólkurframleiðsla er einnig undanþegin 

ákvæðum í samkeppnislögum hér, sem samræmast að mörgu leyti hinu evrópska. Þessar 

undanþágur gera afurðastöðvum kleift að gera samninga og sameinast til að spara kostnað við 

framleiðslu, geymslu og dreifingu. Við undirbúning á samningaviðræðum um 

landbúnaðarkafla samnings ESB og við gerðar aðgerðaráætlunar í landbúnaði, var reiknað með 
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að þessar undanþágur myndu falla niður að öllu leyti við inngöngu í ESB. Í skýrslu 

Alþjóðamálastofnunar er talað um að framleiðslutengdur stuðningur við bændur, og þar af 

leiðandi mjólkurframleiðendur sé mjög takmarkaður og að sú leið sem er farin innan ESB, 

greiðsla á ræktað land henti illa á Íslandi. Þó sé fyrirsjáanlegt að hægt sé að sníða kerfið að 

íslenskum landbúnaði en það muni að öllum líkindum aldrei ná að mæta þeirri þörf sem nú er 

mætt. Helstu ástæður þess eru dyggur stuðningur við íslenskt landbúnaðarkerfi af hálfu 

stjórnvalda í gegn um tolla og beingreiðslur og því má reikna með að styrkur frá ESB muni 

aðeins duga til að vinna upp það tap sem verður af niðurfellingu beingreiðslna en ekki verðfalls 

vegna niðurfellingu tolla. (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2014).  

 Þótti nokkuð ljóst af umtali beggja samningsaðila að ekki væri þörf á miklum 

undanþágum né sérlausnum fyrir íslenskan landbúnað, umfram það sem skýr fordæmi eru fyrir, 

hjá Finnlandi til dæmis. Í Finnlandi eru beingreiðslur greiddar fyrir hvern mjólkurlítra eins og 

er gert hér og þá væri hægt að semja um sérstakar lausnir við aukna styrkveitingu á þeim 

grundvelli að landið flokkast sem harðbýlt. Helstu álitamál voru talin verða heildarupphæð 

styrks til landbúnaðar og að hve miklu leyti hann yrði fjármagnaður af ESB og hve mikið af 

Íslandi. Þá er ljóst að ekki fengist undaþága frá niðurfellingu allra tolla við inngöngu og hefði 

það í för með sér talsverða lækkun á verði ef það ætti að aðlagast því sem gengur og gerist í 

Evrópu. Fram kemur í skýrslunni að ef koma ætti til móts við mjólkurbændur með styrkjum í 

stað verlækkunar við tilkomu erlendrar samkeppni myndi það kosta um 1,6 milljarð króna í 

beina styrki (Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, 2014).  

 Fram kemur í skýrslu Samtaka iðnaðarins um áhrif á mjólkuriðnað við inngöngu í ESB 

sem gerð var í miðjum viðræðum, 2010, að starfsfólk í mjólkuriðnaði væri alfarið á móti 

inngöngu í ESB. Þar var nefnt að nú þegar væru miklar hagræðingarkröfur af hálfu ríkisvaldsins 

og hnífurinn kominn inn að beini. Þá myndi koma illa við iðnaðinn að tollvernd myndi leggjast 

af þar sem greinin telst að mestu leyti illa samkeppnishæf við framleiðslu í ESB. Þetta yrði  til 

þess að framleiðsla á ostum, svo dæmi sé tekið myndi eiga erfitt uppdráttar þar sem geymsluþol 

er hátt og því auðveldara að flytja langar vegalengdir. Ferskvara myndi eiga auðveldara með 

að ráða við samkeppni þar sem hún nyti ákveðinnar fjarlægðarverndar. Það voru taldar líkur á 

að um 40-50% myndu geta staðist þá samkeppni sem kæmi til við inngöngu í ESB og byggir 

það að mestu leyti á því að ekki myndi borga sig að flytja inn nýmjólk. Þá er sérstaklega nefnt 

að mikilvægt sé að horfa til framtíðar, ekki sé nein trygging fyrir því að þeir styrkir sem greinin 

nýtur nú þegar, bæði á Íslandi og í ESB séu ekki grafnir í stein og þeir séu í raun alltaf háðir 

endurskoðun. Sérstaklega séu horfur á breytingum vegna aukins samstarfs WTO og ESB sem 



 

 
17 

og þeirri átt sem alþjóðleg viðskipti séu að þróast (Bjarni Már Gylfason og Kristján Vigfússon, 

2010). 

5. Reynsla Finna af inngöngu í Evrópusambandið 

5.1. Innganga og afdrif fyrst eftir inngöngu 

Árið 1995 gengu Finnar í Evrópusambandið og voru þar viðræður um þann kafla sem laut að 

landbúnaði veigamestar og tímafrekastar og er talað um að atkvæðagreiðslan sem haldin var 

um samninginn, hafi í raun snúist um landbúnaðarpakkann. Sá grundvallar munur sem er á 

hefðbundnum evrópskum landbúnaði og þeim finnska varðar náttúrulegar aðstæður. 

Framleiðslugeta ræktaðs lands er verra víðast hvar í Finnlandi heldur en gengur og gerist í ESB 

og veðurfar kaldara og sveiflukenndara sem birtist í auknum tækja- og bygginga kostnaði, sem 

og ræktunarkostnaði. Aðal vandamál við aðlögun finnsks landbúnaðar að ESB var ekki 

grundvallar kerfisbreyting, heldur munurinn á verði til framleiðenda milli þessara tveggja 

svæða. Umsamdir styrkir sem bændur fengu eftir inngöngu brúuðu ekki þann tekjumissi sem 

varð fyrir finnska bændur og var verð til bænda eftir inngöngu, á búfjárafurðum að meðaltali 

40-45% lægra árið 2003. Ef sameiginlega landbúnaðarstefnan hefði verið tekin upp í Finnlandi, 

óbreytt, þá hefðu nettótekjur bænda af framleiðslu sinni farið úr um 1,3 milljörðum niður fyrir 

núllið. Þær undanþágur og breytingar sem gerðar voru á CAP kerfinu við inngöngu Finnlands 

voru því til þess fallnar að geta aukið styrki til Finnskra bænda til þess að þeir geti betur ráðið 

við alþjóðlega samkeppni. Ljóst er af þessu, að landbúnaður í Finnlandi gæti seint orðið arðbær 

án ríkisstyrkja umfram það sem gengur og gerist í ESB.  (Utanríkisráðuneytið, 2003).  

 Í aðildarviðræðum var því ljóst að veita yrði finnskum landbúnaði einhverjar 

undanþágur og bjóða þeim sér kjör á ýmsum sviðum svo að samningur fengist í gegn um 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sjónarmið Finna að landbúnaður þar í landi væri ekki að fullu 

samkeppnishæfur við þann evrópska vegna náttúrulegra aðstæðna hlaut mikinn hljómgrunn 

innan stjórnar ESB. Því voru ýmis sérákvæði sett inn í samning Finna; í fyrsta lagi þá var 

samþykkt að ESB greiddi finnskum bændum 855 milljónir evra við inngöngu sem uppbót 

vegna breytinga á verðlagi. Var það greitt út til bænda eftir stærð búa til þess að hver og einn 

hefði tök á því að bregðast við þeirri breytingu sem yrði á innkomu við inngöngu og var litið á 

greiðslurnar sem tæki til þess að gefa finnskum bændum einskonar aðlögunarfrest. Þá var 

samþykkt að fella allt landið í flokk harðbýlla svæða sem njóta aukinna styrkja frá ESB. Síðast 

en ekki síst var búið til sér ákvæði fyrir landbúnað sem stundaður er fyrir norðan 62. 

breiddargráðu. Skipting styrkja á milli finnskra og evrópskra yfirvalda var einnig þrætuepli. 
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Niðurstaðan var meðal annars sú að Finnar fengu leyfi til að styrkja landbúnað meira úr 

ríkissjóði heldur en nokkuð annað ríki innan ESB. Greiðslur til finnskra bænda eru því úr 

tveimur áttum, frá finnska ríkinu og í gegn um sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB, en sumir 

af styrkjum sem koma þaðan eru fjármagnaðir af Finnum sjálfum (Utanríkisráðuneytið, 2003). 

