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Ágrip 

Bygg er ein af mikilvægustu korntegundum heimsins og sökum góðrar aðlögunarhæfni hefur 

hún orðið mikilvæg víðsvegar um heiminn og þá sér í lagi á jaðarsvæðum. Kornrækt á Íslandi 

hefur verið stunduð frá landnámi með hléum. Samhliða vaxandi áhuga bænda á kornrækt 

hefur kornræktartilraunum vaxið fiskur um hrygg og hafa nú verið stundaðar til fjölda ára, frá 

því þær hófust fyrir alvöru árið 1960 á Sámsstöðum í Fljótshlíð. Tilraunareitir hafa í gegnum 

tíðina verið staðsettir víðsvegar um landið og má segja að tilraunir hafi verið framkvæmdar í 

flestum landshlutum þó af mismiklum krafti. Hingað til hefur aðal áhersla prófana og kynbóta 

íslenskra vísindamanna verið á fljótþroska byggyrki sem hentað gætu vel hinu stutta íslenska 

sumri en þar hefur nú náðst ótvíræður árangur og því eðlilegt á þessum tímapunkti að huga að 

næstu skrefum í kynbótum og yrkjavali.   

 

Með þessu verkefni er ætlunin að afla upplýsinga um forsendur kornræktar á Íslandi og stíga 

fyrstu skrefin í ná utan um þarfir bænda. Hérlendis hefur hingað til ekki farið fram markviss 

greining á þörfum hagaðila í byggrækt, hvorki ræktenda eða þeirra sem nýta kornið á síðari 

stigum framleiðslu. Einnig er ætlunin að afla upplýsinga um forsendur kornræktar á Íslandi, 

þá þætti sem ráða yrkjavali bænda og varpa ljósi á mismunandi þarfir bænda sem 

kynbótafræðingar þurfa að styðja við með markvissum hætti.  

 

Viðtöl voru tekin við tólf kornræktendur um allt land og lagður fyrir þá fyrirfram ákveðinn 

spurningalisti. Svör bændanna, sem voru fjölbreytt og mismunandi eftir landsvæðum og 

tilgangi ræktunar, voru kóðuð til að draga fram helstu þætti og áherslur úr niðurstöðunum. 

Það voru  mjög mismunandi eiginleikar sem viðmælendum þóttu mikilvægir en einnig voru 

aðstæður og innviðir mismunandi milli viðmælenda. Greinilegt er af viðtölunum að sömu 

yrki henta ekki öllum. Þá kom einnig í ljós að bændur tala mikið saman og jafningjafræðsla 

virðist ríkur þáttur meðal viðmælendanna, ekki síður en sú fræðsla sem á sér stað í gegnum 

greinar eða samtöl við ráðgjafa. Það gefur væntingar um að tengslanet bændanna myndi 

nýtast vel til að breiða út niðurstöður tilrauna víðsvegar um landið. Viðmælendurnir kalla 

nefnilega eftir öflugri og dreifðari rannsóknum á korni um land allt en samstarf bænda og 

kynbótafræðinga hefur víða gefist vel erlendis og er það því leið sem horfa ætti til hérlendis í 

meira mæli.  

 

Lykilorð: Kornrækt yrkjaval, reynsla bænda, samráð 
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Abstract 

Barley is one of the most important grains in the world. Because the plant is so adaptive it has 

been grown successfully around the world, especially in fringe areas. Barley has been grown 

in Iceland more or less since the settlement. Breeding trials have also been a part of the 

Icelandic breeding for many years and the first ones were conducted in 1960 in Sámsstaðir 

farm in the Fljótshlíð area. The trials have since been located in most parts of Iceland but the 

trial areas have not all been used to the same extent. Until now the main focus has been on 

early heading barley types that can perform well in the short Icelandic summer. The trials 

have been a big success in developing early heading barley types so now it is time to focus on 

the next steps in breeding and type selection.  

 

In this thesis is the aim to take the first strategic steps in breeding collaboration between 

farmers and breeders. The aim is also to gather information about the barley farming in 

Iceland, farmers type selection and bring to light the farmers verious needs that breeders must 

bear in mind. 

 

Twelve barley growers, located all around Iceland were interviewed through telephone based 

on a prepared question list. The responses were diverse based on the farmers’ locations and 

reasons for growing barley. The barley type qualities the interviewees thought were important 

were various but so were also their circumstances and the infrastructure in their home areas. 

It is very clear that the same barley types do not fit all farmers’ needs. It also appeared in the 

interviews that farmers talk a lot to each other and look for guidance from other experienced 

farmers. This peer mentoring was more outstanding than conversations with advisors or 

reading study reports. This gives high hopes for the farmers’ contact network to spread 

findings from trials around the country. The interviewees clamour for more trials and to 

spread them better around the country. Teamwork of farmers and breeders has worked out 

well in other countries so that could be a path we could follow in Iceland as well.  

 

Key words: Barley, type selection, experience, consultant 
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Þakkir  
 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, þeim Jóni Hallsteini Hallssyni og Britu Berglund, fyrir 

hjálpina og góðar ráðleggingar meðan á vinnunni stóð. Einnig komu Magnús Göransson og 

Hrannar Smári Hilmarsson með góðar ábendingar meðan verkefnið var í mótun og fá þeir 

þakkir fyrir sitt framlag. Jafnframt vil ég þakka viðmælendum mínum, en verkefni sem þetta 

hefði aldrei orðið að veruleika ef tólf viðmælendur hefðu ekki gefið sér tíma til að tala við 

mig og leyft mér að nota upplýsingarnar úr samtalinu í áframvinnslu þessa verkefnis.  

 

Framleiðnisjóður landbúnaðarins fær þakkir fyrir námsstyrk en auk þess er verkefnið hluti af 

stærra rannsóknarverkefni við Landbúnaðarháskóla Íslands sem stutt hefur verið myndarlega 

af Framleiðnisjóði landbúnaðarins. Auk þess fá Bændasamtök Íslands og RML þakkir fyrir 

aðstoð við að finna viðmælendur fyrir verkefnið. Magnús Göransson fær þakkir fyrir 

yfirlestur þessa verkefnis. 

 

Síðast en ekki síst er það Ágúst Helgi sem hefur stutt við bakið á mér gegnum allt námið og 

aðstoðað við framkvæmd þessa verkefnis.  
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1. Inngangur 
 

Margskonar tilraunir hafa verið gerðar í gegnum tíðina á byggyrkjum hérlendis t.d. á 

vetrarþoli, ræktun vetraryrkja, ræktun erlendra og innlendra yrkja, ásamt áburðartilraunum 

sem tekið hafa bæði á mismunandi áburðartíma og misjafnri efnasamsetningu áburðar 

(Jónatan Hermannsson, 1993). Gerðar hafa verið tilraunir með sáðskipti og sáðmagn og 

fylgst með spírun, þroska og uppskerumagni í misjöfnu landi. Síðan má auðvitað ekki 

gleyma kynbótunum sem hafa haft það að markmiði að sameina í eitt yrki góðu 

eiginleikana sem yrkin hafa hvert um sig (Jónatan Hermannsson, 1999). 

 

Kynbætur hérlendis hafa verið skipulagðar með nokkuð hefðbundnum hætti undanfarin ár, 

þar sem ákveðið vandamál er skilgreint sem leysa þarf með víxlunum og endurteknum 

prófunum. Þessi nálgun er dæmi um það sem í plöntukynbótum er kallað „defect 

eliminiation“ (Donald, 1968). Íslensku tilraunirnar hafa haft það að markmiði að flýta 

yrkjum með það fyrir augum að umrædd yrki gætu blómgast og þroskað fræ á þeim 

tiltölulega stutta tíma sem plantan hefur yfir sumarmánuðina hérlendis (Hrannar Smári 

Hilmarsson o.fl., 2017). 

 

Víða erlendis hefur þróunin verið sú að plöntukynbótafræðingar og bændur taka höndum 

saman um kynbæturnar en þá er hægt að koma fleiri sjónarmiðum inn í ákvörðunar- og 

kynbótaferlið. Þetta kallast þátttökukynbætur (e. participatory breeding) (Sperling, Ashby, 

Smith, Weltzien og McGuire, 2001). Þarfir og aðstæður bænda eru mjög mismunandi eftir 

staðsetningu, stétt, umhverfisaðstæðum og fleiri þáttum (Murphy, Lammer, Lyon, Carter 

og Jones, 2005). Vinsældir þátttökukynbóta fara vaxandi þar sem sýnt þykir að með þessari 

aðferð komast þarfir bænda betur að kynbótaferlinu og á fyrri stigum. (Sperling o.fl., 2001; 

Almekinders o.fl., 2019). 

 

1.1 Markmið 

Markmið þessa verkefnis er að afla upplýsinga um forsendur kornræktar á Íslandi beint frá 

þeim bændum sem stunda kornrækt. Með verkefninu er jafnframt ætlunin að stíga fyrstu 

skrefin að því að varpa ljósi á það hvað ræður ákvörðunum bænda í kornrækt hérlendis og 

hvaða þarfir vísindamenn, ráðgjafar og ráðamenn þurfa að leitast við að uppfylla til að 

styðja sem best við bakið á þessari vaxandi búgrein í sveitum landsins. Verkefni þetta getur 
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leitt til þess að fyrstu skrefin í kynbótasamstarfi milli bænda og kynbótafræðinga verði 

stigin þar sem hér á landi hefur ekki farið fram skipulögð greining á þörfum hagaðila í 

byggrækt. Þetta á hvorki við um þarfir ræktenda eða þeirra sem nýta kornið, í þeim 

tilfellum þar sem ræktandi og endanlegur notandi eru ekki einn og sami aðilinn.  

  



3 
 

2 Bakgrunnsþekking 

 

2.1 Saga byggræktunar 

Bygg (Hordeum vulgare L. ssp. vulgare) er ein af mikilvæstu korntegundum heims (Zhang 

og Li, 2010) sér í lagi á jaðarsvæðum þar sem bygg virðist búa yfir aðlögunarhæfni sem 

gerir það þolnara gegn ýmis konar öfgum náttúrunnar en aðrar helstu nytjaplöntur eins og 

hveiti, maís og hrísgrjón (Fischbeck, 2002). Talið er að bygg hafi orðið til sem nytjaplanta 

út frá nokkrum mismunandi stofnum villtra byggplantna sem sennilega höfðu sambærilega 

dreifingu og villti ættinginn H. vulgare L. ssp. Spontaneum (Poets, Fang, Clegg og 

Morrell, 2015). Þessi flókni uppruni þess kann að skýra aukna aðlögunarhæfni byggs sem 

hefur aðlagast mjög margbreytilegum aðstæðum bæði hvað varðar veðurfar og daglengd 

(Allaby, 2015), sem aftur gæti skýrt af hverju bygg hefur orðið svo mikilvægt í ræktun á 

Íslandi sem raun ber vitni (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017).  

 

Samkvæmt C.W. Newman, og R.K. Newman (2006) er bygg ein elsta kornplantan sem 

ræktuð er í heiminum og hefur ræktun hennar dreifst með manninum um allan heiminn. 

Fornleifar benda til þess að bygg hafi fyrst verið ræktað á svæði sem kallað er Frjósami 

hálfmáninn (e. Fertile Crescent) um 8000 f.Kr og að ræktunin hafi verið orðin umtalsverð á 

árunum 7000-6500 f.Kr C.W. Newman, og R.K. Newman (2006) rekja söguna hvernig 

ræktunin breiddist út um heimsbyggðina frá Frjósama hálfmánanum. Byggið var komið til 

Spánar 5000 árum f.Kr. Þaðan barst ræktunin norður til þeirra svæða sem heita í dag 

Frakkland og Þýskaland. Ræktunin hafði borist frá meginlandi Evrópu til Bretlandseyja 

3000 árum f.Kr. og loks til Skandínavíu um 2000 f.Kr. C.W. Newman, og R.K. Newman 

(2006) telja einnig að byggið hafi orðið aðal kornvaran í Skandínavíu þar sem erfitt 

reyndist að rækta hveiti vegna kulda. 

 

C.W. Newman, og R.K. Newman (2006) segja byggið einnig hafa borist í austurátt  til 

Tíbet, Kína, Japans og Indlands 2-3 þúsund árum f.Kr. Byggið er enn mjög mikilvægt í 

tíbetskri matarhefð, bæði til átu og einnig til tegerðar. Byggið komst hins vegar ekki yfir 

Atlandshafið fyrr en Kristófer Kólumbus fór til Norður-Ameríku árið 1494. Á sautjándu 

öldinni var svo flutt bygg frá Englandi til austurstrandar Bandaríkjanna  

 

Byggið hefur í gegnum aldirnar verið nýtt til möltunar og matargerðar. Skömmu fyrir 

aldamótin 2000 hafði orðið viðsnúningur á nýtingu byggsins í Bandaríkjunum og aðeins 
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1,5% framleiðslunnar var þá notuð beint til manneldis (C.W. Newman, og R.K. Newman, 

2006). Lang stærsti hluti uppskerunnar var notaður sem fóður fyrir gripi og u.þ.b. 1/3 til 

möltunar. Maltað bygg er svo almennt nýtt til ölgerðar og oft á tíðum má nýta hratið til 

fóðrunar í framhaldinu. Hlutfall bygguppskeru sem nýtt er til manneldis var enn lægra í 

Evrópusambandinu en Bandaríkjunum þar sem 0,3% framleiðslunnar var nýtt í matvæli 

fyrir mannfólk. Samkvæmt C.W. Newman, og R.K. Newman (2006) var þessu hins vegar 

öfugsnúið í mörgum öðrum löndum eins og Kína, Marokkó, Indlandi og Eþíópíu þar sem á 

bilinu frá 60% og hátt í 80% framleiðslunnar var nýtt til manneldis í þessum löndum.  

 

2.2 Saga kornræktar á Íslandi 

Kornrækt á Íslandi má rekja allt aftur til landnáms, en talið er fullvíst að landnámsmenn 

hafi haft með sér bygg frá heimahögum sínum og haldið áfram byggrækt hér á landi fyrst 

eftir landnám (Gunnar Karlsson, 2009). Landnámsmennirnir komu frá löndum þar sem 

sumarhiti var meiri en hér  og því ekki víst að uppskeran hafi verið eins og þeir væntu. Ef 

marka má örnefni má hins vegar leiða að því líkum að akuryrkja hafi verið reynd víðsvegar 

um landið á fyrri tímum. Möguleiki er þó að önnur merking hafi verið lögð í nöfnin á þeim 

tíma þar sem sum þeirra eru á svæðum sem teljast ólíkleg kornræktarsvæði. (Jónatan 

Hermannsson, 1993). 

 

Talið er víst að byggrækt hérlendis hafi lagst af á fjórtándu öld, nokkrum árhundruðum 

eftir landnám, en ástæðan fyrir liggur þó ekki alveg fyrir (Gunnar Karlsson, 2009). Gunnar 

Karlsson (2009) setti fram tvær tilgátur til að skýra það, annars vegar að 

veðurfarsbreytingar hafi leitt til versnandi aðstæðna til byggræktar en hins vegar hefur 

líkum verið leitt að því að aukin verslun við Evrópu og lækkandi verð á byggi á meginlandi 

Evrópu hafi gert það að verkum að ekki hafi borgað sig fyrir íslenska bændur að rækta 

eigið bygg. Árni Daníel Júlíusson (2018) hefur einnig skoðað gamlar heimildir frá þessu 

tímabili og komist að því að á 14. öld var leigugjald jarða í einhverjum tilfellum mælt í 

korni og kornrækt mun hafa verið einhver á Suður- og Vesturlandi á þessum árum, frá 

Austur-Skaftafellssýslu og vestur að Breiðafirði. Eftir 1400 fer heimildum um kornrækt 

hins vegar fækkandi og er talið að svartidauði á árunum 1402-1404 hafi haft mikil áhrif á 

það hversu mikið kornrækt dróst saman á þessum tíma. Ekki virðist þó kornrækt alveg hafa 

lagst af við svartadauða en árið 1589 eru heimildir fyrir kornrækt á Suðurlandi og á 17. 

