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Útdráttur 
 
Eftir því sem áhrif matvælakerfa heims á loftslagsbreytingar verða skýrari verður nauðsyn 
á að endurskoða áherslur í matvælaframleiðslu á Íslandi augljósari. Í þessari rannsókn er 
staða nýliða í grænmetisræktun á Íslandi könnuð ásamt því að rýnt er í umhverfisáhrif 
matvælaframleiðslu. Vitund ræktendanna um umhverfismál er skoðuð og vilji þeirra til að 
huga að sjálfbærni í framleiðslu. Lagt er mat á hversu vel stefnumörkun og stuðningskerfi 
stjórnvalda hvetur til fjölbreytni og sjálfbærni í innlendri matvælaframleiðslu. Viðtöl voru 
tekin við sex ræktendur sem teljast til nýliða í greininni og rakin upplifun þeirra af 
stuðningskerfinu og þeim áskorunum sem mæta þeim í rekstri. Niðurstaðan er sú að rými 
og þörf sé fyrir að stuðningur við nýliða í grænmetisrækt sé bættur. Rekstrarumhverfi 
þeirra er krefjandi, kostnaður við stofnun og rekstur hár og samkeppnisstaða gagnvart 
innfluttum afurðum er heldur veik. Þrátt fyrir nýja matvælastefnu er frekari endurbóta þörf 
á stefnumótun innan matvælaframleiðslu. Vöntun er á samræmi milli ráðlegginga í átt að 
betri lýðheilsu og sjálfbærni og fjárhagslegum stuðningi til framleiðenda. Stuðningur ætti 
að vera á breiðum grunni; m.a. í formi fjárhagsstuðnings, breytinga á reglugerðum og 
skapandi lausna í markaðsumhverfi. Nýliðarnir eru sjálfir fullir hugsjóna og vilja til að 
bjóða afurðir sem þjóna neytendum framtíðar sem best.  

Abstract 
 
As the effects of world food production on climate change become clearer, it is evident that 
Iceland’s food production system needs to be reevaluated. In this study the position of 
newcomers to vegetable production in Iceland is examined alongside the climate impact of 
food production. The climate awareness of producers, as well as their willingness to 
incorporate sustainable methods in their production, is examined. The ability of the 
government’s grant systems and policies to encourage diversity and sustainability in 
domestic food production is evaluated in order to identify opportunities for change. Six 
vegetable growers, all new to the field, were interviewed and their experiences reflect the 
challenges associated with the established system. The results show that there is not 
enough support available for new vegetable farmers. The initial and running costs of 
vegetable farms are high, making it difficult for newcomers to break into the field, and 
further weakening their position compared to international products. There is a need for 
holistic advice that furthers public health and sustainability, as well as economic support 
for producers. Additional support for vegetable farmers should cast a wider net and include 
direct financial support, beneficial change within regulations in conjunction with creative 
solutions in the marketplace. The newcomers have the vision and will necessary to offer 
produce that serves the consumer of the future.  
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1 Inngangur 
 
Þú ert það sem þú borðar segir máltækið. Í ljósi gríðarlegrar landnotkunar og annarra áhrifa 
matvælaframleiðslu á auðlindir jarðar er spurning hvort að jörðin sé líka að verða það sem 
að við borðum? Undanfarin ár hafa áhrif matvælaframleiðslu á umhverfi og loftslag verið 
áberandi í umræðu um umhverfismál, en ein áhrifaríkasta leið hins almenna neytanda til 
minnkunar vistspors er einmitt með vali á fæðu (Poore & Nemecek, 2018). Ábyrg neysla 
getur stuðlað að heilbrigði líffræðilegra kerfa jarðarinnar og tryggt fæðuöryggi komandi 
kynslóða um ókomna tíð í takt við Heimsmarkmiðin (UN, e.d.). Sérfræðinganefndir á 
vegum Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (FAO) og 
Milliríkjastjórnar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (IPCC) hafa bent á minni 
kjötneyslu og aukna neyslu á plöntufæði sem mikilvæga leið til að draga úr 
loftslagsbreytingum og landnotkun í landbúnaði (FAO, 2017; IPCC, 2019). Ráðleggingar 
landlæknis eru að helmingur mataræðis sé úr plönturíki en kjöts sé neytt í hófi (Anna 
Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2017). Á Íslandi eru nægar auðlindir til að auka framleiðslu 
grænmetis töluvert en rekstrarumhverfi grænmetisbænda getur verið erfitt. 
Rekstrarumhverfi bænda innan íslensks landbúnaðar almennt er ekki talið mjög gott og 
70% íslenskra bænda hafa aukavinnu utan býlis (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009). 
Samkeppnishæfni íslenskra grænmetisafurða við innfluttar er metið fremur veikt en skortur 
er á rannsóknum á nýliðum í grænmetisrækt og þeim sem staðið hafa utan 
beingreiðslukerfis (Yamada, 2020; Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Stuðningur við íslenskan 
landbúnað er talinn í milljörðum á hverju ári en mikill meirihluti eða um 92% fara til 
framleiðenda dýraafurða og grænmetisbændur fá einungis 8% (Atvinnuvega- og 
Nýsköpunarráðuneytið, 2016; Bændasamtökin, 2020; Stjórnarráð Íslands, 2016). Þessar 
staðreyndir vekja upp spurningar um stöðu íslenskrar grænmetisframleiðslu og hvata í 
opinberu stuðningskerfi. Hvort núverandi stefna sé að leiða íslenskan landbúnað  í átt að 
öruggu framboði af umhverfisvænum, innlendum matvælum og tryggari lýðheilsu. 
Markmið þessarar rannsóknar er að meta stöðu nýliða í grænmetisrækt á Íslandi, koma 
auga á helstu hindranir í rekstri og kanna vilja þeirra til að gæta að sjálfbærni í sinni 
framleiðslu. Einnig verður skoðað hversu vel þau telja stjórnvöld styðja við fjölbreytni og 
sjálfbærni í matvælaframleiðslu. Þá eru athugað hvernig mætti betur gera við bændur og 
huga enn frekar að umhverfisvernd og lýðheilsu innan íslenskrar matvælastefnu.  
 
Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 
 

1. Hver er reynsla nýliða í grænmetisrækt, sem staðið hafa utan beingreiðslukerfis, af 
rekstrarumhverfi á Íslandi?  
 

2. Hver eru viðhorf nýliða til umhverfismála og ábyrgðar matvælaframleiðenda í 
þeim málum?  
 

3. Hvernig styður stuðningskerfi landbúnaðar og stefnumörkun stjórnvalda á Íslandi 
við fjölbreytni og sjálfbærni í innlendri matvælaframleiðslu?  
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Í upphafi ritgerðarinnar (kafli 2.1) er rýnt í nýlegar rannsóknir á umhverfisáhrifum 
matvæla á heimsvísu. Gerð er tilraun til að útlista vandlega hversu víðtæk áhrif 
matvælaframleiðsla hefur á auðlindir jarðar og hvernig viss hnattræn mörk eru að 
þolmörkum komin. Í kafla 2.2. er litið til Íslands og umhverfisáhrif matvælaframleiðslu 
hérlendis skoðuð. Fjallað er um stöðu grænmetisræktar á Íslandi í kafla 3. Markmiðið var 
að henda reiður á hvers konar umhverfi mætir þeim sem hefja rekstur í grænmetisrækt og 
greinin er skoðuð út frá rekstrarlegu umhverfi, umhverfi reglugerða og stuðningskerfi, 
aðstæðna á markaði og að lokum samkeppnishæfni við innlendar sem erlendar afurðir. 
Kafli 4 tekur á fæðuöryggi og lýðheilsu. Þar er rætt um stöðuna á fæðuöryggi á Íslandi og 
hvernig það tengist íslenskri grænmetisrækt. Í framhaldi er farið yfir tengsl milli 
heimsfaraldursins Covid-19 sem nú herjar á mannkyn og aðstæðna í matvælaframleiðslu. 
Einnig er rætt um tengsl mataræðis og lýðheilsu. Kafli 5 fer yfir stefnumótun á Íslandi sem 
tekur á matvælaframleiðslu og loftslagsmálum. Fjallað er um aðgerðaráætlun íslenska 
ríkisins í loftslagsmálum og gagnrýni á hana. Þá er rýnt í glænýja matvælastefnu 
stjórnvalda og hvernig aðgerðir innan hennar samræmast stefnu í loftslagsmálum. Í 6 kafla 
er farið yfir gögn og aðferðir. Sjöundi kafli greinir frá niðurstöðum viðtala í fjórum 
undirköflum. Umræður eru svo í áttunda kafla og lokaorð í þeim níunda.  
 
Við sjáum ekki öll heiminn út frá sama sjónarhorni og þessi ritgerð tekur á efni sem snertir 
afar persónulega hlið lífstíls fólks - mataræði. Efnið vakti áhuga minn sem rannsakanda þar 
sem sjálf hef ég verið á þeirri vegferð að líta í sem flest horn lífstíls míns og skoða hvar ég 
get gert betur í garð umhverfisins. Eins og hjá mörgum kom þessi skoðun m.a. í kjölfar 
umræðu um loftslagsbreytingar. Ég hafði þó nokkrum árum áður hafið að skoða áhrif 
mataræðis míns frá siðferðislegu sjónarhorni varðandi aðstæður dýra og smátt og smátt 
týnt mismunandi kjötafurðir úr fæðunni. Því meir sem ég lærði um umhverfisáhrif 
mismunandi matvæla því sjokkeraðri varð ég á því hve sum matvæli skilja eftir sig 
gríðarlega þungt vistspor. Á því hversu mikill munur er á dýraafurðum, einkum 
búfjárafurðum, og plöntuafurðum. Að svo stöddu tók ég þær fyrri allar úr mínu mataræði. 
Nú eru komin þrjú ár síðan og á þessum tíma, miðað við þær upplýsingar sem ég viðaði að 
mér, fékk ég á tilfinninguna að staða grænmetisbænda gæti og ætti að vera betri. Ég fann 
löngun til að kafa dýpra, kanna hvernig Ísland getur styrkt þessa grein enn fremur og gert  
henni betur kleift að taka við eftirspurn framtíðar – sem ég tel að muni fara vaxandi. Mig 
langaði auk þess til að skoða hvort umhverfisáhrif matvæla skiptu líka máli á Íslandi því 
umræðan er oft þannig að svo sé ekki. Rannsóknin er því nokkurs konar samsuða af 
þessum tveimur sjónarhornum - nauðsyn þess að draga úr umhverfisáhrifum matvæla og á 
styrkingu grænmetisframleiðslu á Íslandi. Að mínu mati getur sú skoðun leitt okkur vel á 
veg í átt að matvælastefnu sem þjónar okkur til framtíðar.  
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2 Umhverfisáhrif matvælaframleiðslu 
í landbúnaði 

 
Í þessum kafla verður matvælaframleiðsla fyrst sett í samhengi við hugtakið um hnattræn 
mörk (e. planetary boundaries). Skoðað verður hvernig landbúnaður getur haft sligandi 
áhrif á brothætt vistkerfi og líffræðilega fjölbreytni með óábyrgri land- og vatnsnotkun auk 
losunar úrgangs. Gerð verður grein fyrir áhrifum landbúnaðar á loftslagið og hringrás 
fosfórs og niturs. Einnig verða kannaðir möguleikar innan greinarinnar til að huga frekar 
að hagsmunum náttúrunnar með betri landnýtingu og breyttum áherslum í landbúnaði. Að 
lokum verður farið yfir hvernig vandinn birtist okkur hér á Íslandi. 

2.1 Hnattræn mörk matvælaframleiðslu 
 
Hugtakið „hnattræn mörk“ (e. planetary boundaries) var skilgreint árið 2009 þegar Johan 
Rockström sérfræðingur um sjálfbæra land- og vatnsnotkun leiddi saman hóp vísindafólks. 
Markmiðið var að taka til athugunar mismunandi líffræðileg kerfi náttúrunnar og tilgreina 
öruggt athafnasvæði manna innan þeirra marka (Rockström o.fl., 2009). Kannað var ástand 
á eftirfarandi: hnignun líffræðilegrar fjölbreytni (lífbreytileika), staða loftslagsbreytinga, 
notkun ferskvatns, súrnun sjávar, breyting á landnotkun, magn öragna í andrúmsloftinu, 
ósons í heiðhvolfinu, mengun og að lokum röskun á hringrás fosfats og köfnunarefnis 
(Rockström o.fl., 2009). Það eitt að fara yfir þolmörk eins eða fleiri kerfa getur haft 
alvarlegar afleiðingar en með skýrslunni var leitast eftir því að auðvelda samfélagi manna 
að minnka líkurnar á að senda kerfi jarðar í óbyggilegt ástand (Steffen o.fl., 2015). Ljóst er 
að vegna aukinna áhrifa manna hafa þolmörk fjögurra kerfa þegar verið rofin. Um er að 
ræða breytingu á landnotkun, þolanlega hnignun lífbreytileika, þolanlegt umfang 
loftslagsbreytinga og hringrás köfnunarefnis (Rockström o.fl., 2009).  
Farið verður lauslega yfir kerfin sem hafa verið rofin og tengsl röskunar þeirra við 
umhverfisáhrif frá matvælaframleiðslu innan landbúnaðar. Markmiðið er að undirstrika 
mikilvægi þess að ráðstafanir séu gerðar í hverju landi í átt að minni röskun tengdri 
matvælaframleiðslu í landbúnaði.  

2.1.1 Loftslagsbreytingar 
 
Markmið Parísarsáttmálans er að halda hlýnun jarðar innan við 1,5-2°C. Þá er miðað við 
tölur fyrir iðnbyltingu en líkurnar á að það takmark verði að veruleika fara minnkandi 
(IPCC, 2018). Ljóst er að hlýnunin mun ekki haldast innan 2°C nema losun 
gróðurhúsalofttegunda (GHL) minnki gífurlega hratt og það allnokkru fyrir 2030. Því 
lengur sem aðgerðum er frestað því hærri kostnaður fylgir og minni sveigjanleiki er í þeim 
inngripum sem völ er á (IPCC, 2018). Árið 2018 var meðalhiti jarðar orðinn 0,8-1,2°C 
hærri en fyrir iðnbyltingu en miklar líkur eru á að hlýnunin nái 1.5°C markinu á árunum 
2030-2052 ef núverandi stefnu er haldið (IPCC, 2018). Gangi sú spá eftir má meðal annars 
búast við auknum tilvikum náttúruhamfara á komandi árum, stigvaxandi súrnun sjávar og 
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hækkun sjávaryfirborðs. Einnig má búast við fleiri og öflugri skógareldum sem og þiðnun 
sífrera með fylgjandi losun Metan gass (CH4). Tap á lífbreytileika mun aukast ásamt þurrki 
og vatnsskorti sem leitt getur til veikara fæðuöryggis (IPCC, 2019). Hlýni jörðin um 2°C 
aukast líkur enn frekar á ofantöldum hamförum og við 3°C er skaðinn talinn verða 
verulegur (IPCC, 2019). 
 
Magn koldíoxíðs (CO2) í andrúmsloftinu er úrslitavaldur þegar kemur að hitastigi jarðar en 
álitið er að hættustig hafi náðst þegar styrkur koldíoxíðs hefur náð frá 350-550 ppm (parts 
per million) (Hansen o.fl., 2008). Þegar magnið fer 350 ppm er það talið leiða til m.a. 
áðurnefndra náttúruhamfara og virkjunar hægra viðbragðsferla eins og til dæmis veikingu á 
kolefnisviðtöku hafsins (Canadell o.fl., 2007). Árið 2019 náði styrkur koldíoxíðs í 
andrúmsloftinu 409,8 ppm. Hann hafði þá hækkað um 2,5 ppm frá árinu áður og hefur 
styrkurinn líklega ekki verið hærri í 800.000 ár. Líkt og spáð var hefur því fylgt aukin 
tilfelli ýmissa náttúruhamfara (Blunden & Arndt, 2020). 
 
Markmið Parísarsáttmálans munu ekki nást án þess að dregið sé úr útblæstri frá 
matvælaframleiðslu (Clark o.fl., 2020). Á heimsvísu veldur matvælaframleiðsla innan 
landbúnaðar og breyting á landnotkun vegna hennar losun um 16 milljarða tonna 
koldíoxíðs árlega eða um 30% af heildarútblæstri frá athöfnum manna (Clark o.fl., 2020; 
World Resources Institute, e.d.). Um 39% af því er vegna flutninga, geymslu, vinnslu og 
sölu matvæla. 61% losunarinnar verður hins vegar til á býlinu þar sem varan er ræktuð en 
sú tala er nær 81% ef eyðing skóga vegna ræktunar matvæla og dýrafóðurs er tekin með 
(Poore & Nemecek, 2018). Fyrirferðamestu GHL sem losna út í andrúmsloftið vegna 
umsvifa í landbúnaði eru koldíoxíð (CO2), nituroxíð (N2O) sem myndast þegar nitur 
blandast við súrefni og metan (CH4). Ein helstu áhrifin þegar kemur að útblæstri GHL í 
matvælaframleiðslu má rekja til breytinga á landsvæði og eyðingu skóga (CO2 og N2O). Þá 
er framleiðsla á áburði og öðrum efnum sem notuð eru í landbúnaði talin vega hátt (N2O og 
CH4) og iðragerjun og úrgangur frá búfénaði losar mikið metan (CH4). Metan útblástur 
(CH4) frá hrísgrjónaökrum er einnig orsakavaldur auk brennslu á olíu (Clark o.fl., 2020). 
Einn fjórða af allri losun nituroxíðs (N2O) í andrúmsloftið, má rekja til landbúnaðar og þá 
sérstaklega í Bandaríkjunum, Indlandi, Kína og mörgum Evrópulöndum (Tian o.fl., 2020). 
 
Ein af alvarlegri afleiðingum loftslagsbreytinga er súrnun sjávar. Hafið er stærsti 
kolefnisgeymir jarðar en geta hafsins til að draga í sig koldíoxíð úr andrúmsloftinu er talin 
hafa minnkað um 33% frá árinu 1982 (Blunden & Arndt, 2020). Því meira koldíoxíð sem 
hafið tekur við því lægra verður pH gildi þess, það súrnar og kalkmettun þess lækkar. 
Sjávarlífverur eru viðkvæmar fyrir slíkum breytingum og sérstaklega þær sem mynda 
stoðvef eða skeljar úr kalki í sjónum eins og skelfiskur og kóralrif (Rockström o.fl., 2009). 
Höfin í kringum Ísland eru ekki undanskilin þessum áhrifum en reiknilíkön benda til þess 
að kalkmettun Norðurhafa fari lækkandi og talið er að þau verði orðin undirmettuð árið 
2100 (Hrönn Egilsdóttir, 2017). Súrnun sjávar er því ein ástæða þess að Íslendingar ættu að 
leggja sérstaklega mikla áherslu á að minnka losun. Aukin vöktun á súrnun sjávar við 
Ísland er hafin en árið 2019 kynnti umhverfisráðherra 155 milljón króna fjárveitingu til 
Hafrannsóknastofnunar vegna þessa (Kristín Sigurðardóttir, 2019). 
 