 Landslag í finnskum landbúnaði breyttist mikið eftir inngöngu, samkeppni jókst til 

muna bæði í framleiðslu og sölu á landbúnaðarafurðum. Mjólkurframleiðsla jókst lítillega eftir 

inngöngu og verð til mjólkurbænda lækkaði um tæp 20 prósent, að meðtöldum stuðningi á 

fyrstu árum eftir inngöngu sem er þó talsvert minni lækkun en varð að meðaltali  bænda í öðrum 

búgreinum þar sem meðal lækkun var á bilinu 40-45% eins og kemur fram hér að ofan. Hér 

spilaði stórt hlutverk að mjólkuriðnaðurinn var einn þeirra sem naut þeirra undanþága sem 

gerðar voru í samningi ESB við Finna sem gerði þeim kleift að greiða beinan 

framleiðslustuðning til mjólkurbænda fyrst eftir inngöngu. Verð á mjólkurvörum til neytenda 

í Finnlandi lækkaði um u.þ.b. 10% eftir inngöngu. Athygli vekur að fækkun mjólkurbúa í 

Finnalandi var umtalsverð beint eftir inngöngu, en þeim fækkaði um rúmlega sjö þúsund á 

fyrstu sjá árum landsins í ESB á meðan búum í jarðrækt fækkaði um þúsund. Þessi fækkun búa 

er þó ekki einsdæmi og er ólíklegt að bein tengsl séu á milli hennar og inngöngu í ESB eins og 

sést á samanburði í kafla 5.4. Launavísitala í Finnlandi tók kipp eftir inngöngu og hækkaði um 

meira en 20% á fyrstu sex árunum en á sama tíma lækkaði launavísitala bænda um 5% og má 

það að mestu leyti rekja til lækkun á afurðaverði (Utanríkisráðuneytið, 2003). 

 

5.2. Landbúnaður í dag 

Störfum í landbúnaði hefur fækkað stöðugt síðan við inngöngu eða um 15 þúsund störf síðan 

1994 en að sama skapi hefur verðmætamyndun aukist hratt og velta á hvern starfandi 

einstakling í landbúnaði jókst um 40% frá árinu 1996 til 2012. Ein stærsta breytingin á 

efnahagsumhverfi Finnlands við inngöngu varð á útflutningi og innflutningi á matvælum og 

landbúnaðarafurðum. Innflutningur á þeim vörum hefur nær fimmfaldast og útflutningur 

þrefaldast, athygli vekur að eini landbúnaðariðnaðurinn sem heldur jákvæðum viðskiptajöfnuði 

eru mjólkurvörur, af þeim hefur alltaf verið flutt meira út heldur en inn síðan Finnar gengu í 

ESB (Niemi & Varde, 2017). 

 

5.3. Styrkir til finnskra Bænda  

Greiðslur til finnskra bænda skiptast í fjóra hluta, grunngreiðslur frá ESB innan sameiginlegu 

landbúnaðarstefnunnar (CAP), greiðslur vegna harðbýlla svæða (less favoured areas, LFA), 
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greiðslur vegna umhverfisvæns landbúnaðar og innanlands stuðningur (Niemi & Varde, 2017). 

Sjá má hvernig þessi stuðningur skiptist á mynd 2. 

 

Mynd 2: Stuðningur við landbúnað í Finlandi (Niemi & Varde, 2017) 

5.3.1. Grunnstyrkir ESB (CAP) 

CAP kerfið hefur nýlega verið endurskoðað, greiðslur úr því eru að mestu leyti beingreiðslur 

til bænda fyrir hvern hektara af landi sem þeir rækta og þarf þeim að vera haldið í góðu standi 

og reglur um dýravelferð þarf að vera fylgt að fullu. Á landi bænda sem fá CAP styrk þarf að 

vera ræktað að minnsta kosti tvær eða þrjár tegundir af ræktargróðri, aðeins tvær ef búið er á 

harðbýlum svæðum. Þá þarf 30% af heildargreiðslum hvers lands að vera til bænda sem eru að 

vinna að minnkandi losun og öðrum umhverfisvænum aðgerðum. Sú heimild innan CAP-

kerfisins sem hefur komið Finnskum bændum hvað best, af þeim styrktar möguleikum sem eru 

í boði, er að geta greitt bændum beint úr ríkissjóði allt að 15% umfarm það sem CAP gerir ráð 

fyrir í aukna styrki til bænda í ákveðnum iðnaði (Niemi & Varde, 2017). 

5.3.2. Stuðningur til harðbýlla svæða 

LFA greiðslur, eða greiðslur til svæða sem eru harðbýl, ná til allra svæða Finnlands. 

Tilgangurinn með þessum greiðslum er að halda svæðum í byggð þar sem erfiðara er að rækta 

með því að styðja við framleiðslu, þar sem hún er dýrari og skilar minni hagnaði. Hámarks 

greiðslur vegna landfræðilegrar stöðu eru 450 evrur á hektara, á það við um fjalllendi, sem er 

allt norður Finnland, í suður Finnlandi er hámarkið 250 evrur á hektara. Finnar greiða þessa 

styrki nánast að fullu úr ríkissjóði en Evrópusambandið greiðir tæplega 18% af þessum 

styrkjum (Niemi & Varde, 2017). 
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5.3.3. Umhverfisvænar greiðslur 

Við endurskoðun á beingreiðslukerfi ESB sem var staðfest árið 2015, var aukið við greiðslur 

sem stuðla að umhverfisvænni búskap. Tilgangurinn er meðal annars að minnka notkun á 

sterkum áburði, auka líffræðilega fjölbreytni og draga úr losun koltvísýrings. Allir bændur sem 

vinna eftir tilmælum kerfisins eiga rétt á auknum greiðslum, sem dæmi um aðgerðir er að draga 

úr notkun fosfórs og köfnunarefni við landrækt og auka notkun á dýraúrgangi sem áburð á tún 

og ræktarland. Finnar greiða 68% af þessum styrk úr ríkissjóði og ESB rest (Niemi & Varde, 

2017). 

5.3.4. Innanlands stuðningur  

Innanlands stuðningur er greiddur alfarið af Finnska ríkinu og skiptist hann í tvennt, annars 

vegar stuðningur við bændur sem búa norðan við 62. breiddargráðu og hins vegar þá sem búa 

sunnan við þá línu. Munurinn á LFA styrkjum og innanlands styrkjum er sá að allt land sem 

talist getur harðbýlt í Evrópusambandinu fellur undir skilgreiningu LFA og er því styrkhæft. 

Hið nýja ákvæði, sem sett var inn við inngöngu Finna, um landbúnað norðan við 62. gráðu nær 

aðeins yfir þau svæði og er ekki greitt út á hektara lands og er sá styrkur því hrein viðbót við 

LFA greiðslurnar (Niemi & Varde, 2017). 

 Samþykkt var að greiða sér styrki til bænda sem byggju í nyrsta hluta Finnlands í 

aðildarviðræðunum 1994 og nær þessi skilgreining yfir 55,5% af öllu nýttu landi í Finnlandi. 

Úr þessum styrkjum fá mjólkurbændur langmest eða 161,2 milljónir evra, af 297 milljónum. 

Þessir styrkir eru greiddir sem beingreiðslur á hvern mjólkurlítra, svipað því sem gert er hér á 

landi. Til þess að réttlæta þessa styrki eru þeir þó bundnir því skilyrði að þeir mega ekki hvetja 

til aukinnar framleiðslu heldur eru þeir aðeins hugsaðir til þess að gera bændum sem búa nyrst 

í Finnlandi auðveldara fyrir að keppa við samkeppni innan ESB. Áhrif styrkjanna er metinn á 

fimm ára fresti með það í huga hvort þeir séu farnir að valda aukinni framleiðslu og því ekki 

lengur í samhengi við þarfir markaðarins, ef svo er þá skal endurskoða þær undanþágur sem 

gera finnum leift að greiða styrkina. Fyrir finnska bændur sem búa sunnan við þessa línu er 

innanlands stuðningurinn mun minni, hann var fyrst greiddur með það í huga að koma til móts 

við bændur eftir þau gríðarlegu miklu áhrif sem opnun á innri markað hafði fyrir finnskan 

landbúnað. Þær greiðslur voru því ekki tengdar landfræðilegri stöðu búskaparins heldur aðeins 

ætlaðar að koma til móts við tekjutap af aukinni samkeppni. Vegna þess að samningsákvæðið 

var ótímabundið við inngöngu mátu Finnar það svo að þeir gætu greitt þetta um ókomna tíð, 

það var ekki svo að hálfu ESB. Endursamið var um ákvæðið og féll þá mest allur sá styrkur 

sem greiddur var áður í gegn um innanlands stuðning til finnskra bænda í suður Finnlandi inn 
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í greiðslur greiddar af ESB og eru greiðslur í gegn um þetta styrkjakerfi nánast úr sögunni. 