öldinni var ræktarð korn á Hlíðarenda í Fljótshlíð (Árni Daníel Júlíusson, 2018). 
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Um miðja 18. öld vildu stjórnvöld hefja kornrækt aftur hérlendis og fengu þau bændur frá 

Noregi og Danmörku til að koma og kenna íslenskum bændum listina að rækta korn. 

Klemenz Kristjánsson (1925) hélt því fram að bændunum hefði gengið illa að ná góðri 

uppskeru enda erfitt tíðarfar á þessum árum. Árni Daníel Júlíusson (2018) sagði hins vegar 

að tilraunir á Suðurlandi og Eyjafirði hafi tekist vel en tilraunir á öðrum svæðum 

misheppnast. Klemenz Kristjánsson (1946) segir frá því í riti sínu þegar hann hóf kornrækt 

í Reykjavík 1923 og færði sig svo á Sámsstaði 1927 og ræktaði þar til 1967. Ræktunin 

gekk vel hjá Klemenz enda var tíðarfar korninu hagstætt á þessum árum þar til 1965 þegar 

harðara veðurtímabil hófst (Siglaugur Brynleifsson, 1978). Frá árinu 1965 og allt fram til 

1980 var aðeins ræktað korn á tveimur stöðum á landinu, á Sámsstöðum og Þorvaldseyri 

(Jónatan Hermannsson, 1993).  

 

Eftir að hafist var handa við að rækta bygg hérlendis aftur á 20. öld hefur byggrækt aukist 

jafnt og þétt (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017). Ástæður þess að byggrækt hérlendis 

hefur vaxið svo fiskur um hrygg undanfarin ár er án efa að einhverju leyti mildara veðurfar 

en einnig getur þar verið um að ræða áhrif kynbóta og aukins áhuga bænda á nýsköpun í 

ræktun. Þrátt fyrir að aukning byggræktar hafi verið almenn undanfarin ár, en á heildina 

litið hefur almennt verið stígandi í ræktuninni, hafa umtalsverðar sveiflur sett mark sitt á 

uppskeruna. Þannig var árið 2007 ræktað bygg á rúmlega 3500 hekturum (Intellecta, 2009) 

sem skilaði um 11.000 tonna heildaruppskeru og enn jókst ræktunin fram til 2009 en þá var 

heildar uppskeran um 16 þúsund tonn (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017). 

 

Slæm ár voru í ræktuninni árið 2011 og 2013 þar sem heildaruppskeran var innan við 

10.000 tonn fyrra árið og 6.000 tonn seinna árið. Afleiðingar þessara slæmu ára urðu þær 

að ræktunin hrundi, ef svo má segja, milli áranna 2014 og 2015 en þá var aðeins ræktað á 

um 2800 hekturum. Ræktunin hefur svo dregist lítillega saman frá 2015 og var ræktað á 

um 2.600 hekturum árið 2017 Snorri Þorsteinsson (munnleg heimild 19. febrúar 2019).  

 

Nú þegar eru orðin til fljótþroska yrki sem henta við íslenskar aðstæður (Hrannar Smári 

Hilmarsson o.fl., 2017) er næsta skref að skilgreina komandi áherslur í kynbótastarfinu. 

Mikilvægur þáttur í nútíma kynbótum er aukin aðkoma bænda/ræktenda að skilgreiningu á 

kynbótamarkmiðum, en svo kallaðar þátttökukynbætur (e. participatory breeding) er leið til 

að tryggja áhrif bænda og þar með markvissari kynbætur sem taka mið af raunverulegum 

þörfum ræktenda (Dawson og Murphy, 2008; Steinke og Etten, 2017).  
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2.3 Ræktunin 

Þegar nýjir búvörusamningar tóku gildi árið 2017 jukust kröfur um skráningu frá því sem 

áður hafði verið. Skylda varð að skrá uppskeru í gagnagrunn Bændasamtaka Íslands 

(www.jord.is) ef ætlunin var að fá greiddan ræktunarstyrk. Allar spildur verða nú að vera 

hnitsettar og uppskera skráð á hverja og eina spildu (Reglugerð um almennan stuðning við 

landbúnað nr. 1180/2017). Eftir því sem lengra líður frá upphafi þessara bættu skráninga 

munu safnast nákvæmari gögn en hingað til hafa verið aðgengileg, sem mun opna á 

möguleikann að hægt verði að vinna meira með skráningarnar í framtíðinni.  

 

2.3.1 Tilraunastarfið hérlendis  

Samhliða auknum áhuga bænda á kornrækt hafa kornræktartilraunir verið stundaðar til 

fjölda ára, en þær hófust formlega þegar starfsmenn Rannsóknarstofu landbúnaðarins tóku 

við ræktunarstarfi Klemenzar á Sámsstöðum í Fljótshlíð árið 1960 (Jónatan Hermannsson, 

1993). Áfram var unnið með tilraunir á Sámsstöðum auk þess að bæta inn fleiri svæðum 

eins og Korpu í Reykjavík og Möðruvöllum í Hörgárdal. Auk þess hafa tilraunareitir verið 

staðsettir hjá bændum eftir þörfum hverju sinni (Jónatan Hermannsson, 1993;Hrannar 

Smári Hilmarsson o.fl., 2017).  

 

Í nýlegu yfirliti yfir prófanir og kornkynbætur hérlendis (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 

2017) sést að á árunum 1987-2014 þróuðust rannsóknir Landbúnaðarháskóla Íslands (áður 

Rala) á þann veg að tilraunastöðum á landinu fækkaði og eftir árið 2000 voru tilraunastaðir 

flestir sex en algengast að prófanir færu aðeins fram á fjórum stöðum ár hvert. Flestar 

prófanir á þessum tíma fóru fram á Vindheimum í Skagafirði, á Korpu í Reykjavík og á 

Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum. Þrátt fyrir þessa fækkun tilraunastaða varð samt sem áður 

fjölgun í prófuðum arfgerðum, sem gátu verið bæði yrki á markaði eða kynbótalínur á 

mismunandi stigum prófana (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017). Tilraunastöðum hefur 

nú aftur verið fjölgað, en árið 2017 voru prófanir gerðar á byggyrkjum á átta tilraunstöðum 

víðsvegar um landið (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2018). 

 

Þorsteinn Tómasson (2011) tók saman tölur yfir framfarir í byggrækt sem skýrast af 

bættum efnivið en þær hafa skilað 25 kg/ha/ári í tvíraðabyggi og 59 kg/ha/ári í 

sexraðabyggi. Það samsvarar um 0,55% og 1,17% erfðaframförum á ári (Þorsteinn 

Tómasson o.fl., 2011). Kynbætur hafa einkum skilað aukinni heildaruppskeru, hagstæðari 

skiptingu milli hálms og korns, auknum styrk plöntunnar til að standa af sér veður og 
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hraðari þroska er hentar stuttu sumri og bætir þannig nýtingu vaxtatímans (Þorsteinn 

Tómasson o.fl., 2011). Þó stjórn blómgunar gegni lykilhlutverki hérlendis vegna 

landfræðilegrar sérstöðu Íslands er margt annað sem getur skipt ræktendur verulegu máli 

og mikilvægt að skilja hvernig uppskeran er nýtt og hvaða þættir það eru sem helst hafa 

áhrif á hagkvæmni byggræktar hérlendis (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017).  

 

2.3.2 Sjúkdómar og varnir  

Hérlendis erum við mjög heppinn að hafa einungis brot af þeim sjúkdómum sem sveppir 

valda á byggplöntunni í öðrum löndum. Annar sjúkdómurinn sem við þekkjum er 

sótsveppur (Ustilago nuda) en hann leggst á axið á blómgunartímabilinu (Eibell, Wolf, og 

Kochl, 2005) og eru sýnilegu einkennin að axið verður svart (Jónatan Hermannsson, 2004). 

Þar sem gróin lifa ekki í akrinum er auðvelt að hafa hemil á þessum sjúkdóm með því að 

dyfta sáðkornið með sveppaeitri (Eibell, Wolf., og Kochl, 2005; Jónatan Hermannsson, 

2004). Hinn sjúkdómurinn er augnflekkur (R. commune) en hann lýsir sér þannig að 

fölgráir sporöskjulaga blettir myndast á blöðum sem dökkna svo eftir því sem lengra líður 

frá smiti. Í verstu tilfellunum deyja blöðin (Avrova og Knogge, 2012). Tryggvi S. 

Stefánsson, Marjo Serenius og Jón Hallsteinn Hallsson (2012) greindu sveppi á plöntum og 

komust að því að tólf tegundir sveppa væru að finna hérlendis en ekki tvær eins og áður 

var haldið. Erfðafjölbreytileiki sveppanna er einnig meiri hérlendis en í 

samanburðarlöndum (Tryggvi S. Stefánsson og Jón Hallsteinn Hallsson, 2011).  

 

Smit margra sveppa, þar með talið R. commune, lifir í hálmi í akrinum yfir veturinn og 

getur smitað nýjar plöntur að vori og þess vegna eru sáðskipti nauðsynleg til að rjúfa þessa 

hringrás (Avrova og Knogge, 2012). Tilraun á Korpu á áhrifum augnflekks á uppskeru í 

landi þar sem kornrækt hafði verið stunduð lengi og landið því fullsmitað leiddi í ljós 

minni uppskeru af akri þar sem augnflekkur fékk að vera óáreittur (Hólmgeir Björnsson og 

Þórdís Anna Kristjánsdóttir, 2004). Á Korpu var einnig rannsakað hversu mörg ár það 

tekur landið að vera orðið fullsmitað sem sýnir sig í minnkaðri uppskeru. Í ljós kom að 

akurinn var nærri því fullsmitaður eftir tvö ár í ræktun (Hólmgeir Björnsson og Þórdís 

Anna Kristjánsdóttir, 2004). Samkvæmt íslenskum tilraunum er því ljóst að best er að nota 

ekki sama akur lengur en tvö ár án hvíldar eða notkunar varnarefna. Hvíld akurs í tvö ár er 

nóg til að losna við smitið (Jónatan Hermansson og Halldór Sverrisson, 2003). Avrova og 

Knogge (2012) vilja hins vegar meina að árshvíld með hafraræktun sé áhrifarík leið til að 

minnka smitið.  
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2.4 Verkun  

Að lokinni þreskingu er misjafnt eftir bændum hvaða ferli tekur við. Sumir þurrka kornið 

og tryggja þannig geymsluna. Hin aðferðin er svo að votverka en tvær leiðir eru færar í 

votverkun. Annars vegar er að pakka korninu beint og hindra þannig loftflæði að því. Hin 

aðferðin er svo að blanda sýru í kornið áður en því er pakkað í geymslueiningarnar 

(Intellecta, 2009). Gunnar Ríkharðsson og Einar Gestsson (1998) komust að því að 

kostnaðurinn við verkun og geymslu korns skipti bændur meira máli við val á 

verkunaraðferð heldur en áhrif mismunandi verkunaraðferða á fóðurgildið.  

 

2.5 Kynbætur 

 

2.5.1 Huggerðir 

Huggerð er lýsing eiginleikum plöntu sem taldir eru auka erfðafræðilega afkastagetu 

hennar (e. genetic yield potential) byggt á markmiðum fyrir hvern og einn eiginleika 

plöntunnar (Rasmusson, 1987). Mismunandi huggerðir byggs eru lykilatriði í þessari 

aðlögun, að viðhalda erfðabreytileikanum þannig að plantan geti blómstrað við fjölbreyttar 

aðstæður (Rötter, Höhn og Palosuo, 2015). 

 

Huggerðakynbætur má skilgreina sem nálgun í kynbótum sem bætir erfðafræðilega 

afkastagetu á einstaklingsbundnum eiginleikum þar sem æskileg útkoma fyrir hvern 

eiginleika er skilgreind. Það er síðan sú æskilega útkoma eða markmið eiginleikans sem 

skilur á milli vænlegra huggerða og þeirra sem þegar eru í ræktun (Rasmusson, 1991). 

Skrefin í huggerðakynbótum eru venjulega þrjú talsins (Rasmusson, 1987). Fyrst þarf að 

ákveða hvaða eiginleikar eiga að vera partur af kynbótunum og hver er svipgerðin sem 

óskað er eftir varðandi þann eiginleika. Til að ákvarða það þarf að safna upplýsingum um 

eiginleikana sem skoða á og taka svo ákvörðun um hvort halda eigi áfram með verkefnið. Í 

næsta skrefi þarf að fullvissa sig um að erfðafjölbreytileiki kynbótaefniviðar sé 

nægjanlegur til að verkefnið geti gengið og vinnan sem fram undan er. Í þriðja lagi þarf 

svo að útbúa umgjörðina þannig að hægt sé að fara í gegnum nokkrar paranir með 

tilraunina til að auka líkurnar á að eiginleikinn gefi af sér framförina sem stefnt er að. Hér 

er nefnilega ekki um spretthlaup að ræða fremur en í hefðbundnum kynbótum (Rasmusson, 

1987). Martre o.fl. (2015) vilja hins vegar meina að þriðja skrefið sé annað en hér kemur 

fram að framan og telja  fjölþættan mælikvarða til að meta huggerðirnar vera þriðja þáttinn 

sem þarf að vera til staðar. Tilgangur þessa fjölþætta mælikvarða er að sanna jarðræktarlegt 
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gildi tilraunarinnar og að hún uppfylli þannig kröfur um að teljast vísindaleg. Van Oijen og 

Höglind (2016) hafa unnið að því að þróa reikniaðferðir fyrir huggerðakynbætur þannig að 

hægt verði að gera svona verkefni upp með betri hætti en áður en sú vinna er enn á 

þróunarstigi hjá þeim og aðferðirnar hafa ekki verið prófaðar hérlendis.   

 

2.5.2 Þátttökukynbætur 

Þar sem umhverfisaðstæður bænda eru fjölbreyttar og þarfir þeirra enn fjölbreyttari getur 

verið erfitt að fá yrki sem hafa verið prófuð við sambærilegar aðstæður og þeirra eigin 

(Murphy, Lammer, Lyon, Carter og Jones, 2005). Þetta háir sérstaklega bændum á 

jaðarsvæðum, bændum sem stunda lífræna ræktun og bændum sem takmarka notkun á 

áburði og plöntuvarnarefnum þar sem prófanir eru yfirleitt ekki framkvæmdar undir slíkum 

kringumstæðum. Sem dæmi um svæði þar sem þessar aðstæður eru ríkjandi eru 

þróunarlöndin (Almekinders o.fl., 2019). Þeir aðilar sem koma að plöntukynbótum í dag 

eru ýmist opinberar stofnanir, háskólar, fyrirtæki í einkaeigu, frjáls félagasamtök o.s.frv 

(Morris og Bellon, 2004), en eins og staðan er í dag má segja að hlutfallslega fáir aðilar 

komi að plöntukynbótum á heimsvísu á tiltölulega fáum tilraunastöðvum og að þær séu því 

nokkuð miðlægar (Witcombe, A. Joshi, K.D. Joshi, Sthapit, 1996). Þegar kynbæturnar eru 

mjög miðlægar eru dvínandi líkur á að yrki sem ekki eru talin henta vegna umhverfisáhrifa 

séu prófuð á svæðum sem við fyrstu sýn teljast óheppileg vegna umhvefisáhrifa.  