 
 



5 

2.1.2 Röskun á hringrás niturs og fosfórs 
 
Athafnir manna hafa valdið röskun á náttúrulegri hringrás niturs (N2) og flæði fosfórs (P) 
en ein helsta orsök þessa er framleiðsla og notkun áburðar úr nitri sem er um 300 sinnum 
skaðlegra en koldíoxíð þegar það losnar út í andrúmsloftið (Canfield o.fl., 2010). Ofauðgun 
í vatnakerfum og sjó er ein afleiðing röskunar hringrásar þessara efna. Þá verður aukning á 
frumframleiðni þegar óvenjulega hár styrkur næringarefna, til dæmis í formi áburðar frá 
landbúnaði, ratar í vatnakerfið (Rockström o.fl., 2009). Lífrænt umframefni fellur svo til 
botns og er brotið niður af bakteríum. Þetta leiðir til súrefnisskorts í vötnum og höfum en 
vaxandi ofauðgun má meðal annars rekja til áburðar frá landbúnaði eða til dýraúrgangs 
(Valtýr Sigurðsson, 2015).  
 
Framleiðsla á matvælum er orsök 78% ofauðgunar (e. eutrophication) í sjó og vötnum 
(Poore & Nemecek, 2018). Vandamálið hefur aukist undanfarna áratugi en vaxandi þörf 
fyrir matvæli vegna fólksfjölgunar hefur leitt til um 800% aukningar á notkun áburðar sem 
inniheldur nitur í landbúnaði á árunum 1960-2000 (Canfield o.fl., 2010). Afleiðing 
ofauðgunar er fjöldadauði tegunda og hnignun vistkerfa í sjó og vötnum sem leiðir svo til 
aukinna loftslagsbreytinga (Rockström o.fl., 2009; Valtýr Sigurðsson, 2015). Úrgangur frá 
dýrum er einn af leiðandi þáttum í losun nituroxíðs (N2O). Við ræktun afurða eru einungis 
um 40% af nitrinu í áburðinum notað en restin skolast út í vatnakerfin eða losnar út í 
andrúmsloftið (Canfield o.fl., 2010). 
 
Hringrás fosfórs (P) í heiminum hefur einnig verið rofin (Rockström o.fl., 2009). 
Uppspretta fosfórs er tæmandi en aðal uppruni hans er veðrun bergs. Fosfór er að mestu 
unninn til áburðarframleiðslu en hann er nauðsynlegur öllu lífi og ekkert getur komið í 
hans stað (Snjólaug Tinna Hansdóttir, 2014). Flæði fosfórs í hafið leiðir einnig til 
ofauðgunar en helmingur fosfórs sem notaður er í landbúnaði rennur til sjávar árlega 
(Rockström o.fl., 2009). Fram hafa komið hugmyndir um að minnka magn fosfórs sem fer 
til spillis og sem dæmi má nefna að minnka notkun tilbúins áburðar (Snjólaug Tinna 
Hansdóttir, 2014).  

2.1.3 Landnotkun, ferskvatnsnotkun og hnignun lífbreytileika 
 
Núverandi landbúnaðarkerfi er fyrirferðarmikið í landnýtingu og notar um 43% af því landi 
á jörðunni sem ekki er annaðhvort undir ís eða flokkast sem eyðimörk. Af þessu landi eru 
87% nýtt í framleiðslu matvæla og 13% til þess að rækta afurðir í textíl vinnslu, ullar eða 
leðurafurðir eða lífeldsneyti (Poore & Nemecek, 2018). Afleiðingar þess að villtri náttúru 
er breytt í svæði fyrir landbúnað er til dæmis eyðing villtra grassvæða og skóga ásamt 
hnignun á lífbreytileika (Machovina o.fl., 2015). Aukin starfsemi innan landbúnaðar 
undanfarna áratugi er talin eiga sök á 80% af skógareyðingu á heimsvísu (FAO, 2016). 
Landbúnaður er t.d. leiðandi ástæða eyðingar Amazon regnskógarins og þá sér í lagi 
ræktun á búfénaði, sojabaunum í dýrafóður og pálmum til pálmaolíuframleiðslu (FAO, 
2016). Hitabeltisskógar eru sérstaklega mikilvægir og getur eyðing þeirra haft veruleg áhrif 
á stöðu loftslags og lífbreytileika (Steffen o.fl., 2015). 
 
Ein helsta afleiðing ósjálfbærrar landnotkunar er einmitt hnignun lífbreytileika (Aagot V. 
Óskarsdóttir, 2011). Hann er nátengdur þoli annarra hnattrænna marka og grundvöllur fyrir 
stöðugleika innan lýðheilsu og matvælakerfa heimsins. Talið er ólíklegt að þróun 
mannkyns geti haldið áfram án heilsusamlegra náttúrulegra kerfa (WWF, 2018; Rockström 
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o.fl., 2009). Lífbreytileiki er afar mikilvægur hlekkur í að viðhalda heilbrigði vistkerfa en 
heilbrigð vistkerfi þola frekar raskanir og breytingar (Rockström o.fl., 2009). Ástæða 
mikilvægis heilbrigðis þeirra er að mannkynið, eins og aðrar lífverur, er háð þjónustum 
vistkerfa (e. ecosystem services). Vistkerfi jarðar eru samofin annars vegar hringrásum 
orku, efna og vatns og hins vegar eðlisrænum ferlum (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). 
Vistkerfisþjónusta er jafnan greind í fjóra þætti; aðföng, grunnstoðir, lífsgæði og stjórnun 
ferla. Grunnstoðir eru til dæmis hringrásir og niðurbrot efna, myndun jarðvegs og 
framleiðsla súrefnis (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011). Heilbrigð vistkerfi eru forsenda þess að 
við getum ræktað matvæli, andað að okkur súrefni, drukkið hreint vatn, fengið lyf þegar 
við veikjumst, framleitt vörur og orku og í raun forsenda nánast allra athafna mannkynsins 
(WWF, 2018; Rockström o.fl., 2009). Tap á lífbreytileika leiðir jafnframt til fækkunar 
frævandi skordýra sem eru afar mikilvæg framleiðslu á plöntuafurðum (Foley o.fl., 2005). 
 
Ferskvatn er eitt af þeim kerfum þar sem hnattræn þolmörk kerfisins hafa ekki verið rofin, 
þó að hættumörkum hafi verið náð á sumum svæðum (Rockström o.fl., 2009). 
Landbúnaður er ábyrgur fyrir um 75% notkunar ferskvatns á heimsvísu en mikil notkun 
ferskvatns í landbúnaði hefur sérstaklega slæm áhrif á þurrum svæðum. Nú þegar hefur 
dregið úr rennsli í mörgum ám og þær jafnvel þornað upp (Foley o.fl., 2005; Mekonnen & 
Hoekstra, 2012). 

2.1.4 Rými til inngripa innan matvælaframleiðslu 
 
Forðast þarf að fórnarskipti verði á milli þess annars vegar að mæta þörfum mannkyns og 
hins vegar að viðhalda getu vistkerfa til að veita vistkerfisþjónustu og auðlindir til 
framleiðslu (Foley o.fl., 2005). Mikið rými er til inngripa innan matvælaframleiðslu en 
mikilvægt er að veita athygli þeim mikla mun sem er á vistspori plöntuafurða og 
dýraafurða. Dýraafurðir hafa mjög hátt vistspor en ástæðuna má að miklu leyti rekja til 
lágrar umbreytingar-skilvirkni þeirra (Ritchie & Roser, 2017).  

Skilvirkni orkunýtingar 
Umbreytingarhlutfall (conversion ratio) eða umbreytingarskilvirkni (conversion efficiency) 
eru hugtök sem notuð eru til þess að meta hlutfall fæðuinntaks (magn fóðurs eða stærð 
ræktarlands) miðað við þyngd þeirra matvæla sem koma úr framleiðslunni í formi 
dýraafurða til manneldis. Til dæmis þarf 25 kg af fóðri til þess að framleiða eitt kg af 
nautakjöti og er umbreytingar-skilvirknin því 0.04 eða 4% (Ritchie & Roser, 2017). 
Prótein- og orkuskilvirkni er svo reiknuð í þeim tilgangi að finna út hversu mikið af 
próteini og orku skilar sér úr fóðri dýrsins í fullunna vöru. Til skýringar má nefna að ef 
kjúklingi eru gefin 500 grömm af próteini en aðeins 100 grömm af próteini reynist í kjötinu 
sem unnið er af kjúklingnum þá er próteinskilvirknin 20% (100g / 500g). Sama 
reikningsaðferð er notuð þegar reiknuð er orkuskilvirkni með því að skoða inntöku á 
kaloríum miðað við kaloríur í lokaafurð (Ritchie & Roser, 2017). Plöntuafurða er neytt 
beint, þ.e.a.s. þeim þarf ekki að gefa aðrar afurðir í fæði. Það er því skilvirkari nýting á 
orku að neyta þeirra en dýraafurða þar sem dýrið nýtir ekki alla orkuna úr sinni fæðu í 
vöðvauppbyggingu. Meðal annars vegna þessa taps á orku á milli liða í fæðukeðjunni hefur 
kjötframleiðsla töluvert mikil áhrif á landnotkun landbúnaðar miðað við plöntuafurðir.  
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Landnotkun í matvælaframleiðslu 
Óraskaðri náttúru er í miklum mæli breytt í ræktarlönd fyrir búfénað. Í beitarlönd og einnig 
til ræktunar á fóðri (Tian o.fl., 2020). Staðan er sú að  vegna framleiðslu á dýraafurðum til 
manneldis, eru notuð um 83% af ræktarlandi í matvælaframleiðslu (Poore & Nemecek, 
2018). Úr afurðum sem koma frá þeim ræktarlöndum fær mannkynið einungis 38% af 
próteini og 18% kaloría en restin kemur úr plöntuafurðum. Af þessum 18% kaloría sem við 
fáum frá dýraafurðum veldur framleiðsla á einungis 5% þeirra um 40% umhverfisáhrifa 
matvæla og er því einnig gífurlegur munur á umhverfisáhrifum mismunandi dýraafurða 
(Poore & Nemecek, 2018). Allar skilja þær þó eftir sig meiri umhverfisáhrif en 
plöntuafurðir jafnvel þó miðað sé við þær plöntuafurðir sem hafa mestu umhverfisáhrifin 
(Poore & Nemecek, 2018). Sumir vísindamenn telja að vistkerfum jarðar og lífbreytileika 
innan þeirra standi ógn af umhverfisáhrifum vegna ræktunar búfjár (Machovina o.fl., 2015; 
Poore & Nemecek, 2018). Slík ræktun er talin helsta ástæða búsvæðataps og fækkunar 
villtra rándýra og grasbíta (Machovina o.fl., 2015). Vegna fólksfjölgunar eykst framleiðsla 
dýrafóðurs í iðnvæddum landbúnaði hratt í þróunarlöndum þar sem meirihluta 
lífbreytileika jarðar má finna. Ef miðað er við spá um matvælaþörf mannkyns fyrir árið 
2050 mun vera þörf á 30-50% aukningu á núverandi ræktarlandi þeirra landa til að anna 
eftirspurn heimsins eftir matvælum (Machovina o.fl., 2015).  

Vatnsnotkun 
Einn þriðji af vatnsnotkun í landbúnaði á heimsvísu fer í framleiðslu dýraafurða og er 
vaxandi eftirspurn eftir dýrapróteini talin munu auka enn meir á ferskvatnsnotkun á 
komandi áratugum (Mekonnen & Hoekstra, 2012; Ngo o.fl., 2019). Vatnsnotkun við 
framleiðslu dýraafurða er mun meiri en vatnsnotkun plöntuafurða með sama 
næringarinnihald og til dæmis er meðal vatnsnotkun á hverja kaloríu úr nautakjöti tuttugu 
sinnum meiri en fyrir kornfæði og sterkjuríkt grænmeti. Meðal vatnsnotkun við framleiðslu 
á hamborgara úr nautakjöti er 2350 lítrar en sojaborgari þarfnast 158 lítra (Ercin o.fl., 
2011). Ein ástæða mikillar vatnsnotkunar í dýraafurðaframleiðslu er líklega sú sama og 
ástæða mikillar landnotkunar, það er að segja umbreytingarskilvirknin er ekki nógu góð 
enda fer mesta vatnsnotkunin í þessum iðnaði í að rækta fóður fyrir dýrin (Mekonnen & 
Hoekstra, 2012). 

Rými til inngripa 
Í kjölfar fólksfjölgunar á heimsvísu er talið að umhverfisáhrif vegna matvælaframleiðslu 
muni aukast um 50-90% á tímabilinu 2010-2050 ef ekki er gripið inn í (Springmann o.fl., 
2018). Samkvæmt rannsóknum er þó mögulegt að minnka umhverfisáhrif neyslu matvæla í 
mikið án þess að missa næringarinnihald fæðunnar (Machovina o.fl., 2015). Meðal annars 
er talið að hægt sé að minnka landnotkun í matvælaframleiðslu um 75% og 
ferskvatnsnotkun um 30%, ef allir tækju dýraafurðir úr fæðunni (Ercin o.fl., 2011; Poore & 
Nemecek, 2018). Losun GHL frá matvælaframleiðslu, ofauðgun og súrnun jarðvegs vegna 
hennar gæti minnkað um helming miðað við árið 2010 (IPCC, 2019; Poore & Nemecek, 
2018). Það landrými sem sparast myndi eiga möguleika á að binda um 8 milljarða tonna af 
koldíoxíði úr andrúmsloftinu á 100 ára tímabili við það að færast til fyrra horfs (Poore & 
Nemecek, 2018). Raunhæfari sviðsmynd væri þó sú að allir sem það gætu myndu forðast 
matvæli með há vistspor, a.m.k. taka til dæmis út helming þeirra dýraafurða sem venjan er 
að neyta og borða plöntufæði í stað þeirra. Þá myndi 71% af GHL úr fyrri sviðsmynd 
sparast (Poore & Nemecek, 2018).  
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2.2 Umhverfisáhrif íslensks landbúnaðar 
 
Landbúnaðarland er um 20% af landsvæði Íslands (OECD, 2020). Árið 2019 var losun frá 
landbúnaði metin uppspretta 13% af allri losun Íslands (Umhverfisstofnun, 2021). Mikil 
tækifæri eru til mótvægisaðgerða þegar kemur að losun GHL frá íslenskum landbúnaði en 
þau liggja til dæmis í bættri landnýtingu. Framræst votlendi eru talin losa alls sem nemur 
8.000 kt CO2 árlega en rúmlega helmingur af því er losun frá svæðum innan beitarlanda 
(Jón Guðmundsson, 2016). Losun vegna annarra þátta innan býla er metin sem 734 kt CO2 
en þar af vegur losun metans frá innyflagerjun búfjár hæst eða um 294 kt CO2 (Jón 
Guðmundsson, 2016).  

2.2.1 Landnotkun 
 
Land til nytja í landbúnaði hefur 15-faldast frá árinu 1913 og það aðallega með framræslu 
votlendis en umfang þess hefur minnkað um 77% frá árinu 1900 (Elke Christine Wald, 
2012). Meginmagn framræsingar votlendis var framkvæmd fyrir landbúnaðarstarfsemi á 
seinni hluta tuttugustu aldar, til ræktunar afurða til manneldis eða dýra og fyrir beitarlönd. 
Þrátt fyrir offramleiðslu á kjöt- og mjólkurafurðum hélt verkefnið áfram í nærri því 50 ár 
en um helmingur jarða í landbúnaði er á framræstu votlendi (Ólafur Arnalds o.fl., 2016). 
Umfang þeirra votlenda sem ræst hafa verið fram til jarðræktar er um 4.200 km2 eða 420 
þúsund hektarar og eru 85% þeirra ekki í notkun (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 
2016). Þrátt fyrir það er enn þann dag í dag verið að þurrka upp votlendi á landinu en þau 
eru talin ein mikilvægustu vistkerfi Íslands (Ólafur Arnalds o.fl., 2016). 
 
Villtur gróður á Íslandi hefur rýrnað mikið frá landnámi. Núverandi gróðurþekja nægir 
ekki til að koma í veg fyrir niðurbrot á lífrænum efnum í jarðveginum og þar af leiðandi 
losun kolefnis vegna landeyðingar (Jón Guðmundsson, 2016). Veðrun jarðvegs og 
landeyðing er alvarlegur umhverfisvandi hérlendis en slík ferli hafa verið tengd við 
landbúnað. Ein helsta ástæða er ósjálfbær beit búfés á illa farin svæði þó önnur áhrif spili 
einnig inn í (Ólafur Arnalds & Björn Helgi Barkarson, 2003). Segja má að beit búfés geti 
haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á vöxt gróðurs en traðk sauðfés er talið geta aukið 
spírun fræs í vissum tilvikum (Sigurður H. Magnússon, 2008). Til lengri tíma litið tefur 
beitin þó fyrir gróðurvexti á næringarsnauðum svæðum. Beit búfjár hefur mikið að segja 
um það hvaða gróður vex og er talin hindra uppvöxt tegunda eins og grávíðis, loðvíðis og 
birkis. Sýnt hefur verið fram á að beitarfriðun hraðar framvindu gróðurs og er sérstaklega 
mikilvæg á hálendi þar sem gróðurskilyrði eru erfiðust (Sigurður H. Magnússon, 2008). 
 