Þetta þýddi að finnskir mjólkurbændur í suður Finnlandi fá mun minni styrki heldur en þeir 

sem búa norðan við 62. breiddargráðu, þetta veldur skekkju í samkeppnishæfni bænda milli 

landshluta en þar sem yfirlýst stefna ESB er að draga hægt og bítandi úr styrkjum verður að 

teljast líklegra að til að jafna stöðu þeirra verði dregið úr greiðslum til þeirra sem búa norðar 

frekar en að styrkir verði aftur auknir til þeirra sem búa sunnar. Innanlands styrkur nam 330 

milljónum evra árið 2017 og þar af var styrkur til bænda sunnan við 62. gráðu 25 milljónir 

(Niemi & Varde, 2017). 

 

5.4. Staða mjólkurframleiðslu í dag 

Mjólkurframleiðsla tók dýfu í kring um efnahagskreppuna 2008 en hefur náð sér aftur á strik 

eftir það og er hún enn svipuð og var árin sem Finnar gengu inn í ESB. Mjólkurbúum hefur 

hins vegar fækkað gríðarlega mikið frá inngöngu eða úr rúmlega 32 þúsund búum í rúm átta 

þúsund, telja verður þó að þetta sé eðlileg þróun í takt við kröfu um tæknivæðingu og 

samkeppnishæfni í landbúnaði (Niemi & Varde, 2017). Til samanburðar má nefna að Á Íslandi 

fækkaði mjólkurbændum  úr rúmlega 1.500 í rúmlega 500 sem er sambærileg fækkun og varð 

í Finnlandi og því ólíklegt að innganga í ESB sé stór áhrifavaldur í þessum efnum 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2015).   

 Verð til framleiðenda á mjólk lækkaði snögglega eftir inngöngu í ESB og má rekja það 

til aukinnar samkeppni á markaðnum við inngöngu í innri markað sambandsins, fyrst hækkuðu 

niðurgreiðslur talsvert til að koma til móts við breytingarnar en þær hafa lækkað samfellt frá 

inngöngu, voru þær hæst 14,31 sent á hvern lítra en eru í dag rúmlega sex sent (Luke - Natural 

resources institute Finland, e.d.).  

Eins og sést á mynd 3 þá hefur það verð sem bændur fá frá heildsölum hækkað síðan 

fyrst eftir inngöngu, en þó aldrei náð sömu hæðum og 1994. Styrkir til bænda eru enn hærri en 

þeir voru við inngöngu finna en eins og sjá má þá fara þeir jafnt og þétt minnkandi og er það í 

takt við áætlanir ESB. Munurinn er þó ekki ýkja mikill í dag samanborið við árið 1994, áður 

en Finnar gengu í ESB, eða átta evru sent (Luke - Natural resources institute Finland, e.d.). 
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Mynd 3: Innkoma finnskra mjólkurbænda (Luke - Natural resources institute Finland, e.d.) 

 

 Afkoma finnskra mjólkurbænda hefur farið versnandi á öðrum áratug þessarar aldar. Á 

mynd 4 sést greinilega að frá árinu 2014 hefur afkoma finnskra mjólkurbænda farið hratt 

versnandi. Hagnaðarhlutfall, sem er reiknað með því að deila tekjum mjólkurbúa með 

útlögðum kostnaði og vinnustundum sem unnar eru af hendi við framleiðsluna, er ekki nema 

0,31 árið 2016 og er því innkoma ekki nema 31% af kostnaði. Í þessum útreikningum er reiknað 

með að lágmarkslaun séu greidd á hverja vinnustund og ná því bændur að komast af með því 

að borga sjálfum sér laun aðeins miðað við afkomu en ekki tímakaup. Hin línan sýnir það 

tímakaup sem mjólkurbændur myndu hafa ef afkoman væri greidd út fyrir hvern unnin tíma og 

þar má sjá að þar er tímakaupið ekki nema 2,3 evrur á klukkustund og hefur lækkað um 5 evrur 

á aðeins 2 árum (Laiho-Kauranne, 2017). Tengsl virðast vera á milli versnandi afkomu bænda 

og afnáms mjólkurkvótans. Mjólkurkvótinn var afnuminn árið 2015 og eins og sjá má á 

myndum 3, 4 og 5 þá eykst framleiðsla hratt á þeim tímapunkti á meðan verð til bænda lækkar 

og afkoma versnar til muna.  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

1994 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

E
v
ru

 s
en

t

Ár

Innkoma mjólkurbænda (evru sent/líter)

Verð til bænda Niðurgreiðslur



 

 
23 

 

Mynd 4: Afkoma finnskra mjólkurbænda (Luke - Natural resources institute Finland, e.d.) 

 

 

Mynd 5: Mjólkurlítrar framleiddir í Finnlandi (Luke - Natural resources institute Finland, e.d.) 

Áhrif á magn af framleiddri mjólk virðast vera lítil þar sem magn framleitt er í dag er nánast 

það sama og var 1994 þegar Finnar gengu í ESB. Þó eru talsverðar sveiflur í framleiðslunni, 

hún eykst hratt á fyrstu árunum eftir inngöngu en dalar síðan stöðugt frá árinu 2002 og byrjar 

ekki að aukast aftur fyrr en 2013 eins og sjá má á mynd 5.   
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5.5. Áhrif á neytendur í Finnlandi 

 

 

Mynd 6: Verðlag á mjólkurvörum í Finnlandi og ESB (Eurostat, 2018) 

Eins og sjá má á mynd 6, þar sem verðlag í ESB er fasti og verðlag í Finnlandi er sett upp til 

samanburðar þá varð verð í Finnlandi svipað strax eftir inngöngu en hækkaði síðan aftur eftir 

að á leið veru landsins í ESB og er í dag um 20% hærra heldur en gengur og gerist í Evrópu. 

Þetta virðist að mestu leiti rekja til þess að á sama tíma og hækkunin verður mest, um árið 2009 

þá hækkar einnig verð til framleiðenda og það leiðir út í verð til neytenda. Sú þróun varð að 

öllum líkindum vegna fjármálakreppunnar sem skall á 2008 sem leiddi til hækkana á aðföngum 

til bænda, aukinnar verðbólgu og verri vaxtakjara. Þessa umfram hækkun sem greinilega hefur 

orðið í Finnlandi má rekja til þess að kostnaður við ræktun á köldum svæðum er hærri vegna 

þeirra aðfanga sem nauðsynleg eru til framleiðslu á landbúnaðarvörum, meira þarf af olíu og 

áburði svo dæmi séu tekin, til að ná að hámarka afkastagetu á köldum og harðbýlum svæðum.6.  

6. Tækifæri fyrir íslenskan mjólkuriðnað innan ESB 

6.1. Sérstaða hreinna landbúnaðarafurða 

Íslendingar búa yfir ákveðinni sérstöðu þegar kemur að framleiðslu landbúnaðarvara, og þá 

sérstaklega hvað varðar dýraafurðir. Þar sem að Ísland er eyja og strangar reglugerðir gilda um 

innflutning á ferskum matvælum og lifandi dýrum til landsins er smithætta á sjúkdómum og 

mengun lítil sem engin. Sýklalyfjanotkun í íslenskum landbúnaði er í algjöru lágmarki í 

samanburði við það sem gengur og gerist í ESB og sú næst lægsta í Evrópu, á eftir Noregi. Á 
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Íslandi eru 5,9 mg af sýklalyfjum notuð á hvert kíló af framleiddri dýraafurð, en meðaltalið í 

Evrópusambandslöndum er 115 mg á hvert kíló. Þá eru allar reglugerðir og verklag við sölu og 

meðhöndlun með sýklalyfjum á Íslandi mjög strangt. Ekki er heimilt að veita dýri 

sýklalyfjameðferð nema að undangenginni sjúkdómsgreiningu af dýralækni í eigin persónu. Þá 

eru sýni tekin úr allri mjólk sem lögð er inn og kannað hvort finnist einhverjar leifar af 

sýklalyfjum, ef svo er þá er allri mjólk sem blandast hefur við þá mjólk fargað (Kristín Silja 