 

Bændur og kynbótafræðingar geta unnið saman að kynbótum á marga vegu og þannig 

framkvæmt svokallaðar þátttökukynbætur. Það mætti reyndar vel hugsa sér að aðrir aðilar 

kæmu einnig að þátttökukynbótum eins og neytendur, kaupmenn og rannsóknarfólk í 

öðrum greinum til að skapa enn breiðari vettvang (Sperling, Ashby, Smith, Weltzien og 

McGuire, 2001). Þar sem bændurnir koma helst að verkefninu er í upphafi við gerð 

kynbótaáætlunarinnar og vali á staðsetningu (Morris og Bellon, 2004). Bændur sem taka 

þátt í kynbótaverkefnum verða ef vel gengur jafn mikilvægir þátttakendur í rannsóknunum 

og kynbótafræðingarnir sem að verkefninu koma. Ákvarðanir og val byggt á innsæi 

bændanna og þekking á náttúrulegum ferlum hafa oft skilað sér í miklum framförum á 

viðkomandi svæðum (Dawson og Murphy, 2008). Ceccarelli o.fl. (2000) komust að 

svipaðri niðurstöðu en það sýndi sig í þeirra verkefni að bændur leystu það verkefni vel að 

velja úr fjölmörgum ræktunarlínum og val þeirra var alveg jafn áhrifaríkt og 

kynbótafræðinganna. Það styður því þær hugmyndir að skaðlaust sé að flytja, í það 

minnsta, hluta af kynbótaferlinu alveg yfir til bænda. Hér áður fyrr leituðu 
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kynbótafræðingarnir einungis til bænda ef þeir þurftu að komast í meira land og einnig 

þóttu bændurnir ekki færir um að hugsa um tilraunir. Einnig þótti það ekki heppilegt að 

bændur ræktuðu sitt eigið sáðkorn þar sem ekki var talið að þeir hefðu þekkinguna til að 

gera það með fullnægjandi hætti (Dawson og Murphy, 2008). 

 

Þátttökukynbætur henta á svæðum sem hljóta litla athygli í stórum kynbótaverkefnum, 

svæði þar sem plöntur eru ræktaðar við mjög breytilegar aðstæður, þar sem náttúruleg áhrif 

koma í veg fyrir mikla útbreiðslu einstakra stofna og svæði þar sem ræktendur þurfa á 

yrkjum með óhefðbundna eiginleika að halda (Morris og Bellon, 2004). 

 

2.5.2.1 Kostir og gallar 

Að lokinni prófuninni sem Ceccarelli og Grando (2007) framkvæmdu kom í ljós að 

erfðafjölbreytileiki hafði aukist með þátttöku bænda í kynbótaferlinu sem verður að teljast 

stór kostur. Einn af stærstu kostunum við þátttökukynbætur er að inn í ferlið geta komið 

nýjir þættir sem áður var ekki tekið tillit til eins og bragð, lykt, útlit, áferð og aðrir þættir 

sem skipta t.d. máli í matargerð (Morris og Bellon, 2004). Almennt má segja að miðlun 

nýrra afbrigða milli bænda gangi hraðar fyrir þegar þátttökukynbætur eru notaðar 

(Ceccarelli og Grando, 2007). Þá er nauðsynlegt að læra að þekkja gallana í ríkjandi 

kynbótaferli, t.d. hversu lítið við vitum um umhverfisaðstæður hjá stórum hópi ræktenda.  

 

Það er þó engin aðferð gallalaus. Þannig er kostnaður við þátttökukynbætur meiri en við 

hinar hefðbundnu kynbætur, sem eykst í hlutfalli við það hve dreifðir bændurnir eru sem 

taka þátt í verkefninu. Einnig getur fallið talsverður kostnaður á bændurna sjálfa sem er þá 

oftast í formi þess að þeir leggja til land og vinnu, jafnvel erfiðisvinnu í einhverjum 

tilfellum. Kostnaðarhlutdeild bændanna fer þó eftir því hversu mikinn þátt þeir taka í 

kynbótaverkefninu. Einnig felst kostnaður í því að þjálfa kynbótafræðinga í því að vinna úr 

upplýsingum sem safnast í þátttökukynbótum (Morris og Bellon, 2004). 

 

Fjármagn sem ætlað er plöntukynbótum þarf að nýta sem best. Það er því ekki sjálfgefið að 

fara í tilraunir sem þjóna aðeins litlum afmörkuðum svæðum þegar æskilegast væri að 

niðurstöður nýttust heimsbyggðinni í heild sinni eða að minnsta kosti stærri svæðum. Þar 

sem enn er verið að þróa þátttökukynbætur eru uppgjörslíkön einnig enn í mótun og 

niðurstöðurnar því ekki eins nákvæmar og æskilegt væri (Morris og Bellon, 2004).  
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Það veldur því að trúverðugleikinn er minni og sáðvöruframleiðendur eru ragir að selja 

vörur sem koma vel út í þátttökukynbótaverkefnum sökum skorts á trúverðugleika. Jafnvel 

bændurnir sjálfir hafa áhyggjur af því að yrkin munu skila sama árangri þegar þeir sjálfir 

fara að rækta þau án aðstoðar kynbótafræðinganna í ökrum sínum (Morris og Bellon, 

2004).  

 

Oft á tíðum eru líka ákveðnar hömlur á samþykktarferli sáðkorns og er fræ stundum ekki 

sett í sölu fyrir almenning fyrr en það hefur fengið viðurkenningu sáðvörunefnda 

(Ceccarelli og Grando, 2007). Þessar nefndir hafa það hlutverk að yfirfara yrki sem eru í 

boði á markaði byggt á rannsóknum, mælingum, þoli við skordýrum og sjúkdómum en 

ekki er endilega tekið tillit til þessara þátta í prófunum hjá bændum þar sem þessir þættir 

eru ekki endilega þeir sem bændur í þátttökukynbótum eru að velja fyrir (Ceccarelli og 

Grando, 2007). 

 

2.5.2.2 Þátttökuarfgerðaval  

Arfgerðavalið er sniðið að því að velja foreldrayrkin mjög strangt svo krossanir verði ekki 

mjög margar í ferlinu (Witcombe og Virk, 2001). Þetta er í rauninni fyrsta skrefið í að velja 

foreldrayrkin. Bændur og kynbótafræðingar standa jafnvígir í valinu og það þarf líka að 

halda vali bænda innan ákveðinna marka til að verkefnið sé framkvæmanlegt (Witcombe 

og Virk, 2001). Þátttökuarfgerðaval er ákveðið ferli sem segja má að skiptist í fjögur stig: 

(1) að greina uppskeruþarfir bóndans, (2) leit að hentugum yrkjum til prófunar, (3) tilraunir 

í landi bænda og (4) miðlun upplýsinga um þau yrki sem henta þátttökubændum. Til að 

greina þarfir bændanna er hægt að nota nokkrar aðferðir, ýmist einar og sér eða samhliða 

öðrum. Þessar aðferðir taka inn mat á umhverfisaðstæðum, skoðanir á plöntum og 

uppskeru bónda á uppskerutíma og forval bóndans úr yrkjum sem ræktuð hafa verið annað 

hvort á tilraunastöðvum eða ökrum bænda (Witcombe o.fl., 1996). Í sumum tilfellum er 

hægt að byrja á að taka fræ úr núverandi ræktun bændanna til að nota sem 

viðmiðunarræktun í tilraunastarfinu.  Valið er úr bæði nýjum og gömlum yrkjum, ásamt 

línum sem komnar eru langt í prófunum. Margar tilraunir í spildum bænda eru samt  

framkvæmdar af tilraunafólki án aðkomu bændanna (Witcombe o.fl., 1996).  
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3. Efni og aðferðir  

 

3.1 Aðferðarfræði 

Til að afla upplýsinga sem byggja á persónulegri reynslu viðmælenda var ákveðið að 

framkvæma eigindlega rannsókn byggða á hálfopnum viðtölum, þar sem viðmælendur eru 

leiddir áfram í frjálsum umræðum af spurningalista samsettum að mestu af opnum 

spurningum. Eigindlegar aðferðir dýpka skilninginn á viðfangsefninu og leyfa að kafað sé 

dýpra ofan í það en hægt væri með megindlegum aðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Eigindlegu aðferðirnar eiga einnig við þegar rannsakandi hefur enga hugmynd um 

mögulega niðurstöðu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) líkt og raunin var í þessu verkefni.  

 

Viðtöl sem eru opin eða hálfopin gefa meira rými til útskýringa og bjóða þannig upp á að 

hægt sé að sækja meiri upplýsingar í reynslubanka viðmælenda. Þannig viðtöl eru dæmi 

um eigindlega rannsóknaraðferð (Helga Jónsdóttir, 2013) sem var aðferðin sem talin var 

henta best í þessu verkefni. Viðmælendur hafa þá frelsi til að tjá sig eins og þá lystir um þá 

þætti sem rannsóknin snýr að.   

 

Símaviðtöl henta mjög vel til að spara tíma og ferðakostnað en þau hafa þann galla að 

spurningar verða að vera svolítið hnitmiðaðri en þegar viðtal er tekið augliti til auglitis. 

Einnig hefur komið í ljós að að opnum spurningum er oft ekki svarað eins ítarlega í 

símaviðtölum eins og viðtölum sem fara fram augliti til auglitis (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Þetta var haft í huga þegar spurningalisti sem sendur var viðmælendum fyrirfram til 

yfirlestrar var útbúinn í upphafi rannsóknar.  

 

3.2 Úrtök 

Úrtök í eigindlegum aðferðum eru oft minni en í megindlegum aðferðum. Slíkt er ekki 

óeðlilegt þar sem hver einstaklingur getur haft meira vægi í eigindlegri rannsókn. Þar sem 

gjarnan er munur á stærð úrtaka skiptir það enn meira máli í eigindlegum rannsóknum að 

úrtakið sé vandað (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sandelowski (1995) 

telur að í vettvangsrannsókn sem þessari þurfi að jafnaði sex þátttakendur en þar sem um er 

að ræða mikinn breytileika í aðstæðum viðmælanda var ákveðið að hafa þá tólf. 

Sandelowski (1995) bendir einnig á að varhugavert geti verið að hafa úrtakið of stórt því 

þá verður erfiðara fyrir rannsakandann að vinna vel úr rannsókninni.  
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Til að tryggja sem mesta fjölbreytni í viðmælendahópnum var notast við svo kallað 

tilgangs- eða markmiðsúrtak (e. purposive sampling Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þessi aðferð var valin þar sem nauðsynlegt var talið að viðmælendur 

hefðu persónulega reynslu og þekkingu á efni rannsóknarinnar til að geta aukið við þá litlu 

þekkingu sem þegar var til staðar. Til að koma í veg fyrir úrtaksskekkju voru viðmælendur 

valdir eftir staðsetningu en of samþjöppuð búseta viðmælenda hefði geta valdið skekkju 

sem Sandelowski (1986) telur eina mestu ógn við réttmæti eigindlegra rannsókna. Almennt 

er æskilegt að bæði kynin séu í úrtakinu en það fer eftir viðfangsefninu hverju sinni (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Samkvæmt opinberum gögnum eru karlmenn 

mun oftar skráðir fyrir búrekstrinum á Íslandi þó að hjón séu saman í rekstrinum. (Sigríður 

Elín Þórðardóttir og Anna Lena Gestsdóttir, 2015).  

 

3.2.1 Val á viðmælendum 

Þar sem jarðræktarskýrsluhald er nú forsenda jarðræktarstyrkja hafa Bændasamtök Íslands  

upplýsingar um langflesta ræktendur korns hérlendis. Bændasamtök Íslands veittu 

góðfúslegt leyfi sitt til notkunar á þessum nafnalista til að nálgast upplýsingar um 

ræktendur korns árið 2017. Í heildina voru valdir 12 viðmælendur og var í það minnsta 

einn viðmælandi úr hverju búnaðarsambandi. Innan hvers búnaðarsambands var reynt eftir 

fremsta megni að velja viðmælendur handahófskennt en í einu tilfelli reyndust aðeins tveir 

bændur á starfssvæði viðkomandi búnaðarsambands hafa skráð ræktun á korni í 

gagnagrunn fyrir árið 2017. Engir kornræktendur voru skráðir á starfssvæðum 

Búnaðarsambands Vestfjarða og Búnaðarsambandi Kjalarnesþings og því ekki rætt við 

neinn frá þeim svæðum.  

 

Reynt var eftir fremsta megni að tryggja jafna landfræðilega dreifingu, það er að hafa 

fjölda viðmælenda á hverju starfssvæði í hlutfalli við það hversu mikil ræktunin er í 

hekturum talið var á svæðinu. Á Suðurlandi er ræktunin lang umfangsmest með 949,5 

hektara af 1783,9 hekturum alls og því koma fjórir viðmælendur þaðan. Nánari 

grunnupplýsingar má sjá í 1. Töflu.  
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1. Tafla Umfang kornræktar á Íslandi árið 2017, fjöldi ræktenda og dreifing viðmælenda.  

Búnaðarsamband 
Fjöldi 

ha* 

Fjöldi 

ræktenda** 
 

Meðalstærð 

akra hjá 

ræktendum ha 

Fjöldi 

viðmælenda 

Búnaðarsamband Austurlands 56,5 10  5,7 1 

Búnaðarsamband Eyfirðinga 151,9 20  7,6 1 

Búnaðarsamband Húnaþings og 

Stranda 112,7 23 

 4,9 

1 

Búnaðarsamband Norður-Þingeyinga 6,2 2  3,1 1 

Búnaðarsamband Skagfirðinga 173,0 16  10,8 1 

Búnaðarsamband Suðurlands 949,5 71  13,4 4 

Búnaðarsamband Suður-Þingeyinga 36,2 8  4,5 1 

Búnaðarsamtök Vesturlands 297,0 25  11,9 2 

Samtals 1783,0 175  10,2 12 

*   Fjöldi ha samkvæmt uppskeruskráningu í skýrsluhaldsforritinu Jörð.is  

** Fjöldi búsnúmera þeirra jarða sem ræktað var korn á árið 2017 samkvæmt uppskeruskráningu í  

     skýrsluhaldsforritinu Jörð.is 

 

Reynt var að miða við að viðmælendur hefðu ekki sáð í færri en 10 hektara vorið 2017. Í 

einstaka búnaðarsambandi þar sem kornrækt er ekki almenn var þó ákveðið að fara niður 

fyrir þessi lágmörk til að ná í viðmælanda af svæðinu.  

 

Þar sem markmiðið var meðal annars að ná til ræktenda sem rækta korn í mismunandi 

tilgangi var valið ekki fyllilega handahófskennt innan svæða. Sem dæmi má nefna að leitað 

var að bændum sem ræktuðu til manneldis, bruggunar og fóðurframleiðslu og með 

lífrænum aðferðum. Að loknu vali innihélt hópurinn einn sauðfjárbónda, sex bændur með 

blandaðan búskap, tvo kúabændur, einn svínabónda, einn bónda í framleiðslu til 

manneldis, einn í fóðurframleiðslu og einn aðila sem ræktar fyrir brugghús. Í sumum 

tilfellum rækta bændur í fleiri en einum tilgangi.   

 

Viðmælendur voru í öllum tilfellum karlkyns en þar sem spurningalisti var sendur út 

nokkru áður en viðtalið var tekið til að viðmælandi gæti haft samráð við sitt samverkafólk 

þarf það ekki að þýða að í verkefni þessu komi eingöngu fram sjónarhorn karlmanna. 