Enn er beitt á um 25 þúsund ferkílómetra landsins þar sem ástand er slæmt, lítill gróður og 
mikið landrof. Þetta þýðir að sauðfé er beitt á illa farið land á stærð við fjórðung landsins 
(GróLind, 2020). Tæplega helmingur landsins (45%) er flokkað í versta flokkinn þar sem 
ástand er alvarlegast, mikið landrof og þurrt. Af beitarlöndum eru 39% í tveimur lægstu 
flokkunum (GróLind, 2020). Virði landsvæða liggja ekki einungis í möguleikum á 
framleiðslu afurða innan þeirra og Íslendingum ber einnig að gæta að óbyggðum víðernum 
sínum. Ekki aðeins vegna mikilvægi vistkerfa og þjónustu þeirra heldur er einnig virði í 
víðernum fyrir það eitt að vera til (e. existence value). Óbyggðum víðernum fer fækkandi á 
heimsvísu en áætlað er að Ísland hýsi 42% af villtustu víðernum innan Evrópu (Snæbjörn 
Guðmundsson, 2019).  
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2.2.2 Losun gróðurhúsalofttegunda 
 
Landbúnaður er ábyrgur fyrir stórum hluta GHL losunar Íslands en að mati OECD er það 
aðallega vegna þess hversu fyrirferðamikill dýraafurðaiðnaðurinn er (OECD, 2020). 
Einungis 1% af losun frá landbúnaði er í formi koltvísýrings þar sem 99% eru metan (CH4) 
og nituroxíð (N2O). Metan er skaðlegra en koltvísýringur í andrúmsloftinu eða um 30 
sinnum skaðlegra á 100 ára tímabili en 86 sinnum skaðlegra á 20 ára tímabili.  
Fyrir utan heimildir um tengsl sauðfjárræktar og jarðvegsstöðu er skortur á rannsóknum 
um vistspor íslenskra matvæla en þó hafa verið gefnar út skýrslur um kolefnisspor 
sauðfjárræktar, nautgriparæktar og grænmetis (Birna Sigrún Hallsdóttir & Stefán Gíslason, 
2017b; Eymundur Sigurðsson o.fl., 2016; Jóhanna María Sigmundsdóttir & Eva 
Yngvadóttir, 2020).  
 
Samkvæmt greiningu losar íslenskt grænmeti á bilinu 0,2-0,7 kg CO2 ígilda/kg og hefur 
töluvert forskot á innflutt grænmeti sem losar allt að 3 kg CO2 íg./kg komið til Íslands 
(Eymundur Sigurðsson o.fl., 2016). Samkvæmt rannsókn frá árinu 2017 var talið að eitt kg 
af lambakjöti losaði um 28 CO2 íg. og að heildarlosun sauðfjárræktar væri um 291.400 
tonn CO2 ígilda á ári. Þessar tölur segja þó ekki alla söguna því inn í þær vantar losun 
vegna landnotkunar sökum vísindalegrar óvissu á sínum tíma (Birna Sigrún Hallsdóttir & 
Stefán Gíslason, 2017b). Nýleg rannsókn tók landnotkun með í jöfnuna og var útkoman sú 
að 1 kg af lambakjöti losar um það bil tíu sinnum meira að meðaltali en áður var talið eða 
264-387 kg CO2 íg./kg (Ólafur Arnalds & Jón Guðmundsson, 2020). Til samanburðar má 
geta að kolefnisspor flugs til Evrópu frá Íslandi er talið vega svipað eða um 250-350 kg 
CO2 ígilda fyrir hvern farþega. Sauðfjárbú geta verið kolefnishlutlaus ef vel er staðið að 
málum en ef mikið af framræstu landi er innan sauðfjárbús og einnig beitt á illa farið land 
geta gildin orðið ansi skrautleg og jafnvel farið yfir 1000 kg á hvert framleitt kíló (Ólafur 
Arnalds & Jón Guðmundsson, 2020). 
 
Kolefnisspor nautakjöts og mjólkur á Íslandi var nýverið reiknað af verkfræðistofunni Eflu. 
Losun frá kjöti í kjötframleiðslubúi var metin á 23,4 kg CO2 ígilda á hvert framleitt kg af 
kjöti. Losun frá kjöti í mjólkurbúi var metin 18,2 kg CO2 íg./kg og losun vegna 
mjólkurframleiðslu var metin sem 1,0 kg CO2 ígilda á hvern lítra (Jóhanna María 
Sigmundsdóttir & Eva Yngvadóttir, 2020). Greiningin nær að hliði bóndans og er vinnsla, 
pökkun og flutningur afurða ekki tekinn með. Landnotkun er heldur ekki með í tölunum 
vegna skorts á gögnum en tekið er fram í skýrslunni að sú losun gæti verið töluverð 
(Jóhanna María Sigmundsdóttir & Eva Yngvadóttir, 2020). Ef litið er til þess að losun frá 
lambakjöti án landnotkunar er 28 kg CO2 en með landnotkun að meðaltali 264-387 kg CO2 
má gera ráð fyrir að kolefnisspor matvæla frá nautgriparæktun sé töluvert mikið hærri en 
kemur fram í skýrslunni. Þó er ekki víst að þar sé jafn mikill munur fyrir hendi enda eru 
nautgripum ekki eins mikið beitt á svæði þar sem mikið landrof er fyrir hendi, ólíkt sauðfé. 
Ef litið er til erlends nautakjöts til samanburðar sýndi rannsókn frá árinu 2018 að 
kolefnisspor nautakjöts úr hreinni kjötframleiðslu væri á bilinu 17,6 kg – 216,7 kg CO2-
íg/kg nautakjöt. Sú rannsókn tók á öllum vistferlinum og náði því út fyrir hlið bóndans en 
að meðaltali mátti rekja 69% losunarinnar til býlisins (Poore & Nemecek, 2018). 
Varðandi önnur umhverfisáhrif er magn niturs og fosfórs í landbúnaði á Íslandi frekar lágt 
vegna hversu dreifður búfénaður er um landið og þeirri staðreynd að m.a. vegna kulda 
státar Ísland af lægstu notkun skordýraeiturs í OECD löndunum. Vatnsnotkun er yfir 
meðallagi miðað við önnur OECD lönd en vatnsskortur er þó ekki yfirvofandi (OECD, 
2020).   
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3 Grænmetisrækt á Íslandi 
 
Í þessum kafla verður farið í stöðu grænmetisræktar á Íslandi, markaðshlutdeild íslensks 
grænmetis og ræddar hindranir í rekstri ræktenda. Einnig er fjallað um opinbert styrkjakerfi 
og hvernig það þjónar íslenskum grænmetisbændum. Íslenska kerfið er borið saman við 
styrkjakerfi Evrópusambandsins og að lokum er samkeppnishæfni íslenskrar 
grænmetisræktar rædd. 

3.1 Staða grænmetisræktar 
 
Garðyrkja er örlítill hluti af landbúnaðinum í heild eða um 200 fyrirtæki en 
verðmætasköpun er mikil á hvern framleiðanda miðað við annan landbúnað (Vífill 
Karlsson, 2019). Grænmeti til manneldis, ásamt fóðri fyrir búfénað, er um 15% 
heildarframleiðslu landbúnaðar og ræktun búfénaðar er um 85% af henni (OECD, 2020). 
Heildarsala grænmetis jókst um tæp 9% á tímabilinu 2010-2018 og árið 2018 neytti hver 
íbúi landsins að meðaltali 110 kg af grænmeti (Vífill Karlsson, 2019). Viðskipti með 
innlendar landbúnaðarvörur telja um 1% af vergri þjóðarframleiðslu en rekstrartekjur 
greinarinnar mældust um 6,1 milljarðar króna árið 2018 (Seðlabanki Íslands, 2018; Vífill 
Karlsson, 2019). 

Ólík staða eftir tegundum 
Matjurtaræktun í garðyrkju er ekki nægilega mikil til að uppfylla eftirspurn á Íslandi (Erla 
Sturludóttir o.fl., 2021). Hún sér einungis fyrir um 43% af framboði grænmetis en restin er 
innflutt. Til að setja það í samhengi við aðrar greinar í landbúnaði má nefna að búfjárrækt 
sér fyrir um 90% af framboði kjöts, 99% af mjólkurvörum og 96% af eggjum (Erla 
Sturludóttir o.fl., 2021). Frekar er fjallað um markaðshlutdeild íslensks grænmetis í kafla 
3.4. Garðyrkja sem atvinnugrein er um aldargömul og er nú stunduð á öllu landinu en þó í 
mismiklum mæli. Garðyrkjustöðvar eru algengastar á jarðhitasvæðum og eru aðallega á 
Suðurlandi en talsvert á Vesturlandi og á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2017 voru 192 þúsund 
fermetrar af gróðurhúsum á landinu og á árinu 2020 var farið í nýbyggingu á yfir 10.000 
fermetrum af gróðurhúsum fyrir ræktun á tómötum, gúrku og salati (Erla Sturludóttir o.fl., 
2021). Mest er stundað af útiræktun í Hrunamannahreppi þó rófna- og kartöfluræktun sé 
dreifðari um landið. Nákvæmar tölur um flatarmál í útiræktun liggja ekki fyrir en árið 2019 
uppfylltu 517 hektarar skilyrði um jarðræktarstyrki og landgreiðslur. Kartöflurækt er mest 
á suðurlandi en hefur staðið í stað síðastliðna áratugi. Breytilegt veðurfar og stuttur 
vaxtartími gerir grænmetisrækt ótrygga, sér í lagi útirækt (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). 
Framleiðsla á káli hefur dregist verulega saman á síðastliðnum árum og er það talið vera 
vegna breytinga á neysluvenjum, aukinnar samkeppni frá innfluttum vörum, slakrar 
uppskeru og lágs verðs. Aukning hefur hins vegar verið í framleiðslu á gulrótum, gulrófum 
og spergilkáli. Framleiðsla í ylrækt samanstendur mestmegnis af gúrkum, papriku, 
tómötum og salati en sveppir eru einnig ræktaðir við stýrðar aðstæður. Tvöföldun hefur 
orðið á framleiðslu í gróðurhúsi frá árinu 2000 og er það aðallega vegna aukningar á 
framleiðslu á tómötum og gúrkum (Erla Sturludóttir o.fl., 2021).  



11 

Hár rekstrarkostnaður 
Ræktun matjurta í gróðurhúsum er orkufrek starfsemi á Íslandi vegna lítils sólarljóss 
stærsta hluta ársins. Þá þarf að knýja tæki eins og loftræstikerfi, vökvunarkerfi og 
tölvukerfi. Aðgengi að orku og auðlindum er þó gott og gróðurhús gera það kleift að rækta 
matjurtir utan helstu uppskerutíma (Yamada, 2020). Garðyrkjan reiðir sig á innlend aðföng 
eins og raforku til lýsingar, jarðhita til upphitunar, jarðveg (einkum mómold) sem stundum 
er blandaður með vikri eða sandi og vatn til vökvunar. Vatnið er af miklum gæðum en nær 
eingöngu er notast við neysluvatn. Einnig er notast við innlenda framleiðslu af koltvísýring 
en hluti hans er innfluttur. Framleiðsla á grænmeti er háð innflutningi og þá sérstaklega á 
sáðvöru og tilbúnum áburði (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Frekar er fjallað um þann hluta 
aðfanga í kafla 4.1 um fæðuöryggi. Hátt raforkuverð og launakostnaður er það sem helst 
takmarkar innlenda grænmetisframleiðslu (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Rekstrarkostnaður 
er almennt mikill þar sem aðföng eru dýr en raforkutaxtar í dreifbýli eru einnig háir og 
hærri en í þéttbýli. Þá er kostnaður við uppsetningu á raflýsingu mikill. Talin er þörf á að 
lækka rekstrarkostnað í greininni en þá er nauðsyn á mikilli hagræðingu. Auk þess væri 
hægt að lækka kostnaðarliði eins og t.d. rafmagn til lýsingar með aðstoð stjórnvalda (Erla 
Sturludóttir o.fl., 2021). Mönnun getur einnig verið snúin í garðyrkjustöðvum í dreifbýli 
þar sem minna framboð er af fólki. Þá er oft á tíðum skortur á húsnæði í dreifbýli og þurfa 
bændur gjarnan að byggja húsnæði fyrir starfsfólk sem eykur á rekstrarkostnað (Erla 
Sturludóttir o.fl., 2021).  
 
Skortur er á rannsóknum á högum grænmetisbænda sem framleiða ekki tómata, paprikur 
og gúrkur en það eru þær afurðir sem hafa átt kost á styrkjum í formi beingreiðslna 
undanfarin ár. Í rannsókn (Yamada, 2020) var rætt við 8 bændur sem rækta þessar afurðir 
en einnig ræktanda á sveppum. Telja þeir margir hverjir hátt orkuverð vera sligandi þrátt 
fyrir að þeir fái þann fjárhagslega stuðning. Gróðurhúsum hefur fækkað um 16% síðan 
2017 en bændur segja að skortur sé á fjárhagslegum hvötum fyrir nýliða til þess að hefja 
rekstur innan greinarinnar (Yamada, 2020). Í upphafi árs 2009 þegar raforkuverð hækkaði 
voru fyrstu viðbrögð ræktenda að minnka orkunotkun. Sumir slökktu jafnvel fram á vor og 
kveiktu ekki fyrr en að hausti. Þetta leiddi til þess að framleiðsla á tómötum og gúrkum 
minnkaði um 196 tonn á meðan innflutningur jókst um 1,2% (Guðjón Þorkelsson o.fl., 
2012). Þá telja bændur að einnig séu hindranir fyrir útgöngu úr greininni en erfitt þykir að 
selja fyrirtæki í grænmetisrekstri. Ástæðan er að bændur hafa oft lagt út mikinn kostnað í 
rekstur og þurfa að setja hátt verð á eignir vegna fjárhagslegra skuldbindinga (Yamada, 
2020). Þetta kemur svo einnig niður á nýliðum sem eiga erfitt með fjárfesta í slíkum 
eignum. Lítil eftirspurn er svo eftir notuðum gróðurhúsum og fyrir kemur að smærri býli 
sem skila litlum gróða neyðast til að lýsa yfir í gjaldþroti í stað þess að selja. Meðalaldur 
bænda er því vaxandi áhyggjuefni og eldri bændur óttast að finna engan til yfirtöku 
fyrirtækisins (Yamada, 2020).  

Margir með aukastarf 
Lág afkoma af rekstri er ekki einungis vandamál í garðyrkju en innan landbúnaðar almennt 
bregða margir bændur á það ráð að drýgja tekjurnar með aukastarfi. Þetta kemur fram í 
rannsókn sem byggðist á viðtölum við bændur og spurningakönnun til lögbýla í 
mismunandi greinum innan landbúnaðar. Um 70% fjölskyldna hafa einhverjar tekjur af 
vinnu utan býlisins sem telst með því hæsta sem gerist í Evrópu (Magnfríður Júlíusdóttir 
o.fl., 2009). Í rannsókninni voru bændur utan beingreiðslukerfis í landbúnaði neikvæðir í 
garð reglugerða um fjárhagslegan stuðning. Töldu sumir þeirra ójafnrétti ríkja þegar kæmi 
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að skiptingu stuðningsins á milli framleiðenda (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009). Meðal 
uppástungna sem bændur komu með varðandi það sem mætti bæta var að fjárhagslegur 
stuðningur ætti að tengjast stærð ræktunarsvæða eins og í styrkjakerfi ESB en ekki 
sérstökum afurðum. Sú aðferð að tengja styrki við sérstakar afurðir er talin draga úr 
nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi og leiða til einsleitni innan greinarinnar (Magnfríður 
Júlíusdóttir o.fl., 2009). 

Tækifæri í nýsköpun 
Mikill auður virðist þó búa í mannskapi greinarinnar en menntunarstig framleiðenda í 
garðyrkju er hátt (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Mörgum er nýsköpun ofarlega í huga og 
hefur til að mynda verið hafin framleiðsla á grænmeti sem ræktað er í margra hæða ræktun, 
svokölluðum lóðréttum landbúnaði (e. vertical farming) (Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 
2019). Þá er ræktað upp á við í hillum svo landsvæði sé nýtt eins vel og hægt er. Ræktað er 
í lokuðu kerfi án sólarljóss og loftslagi, ljósum og vökvun er stýrt. Kjöraðstæður eru 
skapaðar fyrir afurðirnar og uppskeru stendur þar með ekki ógn af sjúkdómum eða 
veðurfari. Á Íslandi er þessi tækninýjung álitin kjörin nýting á miklu og stöðugu 
orkuframboði en á heimsvísu er lóðréttur landbúnaður talinn geta aðstoðað við að tryggja 
fæðuöryggi. Þar sem þörf á landsvæði er lítil gæti þessi aðferð svo nýst vel á þéttbyggðum 
svæðum svo tryggja megi fleirum matjurtir framleiddar í nærumhverfi og stytta þannig 
flutningsleiðir (Kalantari o.fl., 2018). Auk lóðrétts landbúnaðar er ræktun í samrækt (e. 
aquaponics) nýtilkomin á Íslandi en fyrirtækið Svinna-verkfræði ehf. ræktar nú grænmeti í 
slíku ferli (RANNÍS, 2018). Samrækt er hringrásarferli þar sem fiskeldi og 
grænmetisræktun er sameinuð. Þá fá plönturnar næringu úr affallsvatni frá fiskeldinu og 
hreinsa jafnframt vatnið sem er skilað aftur til fiskanna (RANNÍS, 2018). Auk nýjunga 
sem þessara er talin vera þörf fyrir aukna tæknivæðingu í útiræktun grænmetis á Íslandi 
auk stækkunar garðlanda. Slíkt myndi leiða til frekari afkasta og aukinnar arðsemi (Erla 
Sturludóttir o.fl., 2021). 

3.2 Garðyrkja í styrktarkerfi landbúnaðar á 
Íslandi 

 
Eins og fram kom í síðasta kafla er nýliðun hæg í garðyrkju og dýrt að stofna fyrirtæki í 
greininni. Íslenska ríkið styður við landbúnað með meðal annars með fjármagni og 
tollaívilnunum en hlutfallslega rennur lítið fé til ræktenda grænmetis. Í þessum kafla 
verður farið yfir þá styrki sem í boði eru fyrir bændur með áherslu á grænmetisræktendur á 
Íslandi og þau skilyrði sem fylgja umsóknum.  

Ríkisstuðningur við landbúnað 
Bygging gróðurhúsa, kaup á jörð og tækjakostur eru allt kostnaðarsamir þættir og 
rekstrarkostnaður í formi raforku og launakostnaðar einnig. Þá reynist erfiðara fyrir smærri 
garðyrkjufyrirtæki í dreifbýli að fá fyrirgreiðslu hjá lánastofnunum en fyrir þau sem stærri 
eru (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Íslenska ríkið styður fjárhagslega við innlendan 
landbúnað og er framlag ríkisins með því hæsta sem þekkist eða um þrisvar sinnum hærri 
en meðal stuðningur innan OECD ríkjanna (OECD, 2020). Samkvæmt núverandi 
reglugerðum renna allt í allt rúmlega 13 milljarðar að meðaltali árlega frá árinu 2017 - 
2026 í geirann (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2016; Bændasamtökin, 2020; 
Stjórnarráð Íslands, 2016, 2016a, 2016b). Þar af runnu 585 milljónir króna að meðaltali 
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árlega, 2017-2020, til grænmetisbænda. Þessi upphæð var hækkuð með samningi um aukið 
fjármagn til greinarinnar í maí 2020. Samkvæmt þeim samningi munu greiðslur til 
grænmetisbænda vera 1.090.000 kr að meðaltali árlega (Bændasamtökin, 2020; Stjórnarráð 
Íslands, 2020c). Hæsta fjárhagslega stuðning innan landbúnaðar fá ræktendur nautgripa, 
einkum mjólkurbú, með rúma 6 milljarða á ári að meðaltali en sauðfjárbændur skipa annað 
sætið og fá tæpa 5 milljarða (Stjórnarráð Íslands, 2016a, 2016b). 
 