Guðlaugsdóttir, 2016). Þá eru önnur aðskotaefni afar sjaldgæf í íslenskri mjólk, við rannsókn 

sem Matvælastofnun framkvæmdi voru tekin 650 sýni af mjólk á Íslandi og í engu þeirra 

fundust aðskotaefni yfir hámarksgildum. Þrávirk lífræn efni, svo sem skordýraeitur og önnur 

lífræn efni sem notuð eru við iðnað og aðra framleiðslu, eru einnig í algjöru lágmarki í 

íslenskum landbúnaðarafurðum. Við mælingar fundust 0,25 míkrógrömm af eiturefninu DDT, 

en meðaltalið í Evrópulöndum er 1,1 míkrógramm, þá fundust engin merki um efnin HCB eða 

HCH sem eru eiturefni sem berast frá verksmiðjum í jarðveg og þaðan í dýr á meðan meðaltal 

þeirra er 1,25 og 2,7 míkrógrömm í sömu Evrópulöndum. Þá hefur magn ólífræna snefilefna 

svo sem kadíms og kvikasilfurs verið mælt í íslenskum dýraafurðum og eru þau langt fyrir 

neðan það sem gengur og gerist í Evrópu (Hrönn Ólína Jörundsdóttir, 2010). Vatnsgæði á 

Íslandi eru einnig einstök, síðustu mælingar sem Matvælastofnun gerði, leiddu í ljós að aðeins 

3,4% af öllum vatnsbólum sem prófuð voru innihéldu E.coli bakteríur og 99,7% þeirra 

uppfylltu kröfur um neysluvatn (Matvælastofnun, 2015). Umhverfisvæn framleiðsla á raforku 

er einnig íslenskum landbúnaði til framdráttar. Á Íslandi er 96% af allri raforku framleitt á 

endurnýjanlegan hátt, þar eiga vatnsafls virkjanir stærstan hlut eða um 71%, jarðvarmi og 

vindorka fylgja síðan í kjölfarið (Orkustofnun, e.d.).   

 Gerðar hafa verið margar rannsóknir á greiðsluvilja neytenda fyrir vörur sem eru lausar 

við óæskileg efni, velferð dýra er tryggð og vörurnar eins umhverfisvænar og unnt er. Við 

samantekt á þessum rannsóknum kemur í ljós að þegar kemur að mjólkurvörum eru neytendur 

viljugri til að greiða hærra verð fyrir slíkar vörur heldur en flesta aðra vöruflokka sem teljast 

til dýraafurða. Almennt eru neytendur í suður og vestur Evrópu líklegastir til þess að vilja 

greiða hærra fyrir vörur af þessu tagi og segjast vera tilbúnir að greiða á bilinu 77-190% hærra 

verð fyrir vörur þar sem þetta er tryggt. Ef horft er aðeins á mjólkurvörur þá segjast neytendur 

reiðubúnir til að greiða á bilinu 78%-146% hærra verð fyrir vörur þar sem þessi skilyrði eru 

tryggð (Clark, Stewart, Panzone, Kyriazakis, & Frewer, 2017). Þar sem  íslensk mjólk uppfyllir 

öll þessi skilyrði má vona að öflug markaðssetning á grundvelli gæða og öryggis muni koma 

íslenskum mjólkurafurðum inn á þann markað sem nú þegar er til staðar í Evrópu fyrir hreinar 

gæðavörur.  
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 Þar sem telja má ólíklegt að íslenskar mjólkurvörur geti keppt við þær evrópsku í verði, 

vegna flutningskostnaðar og hærri framleiðslukostnaðar þurfa framleiðendur að skapa sér 

sérstöðu á innri markaðnum. Eins og kom fram hér að ofan er sýklalyfjanotkun mun meiri í 

ESB miðað við á Íslandi og uppfyllir nokkurn veginn öll íslensk mjólkurframleiðsla þá staðla 

sem þarf til að geta borið vottunina „Raised without biotics“. Sú vottun tryggir að ekki hafa 

verið notuð sýklalyf við framleiðslu á vörunni og vottunin gild innan bæði ESB og 

Bandaríkjanna. Mikil vakning hefur orðið meðal íbúa í ESB um sýklalyfjanotkun og það því 

kjörið fyrir íslenska framleiðendur að skapa sér sérstöðu innan þess markaðs strax frá upphafi 

með því að selja aðeins vottaðar vörur inn á evrópskan markað (NSF International, 2017). Það 

eru tvær leiðir sem koma til greina til að skapa sér sérstöðu innan markaða, bjóða vörur á lægra 

verði eða höfða til ákveðins Niche markhóps. Sá markhópur sem þessi vottun myndi höfða til 

innan ESB eru þeir sem taka dýravelferð alvarlega og kanna hvaða möguleikar eru í boði áður 

en  verslað er. Þessar vörur eru oft í ákveðnum verslunum sem skilgreina sig sem verslanir sem 

bjóða upp á vörur þar sem hreinleiki og dýravelferð er tryggð. Þessar verslanir hafa einnig þann 

stimpil á sér að vörur þar eru dýrari heldur en gengur og gerist en það er réttlætt með 

ofangreindum fyrirvörum. Það er því ljóst að tækifærin til að koma íslenskum mjólkurvörum 

inn á evrópskan markað, sem vörum sem hafa sérstöðu og sem vörum sem áður voru 

ófáanlegar, eru til staðar (Kramer, 2006). 

 Það sem þarf þó til að geta skapað sér þá sérstöðu sem hefur verið fjallað um er að hægt 

sé að sýna fram á alla þessa eiginleika með skýrum hætti. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA gerði 

nýlega könnun á notkun sýklalyfja og aðskotaefnum í íslenskum landbúnaðarafurðum. Þar kom 

farm að það sé margt gott sem gert er við eftirlit og rannsóknir til að tryggja hreinleika, en þó 

séu hlutir sem verði að bæta. Fyrst og fremst þá er lögð áhersla á að Íslendingar verði að festa 

í hérlend lög þær reglugerðir sem gilda í ESB um eftirlit og rannsóknir á sýklalyfjanotkun og 

aðskotaefnum í landbúnaðarvörum. Þetta sé eitt af þeim skilyrðum sem Ísland eigi að uppfylla 

til að fá að vera innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þá verði að tryggja prófun á vörum frá 

heildsölum sé framkvæmd í samræmi við áætlanir og að lágmarki af sýnum sé safnað til að það 

uppfylli kröfur laga ESB sem eiga að gilda hér eins og áður var nefnt. Þá verður einnig að 

tryggja að þau sýni sem tekin séu bæði á sláturhúsum og í örðum afurðastöðvum gefi rétta 

mynd af framleiðslunni. Þetta sé gert með því að taka sýni með ákveðnu millibili jafnt og þétt 

yfir árið. Þá þarf að bæta utanumhald á þeim sýnum sem tekin eru og notuð til rannsóknar, 

tryggja þarf að þau séu tekin á handahófskenndan máta til að þau gefi rétta mynd af allri 

framleiðslu. Síðast, en ekki síst er talað um að það sé grundvallaratriði að þær upplýsingar sem 

sendar séu til „European Food Safety Authority“ séu nákvæm og rétt og að þeim sé skilað á 
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réttum tíma. Það sé mikilvægur þáttur í því að tryggja orðspor og ásýnd vörunnar innan 

eftirlitsofnanna og hjá vottunaraðilum (EFTA Surveillance Authority, 2018). 

 Það er því ljóst að mikil vinna er fyrir höndum ef tryggja á að hægt sé að standa við þær 

fullyrðingar sem hafðar eru uppi um hreinleika íslenskra landbúnaðarafurða. Lágmark er að ef 

herja á evrópskan markað þarf að setja í lög evrópska staðla eins og talað er um í fyrrnefndri 

skýrslu. Séu öll þau skilyrði sem þar eru sett fram uppfyllt er fátt í vegi þess að hægt sé að gera 

sér mat úr ákveðnum hluta innri markaðs Evrópusambandsins.  