Sigríður Elín Þórðardóttir og Anna Lena Gestsdóttir (2015) sýndu fram á það í skýrslu 

sinni hvernig meira ber á karlmönnum í landbúnaði þegar hjón standa að búrekstri og 

reksturinn er rekinn á einstaklingskennitölu  
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3.3 Spurningalisti 

Í heildina samanstóð spurningalistinn af 40 spurningum sem ýmist voru opnar eða lokaðar 

(sjá spurningalista í heild sinni í Viðauka 1). Til að einfalda úrvinnslu fylgdu 

svarmöguleikar með nokkrum spurningunum en svarmöguleikinn „annað“ var alltaf í boði, 

sem gerði viðmælendum mögulegt að koma fleiri atriðum á framfæri. 

 

Spurningalistanum var skipt upp í sjö flokka: (1) val á tegundum og yrkjum, (2) ræktun, 

(3) mat á uppskeru – magn og gæði, (4) verkun afurða, (5) tækjabúnaður, (6) leiðbeiningar 

og ráðgjöf og (7) framtíð greinarinnar. 

 

Viðmælendur voru beðnir um að svara því í hvaða tilgangi ræktunin þeirra væri og hvað 

það væri helst sem réði því hvaða yrki þeir notuðu s.s. uppskerumagn, magn hálms, öryggi 

í ræktuninni og/eða önnur atriði. Þeir voru spurðir fleiri spurninga í framhaldinu um 

ástæður þess að þeir létu áður upptalin atriði ráða yrkjavalinu sínu. Þeir voru svo beðnir um 

að úskýra hvernig þeir mældu eða mætu uppskerumagnið, gæðin, þroskann á vellinum og 

hálminn. Einnig hvort þeir kysu tveggja raða eða sex raða og þá hvers vegna þeir háttuðu 

valinu sínu á þann hátt sem þeir gera. Spurt var um notkun korns í sáðskipti hefðbundinnar 

túnræktunnar, uppruna sáðkornsins, aðgengi að því og möguleika í ræktunar sáðkorns  á 

Íslandi. Síðan kom að spurningum um verkunina og spurt um aðgengi og samnýtingu 

nauðsynlegra tækja til kornræktar. Horft var til framtíðar og spurt út í stöðu greinarinnar, 

hvort skapa þyrfti meiri verðmæti í henni og þá hvernig. Einnig voru bændurnir beðnir um 

að benda á þau atriði sem þarf að bæta að þeirra mati til að þeir telji að kornrækt geti 

blómstrað sem búgrein hérlendis. Þá var farið í jarðræktartengdar spurningar, sáðskipti, 

jarðvinnslu, áburðargjafa, varnarefni og sjúkdóma. Spurt var um hvar og með hvaða hætti 

viðmælendur nálguðust leiðbeiningar um ræktun korns og í lokin fylgdu nokkrar 

spurningar um yrkjaprófanir LbhÍ. 

 

3.4 Gagnaöflun 

 

3.4.1 Viðtölin 

Viðtölin voru tekin í gegnum síma á tímabilinu 18. júní -7. nóvember 2018. Þá hafði áður 

verið haft samband við viðmælandann og honum sendur spurningalistinn um 2-4 vikum 

fyrir viðtölin. Viðmælendum var á öllum tímapunktum viðtalsins mögulegt að ljúka 

viðtalinu eða sleppa að svara einstökum spurningum. Þeim var einnig heimilt að telja upp 

eins mörg atriði og þeim hentaði sem veldur því að hlutfallstölur ganga ekki alltaf upp í 
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viðmælendafjöldann sem er gefinn upp í niðurstöðukafla. Viðtölin voru á bilinu 15-40 

mínútna löng, meðallengd var 30 mínútur. 

 

3.4.2 Úrvinnsla 

Öll viðtöl voru hljóðrituð og hreinrituð eins fljótt og auðið var að loknu viðtali. Úrvinnsla 

hófst um leið og öll viðtöl höfðu verið hreinskrifuð. Hún fór þannig fram að dregin voru 

saman svör allra viðmælenda við sömu spurningunum. Niðurstöðurnar voru svo settar fram 

með stöplaritum í Microsoft Excel eða á textaformi eftir því sem við átti hverju sinni. 

Beinar tilvitnanir úr viðtölum við viðmælendur eru settar fram skáletraðar í 

niðurstöðukaflanum.  
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4. Niðurstöður 

 

4.1 Val á tegundum og yrkjum 

Þegar spurt var um hvaða tegundir bændur ræktuðu í ökrum sínum var bygg mjög ríkjandi. 

Allir viðmælendur ræktuðu bygg og helmingur þeirra ræktaði einungis bygg (n=6). Aðrar 

tegundir sem viðmælendurnir ræktuðu voru nepja (n=2), hafrar (n=2), rúgur (n=1) og 

hveiti (n=3).  

 

Flestir sögðust viðmælendurnir rækta korn í fleiri en einum tilgangi (mynd 1). 

 

 

Mynd 1. Hvaða afurð/afurðum ert þú að sækjast eftir með ræktuninni? 

 

Þó flestir viðmælendur segðust rækta korn til fóðurs (n=9) töldu nokkuð margir hálminn 

nauðsynlega hliðarafurð (n=7) sem þeir vildu ekki vera án. Einn viðmælandi orðaði það 

sem svo: 

 

Upphaflega þá vorum við að eltast í kornið svo breyttist það í seinni tíma yfir í að vilja fá 

hálminn. Það er nú aðalmálið núan að vilja fá undirburðinni. Kornið er bara bónus.  

 

Annar viðmælandi nefndi að í nepjuræktinni væri skepnufóður einungis hliðarafurð hjá sér 

eftir að hafa nýtt uppskeruna til pressunnar fyrst. Viðmælandi sem ræktar korn til 

manneldis segist ekki horfa til fóðurframleiðslu lengur þar sem öll hans uppskera nýtist til 

manneldis og því þurfi ekki að koma fóðri á markað.  
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Þeir viðmælendur sem ræktuðu korn til bruggunar voru að rækta korn ætlað til bjór-, gin-, 

eða viskýframleiðslu.  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í þá þætti sem ráða mestu um yrkjaval fengu þeir átta 

valkosti og máttu bæta við atriðum eftir þörfum (mynd 2). Auk þessara átta atriða bætti 

einn viðmælandi við þættinum „eigin reynsla eða reynsla nágranna“. Annar viðmælandi 

bætti við þáttunum „veðurþol/strástyrkur“ og „hversu vel yrkið þolir súran jarðveg 

 

 

Mynd 2. Hvaða þættir ráða yrkjavalinu? 

 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að raða þeim þáttum sem þeir nefndu í síðustu 

spurningu eftir mikilvægi þeirra fyrir sína ræktun, frá þeim mikilvægasta til þess minnst 

mikilvæga, kom í ljós að uppskera og uppskeruöryggi voru þeir þættir sem flestir töldu 

mikilvægasta. Þar á eftir kom raðgerð kornsins (mynd 3). 
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Mynd 3. Mikilvægi þeirra þátta sem ráða yrkjavali bænda 

 

Viðmælendur voru þá einnig beðnir að útskýra hvað það væri við þessa þætti sem gerði þá 

svona mikilvæga fyrir sína ræktun. Nokkrir svöruðu spurningunni ítarlegar, hér má sjá 

dæmi um ástæður viðmælenda: 

 

Fá uppskeruna. Það er ákveðinn kostnaður við vinnsluna við hvern hektara...og það þarf 

bara að covera þann kostnað. Það þýðir bara lágmark 3 tonn á hektara til að standa undir 

föstum kostnaði...  

 

...Stendur vel á haustinn og er snögg að þroskast. Það skiptir miklu máli fyrir mig því ég er 

með margar aðrar tegundir og ég má ekki lenda í því að allt verði tilbúið á sama deginum.  

 

...Uppskerumagnið...ég vil mikla uppskeru af landinu. 

 

Að auki minntust þrír viðmælendur á að þeir byrjuðu alltaf á að velja milli raðgerða. 

Landfræðileg staðsetning þeirra og gerð ræktarlands réði því hvora raðgerðina þeir veldu 

en þeir velja allir sex raða yrki.  

 

Því næst voru bændur spurðir nánar út í notkun á tveggja og sex raða yrkjum og er 

áberandi að langflestir viðmælendur kusu að nota sex raða yrki (Mynd 4). Tveir af þeim 

ræktendum sem sá bæði tveggja og sex raða yrkjum sá þeim til helminga en einn sáir 2/3 

hlutum tveggja raða og 1/3 hluta sex raða. 
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Mynd 4. Hvort sáir þú tveggja eða sex raða korni? 

 

Eins og sést á mynd 5 nefna viðmælendur þrjá þætti sem þeir segja ástæðu vals síns.  

 

 

Mynd 5. Hvað ræður vali bænda á mismunandi raðgerðum? 

 

Aðspurðir hvers vegna þeir höguðu sáningunni á þennan hátt svöruðu þeir:  

 

Staðsetningin [innan jarðarinnar] hefur áhrif en það er frekar eiginleiki yrkjanna...  

 

Til að reyna að tryggja mér nægjanlega mikil gæði í korninu, það eru oft meiri gæði í 

tveggja raða. En svo hefur líka oft vantað yrki í sex raða sem henta.  
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Það er bara að sum árin gengur betur með tveggja raða og sum betur með sex raða, þetta 

er bara áhættudreifing.  

 

4.2 Ræktun og sáðkorn 

Allir viðmælendur sögðust nota innflutt sáðkorn en þó notaði einn sína eigin ræktun að 

hluta. Tveir aðrir viðmælendur notast annað slagið við innlent sáðkorn, þá sína eigin 

ræktun. Fram kemur að helmingur viðmælenda hefur ekki ræktað sáðkorn en þrír gera það 

í góðum árum til eigin nota (mynd 6). Einn gerir það markvisst að hluta til.  

 

 

Mynd 6. Ræktar þú þitt eigið sáðkorn? 

 

Á mynd 7 sést hins vegar að mun fleiri telja þó að tækifæri felist í ræktun sáðkorns á 

Íslandi, í góðum árum og á þeim svæðum á landinu þar sem skilyrðin eru best.  
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Mynd 7. Telur þú tækifæri í ræktun sáðkorns á Íslandi? 

 

Allir viðmælendur eru ánægðir með aðgengi sitt að sáðvöru. Þeir sögðu að margir 

söluaðilar væru á markaðnum og flutningur heim í hlað væri innifalinn í verðinu sem væri 

þægilegt. Tveir viðmælendur nefndu þó að nauðsynlegt væri að panta nógu snemma til að 

fá örugglega sín óskayrki. 

 

4.2.1 Jarðvinnsla 

Meirihluti viðmælenda notar kornræktina sem þátt í ræktunaráætlun jarðar sinnar (mynd 

8). Flestir nota kornræktina í sáðskiptum og fleiri eru að hefja það ferli á næstunni. 

 

 

Mynd 8. Notar þú kornræktina í sáðskiptum sem lið í ræktunaráætlun jarðarinnar? 
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Flestir viðmælendur voru með ákveðið viðmið um hvað þeir notuðu hverja spildu mörg ár í 

röð fyrir kornrækt en einn metur ástandið ár frá ári og horfir ekki mjög fast í árafjöldann 

(mynd 9), en niðurstöður hér benda til að bændur séu að nota hverja spildu í 3 ár eða þar 

um bil. 

 

 

Mynd 9. Hvað notar þú sömu spilduna mörg ár í röð undir korn? 

 

Langflestir viðmælenda eru með svipað ferli ár eftir ár og eru plógur og tætari greinilega 

vinsælustu jarðvinnslutækin (mynd 10). Ekki var gerður greinarmunur í svörunum hvort 

um var að ræða pinna- eða hnífatætara. Nokkuð algengt er að viðmælendur noti 

mismunandi aðferðir eftir því hversu lengi korn hefur verið í akrinum og lesa í landið 

hvernig jarðvinnsla þeir telji að henti best á hverjum tíma (n=3). Allir nota þó plægingu á 

einhverjum tímapunkti. Einn plægir, pinnatætir og valtar fyrir sáningu á fyrsta ári en skiptir 

svo plógnum út fyrir plógherfi á öðru ári í sama akri til að fá ekki plógstrengina upp aftur. 

Á þriðja ári fer hann aftur í sömu meðferð og á fyrsta árinu. Annar aðili notar plógherfingu 

mest en einnig plægingu. Minnst notar sá aðili beinsáningu. Einn aðili notar kastdreifara til 

að sá korninu, einn diskasáðvél en aðrir viðmælendur nota raðsáðvél (n=10). 
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Mynd 10. Hvernig vinnur þú jarðveginn fyrir sáningu? 

 

4.2.2 Áburður 

Á mynd 11 má sjá hvernig áburðargjafa viðmælendur nota við kornræktunina.  

 

 

Mynd 11. Hvaða áburðargjafa notar þú við ræktunina? 

 

Tilbúinn áburður er mest notaði áburðargjafinn og fella flestir viðmælendur hann niður 

með korninu að öllu leyti eða hluta til (mynd 12), en niðurfellingin fer þá fram með 

raðsáðvél.  
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Mynd 12. Er tilbúinn áburður felldur niður með korninu við sáningu? 

 

4.2.3 Sjúkdómar og varnarefni 

Spurðir út í sjúkdóma segjast þrír viðmælendur berjast við augnflekk en aðrir telja 

sjúkdóma ekki vera vandamál í ræktuninni (mynd 13).  

 

 

Mynd 13. Er þú að berjast við sjúkdóma í ræktuninni? Ef svo er, hvaða sjúkdóma? 

 

Nokkrir þeirra viðmælenda sem ekki berjast við augnflekk voru þó meðvitaðir um 

sjúkdóminn og var sérstaklega minnst á að heimsóknir með kornræktarráðunaut á vegum 

Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins (RML) í kornakra væru mjög ganglegar til að vera á 
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tánum gagnvart sjúkdómum og skortseinkennum þó svo að sjúkdómarnir væru ekki í þeirra 

ökrum. Þeir töldu sig meðvitaða um einkenni sjúkdóma og tilbúnir að grípa til varnarefna 

ef þyrfti.  

 

Spurðir um notkun varnarefna kom í ljós að nokkuð var um notkun á vörnum og 

varnarefnum (mynd 14). Þeir sem sögðust vera að berjast við augnflekk (mynd 13) eitra og 

nota tækifærið og eitra fyrir arfa á sama tíma. Þau efni sem nefnd voru í þessum tilgangi 

voru sveppavarnarefnið Tilt (Sygenta, 2011) og Express sem er breiðvirkt varnarefni sem 

eyðir tvíkímblöðungum (Kemi, á.á.). Einn aðili stundar lífræna ræktun og notar því 

lífrænar varnir.  

 

 

Mynd 14. Notar þú varnarefni? 

 

Tveir þeirra sem ekki nota varnarefni sögðust vera meðvitaðir um sveppi í ökrum og væru 

tilbúnir að nota varnarefni ef þyrfti. Einnig væri kostur að nú væru efnin þannig að þau 

mætti blanda. Þá væri til dæmis hægt að dreifa blaðáburði með varnarefni sem sparaði eina 

ferð yfir akurinn.  

 

Einn viðmælandi minntist á markaðsumhverfi varnarefnanna; Ísland væri  örmarkaður og 

aðeins örfá varnarefni í notkun hérlendis á meðan mun fleiri efni stæðu ræktendum 

erlendis til boða. Kostnaður við að skrá markaðsleyfi á Íslandi væri stór þáttur í þessu að 

hans sögn.  
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4.3 Mat á uppskeru – magn og gæði 

Mismunandi aðferðir eru notaðar til að mæla eða meta magn uppskerunnar en flestir telja 

sekkina eða vagnana en aðeins helmingur þeirra vigtar uppskeruna (mynd 15).  