Frá árinu 2002 og til og með maí 2020 höfðu einungis þeir grænmetisbændur sem ræktuðu 
gúrkur, tómata og paprikur aðgang að stuðningi í formi beingreiðslna (Stjórnarráð Íslands, 
2020). Nú hefur hins vegar 74 milljónum verið bætt við árlega til ræktenda í ylrækt sem 
rækta ekki tómata, gúrkur eða papriku (Bændasamtökin, 2020).Við þetta hækkar framlag 
til grænmetisræktar úr því að vera 4% af heildarfjárhæð fjárhagslegs stuðnings við 
landbúnað í 8%. Hlutfall fjárhagslegs stuðnings við landbúnað af vergri þjóðarframleiðslu 
hefur lækkað verulega á undanförnum árum. Raunvirði stuðnings hefur lækkað sömuleiðis 
og það vegna gengis krónunnar (OECD, 2020). Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) 
gagnrýnir íslensk stjórnvöld fyrir styrkjakerfið. Stofnunin telur meirihluta stuðnings til 
landbúnaðar leiða til hnignunar vistkerfa og landeyðingar og leggur til að fjárhagslegur 
stuðningur fari í auknum mæli til sjálfbærari landnýtingar og verði í raun háður 
umhverfisvænni landnotkun (OECD, 2020). Einnig er lagt til að meiri stuðningur verði 
settur í nýsköpun og fræðslu innan landbúnaðarins og í landnotkun sem eykur 
kolefnisbindingu (OECD, 2020).  

Breytingar á styrkjakerfi 
Grænmetisbændur hafa aðgang að eftirfarandi landbúnaðartengdum styrkjum: 
jarðræktarstyrk til útiræktunar, nýliðunarstyrk, aðlögunarstyrk í lífrænni ræktun, styrk fyrir 
kynbótaverkefni, styrkjum til rannsókna tilrauna og þróunarstarfs og að beingreiðslum í 
formi afsláttar á flutningi rafmagns. Auk þessa hefur tollvernd verið beitt til að gæta að 
stöðu íslensks grænmetis en stefnt er að því að greina hagkvæmni þess að taka upp 
uppskerutengdar greiðslur vegna útiræktaðra garðyrkjuafurða í staðinn (Bændasamtökin, 
2020). Markmið samkomulagsins sem skrifað var undir í maí 2020, sem var liður í 
endurskoðun samnings frá 2016 og tók gildi 1. janúar 2021, er að stuðla að nýsköpun og 
framþróun í framleiðslu garðyrkjuafurða. Áhersla framtíðarinnar skyldi vera á aðgerðir í 
loftslagsmálum og fjölþætta stefnumótun. Þá er stefnt á að framleiðsla á íslensku grænmeti, 
miðað við meðalframleiðslu áranna 2017-19, hafi aukist um 25% árið 2023 þegar 
samningurinn verður endurskoðaður og er þar á ferðinni aðgerð úr Aðgerðaáætlun í 
loftslagsmálum (Bændasamtökin, 2020; Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020). Árið 
2040 á garðyrkjan að vera orðin að fullu kolefnisjöfnuð. Aðferðirnar sem á að nota til 
kolefnisjöfnunar eru aukin þekking, bætt meðhöndlun og nýting aðfanga og áburðar, 
markviss jarðrækt, minni sóun og aukin sjálfbærni. 15 milljónum króna verður árlega varið 
í að stuðla að kolefnishlutleysi íslenskrar garðyrkju og allar afurðir skulu vera vottaðar sem 
kolefnishlutlausar fyrir árið 2040 (Bændasamtökin, 2020).  

Stuðningur við grænmetisrækt 
Samkvæmt nýja samningnum verður fyrirkomulagi niðurgreiðslna raforku breytt 
(Bændasamtökin, 2020). Héðan af eiga ylræktendur kost á að sækja um beingreiðslur 
vegna lýsingar í stað þess að þeir geti fengið niðurgreiðslu á kostnaði. Beingreiðslunum, 
sem eru 445 milljónir á ári, er ætlað að standa straum af 95% af kostnaði umsækjanda við 
gjald fyrir dreifingu og flutning raforku. Meðal þeirra skilyrða sem ræktendur þurfa að 
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uppfylla til þess að eiga rétt á þessum beingreiðslum eru: Þeir þurfa að hafa samið við 
orkusölufyrirtæki um kaup á orku, orkukaupin þurfa að vera vegna atvinnustarfsemi, 
raforkan þarf að vera sérmæld og einungis til lýsingar plantna í gróðurhúsi. Framleiðslan 
þarf að vera ætluð til sölu og ársnotkun þarf að vera meiri en 100 MWh (Bændasamtökin, 
2020).  
 
Beingreiðslur A eru tæplega 300 milljónir á ári og eru greiddar til framleiðenda tómata 
(sem fá 49% af heildarupphæð), gúrkna (37%) og paprika (14%). Gæðaflokkun á þessum 
afurðum er gerð af Sambandi garðyrkjubænda og skilyrði fyrir beingreiðslu er að afurðin 
falli í fyrsta flokk (Stjórnarráð Íslands, 2020c). Beingreiðslur B eru þær sem bætt var við 
fyrir aðra ylræktendur og verður heildarfjárhæð þeirra 74 milljón króna árlega til ársins 
2026. Skilyrði fyrir seinni greiðslunum eru að ræktun fari fram a.m.k. í 9 mánuði á ári, á 
ákveðnum fermetrafjölda og þarf framleiðandi að gefa upp framleiðslu og sölu afurðanna 
sem ræktaðar eru fyrir fjármunina (Bændasamtökin, 2020). Þeir sem stunda útirækt á 
grænmeti og garðávöxtum eiga kost á að sækja um jarðræktarstyrki sem eru árlega 122 
milljónir. Skilyrði eru að viðurkennd túnkort séu lögð fram fyrir spildur sem sótt er um og 
þarf umsækjandi að leggja fram skýrsluhald með útlistun á ræktun í sérstöku 
jarðræktarforriti. Stærð ræktunar þarf að vera umfram einn hektara og greiðslur geta numið 
10% af fjármagni sem til ráðstöfunar er á hverju ári (Bændasamtökin, 2020). 
 
Stuðningur til aðlögunar að lífrænum framleiðsluháttum er alls 20 milljónir árlega og er í 
boði fyrir þá sem hafa byrjað lífræna aðlögun. Hún þarf að vera í samræmi við reglugerð 
um lífræna framleiðslu og undir eftirliti faggiltrar vottunarstofu. Þau skilyrði sem eru fyrir 
stuðningi er að fullnægjandi skýrsluhaldi sé skilað hverju sinni. Þá þarf að skila lýsingu á 
búrekstri, stærð hans og aðstæðum í rekstri. Auk kostnaðaráætlunar sem unnin er af 
fagaðila og afriti af áætlun um aðlögun frá faggildri vottunarstofu. Umsækjendur þurfa að 
vera eigendur eða leigjendur lögbýlis eða garðyrkjubýlis og stunda framleiðsluna þar. 
(Stjórnarráð Íslands, 2020c). 
 
Styrkur til þróunarverkefna er 58 milljónir árlega og er ætlað að styðja við kennslu og 
rannsóknir ásamt þróun í garðyrkju. Þessi stuðningur er ætlaður ráðgjafa- og 
kynningaverkefnum, vöruþróunarverkefnum, rannsókna- og tilraunaverkefnum og 
endurmenntunarverkefnum. Fagráð innan garðyrkju gefur umsagnir um umsóknir og 
meðmæli ráðsins þarf til að viðkomandi verkefni geti hlotið styrk. Einstaklingar, 
rannsóknarhópar, stofnanir, félög, háskólar og fyrirtæki geta sótt um styrkinn (Stjórnarráð 
Íslands, 2020b). Aðrir styrkir sem boðið er upp á er styrkur fyrir kynbótaverkefni og er 
stuðningur alls 21 milljón. Sérstök áhersla verður lögð á loftslagstengd verkefni. 
Bændasamtök Íslands sjá um að ráðstafa þeim styrk (Bændasamtökin, 2020). Einnig eru 
settar 30 milljónir árlega í verkefni sem snúa að kolefnishlutleysi (Stjórnarráð Íslands, 
2020b). Þá er hægt að sækja um nýliðunarstyrk en markmið hans er að aðstoða nýliða í 
upphafi búskaps auk þess að auðvelda ættliðaskipti í landbúnaði. Matvælastofnun sér um 
að ráðstafa nýliðunarstyrk en um er að ræða í kringum 120 milljónir árlega (Stjórnarráð 
Íslands, 2016a). Styrkurinn hefur verið gagnrýndur fyrir að vera ekki nægilega hár til að 
skipta raunverulegu máli (Erla Sturludóttir o.fl., 2020).  
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3.3 Stuðningskerfi landbúnaðarins í 
Evrópusambandinu 

 
Til að setja stefnumörkun Íslands í landbúnaði í samhengi við nágrannalönd verður í 
þessum kafla fjallað um stöðuna í Evrópusambandinu. Sameiginleg landbúnaðarstefna 
Evrópusambandsins (The Common Agriculture Policy – CAP) var sett á fót árið 1957 og 
var ætlað að auka framleiðslu, tryggja aðgang að fæðu, viðráðanlegt verð á afurðum og 
koma stöðu á markaði (Pe’er o.fl., 2020). Síðan þá hefur stefnan farið í gegnum margar 
endurskoðanir.  

Agenda 2000 
Mikilvægt skref var tekið árið 2003 þegar reglugerðin var endurhönnuð á þann hátt að til 
þess að eiga möguleika á stuðningi þurftu bændur að standast vissar kröfur varðandi 
vistspor framleiðslu þeirra (Milenov o.fl., 2014). Markmiðin voru að bæta 
samkeppnishæfni evrópsks landbúnaðar og tryggja fæðuöryggi. Einnig átti að efla byggð í 
sveitum á sama tíma og lögð var áhersla á velferð dýra og umhverfisvænni framleiðslu 
innan landbúnaðarins (Milenov o.fl., 2014). Þessi endurskoðun nefndist Agenda 2000 og 
markaði kaflaskil á sögu CAP og þeim hvötum sem reglugerðin innihélt. Stefnan var að 
hvetja til sjálfbærrar auðlindanotkunar í stað þess að einblína mestmegnis á fjárhagslega 
hvata til framleiðslu. Þróað var eftirlitskerfi sem á að að veita stjórnvöldum og almenningi 
upplýsingar um ástand lands, umhverfisáhrif landbúnaðarins og áhrif reglugerða á 
auðlindanotkun (Milenov o.fl., 2014). Breytingarnar áttu að tryggja að bændur gætu selt 
gæðavörur á ásættanlegu verði með úthlutun framleiðslustyrkja og að þeim yrðu tryggð 
mannsæmandi laun. Þannig yrði byggð viðhaldið í dreifbýli Evrópu. Einnig skyldi tekist á 
við loftslagsbreytingar, sjálfbær auðlindanýting tryggð og lífbreytileiki settur í forgang 
(Sigurður Torfi Sigurðsson, 2019). Í framhaldi stefnubreytingarinnar fóru greiðslur til býla 
eftir stærð lands sem haldið er í landbúnaðarhæfu ástandi (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 
2009). 

Gagnrýni á stefnuna 
Landbúnaðarstefna ESB hefur verið gagnrýnd fyrir að styðja ekki nóg við umhverfisvænan 
landbúnað. Margir telja stefnunni mistakast að vernda líffræðilega fjölbreytni, loftslag, 
jarðveg og einnig samfélagslegar aðstæður innan landbúnaðar (Pe’er o.fl., 2020). 
Á meðan 80-90% býla í landbúnaðargeira ESB eru lítil eða meðalstór fjölgar nú stórum 
býlum sem eru frekari á auðlindir jarðar. Slík bú ganga harðar að landinu og menga 
jarðveg og vatn enn fremur en þau minni. Þau losa einnig meiri GHL og valda hnignun 
lífbreytileika (Sigurður Torfi Sigurðsson, 2019). Styrkjakerfi Evrópusambandsins virðist 
því ekki endilega hafa skýrt forskot og enn rými til bóta í átt að því að huga betur að 
umhverfi, verndun lífbreytileika og vistkerfa.   

3.4 Samkeppnishæfi íslensks grænmetis 
 
Hér verður farið yfir samkeppnishæfi íslensks grænmetis við innfluttar afurðir. Litið er á 
stöðu markaðshlutdeildar íslensks grænmetis, aðstöðumun hjá íslenskum bændum þegar 
borið er saman við erlenda og getu íslenskra afurða til að keppa við þær innfluttu. Rætt er 
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um kosti sem íslenskar afurðir hafa fram yfir hinar og hvort neytendur séu viljugir að 
styrkja íslenska grænmetisframleiðslu. 

Markaðshlutdeild fremur lág 
Líkt og fram kom í kafla 3.1 er markaðshlutdeild íslensks grænmetis fremur lág miðað við 
aðrar matvælaafurðir í landbúnaði eða um 43% (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Undanfarin 
ár hefur markaðshlutdeildin farið minnkandi og þegar litið er til sömu tegunda og 
framleiddar eru á Íslandi minnkaði hún úr 75% í 52% á árunum 2010-2018 (Vífill 
Karlsson, 2019). Mesta markaðshlutdeild er í íslenskum gúrkum eða 99% og þar næst í 
gulrófum (87%) sem lækkaði þó á þessu tímabili. Einungis salat jók markaðshlutdeild sína 
en stóð þó aðeins í 23% árið 2018 (Vífill Karlsson, 2019). Mikill samdráttur hefur orðið í 
framleiðslu nokkurra lykiltegunda á síðustu árum, m.a. vegna lágs verðs sem fæst fyrir 
afurðirnar, en innflutningur á grænmeti er talinn þrengja að tækifærum á að auka innlenda 
framleiðslu (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Hagsmunaaðilar á meðal innflutningsaðila beita 
sér fyrir lækkun og jafnvel niðurfellingu á tollum á innfluttu grænmeti. Grænmetisbændur 
eiga nú þegar erfitt með að keppa við verð á innfluttum afurðum og einbeita sér að því 
bjóða upp á vörur sem eru ferskari eða í betri gæðum (Erla Sturludóttir o.fl., 2021).  
 
Innflutt fæða er stór hluti framboðs á Íslandi og hefur innflutningur aukist mikið (Erla 
Sturludóttir o.fl., 2021). Á árunum 2009-2019 jókst innflutningur á grænmeti um 57% eða 
frá 12.000 og upp í 19.000 tonn á ári. Aukin eftirspurn er talin vera vegna fólksfjölgunar 
og aukningar ferðamanna. Nærri því allir ávextir og kornvörur eru innflutt ásamt stórum 
hluta grænmetis. (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Mest er flutt inn af grænmeti og ávöxtum, 
og reyndar matvælum almennt, frá Hollandi og næst mest frá Spáni (Christopher Williams 
& Magnús Þór Torfason, 2017). Stærsti hluti matvæla kemur frá Evrópusambandslöndum 
eða 80%, 38% grænmetis og ávaxta koma frá Evrópusambandslöndum, 35% frá Suður-
Ameríku og restin frá Afríku eða Norður-Ameríku. Þá er nærri allt korn til manneldis 
innflutt eða 25.000 tonn (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Venjulega er innflutt grænmeti 
ódýrara en innlent. Sem dæmi má nefna að innfluttir tómatar kosta á bilinu 360-499 
ISK/kg en þeir innlendu 799 ISK/kg (Yamada, 2020). Paprikur sem ræktaðar eru á Íslandi 
eru nánast tvisvar sinnum dýrari en innfluttar en vörur eins og sveppir og gúrkur eru nær 
því að vera samkeppnishæfar við innflutt. Íslenskt salat er einnig venjulega dýrara en 
innflutt. Þá er auðvelt fyrir neytendur að velja frekar innflutta vöru því hún er jafnan í 
næstu hillu við hliðina á því innlenda (Yamada, 2020). Meðvitund neytenda um vörukaup 
virðist þó vera mikil og margir þeirra álíta gæði sem mikilvægasta kostinn þegar þeir versla 
grænmeti (Þórhildur Ó. Halldórsdóttir & Kimberly A. Nicholas, 2016).  

Vald neytenda og verslana 
Meirihluti neytenda segist einmitt vilja íslenskt grænmeti frekar en innflutt. Tveir þriðju 
eru meðvitaðir um að styðja innlenda framleiðslu til þess að styrkja bændur en einnig 
vegna umhverfissjónarmiða. Sú hugsun ratar þó ekki endilega alla leið í innkaupakerruna 
þar sem ekki allir eru tilbúnir til að borga hærra verð fyrir innlenda vöru (Þórhildur Ósk 
Halldórsdóttir & Nicholas, 2016; Yamada, 2020). Neytendur hafa einnig lýst yfir 
áhyggjum af mikilli plastnotkun í íslenskri grænmetisframleiðslu og þykir það einkennilegt 
að umhverfisvæn vara sé pökkuð svo kirfilega inn (Williams o.fl., 2017). Almennt sýna 
neytendur þó mjög jákvætt viðmót gagnvart innlendum matvælum en 88% segjast sáttir við 
þær innlendu vörur sem þeir hafa keypt (Þórhildur Ósk Halldórsdóttir & Nicholas, 2016). 
Vörumerkið „Íslenskt grænmeti“ kom auk þess vel út í neytendakönnun frá árinu 2012 
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(Guðjón Þorkelsson o.fl., 2012). Bændur meðal ylræktenda segjast treysta á tryggð 
neytenda og að þeir velji frekar íslenskt grænmeti vegna lægra kolefnisspors heldur en 
innflutt. Verslanir hafa þó ráðandi stöðu varðandi hvaða vörur enda í búðunum og 
neytendur hafa því ekki endilega alltaf kost á að „kjósa með veskinu“ (Yamada, 2020). 
Einnig er ljóst að íslenskir neytendur borða ekki nógu mikið af ávöxtum og grænmeti. 
Nærri 90% þjóðarinnar borða ekki það magn sem landlæknir mælir með - a.m.k. 500 g 
daglega. Þá borðar 34,8% þjóðarinnar ekki grænmeti eða ávexti á hverjum degi (Yamada, 
2020).  