 

6.2. Lækkaður fjármagnskostnaður 

Fram kemur í skýrslu Samtaka iðnaðarins að lægri fjármagnskostnaður og aukinn stöðugleiki 

sé ein grunnforsenda þess að hægt sé að auka samkeppnishæfni og bæta rekstrarskilyrði. Evran, 

gjaldmiðill ESB er gjaldgengur í öllum milliríkjaviðskiptum og stöðugleiki hennar mikill 

borinn saman við íslenska krónu. Upptaka evru myndi hafa í för með sér lægri verðbólgu og 

lægri vexti sem myndi lækka kostnaðarbyrði fyrirtækja til muna af þeim liðum og þar með 

einnig allra þeirra hagaðila sem talað er um í þessari umfjöllun, neytendur, bændur og 

afurðastöðvar. Þá er þetta sérstaklega mikilvægt ef horft er til möguleika íslensks landbúnaðar 

til aukins útflutnings þar sem sveiflukennt gengi krónunnar hræðir erlenda fjárfesta frá 

viðskiptum og fjárfestingum í íslensku atvinnulífi og samkeppnisaðilar á erlendum markaði 

Greiðslumarkseign (þús. lítra) Meðaltal <122 123-191 192-261 >262

Eignir alls (þús. kr) 54.455  22.122  42.157  64.437    114.513  

Eignir alls (þús. kr) 64.039  16.056  41.392  85.856    147.968  

Höfuðstóll (þús. kr) 9.584 -   6.065    765       21.418 -   33.455 -   

Greiðslumarkseign (þús. lítra) Meðaltal <122 123-191 192-261 >262

Eignir alls (þús. kr) 45.582  17.465  31.088  44.620    90.094    

Eignir alls (þús. kr) 98.512  15.584  48.394  106.691  226.455  

Höfuðstóll (þús. kr) 52.930 - 1.881    17.306 - 62.070 -   136.361 - 

Greiðslumarkseign (þús. lítra) Meðaltal <122 123-191 192-261 >262

Eignir alls (þús. kr) 36.194  15.445  29.109  36.146    63.415    

Eignir alls (þús. kr) 59.615  10.537  33.610  67.484    128.909  

Höfuðstóll (þús. kr) 23.421 - 4.908    4.501 -   21.138 -   65.494 -   

Efnahagsreikningar íslenskra mjólkurbúa eftir greiðslumarkseign

Árið 2006

Árið 2009

Árið 2012

Tafla 5:Efnahagsreikningar íslenskra mjólkurbúa (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2015) 

 

Tafla 6:Efnahagsreikningar íslenskra mjólkurbúa (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2015) 
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njóti stöðugs gengis og hafi þar af leiðandi samkeppnisforskot (Bjarni Már Gylfason og 

Kristján Vigfússon, 2010). Stærstu áhrifin sem talin eru að verði á framleiðslukostnað bænda 

við inngöngu eru áhrif á fjármagnskostnað, þar sem íslensk bú eru í mörgum tilvikum mjög 

skuldsett og þar spilar núverandi stuðningskerfi stórt hlutverk. Til að auka greiðslumark sitt 

þarf að kaupa auknar heimildir og er mjög algengt að þurfi mikla skuldsetningu til (Daði Már 

Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2011).  Vísbendingu má sjá um þetta á töflu 5 þar sem er 

yfirlit yfir efnahagsreikninga kúabúa. Þar sést að þau bú sem eiga greiðslumark undir 122 

þúsund lítrum eru öll með jákvæðan efnahagsreikning en bú sem eiga meira en það eru með 

neikvæðan í öllum tilvikum nema einu. Þetta má rekja til þess að stærri búum hefur fjölgað 

verulega og því fylgir mikil skuldsetning og þar með talið eru kaup á greiðslumarki. Þegar 

skuldahlutfall búa er jafn hátt og raun ber vitni er fjármagnskostnaður stór þáttur í útgjöldum 

og því miklir hagsmunir í húfi þegar lækkun vaxta er annars vegar. Sérstaklega þar sem 

stærðarhagkvæmnin sé mikilvæg þegar kemur að samkeppni við erlenda framleiðendur og því 

þarf að vera hagstætt að ráðast í uppbyggingu og breytingar til að auka hana (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2015).   

 Samkvæmt sérriti Seðlabanka Íslands er talið raunhæft að raunvaxtastig lækki um 1,5% 

við inngöngu í ESB og aðild að evrusvæðinu (Seðlabanki Íslands, 2012). Við útreikning á 

verðlagsgrundvelli kúabús sem verðlagsnefnd búvara vinnur til að reikna lágmarks verð til 

bænda fyrir mjólk er gert ráð fyrir 4,4% vöxtum á fjárfestingar (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2018). Miðað við þær forsendur sem settar hafa verið fram má reikna 

með að vextir á fjárfestingum bænda lækki úr 4,4% í 2,9%. Ef horft er til töflu 6 þar sem settar 

eru fram skuldir kúabúa á Íslandi og meðaltal skulda og eigna tekið fyrir árið 2012 og miðað 

er við ársvexti þá sjáum við eftirfarandi útkomu: 

Tafla 7: Vaxtakostnaður innan og utan evrusvæðisins 

 Skuldir kúabúa (kr) Vaxtastig Vaxtakostnaður (kr) 

Ísland utan evrusvæðisins 59.615.000 4,4% 2.623.000 

Ísland innan evrusvæðisins 59.615.000 2,9% 1.728.835 

 

Á töflu 6 má sjá að munur á vaxtakostnaði meðal kúabús á Íslandi milli þess að vera 

innan evrusvæðisins eða ekki, miðað við gefnar forsendur, eru 894.165 krónur á ári. Þessi 

lækkun á þó ekki aðeins við um bændur heldu myndi vaxtakostnaður heimila og fyrirtækja 

einnig lækka og hefði það jákvæð áhrif í för með sér, nýtt langtímajafnvægi myndast þar sem 

fjármagnsstofn yrði stærri myndi innlent framleiðslu- og tekjustig hækka. 
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7. Áhrif á íslenska hagaðila 

Gangi Ísland í ESB er ljóst að það muni hafa mikil áhrif á íslenskan landbúnað, og þar er 

mjólkurbúskapur að engu undanskilinn. Í þessum hluta verða aðalatriði þess sem nú þegar hefur 

komið fram tekin saman og reynt að kasta upp mögulegri mynd af íslenskum mjólkurbúskap 

og umhverfi hans ef landið gengur í sambandið. 

 

7.1. Áhrif á kjör mjólkurbænda 

Í dag er stuðningur við íslenska bændur mikill og eru ástæður þess ýmsar, að tryggja 

lífsviðurværi bænda, viðráðanlegt verð til neytenda og þess að halda byggð í sveitum landsins. 

Styrkjakerfi ESB og Íslands eru að mörgu leyti ólík og greiðslur eru greiddar út á tveimur 

mismunandi forsendum. Íslenskir mjólkurbændur eru styrktir á tvennskonar hátt, með beinum 

greiðslum og með tollvernd, bæði í formi magntolls og verðtolls. Ljóst er að ef Ísland gengur í 

ESB þá munu allir tollar falla niður, engin lönd hafa fengið undanþágu frá þeirri reglu og ekki 

raunhæft að ætla að það breytist í tilviki Íslands þar sem ESB er í eðli sínu tollabandalag. Það 

mun opna fyrir samkeppni af evrópskum markaði inn á hinn íslenska sem mun að öllum 

líkindum lækka verð á flestum vörum. Þó nýtur íslenskur landbúnaður ákveðinnar verndar 

vegna fjarlægðar sinnar frá meginlandinu og því ólíklegt að ferskvörur verði fluttar inn. Ljóst 

er því að verð mun lækka og þar af leiðandi verð til bænda einnig. Í dag er verð á lítra á Íslandi 

rúmar 90 krónur frá framleiðenda en meðal verði í ESB 44 krónur frá framleiðenda. Ef litið er 

til þeirra áhrifa sem innganga hafði á finnska bændur, þá er óhætt að álykta sem svo að verð 

muni lækka til bænda, það er hins vegar ólíklegt að lækkunin verði jafn mikil, hlutfallslega, 

vegna staðsetningar Íslands. Sú staðreynd að við erum eyja langt frá meginlandinu gerir það að 

verkum að erfitt verður að keppa við framleiðslu á ferskvöru vegna kostnaðar og tíma sem það 

tekur að flytja vörurnar til landsins. Þá breytir staðsetningin litlu sem engu um 

samkeppnisstöðu afurðastöðva, engar líkur eru á því að erlendar afurðastöðvar sjái sér hag í 

því að flytja mjólk frá Íslandi til meginlandsins til vinnslu. Því mun samkeppni um hrámjólk 

íslenskra bænda ekki aukast við inngöngu.  