 

 

Mynd 15. Hvernig mælir/metur þú magn uppskerunnar? 

 

Einnig eru mjög mismunandi aðferðir notaðar til að meta gæði uppskerunnar, flestir virðast 

þó þurkkstigsmæla eða gera rúmþyngdarpróf. Þrír nota huglægt mat en færri nota aðrar 

aðferðir (mynd 16).  
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Mynd 16. Hvernig metur þú gæði uppskerunnar? 

 

Sjö viðmælendur telja rúllur eða bagga til að áætla hálmuppskeruna, aðrir halda ekki 

sérstaklega til haga upplýsingum um hálminn. Fimm viðmælendur meta ekki gæðin á 

hálmuppskerunni en allir hinir viðmælendurnir gera það með huglægu mati eða tilfinningu 

fyrir þurrkstigi við bindingu (n=7).  

 

Nokkrir viðmælendur svöruðu spurningunni um hvernig þeir mætu þroskann á korninu út á 

akrinum. Þeir sem á annað borð meta þroskann á akrinum gera það eftir tilfinningu og 

klípa eða bíta í kornið. Tveir viðmælendur mæla þurrkstigið á akrinum og nýta 

upplýsingarnar til að forgangsraða þreskingu.  

 

4.4 Verkun afurða   

Helmingur viðmælenda þurrka korn sitt (n=6), sumir þurrka þó bara hluta uppskerunnar. 

Fimm sýra kornið og tveir votverka það án sýrublöndunar. Aðspurðir hvers vegna þeir 

veldu sína verkunarleið svöruðu þeir sem votverka án sýru að þeir væru þegar búnir að 

prófa ýmislegt og hafi komist að því að þessi aðferð henti þeim best. Þeir sem sýra sitt korn 

hafa nokkrar ástæður fyrir valinu. Til dæmis að þetta sé hagkvæmasta leiðin þegar taka 

þarf blautt korn og henti það vel þegar allra veðra er von á haustin. Aðrir nefndu að sýran 

væri ódýr og þetta væri hagkvæmt sérstaklega ef ræktað er lítið magn. Einnig að sýringin 

væri örugg geymsla. Þeir sem þurrka kornið gera það til að geta boðið kornið sem söluvöru 

á auðveldari hátt og þeir sem eru að nýta korn til manneldis þurrka það korn. Þurrkun var 

einnig talin örugg geymsla og auðvelt að vinna áfram með kornið í fóðrun og hægt að láta 
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köggla í kjarnfóðurblöndu fyrir þá sem það nýta sér. Tveir bændur segja það vega þungt að 

hafa aðgang að jarðvarma til þurrkunar við val sitt á verkunaraðferð.  

 

4.5 Tækjabúnaður 

Viðmælendur voru spurðir út í aðgengi sitt að nauðsynlegum tækjum s.s. þreskivélum, 

þurrkurum, sáðvélum o.fl. Hér má sjá stuttan útdrátt úr svörum hvers og eins viðmælanda:  

 

Það eru hérna tvær þreskivélar...það er ekki þurrkari hérna. Og ég á plóg sjálfur og 

sáðvél...annars er ég með svona fjaðraherfi. En aðgengi að tækjum hefur verið svona allt í 

lagi.  

 

Þurrkari er ekki til staðar...ég hef ekki notað gömlu vélina mína en það má segja að það 

séu tvær þreskivélar hér á svæðinu ... átta aðilar eiga þreskivél saman ... Ég nota minn 

kastdreifara til að sá.  

 

Við eigum allt sjálfir.  

 

Ég á þreskivél og eiginlega öll tæki sjálfur nema þurrkara en ef ég ætti ekki þá væri gott 

aðgengi. Það er gott félagið hérna sem á góð tæki, búnaðarfélagið og hægt að komast í 

þurrk hjá tveimur þurrkurum.  

 

...kornið eru mínar ær og kýr og ég þarf bara að eiga þessi tæki sjálfur ... ég á þreksivél og 

þurrkara sjálfur. Meirihlutinn af jarðvinnslutækjum er í félagseign.  

 

Það er kornþurrkari hér sem brennir olíu ... gott aðgengi að honum. Verktaki sáir hérna en 

ég á þreskivél því ég er með lítinn þurrkara og þarf að geta slegið ... sem passar í 

þurrkarann.  

 

...búnaðarfélagið á svolítið af jarðvinnslutækjum en ég á svolítið af jarðvinnslutækjum, 

leigi þreskingu af nágranna mínum og svo þurrka ég sjálfur með eigin tæki.  

 

Við vorum með útgerð en gáfumst eiginlega upp á því ... tvær þreskivélar á svæðinu 

síðustu ár og yfirleitt tekist að fá þreskingu þegar vantar. Svo eigum við kornsnigil, vals og 

sýrudælu í kompaníi við annan. En það hefur helst staðið á því að komast með í þurrk.  
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Þurrkun er ekki í boði. Það er þreskivél í næstu sýslu sem hefur séð um okkur og svo er 

kornrætkarfélag...sem á vals...Svo er búnaðarfélag með jarðvinnslutæki hérna.  

 

Það er búnaðarfélag sem á sáðvél ... það er enginn þurrkari en sláttuvél ... á svæðinu.  

 

Gott, það er rekið félag ... sem á þrjár þreskivélar, snigla og allan búnað til sýringar sem 

fylgir hverri vél, svo afkastamikla þurrkstöð ... og stóran dráttarvélavals fyrir þá sem vilja 

sýra eða valsa í stórum stíl. Ég er með mína sáðvél en það eru verktakar hér ... með stórar 

sáðvélar líka.  

 

Ég á megnið [af nauðsynlegum tækjabúnaði] ... eða leigi, og er með verktaka í þreskingu 

sem sinnir mér eiginlega eingöng...  

 

Helst var nefnt að það væri skortur á þurrkaðstöðu á svæðunum. Annars var aðgengi að 

öllum tækjum sem ýmist voru í einkaeigu, sameign eða hægt að kaupa verktakaþjónustu. 

Spurt var nánar út í hvaða tæki viðmælendur samnýttu með öðrum ræktendum (mynd 17).  

 

 

Mynd 17. Samnýtir þú tæki með öðrum? 

 

Samnýting tækja er talsverð en þeir sem þurrka kornið eru gjarnan einir með sinn 

þurrkunarbúnað. Þar er annað hvort um að ræða mjög stóra ræktendur eða þá að bændur 

eiga lítinn þurrkbúnað heima. Aðeins einn bóndi á allan tækjabúnað sjálfur. Algengara var 

að bændur keyptu út sáningu en aðra jarðvinnslu. Jarðvinnslutækin voru samt sem áður í 

sameign eða samnýtingu.  
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4.6 Leiðbeiningar og ráðgjöf 

Þegar bændur voru spurðir hvert þeir sækja leiðbeiningar um ræktun og verkun korns kom 

í ljós að bændur sækja þær upplýsingar víða og oftast á fleiri en einn stað (mynd 18). 

Algengast er að bændur sæki sínar upplýsingar til Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins 

(RML) (n=8), þar á eftir til annarra ræktenda (n=6) og í þriðja lagi til Landbúnaðarháskóla 

Íslands (LbhÍ) (n=4).  

 

 

Mynd 18. Hvert sækir þú leiðbeiningar um ræktun og verkun korns? 

 

Að sama skapi nýta bændur sér margar mismunandi leiðir til að nálgast upplýsingarnar 

(mynd 19), en vefrit eða vefgreinar eru algengasta uppspretta þekkingar á þessu sviði 

(n=7), þar á eftir koma samtöl við aðra bændur (n=6), sölufulltrúa og ráðunauta (n=6).  
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Mynd 19. Hvaða leiðir/miðla notar þú til að nálgast fyrrgreindar upplýsingar? 

 

Flestir sækja leiðbeiningar um ræktun korns til RML og var í því sambandi sérstaklega 

talað jákvætt um heimsóknir erlends ráðunautar sem komið hefur í akraskoðanir síðastliðin 

ár.  

 

4.6.1 Yrkjaprófanir LbhÍ 

Yrkjaprófanir Landbúnaðarháskóla Íslands fara fram ár hvert og er gefin út ársskýrsla með 

niðurstöðum. Flestir viðmælendur skoða niðurstöðurnar (n=10) og telja að þær nýtist sér 

vel (n=9) eða sæmilega (n=1). Annar viðmælandinn sem sagðist ekki skoða niðurstöðurnar 

sagðist þó ekki ókunnur þeim þar sem hann sæti stundum kornræktartengd námskeið og 

þar væru niðurstöður skoðaðar. Í heildina eru því 11 af 12 viðmælendum kunnugir 

yrkjaprófunum LbhÍ.  

 

Viðmælendum bauðst að telja upp ný atriði sem þeim fannst að ætti að taka til skoðunar í 

Yrkjaprófunum. Þremur aðilum fannst ekkert við yrkjaprófanir að bæta og einn hafði ekki 

skoðað niðurstöðurnar og tók því ekki afstöðu. Fjórir nefndu að fjölga tilraunasvæðum og 

dreifa þeim meira um landið. Ekki bara gera tilraunirnar á vel þekktum kornræktarsvæðum 

heldur líka svæðum þar sem aðstæður væru aðrar. Einnig að prófa þyrfti yrkin í 
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mismunandi jarðvegi innan hvers tilraunasvæðis. Einn vildi meina að það hefði jákvæð 

áhrif áhuga ræktenda ef tilraunir væru í nágrenninu. 

Það er ekki nóg að prófa yrkin í mismunandi landshlutum það þarf líka að prófa þau í 

mismunandi jarðvegi. Það þarf að fjölga tilraunastöðum og tegundum. Jarðvegur skiptir 

rosalegu máli og svo líka landfræðilegi hlutinn og annað, ef þú ert kominn með stað 

nálægt þér með yrkjum ýtir það undir áhuga bænda að prófa. Það hefur sýnt sig að það er 

mjög hvetjandi fyrir bændur að vera með tilraunstöð nálægt sér.  

 

Fleiri atriði sem bent var á var að skoða strástyrk gegn axarbroti, ræktun sáðkorns, skoða 

fleiri tegundir s.s. nepju og að lokum nefndi einn að æskilegt væri að leita eftir korni sem 

fuglum finnst vont á bragðið. Það var þó meint meira í gríni en alvöru.  

 

Viðmælandi af starfssvæði Búnaðarsambands Eyjafjarðar nefndi að þó stutt væri milli bæja 

á þeirra svæði væru aðstæður mjög mismunandi og ræktunarland bæja lægi misjafnlega á 

móti sólu. Meðan vel gengi á sumum bæjum gengi verr á öðrum enda vart líklegt til 

árangurs að nota sömu yrki ef aðstæður eru mjög misjafnar. Einnig þyrfti að hafa í huga 

mismunandi langan sólargang þar sem margir búa í þröngum dölum með minna sólskini en 

þar sem sólar nýtur lengur við.   

 

Þegar spurt er um aðgengi að niðurstöðum Yrkjaprófana LbhÍ sést að almennt ríkir ánægja 

meðal viðmælenda (mynd 20). Einn viðmælandi sem sagði aðgengið vera gott en bætti svo 

við að það væri gott því hann vissi hvar á netinu þetta væri að finna, en hann var ekki viss 

um að þetta væri auðfinnanlegt fyrir aðila sem þekkti ekki leiðina.  

 

Mynd 20. Hvernig finnst þér aðgengi að upplýsingum úr yrkjaprófunum LbhÍ vera? 
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Nokkrir viðmælenda nefndu að það hefði verið snúið að finna hlekkinn á heimasíðu LbhÍ í 

fyrstu en þeir væru búnir að læra á þetta núna. Einnig er hlekknum gjarnan deilt á 

Facebook á umræðuhópa sem tengjast bændum og kornræktendum, sem er vel. Nokkrir 

nefndu að þeir læsu Bændablaðið og því mundi yfirlitsgrein þar með helstu niðurstöðum 

Yrkjaprófana LbhÍ ná til þeirra.  

 

Þegar bændur voru spurðir hvað þeir vildu sjá breytast til að bæta aðgengi eða 

framsetningu niðurstaðna Yrkjaprófana LbhÍ þá voru aðeins fjórir aðilar sem töldu upp 

atriði sem þeir vildu bæta, hinir svöruðu neitandi eða töldu sig ekki hafa nægilega 

vitneskju til að svara. Þau atriði sem viðmælendur bentu á var að dreifa mætti niðurstöðum 

meira til dæmis með pistlaskrifum í Bændablaðið og reyna að hamra á ágæti íslenskrar 

fóðurframleiðslu. Öðrum viðmælanda fannst að hann þyrfti að leggja sig fram við að finna 

niðurstöðuna sem hann vantaði og mundi vilja sjá niðurstöðurnar settar fram á skýrari og 

einfaldari hátt. Sá þriðji vildi fá niðurstöðurnar meira myndrænar, það mundi e.t.v. gera 

niðurstöðurnar auðlæsilegri en nú er. Sá fjórði af þeim sem nefndu sérstök atriði sem betur 

mættu fara í miðlun þessara niðurstaðna vildi fá að sjá eina töflu/mynd fyrir hvert yrki þar 

sem allar ,,einkunnir“ þessa yrkis kæmu fyrir. Yrkið fengi einkunn fyrir til dæmis 

uppskeru, kornþyngd, þroskaeinkunn o.fl. og svo heildareinkunn út frá öllum þessum 

þáttum.  

 

4.7 Framtíð greinarinnar 

Viðmælendur nefndu að þekkingu mætti alltaf auka en almennt töldu þeir þó að góð 

þekking væri til staðar. Eins töldu þeir að auka mætti samvinnu til að undurstöður 

greinarinnar yrðu sterkari. Með samvinnu er bæði átt við að kaupa saman þurrkstöðvar og 

mögulega rækta saman korn i stórum ökrum þar sem landsvæðin bjóða upp á slíkt til að ná 

samlegðaráhrifum í ræktunina. Einn nefndi að til að styrkja kornræktina þyrfti að fylgja 

eftir bútækniþróuninni í öðrum löndum, t.d. að setja kornið í útistæður og vera þannig 

búinn að blanda því við gróffóðrið.  

 

Einn viðmælandi talaði um að með stækkandi búum þyrfti orðið meira af ræktunarlandi 

heima við bæinn til að takmarka fóðurflutning. Ósjálfrátt gerðist það að kornræktinni væri 

frekar ýtt á aðrar jarðir enda einungis ein uppskera af korni á sumri meðan þær eru yfirleitt 

fleiri af túni. Kornið er þá komið úr augsýn ræktandans og hann getur illa varist ágangi 

fugla með þeim aðferðum sem honum eru leyfðar. 
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Viðmælendur voru spurðir um hvort einhverja innviði vantaði, að þeirra mati, svo greinin 

gæti náð betri fótfestu til framtíðar s.s. í tækjabúnaði, þekkingu, upplýsingum eða öðru og 

þá hverju. Hér má sjá nokkur svör viðmælenda: 

 

Ég vildi endilega að bændur mundu rækta meira af höfrum ... Það vantar þekkingu og 

upplýsingar. ... Við erum búin að rækta hafra núna í 4 ár og aldrei brugðist uppskera... 

 

...við þurfum meira fyrir hvert kg og ættum að fá það því við erum ekki að nota nein eitur 

og það er kaldara svo þetta er önnur vara.  