Aðstöðumunur ræktenda 
Rekstrarkostnaður, sér í lagi launakostnaður og raforkukostnaður, er í flestum tilfellum 
mun hærri á Íslandi en í samkeppnislöndum og íslenskir ræktendur neyðast til að velta 
kostnaði yfir í verð afurðanna (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Auk þess er veðurfar á Íslandi 
og lengd sólarhringsins eiginleikar sem há íslenskum ræktendum (Yamada, 2020). Lengd 
dagsins er afar breytileg eftir árstíðum á Íslandi og er sólin aðeins uppi í nokkra 
klukkutíma á veturna. Vegna þessa er uppskerutíð einungis um fjórir mánuðir á Íslandi og 
náttúrulegar aðstæður því ekki hliðhollar matjurtaræktun. Þessir áhrifavaldar eru ekki eins 
fyrirferðarmiklir í löndum eins og Hollandi og Spáni sem eru nær miðbaug (Yamada, 
2020). Einnig getur verið erfitt fyrir grænmetisbændur á Íslandi að nálgast mannskap til 
vinnu (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2012). Íslendingar eru ekki spenntir fyrir því að starfa í 
garðyrkjurækt jafnvel þó atvinnuleysi sé hátt. Bændur telja að Íslendingar vilji frekar vera 
á atvinnuleysisbótum en að fá lág laun í garðyrkju en mikið er fengið af erlendu fólki til 
þessara starfa (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2012). Auk þess eiga bændur oft erfitt með að 
manna störf allt árið enda ekki alltaf uppskerutími og meiri þörf á fólki á sumrin en á 
veturna. Árið 2005 voru til að mynda 382 manns starfandi við garðyrkju en fjöldi ársverka 
einungis 262 (Guðjón Þorkelsson o.fl., 2012). Grænmetisframleiðendur í Evrópu hafa oft á 
tíðum aðgengi að ódýrara mannafli heldur en gengur og gerist á Íslandi. Ekki er alltaf um 
að ræða mannúðlegar aðstæður og á árið 2016 var til dæmis áætlað að um 8400 þrælar, 
sem voru ólöglegir innflytjendur, störfuðu innan landbúnaðar á Spáni (Chesney o.fl., 
2019). Eins og áður sagði er Spánn númer tvö á lista yfir þau lönd sem flytja mest inn af 
grænmeti og ávöxtum til Íslands. Siðferðislegar spurningar mætti setja við þá staðreynd að 
íslenskum bændum sé gert að keppa við afurðir sem framleiddar eru á þennan hátt. Öll 
þessi atriði saman veikja samkeppnishæfni íslensks grænmetis gagnvart innfluttu töluvert 
mikið (Erla Sturludóttir o.fl., 2021; Yamada, 2020).  

Kostir íslenskra afurða 
Innlent grænmeti hefur þó líka kosti fram yfir erlent. Í samanburði við innflutt grænmeti er 
það því íslenska í hag að mikil gnægð er af tiltölulega umhverfisvænni orku á landinu. 
Inniræktað orkufrekt grænmeti er því oftar en ekki ræktað á umhverfisvænni hátt en erlent 
(Eymundur Sigurðsson o.fl., 2016). Aðgengi að miklu magni ferskvatns gerir það að 
verkum að hægt væri að rækta mun meira af matjurtum á Íslandi en nú er gert (Christopher 
Williams, 2017). Hreint vatn í framleiðslu gefur innlendu grænmeti einnig forskot í 
heilnæmi afurða þar sem grænmeti er að mestum hluta vatn. Auk þess þrífast ýmis skordýr 
verr í kaldara loftslagi og er því minni þörf á varnarefnum. Í ársskýrslu Matvælastofnunar 
fyrir árið 2019 kom fram að engar leifar af varnarefnum fundust í íslensku grænmeti það 
árið (Hansen, 2020a). Árið 2020 fundust hins vegar ýmiss konar skordýraeitur, sveppalyf, 
illgresiseyðir og stýriefni í 4,7 innfluttra ávaxta og 9,7% spínats frá Bandaríkjunum 
(Hansen, 2020a). 
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4 Fæðuöryggi og lýðheilsa 
 
Í þessum kafla verður farið yfir fæðuöryggi og lýðheilsu á Íslandi. Fjallað verður um 
hvernig landfræðileg staða Íslands sem eyja gerir fæðuöryggi okkar brothætt. Það eykur 
mikilvægi marglaga matvælakerfis sem reiðir sig bæði á innflutning og innlenda ræktun. 
Einnig eru áhrif og tengsl veirunnar skæðu, Covid-19, við matarkerfi og fæðuöryggi 
heimsins skoðuð og að lokum litið á áhrif mataræðis á lýðheilsu.  

4.1 Fæðuöryggi 
 
Fæðuöryggi, samkvæmt skilgreiningu FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations), er náð „þegar allt fólk hefur alltaf líkamlegan, félagslegan og 
efnahagslegan aðgang að nægum, öruggum og næringarríkum mat, sem uppfyllir 
næringarþörf þeirra og fæðuval til að lifa virku og heilbrigðu lífi“ (Elbehri o.fl., 2018). 
 
Ef litið er á skilgreininguna að ofan er ekki nóg að hvert land framleiði nóg af 
hitaeiningum heldur þarf framleiðslan að vera fjölbreytt og sjálfbær. Þá þarf framleiðslunni 
að vera hagað þannig að ekki sé gengið á auðlindir á þann hátt að næstu kynslóðir geti ekki 
einnig nýtt þær til sinnar matvælaframleiðslu. Ný skýrsla tekur til fjórar forsendur þess að 
fæðuöryggi sé náð á Íslandi:  
 
Að auðlindir til framleiðslunnar séu til staðar, s.s. fiskistofnar og land til ræktunar. Að 
þekking á framleiðslu og tæki til framleiðslu séu til staðar. Að aðgengi að aðföngum sé 
tryggt fyrir framleiðslu sem mætir þörfum þjóðarinnar, s.s. olíu, áburði og fóðri. Að 
birgðir séu til af þeim fæðutegundum sem þjóðin þarfnast en sem innlend 
matvælaframleiðsla getur ekki tryggt eða slík framleiðsla hér heima verði efld (Erla 
Sturludóttir o.fl., 2021). 

Mikilvægi fæðuöryggis 
Fæðuöryggi er landsmönnum mikilvægt en skoðanakönnun Gallup sýndi árið 2010 að það 
skipti 84% Íslendinga frekar- eða mjög miklu máli að þjóðin væri ekki öðrum háð um 
landbúnaðarafurðir (Vífill Karlsson, 2019). Loftslagsbreytingar eru taldar ógna fæðuöryggi 
Íslands að því leyti að fiskimið Íslendinga eru viðkvæm fyrir þeim. Útbreiðsla flestra 
sjávartegunda sem Ísland reiðir sig á er talin vera að breytast í kjölfar loftslagsbreytinga 
(Kristín Sigurðardóttir, 2019). Áhyggjur af fæðuöryggi má finna á meðal bænda sem telja 
innlenda matvælaframleiðslu gríðarlega mikilvæga fæðuöryggi Íslendinga, enda séu þeir 
eyjarbúar sem reiði sig í of miklum mæli á innflutning (Yamada, 2020).  
Eins og fram hefur komið er rúmur helmingur þess grænmetis sem neytt er á Íslandi flutt 
inn til landsins. Ef þjóðin reiddi sig einungis á innlend matvæli yrði 50% samdráttur í 
fjölbreytni matvæla og möguleiki á tímabundnum skorti (Þórhildur Ósk Halldórsdóttir & 
Nicholas, 2016). Ástand sem kallaði á slíka stöðu væri til dæmis heimsófriður eða jafnvel 
alvarlegur faraldur eins og Covid-19 sem geisar þegar þessi orð eru rituð. Snemma í 
faraldrinum ollu raskanir á birgðakeðjum usla og áttu þá bændur um allan heim í 
vandræðum með að koma afurðum sínum til neytenda. Var það meðal annars vegna 
lokana, skorts á flug- og sjófrakt og veikinda starfsfólks (Jadhav o.fl., 2020). Slíkt ástand 
gæti einnig haft áhrif á íslenskan innflutning en litlu munaði í hruninu 2008 að viðskipti 
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við Ísland stöðvuðust og þá innflutningur til landsins (Vífill Karlsson, 2019). Nánar verður 
fjallað um Covid-19 faraldurinn og tengsl hann við matvælakerfi í kafla 4.2. 

Sveigjanleiki í framboði nauðsynlegur 
Hátt hlutfall innfluttrar fæðu á Íslandi þýðir ekki endilega að ástandið sé slæmt enda krefst 
fæðuöryggi þess ekki að hver þjóð skuli vera fullkomlega sjálfbær í framleiðslu matvæla. 
Það getur jafnvel frekar dregið úr fæðuöryggi ef þjóðir treysta eingöngu á eigin afurðir 
(Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Fjölbreytni fæðuframboðs getur einmitt veitt þann 
sveigjanleika sem fæðuöryggi krefst og er þá frekara rými til að bregðast við áföllum. 
Mikilvægt er hins vegar að hægt sé að auka innlenda framleiðslu eftir þörfum og því þurfa 
Íslendingar að fylgjast með (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Íslenskir ræktendur matjurta 
virðast ekki allir hafa fjárhagsleg tækifæri til þess að auka framleiðslu (Yamada, 2020) en 
aukning á ræktun kartaflna og gulrófna væri samt sem áður tæknilega gerleg á skömmum 
tíma (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Það sama má segja um aðrar matjurtir í útiræktun en 
einnig getur bætt kælitækni lengt endingartíma afurða. Fram hefur komið að 
grænmetisframleiðsla er háð innfluttum aðföngum eins og áburði og sáðvöru en einnig 
olíu, yfirbreiðslum, tækjum og ýmsum rekstrarvörum. Þá eru varnarefni innflutt en einnig 
lífrænar varnir fyrir gróðurhús (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Kostir innflutnings matvæla 
eru til dæmis að hægt er að nýta vinnuafl og auðlindir hérlendis í atvinnuvegi sem veita 
hærri fjárhagslega afkomu en landbúnaður. Þá er hægt að neyta fæðu sem hvorki fæst né 
hægt er að rækta á Íslandi og tækifæri er á að hagnast á lægri framleiðslukostnaði í öðrum 
löndum. Gallar við mikinn innflutning eru til dæmis mengun við flutninga og óbeinn 
stuðningur við verri stöðu í umhverfismálum, verri aðbúnað verkafólks, minni dýravelferð 
og heilbrigði eða hreinlæti sem er ábótavant (Erla Sturludóttir o.fl., 2021).  

Áhrif loftslagsbreytinga á fæðuöryggi 
Þrátt fyrir að innflutningur auki á fæðuöryggi þá gætu loftslagsbreytingar sett það öryggi úr 
skorðum. Búist er við að breyting verði á landfræðilegu skipulagi á matvælaframleiðslu og 
möguleikar á góðri uppskeru færist norðar. Þetta gæti bætt uppskeru á Íslandi en 
uppskerugeta í löndum nærri miðbaug er talin munu minnka töluvert. Innflutningur frá 
slíkum löndum er því líklegur til að raskast í framtíðinni (FAO, 2015, 2017). Um 23 af 43 
tegundum í matjurtarækt munu líklega hagnast á loftslagsbreytingum og framboð á landi 
þar sem rækta má þessar 23 tegundir mun aukast (Jarvis & Lane, 2007). Um 20% villtra 
afbrigða algengustu tegundanna í matjurtarækt munu deyja út á næstu 50 árum og tilfelli 
ofsaveðra munu breyta matvælaframleiðslu töluvert. Þetta gæti leitt til þess að auðlindir 
sem nýttar eru í ræktun verði hætt staddar að það leiði til hækkunar á matvælaverði (FAO, 
2015, 2017).  

Sýklalyfjaónæmi vaxandi vandamál 
Annað hugtak sem kemur líka upp í umræðu um innflutning matvæla til Íslands er 
matvælaöryggi. Það snýst um að matvæli séu örugg til neyslu og heilnæm, en sú staða 
hefur komið upp að innflutt matvæli séu ekki fyllilega örugg (Vífill Karlsson, 2019). 
Fjölónæmar bakteríur hafa fundist í innfluttu grænmeti og faraldsfræðingar hafa áhyggjur 
af óhóflegri lyfjanotkun í erlendri búfjárrækt. Slíkt getur leitt til aukinna tilfella sýkinga af 
völdum fjölónæmra baktería enda sýklalyfjanotkun í landbúnaði talin ein af helstu ógnum 
við lýðheilsu mannkyns (Vífill Karlsson, 2019). Fjölónæmar bakteríur geta myndast þegar 
sýklalyfjanotkun er mikil og bakteríurnar verða hreinlega ónæmar fyrir lyfjunum. 
Ákjósanlegar aðstæður fyrir myndun sýklalyfjaónæmis eru í iðnaðar-búfjárrækt eða 
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svokölluðum verksmiðjubúum. Þröngar aðstæður dýra auka tilfelli sýkinga og til að 
bregðast við því grípa framleiðendur til aukinnar notkunar á sýklalyfjum. Með fólksfjölgun 
og frekari eftirspurn eftir dýraafurðum eykst vandinn (Karl G. Kristinsson & Franklín 
Georgsson, 2015).  
 
Mikið magn saurs kemur frá búfjáriðnaði og er hann að stórum hluta notaður sem áburður í 
ræktun. Við það getur jarðvegur og þær afurðir sem ræktaðar eru á landinu mengast af 
sýklalyfjaónæmum bakteríum sem geta jafnframt borist í grunnvatn eða vatnsból (Karl G. 
Kristinsson & Franklín Georgsson, 2015). Við slíkar aðstæður eiga t.d. matjurtir eins og 
grænmeti, ber og baunaspírur hættu á að mengast og smita svo fólk. Bakteríurnar geta 
einnig borist með ferðamönnum, innfluttum matvælum, bæði grænmeti og kjöti, og 
dýrafóðri (Karl G. Kristinsson & Franklín Georgsson, 2015). Sýkingar geta fylgt 
matvælum eins og kjöti, grænmeti og fóðri fyrir dýr (Karl G. Kristinsson & Franklín 
Georgsson, 2015). Árið 2011 voru 83.000 tonn af dýrafóðri flutt til landsins og á árinu 
2013 var salmonella tvívegis greind. Í annað skipti greindist hún í kjúklingafóðri og hitt í 
húsdýrafóðri og eru tilvik sem þessi talin undirstrika áhættu við innflutning fóðurs (Karl G. 
Kristinsson & Franklín Georgsson, 2015). Árið 2018 voru rúm 155.000 tonn af fóðri flutt 
inn til Íslands og af þeim voru tæp 17.000 fyrir jórturdýr, tæp 8.000 fyrir alifugla, 1200 
fyrir svín og rúm 32.000 fyrir fiska. Restin var fyrir gæludýr, loðdýr, hesta og kanínur en 
93.000 tonn eru óskilgreind í skýrslu Matvælastofnunar (Matvælastofnun, 2019). Notkun 
sýklalyfja í íslenskum landbúnaði er með því minnsta sem gerist innan Evrópusvæðisins en 
þó eru þau t.d. notuð þegar meðhöndla þarf slefsýki í lömbum. Mikil áhersla er lögð á 
ábyrga notkun sýklalyfja innan landbúnaðar á Íslandi (Matvælastofnun, 2019). Íslensk 
matvæli eru í raun með þeim öruggustu í heiminum í dag en mikilvægt er að þekkja 
upprunaland innfluttra matvæla þar sem hreinleiki og öryggi þeirra er mismunandi eftir 
löndum (Karl G. Kristinsson & Franklín Georgsson, 2015). 

4.2 Tengsl Covid-19 og matvælakerfa heimsins 
 
COVID-19 faraldurinn árið 2020 hefur leitt til fjármálakreppu í hagkerfum heimsins og er 
talinn ógn við fæðu- og matvælaöryggi. Þetta er m.a. mat frjálsu félagasamtakanna IPES-
Food (The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems) (IPES-Food, 
2020). Staðan er talin varpa skýru ljósi á hversu brothætt núverandi matvælakerfi er en 
lokanir og útgöngubönn um allan heim sýna að aðgengi fólks að nauðsynjavörum og 
þjónustu er viðkvæmt og fallvalt (IPES-Food, 2020). Fólkið sem sinnir störfum í 
matvælaframleiðslu er oft á tíðum vanmetið og illa varið hættum sem þessum og geta 
veikindi þess bitnað á afköstum í framleiðslu og valdið röskun á birgðakeðjum. Mikilvægt 
er að nýta lærdóm sem hægt er að draga af ástandi sem þessu til að hanna þrautseigt 
matvælakerfi sem er betur í stakk búið til að standast áföll og forðast það að fara aftur til 
baka í ‘business as usual’ þegar öldur lægja (IPES-Food, 2020). 

Röskun á landi stór þáttur 
Heilsa dýra í verksmiðjubúskap er talinn veikasti hlekkur í heilsu mannkyns og sjúkdómar, 
eins og Covid-19, sem berast frá dýrum og yfir í menn (e. zoonotic diseases) eru taldir 
mikil ógn við heilsu manna. Yfir 70% af sjúkdómum mannkyns eiga upptök sín í dýrum 
(Slingenbergh o.fl., 2013). Slíkir sjúkdómar tengjast ekki einungis matvælaiðnaðinum á 
áðurnefndan hátt þar sem þeir flækja fyrir í birgðakeðjum heldur hefur matvælaiðnaðurinn 
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einnig hvetjandi áhrif á myndun þessara sjúkdóma. Ástæðan er meðal annars sú að 
breyting á landnotkun úr óröskuðu landi yfir í ræktarlönd er leiðandi valdur að því að 
sjúkdómar berist frá dýrum og yfir í menn (Ngo o.fl., 2019). Þegar búsvæðum villtra dýra 
er skipt upp í mörg minni svæði (e. habitat fragmentation) eykur það líkur á að mannfólk 
komist í snertingu við villt dýr. Eins og kom fram í kafla 2.1.1. er landnotkun auk þess 
nátengd hnignun á lífbreytileika en slík hnignun veikir getu náttúrulegra varnarkerfa innan 
vistkerfa til að verjast sýkingum í dýrum (Slingenbergh o.fl., 2013).  