 Til að koma til móts við bændur vegna þessarar lækkunar, fengu finnskir bændur beina 

styrki til þess að aðlagast lægra verði. Þar sem lækkun verðs er óumflýjanleg þá er næsta 

spurning, munu styrkir ná að vega upp á móti þeirri lækkun? Finnar nýta flesta þá styrki sem 

standa til boða en samt sem áður eru þeir styrkir ekki jafn háir og hér heima. Hér eru heildar 

styrkir til mjólkurbænda, fyrir mjólk sem bændur eiga kvóta fyrir, rúmar 32 krónur á hvern 

lítra. Innan ESB eru styrkir greiddir á annan hátt, styrkirnir eru greiddir fyrir það land sem 
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bændur eiga og rækta, ákveðin upphæð er greidd á hvern hektara og er það í höndum 

stjórnvalda landanna að haga þeim greiðslum eins og það hentar best fyrir þarlenda bændur. 

Styrkjakerfi finnskra bænda er að mörgu leyti líkt því sem reikna má að verði raunin ef Ísland 

gengur í sambandið. Löndin eru að mestu leiti á sömu breiddargráðum og eru lík landfræðilega 

og má þess vegna reikna með að íslenskt ræktarland verði allt skilgreint sem harðbýlt sem og 

að það liggur allt fyrir norðan 62. breiddargráðu. Það opnar á möguleika fyrir auknum styrkjum 

frá innlendum yfirvöldum sem og hærri greiðslum frá Evrópusambandinu. Þrátt fyrir að Finnar 

nýti sér alla þessa möguleika þá eru heildar styrkir til þarlendra bænda um 7 Evru sent sem 

gera rétt um 10 krónur íslenskar á gengi 30. nóvember 2018.  

 Ef  við horfum á beinar verðbreytingar við inngöngu í ESB og hvaða áhrif það hefði á 

verð til bænda, þá má áætla að til þess að verð frá íslenskum heildsala til bænda fyrir hrámjólk 

þurfi að lækka  um allt frá 25 - 40% og við þá útreikninga eru styrkir óbreyttir. Það verður að 

teljast ólíklegt, þar styrkir til mjólkurbænda eru 38% af heildartekjum þeirra á meðan það 

hlutfall er 6% í ESB. Útreikningar í skýrslu Daða Más og Ernu sýna að við inngöngu í ESB og 

með niðurfellingu tolla en óbreyttu styrkja fyrirkomulagi myndu styrkir þurfa að aukast um 

15% til þess að halda sama veðri til framleiðenda (Daði Már Kristófersson og Erna 

Bjarnadóttir, 2011).  

 Verð og styrkir til íslenskra bænda munu því lækka umtalsvert ef dæma má af þeim 

dæmum sem skoðuð hafa verið. Hins vegar eru miklar blikur á lofti með að styrkjakerfi ESB 

geti leitt til jákvæðra breytinga fyrir íslenska bændur. Eitt stærsta vandamál í íslenskri 

bændastétt er lítil nýliðun og hár meðalaldur bænda við inngöngu opnast miklir möguleikar til 

fjárfestingar í nýliðun og er sú fjárfesting fjármögnuð af sambandinu. Innan ESB er lögð sífellt 

meiri áhersla á að styrkjakerfið þjóni ýjum bændum og auki möguleika þeirra til að komast inn 

í búskap. Þá er mikið lagt upp úr því að halda íslenskum sveitum í byggð og mikil hefð fyrir 

því að sveitalífið sé mikið. Nýliðunarstyrkir munu gera gott til þess að halda bæjum í byggð 

sem og að hærri styrkir sem renna til lítilla og meðalstærri bænda gætu nýst vel til þess að 

viðhalda fjölbreytni búa út á landi og gera litlum kúabændum kleift að halda í við stærri bú. 

Styrkir til búa sem sýna viðleitni til þess að verða umhverfisvænni yrðu einnig jákvætt skref 

fyrir íslenska bændur. Það myndi auka hvata til þess að halda sambandi milli bænda og náttúru 

góðu og halda þeim mikla hreinleika sem íslenskur landbúnaður býr nú þegar yfir til dæmis í 

hreinleika drykkjarvatns og lítillar notkunar á sýklalyfjum. 

 Athygli vekur að í nýgerðum búvörusamningum er ákvæði um að hverfa eigi frá 

kvótakerfinu og taka upp greiðslukerfi að evrópski fyrirmynd þar sem greitt yrði út fyrir hvern 

hektara sem bændur rækta. Gangi það í gegn yrði sú breyting sem verður á landbúnaðarkerfinu 
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við inngöngu minnkuð til muna og er því áhugavert að skoða hvaða áhrif það hefur haft, til 

dæmis í Finnlandi. Þar sést greinilega að framleiðsla jókst talsvert er ákvörðun var tekin um að 

kvótinn yrði felldur úr gildi árið 2015, en framleiðslan eykst um meira en 100 milljón lítra frá 

árinu 2013 til dagsins í dag. Að sama skapi sjást skýrar breytingar á sama tímabili á launum og 

afkomu bænda. Árið sem kvótinn var felldur úr gildi, 2015, fellur innkoma á klukkustund og 

hagnaðarhlutfall mjólkurbænda um meira en 50% á aðeins tveimur árum. Ástæður þess eru 

aukin framleiðsla og sú staðreynd að styrkir eru ekki greiddir út fyrir magn framleitt heldur 

aðeins það land sem ræktað er. Það þýðir að allir keppast við að auka framleiðslu á mjólk til 

þess að freista þess að auka innkomu sína, en það veldur mikilli aukningu á framboði og þar 

með lægra verði fyrir hvern lítra. Þessi framleiðsluaukning skilar því að þeir sem ekki auka 

framleiðsluna tapa og þeir sem auka hana standa í stað, með öðrum orðum, enginn græðir. 

Þessu þurfa íslenskir bændur að vera tilbúnir að taka á, hvort sem það er við inngöngu í ESB 

eða þegar lögum verður breytt hér á Íslandi. Niðurfelling greiðslumarks myndi þó ekki aðeins 

hafa neikvæð áhrif. Mikil skuldsetning fylgir kaupum á greiðslumarki og á Íslandi er 

fjármagnskostnaður hár miðað við ESB. Við niðurfellingu tolla og upptöku Evru má reikna 

með minni skuldsetningu og hagstæðari lánakjörum, sem yrði mikil búbót fyrir bændur. 

 

7.2. Áhrif á neytendur 

Íslenskur matvælamarkaður mun að öllum líkindum taka miklum breytingum gangi landið í 

ESB. Helstu breytingar sem reikna má með að verði eru lækkun á verði og aukin fjölbreytni. 

Sökum staðsetningar landsins mun framboð á ferskvöru eins og mjólk að öllum líkindum 

haldast svipað. Ostar og vörur sem endast lengur eru önnur saga, þar má reikna með auknum 

innflutningi. Innflutningur á landbúnaðarvörum fimmfaldaðist í Finnlandi við inngöngu og 

verð til neytenda lækkaði. Það vekur þó athygli að verð til finnskra neytenda hefur að miklu 

leiti fylgt þeirri verðþróun sem hefur átt sér stað á mjólk til finnskra bænda. Verð til finnskra 

bænda féll um 10% við inngöngu og verð til neytenda féll sömuleiðis og náði því verði sem 

gengur og gerist á innri markaði ESB. Eftir það hefur verð til bænda farið hækkandi, allt fram 

að því að kvóti á mjólkurframleiðslu var tekinn úr notkun, en þá tók það að falla á ný. Verð til 

neytenda hefur fylgt þessu að mestu leiti.  