 

Ég get ekki séð að það sé hægt að rækta korn hérna og ætla að selja til fóðurframleiðenda, 

það er bara alltof dýrt og stendur ekki undir sér. 

 

...það er hægt að auka rækt á byggi, rúgi og hveiti til manneldis og auka þar með 

verðmætin. Ég hugsa að það sé erfitt að búa til bygg [til manneldis]nema í bruggun. Þá 

þyrfti að koma aðili inn á markaðinn til að malta... 

 

...vantar stuðning við byggrækt eins og annarsstaðar í heiminum. Vantar styrki til að 

framleiða íslenskt fóður handa mjólkurkúm. Við erum að keppa við innflutt fóður sem er 

stórlega styrkt af ESB. 

 

Það er þekkingarskortur á lokaafurðinni, hvað þú ert með í höndunum og hvernig þú 

kemur því í rétta hillur á markaðnum.  

 

Vantar öruggara veðurfar ... ég held að það sé fyrst og fremst veðrið sem er að bremsa 

menn af... 

 

...held að menn væru meira í þessu ef það væru auðveldara að gefa ... menn eru farnir að 

prufa sig áfram með að setja í stæður. Slá há og grænfóður á sama tíma og kornið og setja 

í stæðuna. 

 

Vantar náttúrulega alltaf þekkingu ... Gæs og álft er stór þáttur sem gerir það að verkum 

að menn hafa ekki getað leigt land. Korn er þannig að ef þú ert ekki alltaf með akurinn 

fyrir augunum eða einhver sem þú þekkir er með hann fyrir augunum getur þú alveg sleppt 

því [vegna ágangs álfta og gæsa].  
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Ég held það vanti kannski þekkingu ... og það sem þurfi að gerast í kornrækt er að menn 

þurfi að ... komast í þar sem eru möguleikar á virkilega stórum ökrum og menn vinni þetta 

kannski 2-4 saman og nái einhverri hagkvæmni. Það vantar svona skipulagið og 

þekkinguna. 

 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeim fyndist nauðsynlegt að skapa meiri verðmæti úr 

uppskerunni. Sex af þeim voru sáttir með verðmætin sem þeir næðu að skapa með sinni 

ræktun. Fjórir voru hins vegar á því að verðmætin þyrftu að aukast. Tveir viðmælendur 

sem ekki svöruðu þessari spurningu beint telja að möguleikarnir séu almennt til staðar að 

auka verðmætið burtséð frá sinni uppskeru. Þeir sem telja að innistæða sé fyrir 

verðmætaaukningu nefna nokkur atriði sem mundu styðja verðmætaaukninguna:  

 

 ...rækta meira af höfrum því að hafrarnir eru miklu harðgerðari [en bygg] og ekkert 

vandamál með haustið. 

 

...þyrfti að koma aðili inn á markaðinn til að malta og þá þýðir ekki að vera með svona 

fljótþroska yrki því þau henta mjög illa til bruggunar. 

 

Meiri fræðsla og samtakamáttur [meðal ræktenda]. Hjálpa mönnum ... að finna út hvað er 

ertu að gera, hvaða reglum þarf að fara eftir, hverjir geta hjálpað með rannsóknarstarfið, 

hvað þarftu að gera til að fá samþykkta framleiðsluaðstöðu og annað í þeim dúr. Það væri 

kannski einhver svona banki með öllum þessum upplýsingum. 

 

...það vantar umgjörð til að tryggja bændunum hærra vöruverð en fá úrræði fyrir hendi. 

 

...rannsaka betur sérstöðu íslenska kornsins því ég held að ... þetta sé betri vara því hún er 

ómenguð, þá á ég við það að það er ekki slæm jarðvegsmengun, ...rykmengun ... við notum 

ekki olíu með þurrkunina ... Kynni að vera að það væri einhver sérstaða í íslenska korninu 

þannig að við gætum tekið út einhverja markaðshillu. 

 

Það mundi örugglega styrkja greinina ef það væri stöð á svæðinu. 

 

 Sóknarfæri í að þurrka korn til manneldis eða bruggunar ... Þá þurfa menn að velja rétt 

yrki. Getum tekið Kríuna ef við notum hana á rétt land, áburðarskammt og sáðskammt og 

þannig getum við tekið hana seinna og þurrkað og nýtt hana í brugg. Það er hægt að stýra 
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þroska með svo mörgum hætti og þá eru menn að horfa á hármark þroska en ekki hámark 

uppskeru. En það gerir ekkert til því þá eru menn líklega komnir í dýra vöru. 

...þetta í lagi til manneldis og tækifæri þar og þarf ekkert að kvarta yfir því. Ég held við 

þurfum að framleiða meira til matvæla af okkar ökrum.   
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5. Umræður 

 

5.1 Val á tegundum og yrkjum 

Allir viðmælendur sögðust rækta korn í þeim tilgangi að ná korninu þó hálmurinn væri 

talin mjög mikilvæg hliðarafurð í þeim tilgangi að bera undir gripi í hálmstíum. Fleiri leiðir 

eru þó til að nýta hálminn, til dæmis má áætla að aðeins þurfi að brenna um fjórðung af 

hálmuppskerunni til að knýja þurrkun fyrir alla kornuppskeruna. Það er athyglisverður 

kostur á þeim svæðum þar sem jarðhita nýtur ekki við og olíubrennsla væri eini 

möguleikinn til keyra þurrkunina (Intellecta, 2009). Slíkur brennari hefur verið notaður á 

bænum Móeiðarhvoli og kyndir einnig íbúðarhúsnæði (Rúv, 2013). Einnig er hálmur 

notaður í svepparækt, nýttur af minkabændum (Intellecta, 2009) og stundum nýttur sem 

hluti af fóðri ef þurfa þykir svo þessi hliðarafurð verður að teljast ansi notadrjúg.  

 

Algengast var að uppskeruöryggi og góður þroski réðu yrkjavalinu en fast á eftir fylgja 

atriði eins og uppskerumagn, hálmmagnið, hvort yrkið er 2 eða 6 raða, leiðbeiningar og 

eigin  

reynsla eða nágranna. Einnig nefndi einn aðili að sjúkdómsþol og strástyrkur skipti máli til 

að halda korninu í haustveðrum. Allt eru þetta atriði sem eru skoðuð í 

jarðræktarrannsóknum Landbúnaðarsháskóla Íslands (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2018). Í 

jarðræktarrannsóknum Landbúnaðarháskóla Íslands er ekki skoðað þol mismunandi yrkja 

gagnvart súrum jarðvegi en einn viðmælandi nefndi það sem atriði sem skiptir hann máli í 

valinu enda verður korn gisið og lágvaxið sé jarðvegurinn of súr. Best hentar að rækta 

bygg í jarðvegi á bilinu 5,7-7,0 pH (Jónatan Hermannsson og Kristján Bjarndal Jónsson, 

1997). Í súrum jarðvegi gengur rótum plöntunnar mun verr að ná til sín næringarefnum 

sem verður til þess að plantan verður veikburðari fyrir vikið (Malkanthi, Moritsugu og 

Yokoyama, 1995). Niðurstöður jarðvegssýnatöku vítt og breitt um landið benda til þess að 

sýrustig sé almennt lægra en æskilegt þyki í jarðrækt (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 

2017) og því ekki ólíklegt að einhver hluti byggræktunarinnar fari fram í ökrum þar sem 

sýrustig er lágt. Hrannar Smári Hilmarsson, Magnús Göransson, Jón Hallsteinn Hallsson, 

Þórdís Anna Kristjánsdóttir og Jónatan Hermannsson (2017) komust að því að 

jarðvegsgerðin hefur mjög mikil áhrif á byggyrki. Þau skoðuðu annars vegar rýran, 

sendinn, eldfjallajarðveg og hins vegar mýrkenndari jarðveg sem innihélt mun meira af 

lífrænum leifum. Einnig kom í ljós að mikill munur var á milli yrkja innan sömu 

jarðvegsgerðar. Kornið byrjar seinna að fylla sig og uppskeran var minni í mýrkenndari 

jarðveginum. Í sendna jarðveginum varð þroskinn hraðari en það mætti rekja til hærri hita í 
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sendnari jarðveginum þar sem vatnsheldnin er minni. Losun köfnunarefnis (N) er meiri í 

mýrarjarðvegi en sendnum jarðvegi sem einnig hefur áhrif á plöntuna til að seinka fyllingu 

kornsins.   

 

Það er greinilegt að sex raða korn er meira ræktað af viðmælendum en aðeins tveir 

viðmælendum sá einungis 2 raða byggyrkjum. Þrír sá báðum raðgerðum, aðrir halda sig 

við 6 raða bygg. Ástæðan sem nefnd er fyrir þessu er að 6 raða yrki séu uppskerumeiri en 

persónuleg reynsla hefur samt mest áhrif á hvort viðmælendur velja 2 eða 6 raða yrki. 

Nokkrir nefndu einnig að landfræðileg staðsetning hafi áhrif á valið sitt og vísuðu þeir þá í 

að leiðbeiningar væru í þá áttina að á sumum svæðum gæfist betur að nota tveggja raða og 

á öðrum gæfist sex raða betur. Þetta er áhugavert í ljósi upplýsinga um innflutning á 

sáðkorni, þar sem kemur í ljós að svipað magn af 6R og 2R yrkjum hefur verið flutt inn 

undanfarin ár (Hrannar Smári Hilmarsson o.fl., 2017).  

 

5.2 Ræktunin 

Erlent sáðkorn var ríkjandi hjá bændum í þessari rannsókn en einn notar þó eigin ræktun að 

hluta í sáðkorn og tveir aðrir nota stundum sáðkorn úr eigin uppskeru. Fæstir rækta þó 

sáðkorn en fjórðungur viðmælaenda gerir það þó í góðum árum. Viðmælendur eru þó 

fremur jákvæðir gagnvart ræktun sáðkorns á Íslandi en ¾ telja að tækifæri séu í ræktun 

sáðkorns á Íslandi í það minnsta á einhverjum svæðum á landinu í góðum árum. Sáðkorn er 

vissulega dýr þáttur í kornræktinni og því mikill hagur af því að ná sáðkorni af eigin 

uppskeru.  

 

Meirihluti ræktenda er að rækta korn sem lið í sáðskiptum jarðar sinnar og eru flestir með 

nokkur skýrar línur um hvað hver akur er notaður oft undir korn þó það sé mjög misjafnt 

milli ræktenda hversu oft hann er notaður. Eftir því sem akurinn er notaður oftar í kornrækt 

minnkar uppskeran. Talið er að eftir 5-6 ár í sama akrinum hafi uppskeran minnkað um 

25% frá uppskeru fyrsta ársins (Jónatan Hermannsson, 2006). 

 

5.2.1 Jarðvinnsla  

Plógur er greinilega algengasta jarðvinnslutækið hjá ræktendum en misjafnt er hvaða 

fínvinnsla er notuð eftir plægingu. Aðeins þrír aðilar nota mismunandi aðferðir eftir því 

hversu lengi þeir hafa ræktað korn í landinu en aðrir eru nokkuð fastir á sínum aðferðum 

óháð árafjölda sem spildan er notuð í kornrækt. Það gæti mögulega stafað af því að flestir 
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nota akurinn í 3 ár eða styttra og þá er jarðvegurinn kannski ekki orðinn eins laus í sér og 

eftir fleiri ár í röð í endurræktun og plæging því alltaf mikilvægur partur af jarðvinnslunni.  

 

5.2.2 Áburður 

Tilbúinn áburður er algengasti áburðargjafinn hjá viðmælendum en einn notar einnig 

fljótandi blaðáburð. Þrír nota búfjáráburð að hluta til. Í flestum tilfellum var tilbúni 

áburðurinn felldur niður í sáningunni en slíkt sparar eina ferð yfir akurinn. Fram kom í 

spjalli við einn viðmælenda um varnarefni að núna væri að opnast sá möguleiki að blanda 

saman fljótandi blaðáburði og varnarefnum. Með slíku vinnulagi mætti hugsa sér að auka 

notkun á fljótandi áburði með varnarefnaúðun. Áburðargjöf mætti þá skipta í tvennt, fella 

tilbúinn áburð niður um leið og sáð er og gefa svo ábót þegar líður á vaxtatímabilið með 

fljótandi áburði.  

 

5.2.3 Sjúkdómar 

Aðeins fjórðungur viðmælenda er að berjast við augnflekk í ræktuninni en það er eini 

sjúkdómurinn sem nefndur var í viðtölunum. Það hlýtur að teljast áhugavert að 

viðmælendur nefni aðeins augnflekk (R. commune) þegar kemur að sjúkdómum þar sem 

komið hefur í ljós að tólf tegundir af sveppum finnist í byggi hér á landi (Tryggvi S. 

Stefánsson, Marjo Serenius, Jón Hallsteinn Hallsson, 2012; Tryggvi S. Stefánsson og Jón 

Hallsteinn Hallsson, 2011).  

 

Þrátt fyrir að vera ekki að berjast við aðra sjúkdóma sjálfir virðast viðmælendur vera 

nokkuð meðvitaðir um einkenni algengra sjúkdóma sem geta herjað á akrana. Síðustu ár 

hefur Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins staðið fyrir komu erlends ráðunautar til landsins. 

Hann fer meðal annars í heimsóknir í nokkra kornakra víðsvegar um landið og býður 

bændum með sér í skoðunarferð. Í sameiningu leita þeir að skorts- eða 

sjúkdómseinkennum.  

 

5.2.4 Varnarefni 

Þriðjungur viðmælenda notar varnarefni í ræktuninni sinni og þar af er lífrænn ræktandi 

sem notar lífrænar varnir. Miðað við þetta úrtak eru einungis einn af hverjum fjórum sem 

notar varnarefni í ræktuninni sinni svo notkun virðist nokkuð frá því að teljast almenn 

ennþá. Eitt af því sem ef til vill þarf að skoða er aðgangur bænda að varnarefnum, hversu 

vel markaðsleyfi hérlendis haldast í hendur við það sem telst best í nágrannalöndum okkar, 
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en að minnsta kosti einn bóndi nefndi skort á úrvali þegar kæmi að varnarefnum 

sérstaklega í máli sínu.  

 

5.3 Mat á uppskeru – magn og gæði 

Fæstir viðmælendur vita nákvæmlega hversu mikið þurrefni þeir fá af akrinum en 

rúmmálsmæling og vigtun er sú leið sem flestir nota til að meta magn uppskerunnar. Flestir 

meta gæðin með þurrkstigsmælingu en þrír aðilar nefna bæði rúmþyngdarmælingu og 

huglægt mat á útliti og áferð kornsins. Þurrefnismælingu er hægt að framkvæma heima á 

búunum með einföldum þurrkstigsmæli sem fæst í flestum búvöruverslunum. Mælingin 

tekur mjög stutta stund. Þurrkstigsmæling gefur ekki bara mikilvægar niðurstöður um 

uppskerumagnið í þurrefni heldur einnig upplýsingar sem gagnast í áframhaldandi verkun 

kornsins því til að tryggja góða verkun þarf að áætla magn íblöndunarefna eða þurrktíma út 

frá á þurrkstigsmælingu (Þórarinn Leifsson og Bjarni Guðmundsson, 2002). Hér er um 

búnað að ræða sem er fyrirferðarlítill og auðvelt að sameinast um að kaupa. Meirihluti 

viðmælenda telur fjölda rúlla á akri til að meta magn hálms og sama hlutfall metur gæðin 

með huglægu mati eða tilfinningu á þurrkstigi hálmsins. Þeir sem meta þroskann á akrinum 

nota einnig tilfinninguna en tveir segjast fara með þurkkstigsmæli út í akrana ekki síst í 

þeim tilgangi að forgangsraða ökrum innan eigin ræktunar í þreskingu.  