Eftirspurn eftir dýraafurðum áhrifavaldur 
Eins og komið var inn á í síðasta kafla eru þéttskipaðir básar í verksmiðjubúskap dýra þar 
sem lítill erfðafræðilegur fjölbreytileiki finnst taldir auka líkur á að veira dreifi sér og 
stökkbreytist (Slingenbergh o.fl., 2013). Úrgangur frá slíkum búum sem berst í vatnskerfi 
er svo líklegur til að valda bakteríusmiti yfir í jarðveg og aðra fæðu, t.d. grænmeti sem 
vökvað er með vatninu. Eftirspurn eftir dýraafurðum er því talinn stór áhrifavaldur í frekari 
útbreiðslu sjúkdóma sem berast frá dýrum og yfir í menn (Slingenbergh o.fl., 2013).  
Í nýlegri skýrslu frá Sameinuðu þjóðunum eru útlistaðir sjö helstu orsakavaldar í útbreiðslu 
sjúkdóma sem eiga uppruna í dýrum (UNEP, 2020). Fyrstu tvo orsakavaldana var talið 
mega rekja til eftirspurnar og framleiðslu á matvælum. Fyrsta atriði í upptalningunni er 
vaxandi eftirspurn eftir dýrapróteini. Eftirspurnin helst í hendur við vaxandi fólksfjölda á 
heimsvísu og hefur vaxið mikið í Suðaustur Asíu og í Afríkulöndum sunnan Sahara 
(UNEP, 2020). Annað atriðið sem nefnt var í skýrslunni er ósjálfbær stigmögnun í 
landbúnaði og nánar tiltekið fjölgun verksmiðjubúa í búfjáriðnaði. Má það rekja til 
áðurnefndrar innræktunar á slíkum búum en einnig óhreinlæti og þeirri staðreynd að 
dýrunum er oft haldið mörgum saman á litlu svæði. Um 50% smitsjúkdóma sem eiga 
uppruna í dýrum er talið mega rekja til ósjálfbærrar landbúnaðarstarfsemi (UNEP, 2020). 
Eins og áður sagði leiðir svo ofnotkun sýklalyfja í verksmiðjuframleiðslu dýra til 
sýklalyfjaónæmis sem getur veikt getu mannkyns til að berjast við slíkar sýkingar (Ngo 
o.fl., 2019). Loftslagsbreytingar munu svo frekar bæta olíu á eldinn þar sem þær leiða til 
enn frekari hnignun vistkerfa og minnkunar lífbreytileika (Foley o.fl., 2005). 

4.3 Lýðheilsa 
 
Í bæklingi um ráðleggingar um matarræði á heimasíðu embættis landlæknis segir að til 
þess að viðhalda heilsusamlegri fæðusamsetningu þurfi að minnsta kosti helmingur hennar 
að samanstanda af ávöxtum og grænmeti en einungis þriðjungur skuli koma úr „próteinríku 
fæði“ eins og kjöti, fiski, mjólk, eggjum og baunum (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2017).  
 
Kjöt er ekki talið nauðsynlegt fyrir næringarríka fæðu og ætti einungis að neyta þess í hófi 
samkvæmt ráðleggingum landlæknis. Þá er tekið fram í ráðleggingum um mataræði að 
tenging sé á milli krabbameins í ristli og þyngdaraukningu og of mikillar neyslu kjöts og 
þá sér í lagi unnum kjötvörum (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2017). Einnig að stór hluti 
þeirrar mettuðu fitu sem Íslendingar neyti komi úr mjólkur- og kjötvörum og sé dregið úr 
neyslu á henni megi minnka líkur á hjarta- og æðasjúkdómum. Fituríkt eða unnið kjöt geti 
leitt til ýmissa lífsstílssjúkdóma eins og áunninnar sykursýki eða hjartasjúkdóma (Anna 
Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2017; Willett o.fl., 2019). Íslensku ráðleggingarnar samræmast 
niðurstöðum sérfræðinga um allan heim, en fæðuvenjur í átt að færri dýraafurðum og fleiri 
plöntuafurðum hafa ekki einungis verið bendlaðar við töluverða umbót á vistspori heldur 
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einnig á heilsu manna og líkur á langlífi (Springmann o.fl., 2016; Willett o.fl., 2019). Að 
hætta kjötáti og breyta yfir í veganfæði, grænmetisfæði eða fiskætufæði (pescatarian) er 
talið minnka dánartíðni að meðaltali um 12% (Springmann o.fl., 2016).  
 
Nefnd sérfæðinga á vegum tímaritsins Lancet settu saman fæði sem talið er minnka álag á 
vistkerfi jarðar (Willett o.fl., 2019). Sú samsetning passar vel við það fæði sem á að auka 
heilsu fólks. Það samanstendur að miklu leyti af grænmeti, ávöxtum, óunnum kornvörum, 
baunum og ertum, hnetum og ómettuðum olíum ásamt frekar litlu magni af sjávarfangi og 
fuglakjöti. Fæðið inniheldur ekkert eða mjög lítið af rauðu kjöti, unnu kjöti, viðbættum 
sykri, unnum kornvörum og grænmeti með mikla sterkju (Willett o.fl., 2019). Talið er að 
með þessum breytingum á fæðuvenjum fólks sé mögulegt að fæða allan heiminn árið 2050, 
en spár gera ráð fyrir að íbúar heimsins verði þá nálægt 10 milljörðum. Hins vegar mun 
slík umbreyting ekki takast nema með víðtæku þverfaglegu átaki sem miðar að breyttum 
fæðuvenjum en einnig að dregið verði verulega úr matarsóun, auk fleiri aðgerða. Krafa um 
breytingar á matarræði og matarsóun liggur fyrst og fremst hjá ríkum þjóðum heims og þá 
helst á vesturlöndum þar mest er neytt af dýraafurðum (Willett o.fl., 2019). Nægileg gögn 
eru talin vera til staðar til þess að hægt sé að krefjast aðgerða.  
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5 Stefnumótun 
 
Ný útgáfa af Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum frá árinu 2018 kom út árið 2020 og í 
framhaldinu var ný matvælastefna fyrir Ísland, Matvælaauðlindin Ísland - Matvælastefna 
Íslands til ársins 2030 kynnt í lok ársins 2020. Í þessum kafla verður farið yfir það hvernig 
fyrri aðgerðaáætlunin leggur upp með að skapa loftslagsvænni landbúnað. Þá verður rýnt í 
matvælastefnuna og fjallað um það hvernig hún tekur á mismunandi þáttum í garðyrkju - 
rekstrarumhverfi, lýðheilsu og umhverfissjónarmiðum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 
2020).  

5.1 Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 
 
Í aðgerðaáætlun íslenska ríkisins í loftslagsmálum er komið inn á nokkur atriði sem miða 
að því að gera landbúnað á Íslandi umhverfisvænni en hann er nú. Einn liðurinn nefnist 
“Loftslagsvænni landbúnaður”. Í honum felst að veitt verði heildstæð ráðgjöf og boðin 
fræðsla til bænda um þá möguleika sem þeir hafa til að draga úr losun GHL og auka 
kolefnisbindingu í sinni framleiðslu (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020).  

Aðgerðir í átt að minni umhverfisáhrifum 
Ein aðgerð í liðnum „Loftslagsvænn landbúnaður“ miðar að því að auka 
grænmetisframleiðslu á Íslandi auk þess að stefna á kolefnishlutleysi í greininni árið 2040 
(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020). Eins og nefnt var áður er einnig stefnt að því að 
íslensk grænmetisrækt hafi aukist um 25% árið 2023. Framkvæmd aðgerðarinnar er á þann 
veg að aukið fjármagn verður lagt í lífræna framleiðslu og hluta af þeim 200 milljónum 
sem bætt var við fjárstuðning til greinarinnar (sjá kafla 3.2) ráðstafað til aðgerða í 
loftslagsmálum. Unnið verður að því að veita ræktendum fræðslu um losun og bindingu 
kolefnis auk þess að draga úr sóun, bæta nýtingu og meðhöndlun aðfanga og áburðar. 
Einnig verður unnið að aukinni sjálfbærni og kolefnisjöfnun innan greinarinnar. 
Möguleikar hvers býlis fyrir sig verða skoðaðir (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020).  
 
Þá verður unnið samstarfsverkefni með sauðfjárbændum um að minnka losun vegna 
framleiðslu þeirra. Opin námskeið verða haldin fyrir þá sem hafa áhuga til að efla 
þekkingu og áhuga á lofslagsmálum. Í framhaldinu geta þau svo sótt um aðgang að 
markmiða- og aðgerðamiðuðu verkefni þar sem í boði verður leiðsögn við gerð áætlunar í 
átt að minni losun (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020). Stefnt er að kolefnishlutleysi 
nautgriparæktar árið 2040. Áhersla er á að draga úr kolefnislosun og einnig að auka 
kolefnisbindingu. Framgangur verkefnisins er svipaður og í sauðfjárrækt. Möguleiki 
hverrar jarðar og bús verður kannaður til hlítar og sköpuð gagnsæ og vottuð umgjörð um 
verkefnið (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020). Fram kemur í áætluninni að hópur 
ráðgjafa hafi lagt til að þau gögn um losun nautgriparæktar á Íslandi verði bætt og er þá 
líklega átt við þann skort á gögnum um landnotkun sem minnst var á í kafla 2.2.2. Aðrar 
aðgerðir innan landbúnaðar eru að minnka notkun tilbúins áburðar og að draga úr 
iðragerjun búfjárs m.a. með tilraunum á notkun á efni úr þara í fóðri (Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið, 2020). Vísindamenn hafa raunar sett fyrirvara við slíka aðferð og segja 
ekki víst að hún gangi upp til langtíma litið en gæti hentað til skamms tíma. Minnkun 
iðragerjunar verði á endanum óveruleg en mikil land- og/eða hafsvæði yrðu sett undir 
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ræktun þara. Ekki væri vænlegt að nýta þarabirgðir hafsins enda myndu þær fljótlega 
klárast (Mulhollem, 2019). 
 
Aðgerðaáætlunin stefnir að því að endurheimt votlendis verði aukin úr 45 hekturum árlega 
í 500 hektara í gegnum verkefni á vegum Landgræðslunnar (Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið, 2020). Auk þess verður ráðist í viðbótarátak í gegnum 
fjárfestingarátak ríkisstjórnarinnar vegna Covid-19 faraldursins og um 150 hektarar 
endurheimtir. Alls er talið að á seinni hluta síðustu aldar hafi 420 þúsund hektarar verið 
ræstir fram eða um 46% alls votlendis á Íslandi. Hlutfallið er í raun mun hærra á láglendi 
(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020).  

Rými til bóta innan aðgerðaáætlunar 
Gagnrýni á áætlunina hefur komið fram en hún er ekki talin ganga nægilega langt miðað 
við alvarleikann, a.m.k. að mati umhverfisverkfræðingsins Sigurðar Lofts Thorlacius 
(Sigurður Loftur Thorlacius, 2020). Þó áætlunin hljóði upp á 35% samdrátt þá bendir hann 
á að hún nái einungis 8% samdrætti þar sem hún gerir ekki ráð fyrir losun vegna 
landnotkunar. Hann telur umræðu um landnotkun í áætluninni blekkjandi þar sem losun 
vegna hennar er hvergi birt en einungis talað um bindingu og samdrátt. Og reiknað með 
ávinningi af endurheimtum votlendum. Málið sé alvarlegt þar sem landnotkun er stærsti 
þáttur í kolefnisbókhaldi landsins. Telur hann að endurheimt allra votlenda sem ekki séu í 
notkun sé ein af þremur mikilvægustu aðgerðum Íslands í átt að kolefnishlutleysi (Sigurður 
Loftur Thorlacius, 2020). Eins og fram kom í kafla 2.2.1 hafa 4.200 km2 eða 420 þúsund 
hektarar verið ræstir fram til jarðræktar en 85% þeirra eru ekki í notkun (Umhverfis- og 
Auðlindaráðuneytið, 2016). Sigurður metur sem svo að til að ná kolefnishlutleysi 2040 
þurfi að endurheimta öll votlendi sem ekki eru í virkri notkun fyrir það ár eða um 18.200 
hektara á ári. 500 hektarar séu því ekki nóg (Sigurður Loftur Thorlacius, 2020). Ef ætlunin 
væri til dæmis að endurheimta helming af því sem ræst hefur verið fram myndi það taka 
um 400 ár ef árleg endurheimt væri ekki aukin til muna. 
 
Varðandi aðgerðir sem taka á matvælaframleiðslu innan landbúnaðar telur Sigurður að 
bæta ætti við þessum aðgerðum: að setja kolefnisgjald á losun frá landbúnaði, draga úr 
styrkjum til matvælaframleiðslu með hátt kolefnisspor, merkja öll matvæli með 
kolefnisspori, lækka virðisaukaskatt á loftslagsvæn matvæli, aðrir hvatar fyrir 
loftslagsvænna mataræði, m.a. kynningarherferð um kolefnisspor matvæla (Sigurður 
Loftur Thorlacius, 2020). Til bóta á aðgerð um aukna innlenda grænmetisframleiðslu 
leggur hann til viðbótarstuðnings í formi styrkja til loftslagsvænna matvæla auk afsláttar af 
raforku fyrir fleiri afurðir en tómata, gúrkur og paprikur (Sigurður Loftur Thorlacius, 
2020). Samkvæmt nýjum samningi um stuðning við garðyrkju hefur síðasta aðgerðin nú 
þegar verið framkvæmd (Stjórnarráð Íslands, 2020c). Sigurður leggur að lokum til viðbótar 
árangursmælikvarða í formi hlutfalls grænkera í samfélaginu og einnig hlutfall 
grænmetisæta og fiskæta (Sigurður Loftur Thorlacius, 2020). 
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5.2 Matvælastefna íslenskra stjórnvalda 
 
Í ávarpi í upphafi skýrslu um nýja matvælastefnu segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra 
að ætlunin sé að nýta tækifæri innlendrar matvælaframleiðslu til hlítar og tengir það við að 
baráttan gegn loftslagsmálum sé eitt mikilvægasta mál samtímans:  
 

Við náum ekki árangri í þeirri baráttu nema huga að þætti matvæla og 
matvælaframleiðslu í aðgerðum okkar. Þess vegna er stefnt að því að 
matvælaframleiðsla verði kolefnishlutlaus, með því að draga úr losun og auka 
bindingu (Katrín Jakobsdóttir) (Stjórnarráð Íslands, 2020a). 

5.2.1 Rekstrarumhverfi 
 
Í markmiðum skýrslunnar er ýmislegt sem miðar að því að gera rekstrarumhverfi bænda 
skilvirkara og bæta það þannig að greinin sé meira spennandi fyrir nýliða (Stjórnarráð 
Íslands, 2020a). Auka á nýsköpun og verðmætasköpun með bættum aðferðum og aukinni 
þekkingu innan greinarinnar. Þá á að stefna að lækkun meðalaldurs bænda. Búseta í 
dreifðum byggðum verði styrkt til dæmis með því að jafna dreifingarkostnað raforku. Auk 
þess á að bæta samkeppnishæfni íslenskra afurða og stefnt er að því að framleiðslan verði 
fjölbreyttari, dreifðari og ræktun á grænmeti í útirækt og ylrækt aukin. Markmiðið er að 
Ísland framleiði hærra hlutfall matvæla en áður og sé ekki eins háð innflutningi á 
matvælum og aðföngum (Stjórnarráð Íslands, 2020a).  
 
Aðgerðaáætlun Matvælastefnunnar tekur á ýmsu varðandi rekstrarumhverfi og má þar 
meðal annars nefna að ætlunin er að einfalda rekstrarumhverfi bæði matarfrumkvöðla og 
smáframleiðenda. Búvörusamningar verða endurskoðaðir með áherslu á hvar hvatar liggja 
fyrir matvælaframleiðendur. Þá verður tryggt jafnt aðgengi sem og verð á orku í þéttbýli og 
dreifbýli og innlend og innflutt framleiðsla verði háð sambærilegum kröfum. Stefnt er á að 
sníða landbúnaðarstefnu þannig að hún líti frekar til langs tíma (Stjórnarráð Íslands, 
2020b). 

5.2.2 Lýðheilsa 
 
Aðgengi að hollum mat og drykk er nefnt sem eitt af grunnstoðum lýðheilsu þjóðar í 
skýrslunni (Stjórnarráð Íslands, 2020a). Mikilvægt er talið að nýta hagræna hvata til að 
auka neyslu á hollum afurðum og stefnan sögð vera að opinberar stofnanir tryggi aðgengi 
að slíku hvort sem um er að ræða menntastofnanir eða aðrar. Tilgangurinn er að draga úr 
lífsstílstengdum sjúkdómum og að hollt mataræði verði eitt aðalatriða forvarnastefnu 
Íslands árið 2030. Í kjölfarið verði settar fram tillögur til úrbóta svo að auka megi heilnæmi 
og heilsujöfnuð. Auk þess verður lögð áhersla á meðvitund neytenda um gæði og næringu 
matvæla og aðgengi að slíkum upplýsingum aukið (Stjórnarráð Íslands, 2020a).  
 
Innan aðgerðaráætlunar er til dæmis stefnt að úttekt á gæðum skólamáltíða í 
menntastofnunum en það verður gert í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Þá 
verður unnið að því að auka vitund fólks um næringu með forvarna- og fræðsluáætlun 
(Stjórnarráð Íslands, 2020b). 
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5.2.3 Umhverfisáhrif 
 
Lagt er upp með að íslenskur landbúnaður verði orðinn kolefnishlutlaus árið 2040 og að 
Ísland verði fyrirmynd í umhverfisvænum lausnum í matvælaiðnaði á heimsvísu 
(Stjórnarráð Íslands, 2020a). Opinber stuðningur skal styðja markmið um sjálfbæra 
framleiðslu. Auk þessa er talað um sjálfbæra nýtingu auðlinda, að staðið verði vörð um 
lífbreytileika vistkerfa, dregið verði markvisst úr losun kolefnis í landbúnaði og það verði 
meðal annars gert með því að stöðva jarðvegsrof og græða land í slæmu ástandi. 
Framtíðarsýn er sögð vera að tryggja sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur í samræmi 
við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (Stjórnarráð Íslands, 2020a).  
 