 Þetta kallast á við það sem kemur fram í skýrslu Daða Más og Ernu, þar tala þau um að 

líklegt sé að verð haldist um það bil 10% hærra hér heldur en almennt innan ESB þar sem 

innlendir neytendur eru í flestum tilvikum tilbúnir að greiða meira fyrir innlendar vörur sem og 

að fjarlægðarverndin hefur mikil áhrif. Það breytir því ekki að talið er að verð muni lækka um 



 

 
32 

allt að 25% á mjólkurvörum við inngöngu og úrval mun stóraukast. Þetta á sérstaklega við um 

þær vörur sem eru ekki jafn viðkvæmar fyrir tíma og aðrar, þá sérstaklega ostar (Daði Már 

Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2011). Eins og kemur fram í töflum 3 og 4  hér að ofan er 

heildsöluverð á ostum mun lægra innan ESB heldur en á Íslandi, evrópskt verð er rúmlega einn 

þriðji af því sem það er að meðaltali innan ESB. Við niðurfellingu tolla sýna dæmin okkur að 

í flestum tilvikum muni úrval stóraukast í flestum flokkum mjólkurvara og íslenskir neytendur 

munu þar af leiðandi fá mun meira val, bæði hvað varðar gæði, verð og tegund þegar farið er 

út í búð að kaupa mjólkurvörur.  

 Markaður með mjólkurvörur mun að öllum líkindum breytast mikið og mun það hafa 

mikil áhrif á neytendur einnig. Þar sem mjólk nýtur opinberrar verðlagningar hefur smásalan 

mjög lítið vald gagnvart framleiðendum (Kristófersson & Bjarnadóttir, 2011). Ef horft er til 

þess að innan ESB er lög mikil áhersla á aukið vægi markaðsins í verðlagningu og framleiðslu 

þá er hægt að gefa sér að opinber verðlagning verður lögð af. Það þýðir að völd smásölunnar 

muni aukast til muna og þau geta haft meira um verðlagningu að segja með aukinni álagningu 

og breyttum samningum við framleiðendur. Óvíst er hvaða áhrif þetta mun hafa á verðlagningu 

í búðum en hægt er að álykta sem svo að verðmunur á mjólkurvörum milli smásöluaðila muni 

aukast. Neytendur munu einnig njóta góðs af lækkuðum fjármagnskostnaði framleiðenda og 

smásöluaðila, sem og það myndi einnig auka verðmætasköpun neytenda sjálfra. Sá stöðugleiki 

sem myndast lægri vextir sem upptaka Evru myndi leiða af sér myndi lækka verð frá 

framleiðenda og má reikna með að það komi fram í auknum verðlækkunum á markaði. 

 

7.3. Áhrif á Afurðastöðvar 

Staða afurðastöðva er afar sérstök á Íslandi, ríkið sér um verðlagningu á mörgum flokkum 

mjólkurvöru frá heildasala og því er afurðastöðvum tryggð ákveðin verðvernd. Þá eru 

afurðastöðvar fyrir mjólk ekki margar á Íslandi og er framleiðsla að mestu leyti undir einum 

hatti, Mjólkursamsölunni, sem er í eigu bænda. Eins og komið hefur verið inn á má reikna með 

að opinberri verðlagningu verði hætt við inngöngu í ESB, þau áhrif sem það mun hafa í för 

með sér fyrir afurðastöðvar eru mikil, mikið öryggi felst í fyrir fram ákveðnu verði til 

smásöluaðila en að sama skapi opnar þessi breyting á tækifæri til mikilla breytinga á rekstri og 

breytingu á verðlagningu til smásöluaðila. Óvissa ríkir þó um tilvist MS þar sem í 

samkeppnislögum ESB er kveðið á um að bændur skulu mynda bandalög og þau semja við 

afurðastöðvar um vinnslu mjólkur. Þessi bandalög mega ekki semja um meira en 1/3 af allri 

mjólk sem framleidd er innan hvers lands, sem þýðir að tilvist Auðhumlu, sem er 
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móðurfyrirtæki MS og mikill meirihluti allra bænda er aðili að, yrði í hættu. Þó er 

stærðarhagkvæmni í mjólkurvinnslu mikil og því erfitt að sjá fyrir sér miklar breytingar á tilvist 

MS þó svo að eignarhaldið gæti þurft að breytast á einhvern hátt. Þá munu afurðastöðvarnar 

ekki lengur njóta neinna undanþágna frá samkeppnislögum og því ekki geta átt í samstarfi um 

flutning á mjólk né skipt verkum á milli fyrirtækja í framleiðslu til að auka hagkvæmni. Taka 

skal einnig fram að samkeppni um mjólk frá bændum frá erlendum aðilum er ekki raunhæf 

vegna fjarlægðar og lágs geymsluþols hrámjólkur og því yrði samkeppni um innlenda 

framleiðslu áfram aðeins á milli innlendra fyrirtækja. 

 Niðurfelling greiðslumarkskerfisins mun einnig hafa mikil áhrif á afurðastöðvar 

hérlendis, allt bendir til þess að sú breyting þýði mikla aukningu á framleiðslu bænda og þá 

þurfa afurðastöðvar að finna markað fyrir aukna framleiðslu. Það hlýtur því að vera mikið 

hagsmunamál fyrir þær að öll skilyrði um hreinleika mjólkur og eftirlit verði uppfyllt svo hægt 

sé að sanna þann eiginleika vörunnar og nýta hann til einkennis á vörunni í útflutningi. Hér 

spilar stærðarhagkvæmni stórt hlutverk. Smæð íslensks markaðar heldur aftur af aukinni 

stærðarhagkvæmni afurðastöðva en opnist innri markaður ESB og aukist íslensk 

mjólkurframleiðsla til muna eru mikil tækifæri til að auka stærðarhagkvæmni. Í raun verður 

það að teljast skilyrði til þess að íslensk framleiðsla geti keppt við hina erlendu, hvort sem það 

er á innlendum eða erlendum mörkuðum. Verð á mjólkurvörum er talsvert hærra hér heldur en 

gengur og gerist innan ESB og því lykilatriði að finna leiðir til að lækka það. Ein leið er 

auðvitað lækkun verðs til bænda, því yrði ekki stýrt af ríkinu lengur og því svigrúm til samninga 

við bændur mun meira. Á því eru þó ákveðin sársaukamörk sem ekki yrði hægt að fara niður 

fyrir. Ólíklegt er að bændur myndu þola þá 25 – 40% lækkun á veðri til þeirra sem talin er 

þurfa til að ná sambærilegu verði og gengur og gerist innan ESB og því þarf aukna hagræðingu 

í öðrum hlutum framleiðslunnar (Daði Már Kristófersson og Erna Bjarnadóttir, 2011). 

 Upptaka Evru, og þar af leiðandi lækkaður fjármagnskostnaður er þó óumdeildur kostur 

við inngöngu fyrir afurðastöðvar. Ef auka á framleiðslu og þar af leiðandi auka 

stærðarhagkvæmni þarf uppbyggingu og það kostar fjármögnun. Sú lækkun vaxta sem það 

hefði í för með sér að verða partur af evrusvæðinu mun spara háar fjárhæðir við þá uppbyggingu 

og hvetja til stærri langtíma verkefna vegna aukins stöðugleika innan hagkerfisins.   
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8. Hvar er hagsmunum okkar best borgið? 

Hér verður ekki sett upp jafna þar sem inn eru settir kostir og gallar og útkoman verður 

innganga eða ekki, of margir óvissuþættir eru til staðar og ekki hægt að draga slíkar ályktanir 

án þess að samningur við ESB liggi fyrir. Það er hins vegar hægt að líta yfir helstu álitamál, 

kosti og galla við úrlausn þeirra og mismunandi sjónarhorn. 

 Verð til bænda mun lækka, það er óumflýjanlegt ef íslensk framleiðsla á að geta keppt 

við þá erlendu. Opinber stjórnun á verði til bænda mun einnig leggjast af. Spurningin er því sú, 

hversu mikið mun verð til bænda lækka. Hér að ofan kemur fram að reikna má með 25-40% 

lækkun og er það með þeirri forsendu að upphæð styrkja haldist óbreytt. Þetta er því einfaldlega 

spurning hvort við erum reiðubúin til þess að verð til bænda verði ákveðið af markaðnum, og 

þá innri markaði ESB. Ólíklegt er að það njóti stuðnings innan bændahreyfingarinnar því ljóst 

er að þar mun eiga sér stað mikil tekjuskerðing. Hins vegar er líklegt að það komi neytendum 

og afurðastöðvum vel og eykur það vald þeirra til muna. Spurningin er því sú, hvort hefur meira 

vægi, hagsmunir neytenda og afurðastöðva, eða bænda? 