 

Þegar uppskera er skráð inn í gagnagrunninn Jörð.is er nauðsynlegt að bændur skrái 

upplýsingar um verkunaraðferð, magn uppskeru í rúmmetrum og þurrkstig til að skráningin 

komist inn í kerfið. Einnig þurfa þeir að skilgreina gæðin en einungis er boðið upp á einn 

valmöguleika þar (1,1Fem/kg þe.) sem þýðir að 1,1 mjólkurfóðureining sé í 1 kg þurrefnis.  

Einnig er hægt að skrá inn sína eigin mælingu. Til að ná að skrá sem nákvæmasta uppskeru 

þarf því að liggja fyrir fjöldi rúmmetra af akrinum og þurrkstigsmæling. 

Þurrkstigsmælingin á við votverkað korn, enda er þurrkað korn yfirleitt þurrkað upp í mjög 

háa þurrefnisprósentu. Skráning í Jörð.is er ekki bara nauðsynleg vegna styrkjagreiðslna 

heldur mikilvæg dagbókarskráning fyrir viðkomandi bú sem verður mjög verðmætt þegar 

nota skal ræktunarsöguna til að taka ákvarðanir um áframhaldandi ræktun á jörðinni. 

 

5.4 Verkun afurða 

Flestir þurrka kornið en það er almennt talin örugg og góð leið til að geyma fóður. Allir 

sem rækta bygg til manneldis þurrka það og einnig þeir sem eru í áframvinnslu með kornið 

t.d. að gefa í fóðurkerfum eða köggla saman við annað fóður í fóðurverksmiðjum. Næst 
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flestir velja að sýra/votverka sitt korn en hafa þarf í huga að sumir bæði þurrka og sýra 

kornið sitt eftir eigin hentisemi. Sýringin þykir örugg geymsla sérstaklega ef taka þarf 

kornið blautt. Tveir viðmælendur pökkuðu svo korninu án þess að bæta sýru í það.  

 

Út frá svörum viðmælenda mátti lesa að sé ætlunin að framleiða eitthvað annað en korn til 

nýtingar heima á bænum sé talið lang best að þurrka kornið. Sumir þeirra sem þurrka eru 

reyndar að nýta kornið á eigin búum að einhverju eða öllu leyti en sumir þeirra eru í 

ákveðinni áframvinnslu með kornið áður en það er gefið. Þessar áherslur viðmælenda eru í 

takt við skýrslu Intellecta (2009) en þar kemur fram að votverkað korn sé ekki eins 

heppileg verslunarvara milli bæja og því óheppileg verkunaraðferð fyrir stóra ræktendur.  

 

5.5 Tækjabúnaður 

Fjórir  viðmælendur nefna að þeir eigi þess ekki kost að þurrka kornið á sínu svæði vegna 

þess að þar sé ekki þurrkari til staðar. Tveir  viðmælendur í viðbót nefna  að það strandi oft 

á að komast að í þurrk svo í heildina er það helmingur viðmælenda sem annað hvort eiga 

ekki kost á að komast í þurrk eða telja aðgengi að þurrkun geta verið hamlandi á sínu 

svæði. Það er í samræmi við niðurstöður Intellecta frá árinu 2009. Nú 10 árum síðar má því 

áætla út frá svörum viðmælenda í þessu verkefni að stærsti flöskuhálsinn sé ennþá skortur 

á þurrkunaraðstöðu. Athyglisvert verður þó að teljast hvað fáir samnýta þurrkara, en aðeins 

þrír nefna það.Til samanburðar samnýta fimm ræktendur þreskivél. Einn aðilinn á þurrkara 

sjálfur og gerir út á að þurrka fyrir aðra meðan hinir kaupa þurrkun eða hafa aðgang að 

þurrkara í samvinnu við aðra. Hinir þrír sem þurrka sitt eigið korn eiga, eða hafa aðgang 

að, þurrkara. Í þessum hópi voru bæði mjög stórir ræktendur en einnig mjög lítill ræktandi 

sem á búnað sem hentar fyrir litla ræktun eins og hann er með. Intellecta (2009) safnaði 

saman upplýsingum um staðsetningu þurrkara um allt land og komst að því að flestir væru 

í eigu einstakra bænda sem sjálfir ræktuðu korn. Þegar fyrirkomulagið er slíkt er líklegt að 

eigandinn þurfi að þurrka ákveðið magn fyrir sjálfan sig úr eigin ræktun sem hann vill láta 

ganga fyrir öðru korni. Það skerðir tímann sem hægt er að nota þurrkarann fyrir aðra 

bændur. Miðað við niðurstöður þessa verkefnis hefur kannski ekki orðið mikil breyting á 

því að bændur eigi sjálfir þurrkarana en ekki var gerð nein könnun á því hversu margir 

þurrkarar væri í notkun í dag eða þá hvar þeir væru staðsettir.  

 

Þreskivélar eru ýmist í einkaeign, sameign eða búnaðarfélagseign og sumstaðar eru 

starfandi kornræktarfélög sem eiga nauðsynlegan búnað til kornræktar. Einnig var aðeins 
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um að ræktendur nýttu sér verktaka í þreskingu en það var þá á þeim forsendum að um var 

að ræða nágranna sem átti vélina og tók að sér nokkra akra umfram sitt eigið korn. Á 

hreinum sauðfjárveikivarnasvæðum þar sem kornrækt er ekki mjög útbreidd getur það 

valdið vandræðum þar sem treyst er á að ein vél sinni svæðinu. Ekki er auðvelt að fá 

verktaka til að hlaupa í skarðið ef eitthvað bilar í vélinni sem er staðsett innan svæðis. Slíkt 

er þó ekki ómögulegt en aukavinna og kostnaður eru fólgin í þrifum og séu vélarnar 

verkefnum hlaðnar verður verkefni á hreinu svæði líklega seint sett í forgang.   

 

Algengt var að sáning væri keypt af verktaka en einhverjir áttu allan nauðsynlegan 

jarðvinnslubúnað þ.á.m. sáðvélina. Einn viðmælandi sáir með eigin kastdreifara með 

góðum árangri. Sáðvélar þarf að stilla eftir því hvernig fræi er verið að sá og því möguleg 

ástæða fyrir vinsældum þess að fá verktaka að tímafrekt getur reynst að læra á sáðvél fyrir 

litla vinnu á ársgrundvelli.  Algengt var að önnur jarðvinnslutæki væru í sameign en 

algengast var þó að ræktendur ættu eitthvað af tækjum sjálfir og leigðu rest hjá 

búnaðarfélagi eða keyptu þjónustu af verktaka á móti eigin vinnu. Tækjaleiga 

búnaðarfélaga er því mikið nýtt í kornrækt hjá viðmælendum enda dýrt að festa fjármuni í 

tækjum sem eru einungis notuð fáa daga á ári.  

 

5.6 Leiðbeiningar og ráðgjöf  

Eins og eðlilegt hlýtur að teljast leita áberandi flestir til RML (búnaðarsambönd áður) eftir 

leiðbeiningum um ræktunina. Fjórir viðmælendur nefna að þeir sæki leiðbeiningar til 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Það er ljóst að kornræktendur fylgja tækniþróuninni ágætlega 

enda er vinsælast að leita að leiðbeiningum á netinu í vefgreinum en tveir hlusta á 

veffyrirlestra. Það er svolítið vinsælla en útgefnar greinar en þó var minnst á að grein í 

Bændablaðinu væri yfirleitt lesin ef hún á annað borð birtist þar. Það væri þó ekki fyrsti 

staður til að leita að upplýsingum en líklegt að þær upplýsingar kæmust til skila ef þær 

birtust þar sem bendir til þess að margir hafi það sem rútínu að fletta í gegnum blaðið og 

grípi þá það sem til þeirra höfðar.  

 

 Margir eiga einnig spjall við ráðunaut eða sölumenn en fjórðungur viðmælenda nefnir að 

þeir sækist í ferðir innanlands sem utan til að nálgast leiðbeiningar um ræktun korns. Ein af 

þeim ferðum innanlands er áðurnefnd hringferð erlends ráðunautar á vegum RML. Það 

hefur verið vinsælt hjá þeim sem hafa haft þann kost að mæta í slíka skoðunarferð og þótti 

skilja mikið eftir sig.  
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Helmingur viðmælenda nefnir það svo að þeir tali við aðra ræktendur til að afla sér 

upplýsinga. Fimm viðmælendur nefndu það einnig fyrr í viðtalinu að reynsla nágranna og 

sín eigin reynsla væri atriði sem skipti þá máli við val á yrkjum. Greinilegt er að ræktendur 

ræða mikið sín á milli og skiptast á ráðum um ræktunina eftir því sem við á hverju sinni.  

 

Einn viðmælandi nefndi að hann hefði fundið fyrir auknum áhuga á kornrækt í sinni 

heimasveit þegar tilraun var í gangi þar. Hann vildi meina að nálægðin við tilraunareitina 

gæti eflt ræktunina í nágrenninu. Það hefur sýnt sig erlendis að mikill hagur getur verið af 

því að virkja bændur í meira mæli í jarðræktartilraunir, en það gæti verið ákveðin leið til að 

dreifa tilraunareitunum enn víðar en nú er. Tilraunir í umsjón bændanna sjálfra ganga í 

langflestum tilfellum vel en ávinningurinn af því er að bændurnir sjálfir hafa beina 

tengingu við áframhaldandi vinnslu og nýtingu afurðarinnar og sjá því mögulega aðra þætti 

sem kynbæta þarf fyrir en þeir sem við kynbæturnar starfa (Ceccarelli, o.fl., 2000). Einnig 

búa bændurnir sjálfir oft yfir góðri þekkingu á landinu sjálfu og veðurfarinu, val þeirra á 

vænlegum arfgerðum skila því oft á tíðum meiri uppskeru en þegar kynbótastarfsmennirnir 

velja yrki til prófana (Ceccarelli, o.fl. 2000; Smith, Castillo, og Gómez, 2001).  

 

Það hefur einnig komið í ljós að meira samstarf með bændum getur skilað meiri kynbótum 

sem nauðsynlegar eru fyrir tiltekið svæði og einnig því að tilraunirnar nýtist fleiri 

ræktendum sem rækta ekki endilega á sömu forsendum og „hefðbundnu“ tilraunirnar 

ganga út á t.d. með tilliti til áburðarnotkunar. Þannig getur samstarf við bændur viðhaldið 

og jafnvel aukið líffræðilegan fjölbreytileika (Ceccarelli og Grando, 2007) og hraðað 

framförum sem nauðsynlegar eru ákveðnum svæðum. Að lokum má ekki gleyma því að 

auk hefðbundinna birtinga niðurstaða mundu þær einnig í meira mæli berast manna á milli 

með þeirri miklu jafningjafræðslu sem samkvæmt niðurstöðum þessa verkefni er töluvert 

mikilvæg.  

 

Þriðjungur viðmælenda leitar í yrkjaprófanir LbhÍ en það verður þó að teljast líklegt að 

fleiri fái upplýsingar úr þeirri átt þar sem niðurstöður dreifðustu og stærstu 

jarðræktartilrauna á Íslandi eru birtar þar sem verður, að einhverju leiti, grunnur að ráðgjöf 

RML í framhaldinu. Tveir nefndu svo að þeir sæktu upplýsingar í fyrirlestra á vegum Lbhí 

en fyrirlestrarnir byggja að stórum hluta á yrkjaprófunum. Einn af hverjum fjórum sækir 

svo leiðbeiningar til sáðvöruseljendanna annað hvort með samtali eða les útgefna bæklinga 

þeirra. Bæklingarnir eru í einhverjum tilfellum byggðar á niðurstöðum yrkjaprófana svo 
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þessar ræktunartilraunir Lbhí virðast mjög mörgum ef ekki öllum viðmælendum, beint eða 

óbeint.  

 

5.6.1 Yrkjaprófanir LbhÍ  

Ykjaprófanir LbhÍ fara fram á nokkrum stöðum um landið ár hvert. Nokkrar tillögur komu 

fram til að bæta prófanirnar þannig að þær gagnist betur og nýtist einnig fleiri ræktendum. 

Ein þeirra var að búa til heildareinkunn fyrir hvert yrki fyrir sig en slíkt er ekki gert í dag. 

Vegnir væru inn nokkrir þættir sem fengju einkunn hver fyrir sig. Mögulega þyrfti að bæta 

inn mælingum í tilraunirnar til að hægt væri að gefa þessum þáttum öllum einkunn. Svona 

framsetningu þekkja margir bændur þegar úr kynbótum búfjár og ættu því frekar auðvelt 

með að lesa út úr sambærilegum töflum fyrir kornyrki. Mögulega mætti svo útfæra þessa 

hugmynd yfir á grasyrki í framhaldinu. Gallinn við þessa hugmynd er sá að fáar mælingar 

liggja að baki hverju yrki fyrir sig og yrði því öryggið mjög lágt. Það er þó óþarfi að 

útiloka þann möguleika að fyrra bragði að hækka mætti öryggið, t.d. með því að almennir 

ræktendur leggi sín lóð á vogarskálarnar líkt og gert er í kynbótum búfjár. Til þess að slíkt 

væri framkvæmanlegt þurfa skráningar bænda þó að vera nákvæmari en kom í ljós í þessu 

verkefni að væri raunin. Stórt skref hefur þó verið stigið í átt að aukinni nákvæmni með 

þeirri kröfu að allar ræktunarspildur séu hnitsettar. Heildarstærð þeirra er því nákvæm en 

ekki áætluð.  

 

Nefnt var að niðurstöður Yrkjaprófana LbhÍ mætti birta og dreifa betur og verður að teljast 

líklegt miðað við önnur svör í þessu verkefni að greinar í Bændablaðinu væru ákjósanleg 

leið til að ná til ræktenda.  

 

5.7 Framtíð greinarinnar 

Aukin samvinna er rauði þráðurinn í gegnum svör viðmælenda og er þá sama hvort horft er 

á samvinnu/sameign í tækjabúnaði, tilraunastarfinu, ræktuninni eða rannsóknum til að geta 

markaðssett íslenska kornið betur.  

 

Komið hefur fram hér að framan að líklegt er að skortur á þurrkunarmöguleikum stendur 

ræktuninni fyrir þrifum, a.m.k. á ákveðnum svæðum. Skoða þyrfti hvaða rekstrarform væri 

heppilegast til að sem flestir gætu nýtt sér þurrkunina. Ekki þarf endilega að vera að það sé 

slæmt rekstrarform að bændur eigi sinn búnað eins og algengt er nú en e.t.v. mætti hugsa 

sér að fjölbreyttara eignarhald í bland gæti aukið þjónustustig við ræktendurna.  
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Meirihluti ræktenda eru sáttir við þau verðmæti sem skapast með ræktuninni og telja ekki 

þörf á að auka verðmætin. Fjórir voru hins vegar á því að skapa þyrfti meiri verðmæti úr 

ræktuninni. Það mætti í raun skipta þeim atriðum sem nefnd voru að gætu aukið verðmæti 

greinarinnar og hjálpað nauðsynlega framtíðaruppbyggingu hennar í þrennt: (1) tollvernd 

eða aukinn stuðningur við ræktunina frá ríkinu, (2) meiri samvinnu milli ræktenda og (3) 

aukin kornrækt til manneldis.  