Aðgerðaáætlun Matvælastefnu kemur inn á ráðleggingar Embættis landlæknis og eiga þær 
í framtíðinni að taka sem mest mið af sjálfbæru mataræði. Þá verði unnin aðgerðaráætlun í 
átt að minni plastnotkun sem og losun GHL frá landbúnaði. Samtengt rekjanleikakerfi á 
virðiskeðju matvæla verður sett á fót svo framleiðslan sé gagnsærri. Því tengt verði 
matvæli merkt frekari upplýsingum um framleiðsluhætti, upprunastað og umhverfisáhrif 
matvæla (Stjórnarráð Íslands, 2020b).  

5.3 Lífræn aðgerðaáætlun Danmerkur 
 
Dæmi sem taka mætti til fyrirmyndar þegar kemur að opinberum fjárhagslegum stuðningi 
sem skapar árangur innan matvælastefnu er stefnumörkun danska ríkisins til aukningar á 
lífrænum matvælum. Danmörk hefur verið leiðandi í ríkisstuðningi til sjálfbærrar 
framleiðslu innan landbúnaðar frá níunda áratugnum (Jespersen o.fl., 2017). Einnig hefur 
landið verið fyrirmynd annarra þegar kemur að því að þróa stefnur í samstarfi með 
hagsmunaaðilum. Árið 2011 hófst tímasett stefnumörkun og aðgerðaáætlun fyrir lífræn 
matvæli (e. Denmark’s Organic Action Plan) (Jespersen o.fl., 2017). Stefnan var þróuð í 
samstarfi með breiðum hópi hagsmunaaðila og töluvert mikið fjármagn fylgdi henni. 
Fjármunum var varið í að styrkja lífrænan landbúnað á þverfaglegan hátt. Ekki einungis 
bændur fengu styrki heldur til dæmis opinber mötuneyti til þess að eiga frekar kost á að 
kaupa dýrari matvæli, fræðslu - og nýsköpunarverkefni fengu stuðning, sem og 
kynningarherferð fyrir lífræn matvæli (The Ministry of Food Agriculture and Fisheries of 
Denmark, 2015). Markmiðið var að auka eftirspurn eftir lífrænum vörum og að hvetja til 
frekari rannsókna og nýsköpunar innan greinarinnar (Jespersen o.fl., 2017). Árangurinn er 
sá að Danmörk státar nú af stærstu markaðshlutdeild lífrænna vara og velja nú um 80% 
Dana lífrænar vörur fram yfir aðrar. Auk þess hefur stærð lífrænna ræktarlanda í 
framleiðslu tvöfaldast miðað við árið 2007. Partur af áætluninni var að 60% matvæla í 
mötuneytum opinberra stofnana yrði lífrænn árið 2020. Árið 2017 var staðan orðin sú í 
stofnunum Kaupmannahafnar að 90% matvæla voru lífræn og hefur þessi stefna hlotið 
verðlaun frá World Future Council í samstarfi við FAO og IFOAM (The International 
Federation of Organic Agriculture Movements) (Jespersen o.fl., 2017).  
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6 Gagnaöflun fyrir viðtalshluta 
 
Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð í formi viðtala í þessari rannsókn. 
Sú aðferð gefur viðmælendum kost á að deila reynslu sinni, tilfinningum og upplifunum af 
efninu á sem bestan máta (Berg 2009). Viðtalsaðferðin er sérstaklega áhrifarík aðferð 
þegar rannsakandi sækist eftir því að safna upplýsingum um viðhorf fólks og tilfinningar 
gagnvart vissum atriðum sem hafa áhrif á þeirra líf. Einnig þegar ætlunin er að heyra af 
reynslu fólks af slíkum atriðum á þann hátt að það hafi sem mestan sveigjanleika til að tjá 
sig og lýsa þeirri reynslu (Berg 2009).  

6.1 Framkvæmd og úrvinnsla viðtala 
 
Notast var við hálfstöðluð viðtöl, það er að segja að samdar höfðu verið spurningar sem 
allir voru spurðir en gefið var rými til ákveðins sveigjanleika. Rými til þess að spyrja 
frekar út í ákveðin atriði eða raða spurningunum upp á mismunandi hátt eftir því hvert 
svörin leiddu rannsakanda. Þó var þess gætt að allir væru spurðir að öllum spurningunum, 
nema ef svar hefði þegar komið fram. Hálfstöðluð viðtöl eru eins konar millistig á milli 
staðlaðra og óstaðlaðra viðtala og gefur rannsakanda kost á að hafa frelsi til þess að fara 
örlítið út fyrir fyrirfram ákveðinn ramma án þess að hann sé yfirgefinn að fullu (Berg 
2009). Spyrjandi getur þá breytt orðalagi spurninganna og hnikað til röðun spurninga. Auk 
þess er kostur á að sleppa þeim spurningum sem þegar er komið svar við eða bæta við 
spurningum ef viðmælandi kemur inn á efni sem rannsakandi gerði ekki ráð fyrir. Þannig 
er hægt að viðhalda góðu flæði í viðtalinu, eiga kost á að fá eins rík svör og mögulegt er og 
síður setja viðmælanda út af laginu (Berg 2009).  
 
Ef viðmælandi var þegar búinn að snerta á efni sem átti eftir að spyrja að þá, þegar kom að 
þeirri spurningu, spurði rannsakandi viðmælanda hvort hann vildi bæta einhverju við 
varðandi það efni. Varð það oft á tíðum til þess að fram komu enn dýpri svör og 
viðmælendur fóru á frekara flug og jafnvel mundu eftir atriðum sem þeir höfðu ekki tekið 
fram fyrr en vildu koma á framfæri. Í viðtölunum var leitast sérstaklega eftir að ná fram 
persónulegri reynslu hvers viðmælenda og upplifun í gegnum hans eða hennar rekstur. 
Viðmælendum var gerð grein fyrir því að ekki væri neitt rétt svar við spurningunum en 
mesta virði fælist í því að þeir lýstu sinni raunverulegu tilfinningu í sambandi við 
spurningarnar. Viðtalsspurningar voru samdar með það í huga að ná að festa fingur á helstu 
hindranir sem nýliðar í grænmetisrækt rekast á á fyrstu árum í rekstri. Auk þess voru þeir 
spurðir um upplifun af stefnumótun stjórnvalda sem og viðhorf þeirra gagnvart ábyrgð 
matvælaframleiðenda þegar kæmi að umhverfismálum. Í viðauka A má finna 
viðtalsrammann.  
 
Undirbúningur hófst vorið 2020 og fóru viðtölin öll fram um haust sama árs. Ákvörðun var 
tekin um vorið í samstarfi við leiðbeinendur um að rannsóknin skyldi einblína á þá nýliða 
sem ekki ræktuðu tómata, gúrkur eða papriku þar sem þótti skortur á rannsóknum á þeim 
hópi. Leitað var á netinu að mögulegum viðmælendum og auglýst eftir þeim í Facebook 
hópnum „Umræður um landbúnaðarmál“ í tilraun til að finna fleiri. Einnig hafði höfundur 
samband við framkvæmdastjóra Sambands Garðyrkjubænda, Katrínu Maríu Andrésdóttur, 
símleiðis og benti hún á tvo bændur sem gætu hentað rannsókninni. Þá átti höfundur fund 
með Guðríði Helgadóttur, starfsmenntanámsstjóra og Úlfi Óskarssyni lektor hjá 
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Landbúnaðarháskóla Íslands og komu þau einnig með tillögur að ræktendum fyrir 
rannsóknina.  
 
Haft var samband við bændurna í gegnum tölvupóst ef þess var kostur, annars í gegnum 
skilaboð á Facebook og á endanum var hringt í þá sem ekki höfðu svarað og sent 
textaskilaboð í síma. Rannsakandi kynnti sig og útskýrði rannsóknina fyrir mögulegum 
viðmælendum og þeir afþökkuðu eða þáðu boðið. Tveir mögulegir viðmælendur 
afþökkuðu boðið. Einn vegna þess að hann hafði einungis starfað í undir mánuð og hinn 
gaf ekki ástæðu. Allir viðmælendur veittu skriflegt samþykki um þátttöku á rafrænu formi 
eftir að hafa fengið senda lýsingu á rannsókninni. 
 
Viðmælendur voru valdir með því markmiði að finna svokallaða nýliða innan 
grænmetisræktar á Íslandi og var ákveðið að miða starfsaldurinn við 15 ár. Fyrst var 
markmiðið að miða við 10 ár en innan þess ekki fundust nægilega margir viðmælendur 
sem höfðu starfað svo stutt. Kom þá bersýnilega í ljós að nýliðar innan grænmetisræktar 
sem framleiða ekki tómata, paprikur eða gúrkur eru ekki á hverju strái. Þátttakendurnir eru 
talsvert dreifðir um landið þó svo að þrír þeirra séu innan Höfuðborgarsvæðisins þá er einn 
á Norðurlandi, einn á Vesturlandi og einn á Suðurlandi.  
 
Viðtölin fóru fram á 30. september – 14. október 2020. Sex viðtöl voru tekin við jafn 
marga viðmælendur sem samanstóðu af þremur konum og þremur karlmönnum á breiðum 
aldri. Helst hefði rannsakandi viljað hitta alla viðmælendur í eigin persónu og jafnvel fá að 
sjá ræktunina en vegna Covid faraldursins fóru öll viðtölin nema eitt fram í gegnum netið. 
Notast var við forritið Zoom fyrir viðtölin. Staða faraldursins var skárri þegar þessi eini 
aðili sem tekið var viðtal við í persónu hafði tíma fyrir viðtal. Rannsakandi fékk leyfi fyrir 
hljóðritun á viðtalinu og fór yfir öll atriði er varða trúnað, nafnleynd og samþykki. Allir 
viðmælendur samþykktu hljóðritun en rannsakandi tók fram að afritinu af upptökunni yrði 
eytt stuttu eftir að rannsókn hefði verið birt. Viðtölin voru afrituð stuttu eftir að þau voru 
tekin og eftir það hófst greining gagna og kóðun með því markmiði að greina meginþemu 
sem komu fram í viðtölunum. Lesið var að minnsta kosti fjórum sinnum aftur yfir viðtölin 
til að tryggja að ekkert atriði hefði hlunnfarist. 

6.2 Kynning á viðmælendum 
 
Vegna þess hversu lítið samfélag garðyrkjunnar er og fáir nýliðar innan hennar var ákveðið 
að hafa alla bændurna undir nafnleynd þó svo að aðeins um helmingur þeirra hafi óskað 
eftir því. Þátttakendum sem kusu nafnleynd var ljóst að þar sem um fámenna grein er að 
ræða gætu lesendur samt sem áður áttað sig á því hver þau væru.  
 
Útirækt 1 er fyrirtæki staðsett á Suðurlandi sem hafði einungis starfað í 7 mánuði þegar 
viðtalið var tekið. Eigandi stofnaði fyrirtækið eftir að hafa menntað sig í 
Garðyrkjuskólanum þar sem áhugi á sjálfbærnihugsun í ræktun kviknaði. Í fyrirtækinu er 
ræktað blómkál, brokkolí og gulrætur en auk þess var ræktaður iðnaðarhampur sem 
prufuverkefni. Eigandi hefur áður starfað hjá ylræktar stöðvum og stefnir á ylrækt í 
framtíðinni.  
 
Útirækt 2 er fyrirtæki með lífræna útiræktun á Norðurlandi sem starfað hefur í um það bil 
ár og hefur ræktað gulrætur, rófur og kál en stofnandi fór út í grænmetisrækt vegna mikils 
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áhuga á greininni. Eigandi stefnir á að halda útiræktinni áfram en mun einnig taka í notkun 
óupphituð gróðurhús í framtíðinni. Fyrirtækið selur vörur sínar enn sem komið er 
mestmegnis í nágrenni við stöðina.  
 
Innirækt 1 er staðsett á Suð-Vesturlandi og hefur starfað í rúm 2 ár. Fyrirtækið framleiðir 
ýmsar salat tegundir, kryddjurtir og sprettur og selur vörur sínar í smásölu en einnig beint 
til veitingastaða. Stefna fyrirtækisins og framleiðsluaðferðir miða að því að framleiða 
hollara grænmeti á heilnæman máta með lágt vistspor í fyrirrúmi. Stofnandi sá tækifæri í 
að taka þátt í aukningu framleiðslu á grænmeti á Íslandi til að vega upp á móti innflutningi.  
 
Innirækt 2 er fyrirtæki á Vesturlandi sem framleiðir mestmegnis jarðarber. Fyrirtækið 
hefur starfað í tólf ár og hefur prófað ræktun á öðrum tegundum eins og gulrótum, maís, 
salati, tómötum, gúrkum og paprikum. Árið 2015 hófu eigendur heilsársrækt á 
jarðarberjum. 
 
Spírurækt 1 er átta ára fyrirtæki sem er staðsett á Höfuðborgarsvæðinu og framleiðir fyrst 
og fremst spírur eins og brokkolí spírur, alfa alfa spírur, blaðlauks spírur og hvítlauks 
spírur, möndluspírur, baunaspírur. Eigandi segist hafa ákveðið að hefja slíka ræktun eftir 
að hafa kljáðst við veikindi og fundið bata með heilnæmri fæðu, þar á meðal spírum. Hún 
velur afbrigði til ræktunar með tilliti til heilsusamlegra eiginleika vörunnar.  
 
Spírurækt 2 er fyrirtæki á Höfuðborgarsvæðinu sem fór út í grænmetisrækt fyrir rúmlega 
fimm árum síðan þegar eigendur sáu pláss á markaðnum fyrir vörur sem þau höfðu áhuga á 
að framleiða. Þetta voru sprettur sem eru plöntur komnar með fyrstu laufin og hafa annað 
næringarinnihald en spírur sem samanstanda af fræi og fyrstu spírunni. Fyrirtækið 
framleiðir sprettur úr kryddjurtum og öðrum grænmetis plöntum og hafa verið að rækta allt 
að fjörutíu tegundir. Smásala er lítill hluti af sölu fyrirtækisins sem selur mestmegnis til 
veitingastaða og mötuneyta. 
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7 Greining viðtala 
 
Margir þættir hafa áhrif á rekstrarumhverfi nýliða í grænmetisrækt og ýmsar hindranir geta 
orðið á vegi þeirra. Í viðtölunum var leitast við að koma auga á hverjar helstu hindranirnar 
eru í upphafi reksturs og þegar nýliði kemur inn á sölumarkað. Í þessum kafla verður farið 
yfir þessar hindranir, upplifanir bænda og í sumum tilvikum þær lausnir sem þeir sjá fyrir 
sér að gætu dregið úr þeim. Í fyrsta undirkafla er þeirra reynsla af aðgengi að fjármagni í 
upphafi reksturs útlistuð, upplifun þeirra af styrkjakerfinu og í lokin gagnrýni sem þeir hafa 
á regluverkið sem þeir búa við. Annar kafli setur fókus á reynslu af sölu í gegnum milliliði 
og af beinni sölu. Einnig mat viðmælenda á samkeppnishæfni sinnar vöru – annars vegar 
gagnvart innlendri afurð af sama toga og hins vegar innfluttri. Þriðji kafli beinir sjónum að 
umhverfisvitund ræktendanna og hversu meðvitaðir þeir eru um vistspor eigin ræktunar. 
Auk þess er fjallað um upplifun þeirra af umhverfisvitund neytenda og hvort viðmælendur 
telji þá áhugasama um að versla íslenskt grænmeti. Í síðasta hluta kaflans er fjallað um 
nýliðun í grænmetisrækt ásamt því því hvernig viðmælendur meta stöðu sína innan 
hagsmunasamtaka bænda. Þeim undirkafla líkur svo á yfirferð á upplifun af stefnu 
stjórnvalda innan matvælaframleiðslu. Sóst er eftir því að heyra hvernig ræktendur meta 
stefnuna og hvernig þeir telja að hana megi bæta.  

7.1 Aðgengi að fjármagni og regluverk 
 
Viðmælendur fengu spurningu um helstu hindranir í rekstri, upplifun á fjárhagslegum 
hindrunum og hvernig mætti betur huga að þeim atriðum. Þá voru þeir beðnir um upplifun 
sína af því hvernig stuðningskerfi kæmi til móts við þá sem nýliða og hvað mætti bæta í 
stuðningskerfi landbúnaðar.  

7.1.1 Stofnfjármagn 
 
Fjárhagslegar hindranir grænmetisræktenda er mikilvægt þema í þessari rannsókn og einn 
angi af því er kostnaður við að stofna garðyrkjustöð. Þá eru innkaup á tækjabúnaði, 
húsnæði og jafnvel jarðnæði meðal þess sem ræktendurnir þurfa að leggja út fyrir í upphafi 
reksturs. Stofnkostnaðurinn þykir hár í greininni og ein helsta forsenda þess að stofnun 
slíks fyrirtækis gangi upp er að rekstraraðili eigi kost á að nálgast fjármagn til að leggja út 
fyrir slíkum kostnaði.  
 
Mörgum viðmælendum þótti hins vegar afar erfitt að standa undir stofnkostnaðinum og að 
hann væri sá liður sem hefði hvað mestan fælingarmátt fyrir nýliða. Bæði væri dýrt að 
kaupa tækjakost og/eða byggja gróðurhús, en einnig væri afar kostnaðarsamt að festa kaup 
á stöð í rekstri. Gróðurhús voru sögð gríðarleg fjárfesting og ekki á valdi hvers sem er. 
Annar spíruræktendanna hóf ræktun í gömlum frystigámum og sagðist engan veginn hafa 
haft efni á að fjárfesta í gróðurhúsi: „Það að starta gróðurhúsi er brjálæðislega dýrt. Við 
hefðum aldrei haft efni á því sem tveir einstaklingar að gera það“ ( Spírurækt 2). Hún 
upplifði erfiðleika við að fá fjárfesti í lið með sér enda hefði hugmyndin líklega hljómað 
nýstárleg í eyrum margra. Hugmyndin um að rækta matvæli í gámum væri þó ekki ný og 
hefði verið nýtt víðar þar sem veðurfar hindrar ræktun útivið:  
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Fólk sá kannski ekki fyrir sér hvernig þetta ætti að ganga jafnvel þótt hugmyndin sé 
alls ekki okkar og þetta hafi verið reynt víðar þar sem veðurfar er hindrun við 
ræktun. Það var ekki eins og það væri auðvelt að fá einhvern til að stökkva og 
fjárfesta í þessu svo við sáum að eina leiðin var að fjárfesta með eigin peningum 
(Spírurækt 2).  
 