 Einnig er ljóst að styrkjafyrirkomulag mun gjörbreytast, horfið verður frá 

beingreiðslum á hvern mjólkurlítra og verða styrkir greiddir út fyrir hvern hektara sem nýttur 

er til framleiðslunnar. Ekki er hægt að fullyrða um hversu háar styrkupphæðirnar verða en þó 

er nokkuð öruggt að greiðslurnar verða lægri en nú er. Markvisst er verið að draga úr stuðningi 

við bændur innan ESB til að auka hlutdeild markaðarins í ákvarðanatöku. Líklegt er að Ísland 

muni nýta sér allar þær heimildir sem standa til boða, líkt og er gert í Finnlandi. Allt landið er 

norðan við 62. gráðu og þá telst landið einnig allt sem harðbýlt. Þar er möguleiki á miklum 

styrkjum umfram það sem gengur og gerist í ESB. Meðalstyrkir á hvern lítra í Finnlandi eru þó 

ekki nema um 10 krónur sem er tæplega einn þriðji af því sem það er á Íslandi, eða rúmar 32 

krónur. Reikna má þó með að styrkir verði hærri hérlendis vegna þess að hluti bænda eru ekki 

norðan 62. breiddargráðu og njóta þar af leiðandi ekki þess auka styrks. Hér eru ónefndir þeir 

styrkir sem felast í tollvernd íslensks landbúnaði en talið er að þurfi að hækka núverandi styrki 

um 15% til að koma til móts við þá verðlækkun sem verður af völdum niðurfellingu tolla. 

Styrkjakerfi ESB felur þó í sér marga kosti, aukinn stuðningur er við minni búskap, ungum 

bændum gert auðveldara fyrir að hefja búskap og mikil áhersla er lögð á umhverfisvænan 

búskap. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að ESB sjálft greiðir mikinn hluta þeirra styrkja til 

bænda sem greiddir yrðu og hægt yrði að semja um auknar greiðslur til að byrja með til að 

auðvelda aðlögunarferlið. Uppi eru skiptar skoðanir um stuðning hins opinbera við 

landbúnaðinn en ljóst er að styrkir munu lækka. Því er spurningin hér, erum við tilbúin til að 
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minnka og breyta stuðningi við bændur sem leiðir almennt af sér talsverðan tekjumissi fyrir 

hinn almenna bónda en einnig til tækifæra fyrir unga bændur og minni búskap, sparnaðar á 

ríkisfé, lægra verðs til neytenda og aukinnar áherslu á umhverfisvænan búskap? 

 Upptaka Evru spilar stóran þátt í ákvörðunartöku um inngöngu í ESB. Niðurstaða 

rannsakanda er sú að innleiðing Evru yrði framfara skref fyrir alla hagaðila. Lægri 

fjármagnskostnaður myndi koma öllum vel, lækka framleiðslukostnað bænda og afurðastöðva. 

Auka stöðugleika og fyrirsjáanleika í íslensku efnahagslífi og neytendur myndu hafa meira 

milli handanna sökum lægri vaxtakostnaðar og minni sveifla á innflutningsverði. 

 Samkeppni á markaði myndi aukast til muna, bæði milli bænda og afurðastöðva hér 

innanlands þar sem greiðslumark yrði afnumið og á smásölumarkaði þar sem innflutningur yrði 

gefinn frjáls. Hægt er að draga þá ályktun að þetta muni leiða til aukinnar hagræðingar í rekstri 

hjá bændum og afurðastöðvum, sem myndi að öllum líkindum leiða til þess að erfiðara væri 

fyrir smærri bændur og afurðastöðvar að starfa sökum skorts á stærðarhagkvæmni. Áhrifin 

yrðu að öllum líkindum minni fyrir smærri bændur þar sem þeir njóta aukinna styrkja. Þá yrðu 

allar undanþágur sem iðnaðurinn hefur frá samkeppnislögum felldar niður. Þessi samkeppni 

leiðir til aukins úrvals og lægra verðs til neytenda en að sama skapi leiðir hún af sér samþjöppun 

og hagræðingarþörf hjá bændum og afurðastöðvum.  

 Við inngöngu í ESB myndu að sama skapi ýmis tækifæri opnast fyrir íslenska 

framleiðendur. Allur innri markaður sambandsins myndi opnast fyrir útflutningi og hefur 

íslensk mjólk mikla sérstöðu hvað varðar gæði og hreinleika. Niðurfelling greiðslumarks 

myndi auka getu til framleiðslu og útflutnings og allir leggjast á eitt með að uppfylla þau 

skilyrði sem þarf til að geta markaðsett vöruna á réttan hátt er hægt að sjá fyrir sér mikla 

velgengni íslenskra mjólkurafurða á erlendum markaði. Þetta leiðir þó til þess að spurningin 

vaknar um hvaða vörur er raunhæft að framleiða hér á Íslandi? Nýmjólk og aðrar ferskvörur 

halda betur í við verð innan ESB og njóta auk þess ákveðinnar fjarlægðarverndar vegna lítils 

geymsluþols. Ostar og svipaðar vörur eru þó önnur saga, þær vörur eru margfalt dýrari á Íslandi 

en í Evrópu og njóta engrar fjarlægðarverndar. Því verður að teljast raunhæft að spyrja hvort 

ekki sé álitlegast, ef af inngöngu Íslands yrði, að íslenskir mjólkurframleiðendur myndu 

einbeita sér að þeim vörum sem raunhæft væri að veita erlendum aðilum samkeppni um og 

vörum sem álitlegar eru til útflutnings. Ljóst er að mikil vinna þyrfti að fara í 

endurskipulagningu framleiðslu og aukið eftirlit með hreinlæti ef slíkt ætti að ganga upp, en 

rannsakandi sér ekki að framleiðendur ættu neinna annarra kosta völ. 
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9. Lokaorð 

Ljóst er af umfjöllun um öll þau álitamál, sem þarf að taka til skoðunar þegar aðild að ESB og 

áhrif af henni á mjólkuriðnað eru rædd, eru tekin saman, þá er ekki eitt skýrt svar um hvort 

áhrifin yrðu heilt yfir góð eða slæm. Ljóst er að tekjur bænda munu dragast saman, tækifæri til 

útflutnings munu opnast, neytendur munu að mestu leyti njóta góðs af aðild og hagræðing í 

rekstri allra aðila sem koma að framleiðslu á mjólkurvörum yrði þörf. Aukin samkeppni og 

aukið vægi markaðarins í ákvörðunartöku um framleitt magn og verð á vörum myndi flytja 

valdið úr höndum bænda og ríkis, yfir til neytenda og smásöluaðila. Þessi áhrif lýsa í mjög 

stuttu máli stærstu breytingum sem yrðu á markaðnum að mati höfundar.  

 Við vinnu þessa verks hefur höfundur áttað sig á hversu umdeilt málið er og heiftarleg 

umræðan getur orðið. Gríðarlegir hagsmunir liggja hjá hverjum og einum hagaðila þegar kemur 

að breytingum á landbúnaðarkerfinu og því má oft segja að ráðamenn séu veigri sér við að taka 

ákvarðanir um breytingar. Samanburður á kerfunum leiddi ljós að innganga í ESB myndi 

gjörbreyta stuðningskerfi bænda og sölufyrirkomulagi til neytenda. Margar breytingar yrðu 

jákvæðar fyrir báða aðila en þó hallar frekar á bændur, ef aðeins er horft á efnahagslegu hliðina. 

Það má aftur á móti velta því upp, að þessi mikla heift sem oft er í umræðunni, sem leiðir oft 

til skítkasts milli hagaðila er ekki góð fyrir neinn og ljóst er að megn óánægja ríkir í mörgum 

kimum samfélagsins með kerfið eins og það er í dag. Sú óánægja, sem bitnar bæði á þeim sem 

eru ónægðir og þeim sem verða fyrir því þegar óánægjan er látin í ljós verður ekki metin til fjár 

en er samt sem áður mikilvægur þáttur þegar heildar myndin er metin. 

 Höfundur hafði mikla ánægju af því að kynna sér þessi mál til hlítar og það að reyna að 

miðla þeirri þekkingu, sem hann öðlaðist sem best, á rituðu máli var mikil áskorun. Höfundur 

sjálfur hefur ekki komist að endanlegri niðurstöðu um hvort þeir hagsmunum sem eru í húfi 

þegar mjólkuriðnaðurinn og ESB aðild eru annars vegar sé betur borgið innan eða utan 

sambandsins þar sem óvissa ríkir um ákveðna þætti sem ekki er hægt er að svara nema með 

samning fyrir framan sig.    
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