 

Aukna samvinnu mætti þó þróa enn frekar þar sem nokkrir aðilar kalla sérstaklega eftir því 

að tilraunareitum verði dreift meira um landið. Einnig kom í ljós að bændurnir hafa margir 

staðgóða þekkingu á ræktuninni almennt og hafa auðvitað sérþekkingu og reynslu á ræktun 

á sínu heimsvæði sem er ómetanleg. Bændur tala mikið saman og sækja í reynslubanka 

hvers annars svo niðurstöður óformlegra tilrauna hvers og eins bónda spyrjast út meðal 

stéttarinnar. Það eru því líkur á því að með því að auka samstarf með bændum í 

tilraunastarfinu mætti ná því fram að fjölga tilraunasvæðum, prófa yrki við fjölbreyttari 

aðstæður og auk þess ná til annarra bænda gegnum jafningjafræðslu sem á sér stað innan 

bændastéttarinnar.  

 

5.7.1 Baráttan á heimsmarkaðnum 

Viðmælendur voru sammála um að íslenska kornið geti aldrei keppt á heimsmarkaði. 

Aðstæður hérlendis væru þannig samanborið við sterk kornræktarhéruð erlendis að sá 

leikur yrði ætíð ójafn. Örlítil tollvernd væri þó leið til að jafna leikinn aðeins að mati 

viðmælanda. Erlendis er kornrækt styrkt en hérlendis aðeins með óbeinum hætti, þar sem 

hægt er að fá jarðræktarstyrki sem einskorðast þó ekki við kornrækt (Reglugerð um 

almennan stuðning við landbúnað nr. 1180/2017). Nokkrum fannst að styrkja ætti íslenska 

ræktendur til að framleiða kjarnfóður fyrir íslenska gripi en verð á kjarnfóðri breytist með 

heimsmarkaðsverðinu auk þess sem oft er verið að keppa við kornvörur sem þegar hafa 

verið styrktar í ræktunarlandinu.   

Einnig töldu þessir viðmælendur að sérstaða framleiðslunnar væri klárlega til staðar en það 

þyrfti að finna hana. Rannsóknir á sérstöðunni skorti. Það skortir þekkingu á lokaafurðinni 

okkar til að koma henni í rétta hillu á markaðnum sem gæðavöru. Hér á landi er notkun 

varnarefna mjög markviss og kornið þroskast mun hægar í kaldari veðráttu hérna en sunnar 

á hnettinum. Það þarf því að fá meira fyrir hvert kg korns hér en á svæðum þar sem ræktun 

býr við betri aðstæður. Einnig var nefnt að stuðning þyrfti við áframhaldandi þróun á 
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vörunni en ekki endilega í fjárframlögum beint til ræktenda heldur frekar utanumhald og 

ráðgjöf.   

 

5.7.2 Bygg til manneldis 

Bæði aðilar sem þegar rækta til manneldis og aðrir nefndu að þar væri vaxtarsproti til að 

auka verðmætin. Þeir sem þegar voru í framleiðslu til manneldis (n=2) höfðu orð á því að 

sérstakt væri að ekki fleiri væru í þess háttar ræktun. Hafrar voru sérstaklega nefndir sem 

athyglisverð tegund sem er flutt inn í mjög miklu mæli í dag. Einnig var minnst á rúg og 

hveiti.  Það kom fram í þessu verkefni að bygg er nú þegar ræktað til manneldis af 

viðmælanda en það er einnig ræktað til bruggunar af öðrum viðmælenda. Áhugi á að rækta 

fyrir bruggara kom fram í fleiri viðtölum og einn viðmælandi hafði þegar sáð korni vorið 

2018 í tilraunaskyni, ætluðu til bjórbruggunar. Bruggkorn er erfiðara í ræktun og var nefnt 

að velja þyrfti svæði/yrki betur fyrir þessa ræktun. Önnur nálgun er notuð við þessa 

framleiðslu. Ekki er endilega verið að sækjast í hámarksframleiðslu af landinu heldur verið 

að framleiða eins verðmæta vöru og mögulegt er og tekjunum náð upp þannig. 

 

Brugghúsum á Íslandi hefur fjölgað hratt undanfarin ár og eru 21 hús aðilar að Samtökum 

handverksbrugghúsa (Samtök iðnaðarins, 2018). Einhver brugghús standa þar fyrir utan. 

Það sem einkennir þessu litlu brugghús er sérstaðan sem mögulega mætti enn styrkja með 

tengslum við íslenska kornrækt. Enginn aðili er að malta bygg á Íslandi en það var nefnt 

sem þáttur sem þyrfti að komast á laggirnar til að hægt væri í meira mæli að bjóða 

bruggurum upp á hentuga íslenska vöru í framleiðslu sína.  

 

5.7.3 Ógnanir við greinina 

Þegar rædd er framtíð greinarinnar er ekki hægt að sleppa því að minnast á ógn sem 

ræktendur geta illa brugðist við. Það er ágangur álfta og gæsa en önnur tegundin er alfriðuð 

og hin friðuð hluta úr ári. Þó að ekki hafi verið spurt út í ógnanir við greinina í viðtali kom 

þetta upp hjá nokkrum viðmælendum og voru þeir sammála um að ágangur fugla væri 

verulegt vandamál bæði á tún og akra. Eftir því sem búin stækka þarf meira ræktunarland 

til heyöflunar fyrir gripina. Þar sem einungis kemur ein uppskera á ári af kornakri en fleiri 

af túni er skiljanlegt að bændur vilji frekar rækta sitt gras sem næst bænum en úthýsa 

frekar kornræktinni lengra frá, jafnvel á aðrar jarðir sem ekki eru í hefðbundnum búskap. 

Kornakrarnir eru því oft ekki í augsýn eigandans frá degi til dags. Ekki er sjálfgefið að 

aðrir sem búa nær akrinum eða e.t.v. leigja landið til ræktanda taki eftir ágangi fugla eða 
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tilkynni eiganda það, enda ekkert endilega í þeirra verkahring. Kostnaðarsamt er að hafa 

vakt á ökrunum og því er mikil áhætta fólgin í því að rækta korn. Þó svo að eftirlit sé með 

akrinum kemur það ekki í veg fyrir tjón af völdum fugla. Mikill tími fer í að verja akrana 

og oft á tíðum hafa ræktendur fá ráð til að verja sitt gegn fuglunum.  

 

5.8 Helstu takmarkanir verkefnisins 

Þar sem í þessu verkefni voru fáir viðmælendur takmarkar það möguleikann að alhæfa út 

frá niðurstöðunum. Verkefnið gefur þó margar vísbendingar sem mögulegt er að vinna út 

frá í framhaldinu. Þegar handvalið er inn í verkefni til að ná til ræktenda í sem flestum 

greinum eins og bruggun, ræktun til manneldis og fóðurframleiðslu þá skekkir það úrtakið 

en verkefnið gefur samt sem áður breiða yfirsýn mikilvægar upplýsingar  
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6. Ályktanir 
 

Bygg er ekki lengur einungis ræktað til að fá kornið. Hálmurinn verður sífellt mikilvægari 

hliðarafurð og mögulega aðalafurð í einhverjum tilfellum. Ræktendur telja uppskerumagn 

og góðan og öruggan þroska yrkisins skipta mestu máli við val á yrkjum en þeir taka þó 

aðra þætti inn í valið hjá sér. Mismunandi er eftir svæðum hvað viðmælendur telja 

nauðsynlega eiginleiki yrkis.  

 

Helst vilja viðmælendur sækja sér leiðbeiningar á netið en glugga einnig í Bændablaðið og 

lesa þær greinar sem þar birtast en leita ekki endilega þangað eftir ráðgjöf að fyrra bragði. 

Þeir eiga líka samtal við ráðunaut og/eða sölufulltrúa auk þess að tala mikið við aðra 

ræktendur. Það gefur væntingar um að væri tilraunastarfið opnara og unnið enn nánar í 

samstarfi við bændur víðsvegar um landið mætti ná fram aukinni útbreiðslu þekkingar með 

jafningjafræðslu á milli bænda. Með því að fjölga tilraunasvæðunum í samvinnu við 

bændur eru líkur á að framfarir yrðu hraðari á nauðsynlegum eiginleikum yrkja á tilteknum 

svæðum og jafnframt mögulegt að áhugi á kornræktinni aukist vegna nálægðar 

tilraunareita. Meiri þátttaka bænda í kynbótastarfinu gæti verið framfararskref í kynbótum. 

Yrkjaprófanirnar LbhÍ sem stundaðar eru í dag ná til mjög margra með beinum eða 

óbeinum hætti en mögulega mætti auka útbreiðslu niðurstaðanna enn meira með þessum 

hætti. 

 

Grunnstoðir kornræktar eru mjög missterkar eftir svæðum og eru það helst þurrkstöðvar 

sem vantar á ákveðin svæði til að möguleikar opnist á meiri vinnslu kornsins en sýringu til 

fóðrunar. Þar sem aukin verðmætasköpun var talin nauðsynleg af nokkrum verður að 

teljast að þau svæði sem ekki hafa aðgang að þurrkstöðvum eigi verulega erfitt uppdráttar 

því þurrkun er forsenda fyrir flestri áframvinnslu, sérstaklega þeirri sem telst mikilvægust 

til aukinnar verðmætasköpunar. Til þess að auka verðmætið var nefnt að nauðsynlegt væri 

að hafa tollvernd eða aukinn stuðning við ræktunina frá ríkinu, meiri samvinnu milli 

ræktenda og svo að auka kornræktina til manneldis. Íslenska kornið mun líklega ekki 

keppa á heimsmarkaði sökum aðstæðna við ræktun hérlendis. Hins vegar þarf að finna 

sérstöðu íslensku framleiðslunnar og markaðssetja hana á þann markað innanlands þar sem 

hún mun skila viðunandi verði. Handverksbrugghúsum hefur fjölgað hratt undanfarið en 

fæst þeirra hafa aðgang að íslensku korni þar sem erfitt reynist að rækta spírunarhæft 

hágæða bygg hérlendis og ómögulegt að fá korn maltað hérlendis enn sem komið er. Þau 

sem geta unnið úr ómöltuðu korni geta þó nýtt sér íslenskt korn.  
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Árið 2009 var gerð yfirgripsmikil skýrsla um stöðu kornræktar á Íslandi af Intellecta. Nú 

tíu árum síðar hefur eitthvað sem þar var lýst orðið að veruleika s.s. nýting hálms til 

kornþurrkunar en því miður eru mörg önnur atriði sem hefðu mátt vera komin í betra horf 

nú eins aðgengi að kornþurrkun.  

 

Með vinnu þessa verkefnis hafa verið teknar saman upplýsingar um fjölbreyttar þarfir 

bændanna og eru því kynbótafræðingar betur undirbúnir til að kynbæta fyrir þessum 

eiginleikum. Eftir því sem samstarfið og samtalið verður meira eru væntingar til þess að 

útkoman úr kynbótastarfinu verði enn betri og styðji þar með við búgreinina og 

atvinnuuppbyggingu í sveitum landins. Erlendis er reynsla af samstarfi bænda og 

kynbótafræðinga í kynbótastarfinu góð og því góðar líkur á að sú geti raunin einnig orðið 

hérlendis.  
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Viðauki I:  
 

Spurningalisti til íslenskra kornbænda 

 

Val á tegundum og yrkjum 

Hvaða korntegund/ir ræktar þú? 

Hvaða afurð/ir ertu að sækjast í með ræktuninni? 

• Grænfóður 

• Korn til þroska í fóðurframleiðslu 

• Korn til þroska í bruggiðnaðinn 

• Hálm 

• Annað, þá hvað?  

Hvaða þættir ráða yrkjavali þínu? 

• Uppskera 

• Hálmur 

• Þroski 

• 2 eða 6 raða 

• Leiðbeiningar 

• Sjúkdómar 

• Aðgengi að sáðvörunni 

• Uppskeruöryggi 

• Annað, þá hvað 

Ef þú raðar þessum þáttum upp eftir mikilvægi þeirra og byrjar á þeim mikilvægasta 

hvernig væri þá röðin?  

Hvað er það við þennan þátt/þætti sem gerir hann mikilvægan fyrir þína ræktun? 

Hvort sáir þú tveggja eða sexraða byggi?  

Ef sáð er báðum gerðum hver eru hlutföllin?   

Af hverju háttar þú sáningunni á þann hátt? 

 

Ræktunin 

Notar þú innflutt eða innlent sáðkorn? 

Ræktar þú þitt eigið sáðkorn? 

Telur þú tækifæri í ræktun sáðkorns á Íslandi?  

Hvernig er aðgengi þitt að sáðvöru? 
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Jarðvinnsla 

Notar þú kornræktina í sáðskiptum sem lið í ræktunaráætlun jarðarinnar? 

Hvað notar þú sama akurinn mörg ár í röð fyrir kornrækt? 

Hvernig vinnur þú jarðveginn fyrir sáningu? 

Hvernig sáir þú korninu? 

 

Áburður 

Hvernig áburðargjafa notar þú við ræktunina?  

Er tilbúinn áburður felldur niður með korninu? 

 

Sjúkdómar 

Ert þú að berjast við sjúkdóma í þinni ræktun? Ef já, hvaða? 

Hvaða varnir notar þú í baráttu við þá sjúkdóma sem þú ert að berjast við? 

Notar þú varnarefni? Ef já, hvaða? 

 

Mat á uppskeru – magn og gæði 

Hvernig mælir/metur  þú magn uppskerunnar?  

Hvernig mælir/metur þú gæði uppskerunnar  

• Efnagreining 

• Þurrkstig 

• Annað, þá hvað?  

 

Hvernig mælir/metur þú magn hálmuppskerunnar?  

Hvernig mælir/metur þú gæði hálmuppskerunnar? 

Hvernig mælir/metur þú þroska uppskerunnar? 

 

Verkun afurða 

Hvernig verkar þú þitt korn/grænfóður?  

Af hverju hagar þú verkuninni á þann hátt?  

 

Tækjabúnaður 

Hvernig er þitt aðgengi að nauðsynlegum tækjum s.s. þreskivél, þurrakara, sáðvél o.fl.  

Samnýtir þú nauðsynleg tæki með öðrum? Ef já hvaða tæki? 
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Leiðbeiningar og ráðgjöf 

Hvert sækir þú leiðbeiningar um ræktun og verkun korns? 

• Lbhí  yrkjaprófanir 

• Rml 

•  Sáðvöruseljendur 

• Niðurstöður erlendra tilrauna 

• Til annarra ræktenda 

• Annað, þá hvað? 

 

Hvaða leiðir/miðla notar þú til að nálgast fyrrnefndar upplýsingar? 

• Reynsla annarra bænda með samtali 

• Samtal við ráðunaut/sölufulltrúa sáðvöru 

• Útgefnar greinar/rit 

• Vefrit/vefgreinar 

• Fyrirlestrar á vefmiðlum 

• Annað, þá hvað? 

 

Yrkjaprófanir Lbhí 

Skoðar þú niðurstöður yrkjaprófana Lbhí? 

Ef já, hvernig gagnast upplýsingarnar? 

• Vel 

• Sæmilega 

• Alls ekki 

Eru atriði sem þú vilt að séu tekin til skoðunar í yrkjaprófunum sem ekki eru þar í dag? 

Hvernig finnst þér aðgengi að upplýsingum úr yrkjaprófunum Lbhí vera?  

Hvað mundir þú vilja bæta í aðgengi eða framsetningu niðurstaða yrkjaprófana?  

 

Framtíð greinarinnar 

Finnst þér að innviði vanti til að greinin nái betri fótfestu til framtíðar s.s. í tækjabúnaði, 

þekkingu, upplýsingum eða annað og þá hvað? 

Finnst þér nauðsynlegt að skapa meiri verðmæti úr uppskerunni? 

Ef svo er hvernig er hægt að gera það? Hvað þarf til að svo geti orðið? 