Nær allir töluðu reyndar um að það að nálgast fjármagn fyrir útgjöldunum í upphafi 
reksturs hefði verið afar krefjandi, jafnvel ómögulegt. Einn ræktandi var á því að afkoman 
gæti varla staðið undir fjárfestingu í slíkum rekstri og almennt ætti það við í landbúnaði: 
 

Bankar eru tregir að lána í svona rekstur, það er alveg klárt mál. Að byggja 
gróðurhús í dag er óheyrilega dýrt og að kaupa stöð í rekstri líka. Þannig séð eins og 
með allan landbúnað, afkoman er ekkert nógu mikil til að standa undir þessari 
fjárfestingu (Innirækt 2). 
 

Annar spíruræktendanna fór í alla banka og fékk ekki lán nema með því að veðsetja eignir 
sínar og þá var samt aðeins einn banki sem féllst á að veita honum lán. Viðkomandi endaði 
á því að leita til fjölskyldu og vina: 
 

Ég fór í alla banka og ég fékk ekkert lán þó ég myndi veðsetja mig, svo það var 
ekkert auðvelt að fá fjármagn. Og ég þurfti ekki mikið, einhverjar nokkrar milljónir, 
þá 7-8 milljónir og það endaði með að ég þurfti bara að leita til vina og ættingja 
(Spírurækt 1). 
 

Ástæðan fyrir trega bankanna við að veita lán var talin geta verið sú að þeir vildu ekki taka 
veð í þeim tækjum sem nýtt væru í þessari grein:  
 

Já það er ofboðslega erfitt, nánast ógerlegt að fá fjármögnun hjá bankastofnunum 
fyrir svona framleiðslu. Tækin eru ekki eitthvað sem þeir eru endilega tilbúnir að 
taka veð í eins og einhverjum vinnuvélum sem er markaður fyrir. Það er mjög stór 
þáttur (Innirækt 1)  
 

Varðandi aðrar lánastofnanir en bankana þá þótti tveimur viðmælendum að Byggðastofnun 
gæti verið betri kostur. Annar þeirra taldi vexti á Íslandi þó almennt vera nær 
óviðráðanlega: „Þeir [Byggðastofnun] eru ekki alveg eins harðir á að þú þurfir að 
veðsetja foreldra þína og ömmu og allt með. Það eru bara óheyrilega háir vextir á Íslandi 
alveg sama í hverju“ (Innirækt 2). 
 
Hinn hafði áhyggjur af háum afborgunum þar sem einungis lán til 25 ára væri í boði. Hann 
taldi vöntun á lánaflokki sem kæmi betur á móts við fyrirtæki innan garðyrkju: 
 

Ef þú ætlar að kaupa garðyrkjustöð þá er það 90 milljónir eða eitthvað, stór pakki. 
Og svo náttúrlega ef þú kaupir jörð þá færðu bara lán fyrir 70% af upphæðinni. (...) 
Ég sá núna að Byggðastofnun er komin með nýliðunarlán í landbúnaði en jafnframt 
þá eru þau bara til 25 ára minnir mig þannig að ég geri ráð fyrir að afborganirnar 
séu eitthvað svakalegar. En já bara einhvers konar lánaflokkur sem kæmi betur til 
móts við þetta allt saman, það væri strax eitthvað (Útirækt 2).  
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Heyra mátti á viðmælendum að ekki er auðvelt að nálgast fjármögnun hjá bönkum eða 
fjárfestum fyrir stofnkostnaði fyrirtækis í grænmetisrækt, jafnvel þó upphæðin sé lítil. Hár 
stofnkostnaður var af mörgum talinn vera það sem hefði hvað mestan fælingarmátt fyrir 
nýliða sem hyggjast ráðast í rekstur. Reynsla viðmælenda var að bankarnir vildu ekki lána 
fyrir starfseminni, jafnvel með veðsetningu en ein ástæðan fyrir því væri að þeim hugnaðist 
ekki að taka veð í þeim tækjakosti sem nýttur er í garðyrkju. Fyrir þá sem áttu kost á láni 
virtust vextirnir og/eða afborganirnar vera óviðráðanlegar miðað við afkomu. Í næsta kafla 
verður farið yfir styrkjakerfi sem hefur verið í boði fyrir þessa ræktendur frá því að þeir 
hófu störf.  

7.1.2 Styrkjakerfi 
 
Auk þess að afla sér fjármagns með lántöku eða með því að fá fjárfesti með sér í lið eiga 
ræktendurnir kost á að sækja um styrki frá hinu opinbera. Í þessum kafla er fjallað um 
reynslu viðmælanda af opinberu styrkjakerfi í landbúnaði. Eins og fram kom í kafla 3.2 
hafa ræktendur innan garðyrkju aðgang að jarðræktarstyrk til útiræktunar, nýliðunarstyrk, 
aðlögunarstyrk í lífrænni ræktun, styrk fyrir kynbótaverkefni, styrkjum til rannsókna 
tilrauna og þróunarstarfs og beingreiðslum vegna lýsingar og til ylræktenda. 
 
Viðtölin voru tekin þegar um fjórir mánuðir voru liðnir frá breytingu á 
beingreiðslustyrkjum sem fólst meðal annars í því að bæta við styrkjum til þeirra 
ylræktenda sem rækta aðrar matjurtir en tómata, gúrkur og papriku (sjá kafla 3.2). 
Einhverjir ræktendanna sem rætt var við eiga núna kost á að sækja um slíka styrki núna en 
áttu það ekki við upphaf reksturs. 
 
Viðráðanlegra er fyrir ný fyrirtæki innan garðyrkju að hljóta styrk en að fá lán en eins og 
kom fram í síðasta kafla geta vextirnir sligað rekstraraðila:  
 

Styrkir í sjálfu sér eru miklu betri en lán af því að ég er að borga upp í 9% 
yfirdráttarvexti af þessum lánum sem er í raun ekki að ganga. Þú ert ekki með mjög 
mikinn arð umfram níu prósent. Maður þyrfti að vinna launalaust til að geta klofið 
þetta (Spírurækt 1). 
 

Ræktandi í útirækt hóf rekstur árið 2020 og fannst hann ekki hafa starfað nógu lengi til að 
vilja sækja um jarðræktarstyrk. Þá þyrfti hann að vera með fjárfestingu í huga og í boði 
væri jarðræktarstyrkur annars vegar ofanjarðar og hins vegar neðanjarðar. Skilja mátti að 
honum þætti kostnaður við að sækja um jarðræktarstyrk vera óþarflega mikill:  
 

Þeir eru nýbúnir að auka styrkina fyrir ofanjarðar ræktun um fjórðung en 
kostnaðurinn við að láta teikna túnkort og svona umstangið í kringum þetta - ég 
kæmi eiginlega út á núlli við að standa í því að láta gera það (Útirækt 1).  
 

Flestum viðmælendum þótti styrkjakerfið óþarflega flókið. Einn þeirra hafði eytt litlum 
sem engum tíma í að sækja um styrki en ef ferlið hefði verið augljósara hefði hann frekar 
verið til í að leggja á sig slíka vinnu. Hann taldi tíma sínum betur varið í að fara sínar eigin 
leiðir í von um að eiga séns á að koma fyrirtækinu af stað: 
 

Oft eru styrkir og eitthvað sem er í boði tímafrekt og stundum kannski ekki alveg þess 
virði. Allavega í mínu tilviki þá sóttist ég ekki eftir neinum styrkjum, einfaldlega af 
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því ég sá ekki að ég gæti gert það á sama tíma og ég væri að byggja upp fyrirtækið 
(Innirækt 1). 
 

Annar spíruræktandinn talaði einnig um óþarfa flækjustig í styrkjakerfinu. Henni þótti 
ferlið ekki nægilega opið og auðskiljanlegt fyrir nýliða og að upplýsingar um umsóknir 
væru óaðgengilegar:  
 

Það er lítið um leiðsögn um það hvernig á að nálgast það, hvernig á að skila 
umsóknum. Margt svoleiðis mætti útfæra miklu betur fyrir þá sem hafa áhuga á að 
fara í grænmetisrækt (Spírurækt 2). 
 

Spíruræktendurnir höfðu svipaða reynslu þegar kom að því að sækja um styrki og höfðu 
báðir komið að lokuðum kofanum. Ein fékk að heyra að hennar rekstur væri ekki 
gjaldgengur þar sem ræktunin færi ekki fram í mold og útilokaði það umsóknir um lífræna 
aðlögun: „Í þessari lífrænu ræktun, þetta er ekki grænmetisræktun í mold og þá get ég ekki 
sótt um styrki þar, get ekki sótt um lífræna aðlögun“ (Spírurækt 1). Hinn spíruræktandinn 
sagði enga styrki hafa verið að fá fyrir fyrirtækið og að eina lausnin væri að leggja sjálf út 
allan kostnað og fjárfesta í hugmyndinni án utanaðkomandi fjármagns.  
 

Okkar reynsla var sú að það var enga styrki hægt að sækja og við þurftum að fara út 
í þennan kostnað bara sjálf og fjárfestum sjálf í þessari hugmynd. (...) Svo var bara 
að vona að við gætum búið til afurðir sem stæðu undir þeim stofnkostnaði (Spírurækt 
2).  
 

Það þótti einnig galli í kerfinu að nýliðunarstyrkir væru ekki bundnir við sérstaka búgrein 
og að þörf væri á nýliðunarstyrk sem væri bara fyrir garðyrkju. Nefndi viðmælandi í 
útirækt að miðað við núverandi ástand gæti einn aðili með mikið fjármagn fengið 
meirihluta fjár ætlað nýliðum í landbúnaði og aðrir setið eftir með sárt ennið: 
 

Nýliðunarstyrkirnir eru bara bundnir við heildar landbúnaðinn, það er ekki sér 
styrkur fyrir garðyrkju og það er ekki sér styrkur fyrir svín eða kúabændur. Svo ef 
nýliði kemur inn með mikið fjármagn og fjárfestir í hundruðum milljóna til þess að 
reisa tvöhundruð belju fjós þá myndi hann éta upp alla nýliða styrki því það er ekki 
eyrnamerkt hverjum og einum (Útirækt 1). 
 

Eini bóndinn sem var raunverulega jákvæður í garð styrkjakerfisins var sá sem stundar 
lífræna útirækt og hafði fengið aðlögunarstyrk fyrir lífræna ræktun. Henni þótti 
styrkjakerfið öflugt og frekar einfalt að nálgast fjármagn í ýmis verkefni þó það tæki smá 
vinnu að setja sig inn í umsóknarferlið. Hún taldi nauðsynlegt fyrir ræktendur í lífrænni 
ræktun að fá fjármagn þar sem það tæki lengri tíma að ná upp frjósemi. Auk þess væru 
ýmisleg tæki notuð sem þyrftu ekki í almennri ræktun og til dæmis þyrfti dýrari 
yfirbreiðslur. Aðspurð um hvort eitthvað mætti betur fara sagði hún að bæta mætti gagnsæi 
og upplýsingar varðandi afhendingu styrkja. Auk þess virkaði það illa að umsækjandi um 
lífræna aðlögun þyrfti að vera byrjaður í aðlögun til að geta sótt um stuðning, þar sem 
aðlögunin væri afar kostnaðarsöm:  
 

Þú þarft að vera byrjaður í aðlögun til að fá stuðninginn. Sem varð til þess að ég 
frestaði því mér fannst það svo stressandi því bara aðlögunin kostar helling. Í 
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staðinn fyrir að ég hefði bara getað sótt um og ákveðið svo hvort ég ætlaði að byrja 
aðlögun út frá því hvort ég hefði fengið styrkinn (Útirækt 2).  
 

Einnig sagðist hún vilja sjá nýliðunarstyrk sem væri jafn fyrir alla. Ekki endilega fyrir 
nýsköpun heldur jafnvel eitthvað sem væri nú þegar á markaði þar sem oft á tíðum væri 
alveg rými fyrir fleiri framleiðendur á sömu vöru:  
 

Ég myndi vilja sjá einhvern nýliðunarstuðning sem væri jafn fyrir alla. Fyrir hvern 
sem er til að byrja með venjulega starfsemi, ekki að það þurfi alltaf að vera rosaleg 
nýsköpun. Núna er alveg vöntun á grænmeti á markaði. (...) Við flytjum inn 85% af 
öllu brokkolí sem er selt hérna svo það er augljóst að það er alveg pláss fyrir þetta 
(Útirækt 2).  
 

Ljóst var að ræktendurnir töldu mjög mikilvægt að stutt væri fjárhagslega við nýliða á 
fyrstu árunum í grænmetisrækt þar sem þau væru sérstaklega erfið. Fæstir virtust hafa góða 
reynslu af styrkjakerfinu og töldu allir nema einn viðmælandi það óþarflega flókið, 
umsóknarferlið taka of mikinn tíma frá öðrum verkefnum, of kostnaðarsamt og fyrir suma 
virtist það jafnvel ekki þess virði fyrir þá að sækja um. Sumir ræktendanna áttu ekki kost á 
að sækja um styrk vegna þess að þeirra ræktun féll ekki að skilmálum í núverandi 
stuðningskerfi. Á viðmælendum mátti hins vegar merkja að þeir væru allir mjög jákvæðir 
varðandi nýja stuðninginn í formi beingreiðslu í ylrækt til þeirra sem rækta aðrar tegundir 
en tómata, gúrkur og papriku og töldu hann mikið framfaraskref. Margir töldu þó þörf á 
enn frekari fjárstuðningi. Næst kafli fjallar um mismunandi regluverk sem móta greinina 
og þá gagnrýni og tillögur til umbóta sem fram kom í svörum ræktenda. 

7.1.3 Gagnrýni á regluverk 
 
Mikilvægt er að regluverk í kringum fyrirtækjarekstur sé aðgengilegt og hvetjandi í 
matvælaframleiðslu. Fram kom ýmiss konar gagnrýni á regluverk þegar viðmælendur voru 
inntir eftir reynslu af rekstri og spurðir um helstu hindranir sem þeir hefðu mætt.  
 
Inniræktendurnir töluðu báðir um að raforkukerfið væri flókið og að regluverkið í kringum 
niðurgreiðslu rafmagns frá ríkinu væri flókið og einkennilega upp sett. Öðrum þeirra þótti 
undarlegt hvernig ríkisfyrirtæki (RARIK) setti það sem hann kallaði „himinháa gjaldskrá“ 
og að ríkið legði svo fram pening til þess að lækka sömu gjaldskrá og nefndi það beinan 
fjárstuðning við greinina: „Þeir geta alveg eins kallað þetta bara afslátt á dreifingu á 
raforku“ (Innirækt 2). Hann var einnig gagnrýninn á skipulag verðlags á raforku sem 
skiptist í dreifbýlistaxta og þéttbýlistaxta. Sem dæmi benti hann á að býli í nágrenni hans 
léti RARIK hafa lóð undir spenni fyrir lítið þéttbýli þar sem greiddur væri þéttbýlistaxti en 
ábúandinn á bænum borgaði dreifbýlistaxta þrátt fyrir að hann tæki „þrefalt eða fjórfalt 
magn á við þéttbýlið og hefur spenninn við húshornið á gróðurhúsunum sínum. (...) Og 
dreifbýlistaxtinn er miklu hærri“ (Innirækt 2). Ljóst var að viðkomandi taldi þessa 
misskiptingu á verði eftir svæðum afar ósanngjarna: 
 

Það er alveg fáránlegt að eitthvað sem tekur meira magn en allt þorpið, að þú skulir 
vera með lægra gjaldi í brauðristinni þinni, af því að það er á kortinu þar sem 
einhver dró einhverja línu einhvern tímann (Innirækt 2). 
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Einnig þótti honum furðulegt að ábúendur í sveitum í nálægð við helstu virkjanir á 
Suðurlandi, þar sem flutningsleiðir eru stuttar, skuli þurfa að borga dreifbýlistaxta. Rökin 
séu að það sé svo dýrt að dreifa til þeirra: “En ef þú ert kominn í þéttbýli þá er það ódýrara 
með, þannig séð, engum rökum” (Innirækt 2). Í rekstri hans stóð afkoman ekki undir 
rafmagnskostnaði sem var einn þriðji af rekstrarkostnaðinum. Farið hafði verið í 40 
milljóna króna fjárfestingu við að setja upp lýsingu og einungis heimtaugin kostað 6-7 
milljónir: „sem að við svo varla getum notað út af kostnaði. Ef ég hefði vitað hvernig þetta 
virkaði þá hefði allan daginn borgað sig fyrir mig að vera bara með stóra ljósavél, keyra 
hana á olíu úr Miðausturlöndum“ (Innirækt 2.) Það má bæta því við að þar með hefði 
kolefnisspor afurða hans rokið upp vegna bruna á olíu og einnig flutnings á henni til 
Íslands.  
 
Hinn ræktandinn í innirækt talaði um að raforkukerfið væri flókið og tók sem dæmi að 
Orkustofnun sæi um að halda utan um niðurgreiðsluna en dreififyrirtæki sæi um að koma 
fyrir álestrarmælum eftir settum reglum. Honum þótti fyrirkomulagið óskilvirkt og 
samskipti mismunandi eftirlitsaðila ganga illa: „Það virðast ekki vera samskipti eða góð 
samskipti á milli þessara aðila og síðan er það einhver sem greiðir út og svo framvegis. 
Þetta er allt saman mjög flókið og óþjált og mjög sérstakt“ (Innirækt 1). 
 
Ræktandinn sem stundar lífræna útirækt kom einnig inn á flækju í samskiptum milli 
stofnana þegar kæmi að Heilbrigðiseftirlitinu og Matvælastofnun. Hún lýsti því hvernig 
Heilbrigðiseftirlitið hefði eftirlit með grænmetisræktuninni almennt en Matvælastofnun um 
lífræna aðlögun og sagði kerfið allt saman mjög ruglingslegt og að hún væri búin að vera í 
ár að hringla þeirra á milli: „Aðstaðan sem ég leigi er vottuð af Matvælastofnun, 
Heilbrigðiseftirlitið vottar pökkunina mína og enginn veit hver á að gefa mér vottun fyrir 
vinnslunni á vörunni“ (Útirækt 2). Vinnslan sem að erfitt var að fá vottun fyrir snerist um 
að búa til sultur og chutney úr úrkastinu, það er að segja þeim vörum sem henta ekki fyrir 
sölu vegna til dæmis útlitsgalla eða stærðar. Hún taldi vera töluverða tregðu í samskiptum 
milli þessara tveggja stofnana og nefndi að hún skildi alls ekki hvers vegna 
Heilbrigðiseftirlitið gæti ekki einfaldlega samþykkt lífrænu úttektina frá Mast og gefið 
henni leyfi fyrir fullunnum vörum.  
 
Komið var inn á stífleika regluverks þegar kæmi að pökkun á afurðum. Ræktandi í útirækt 
lýsti því hvernig hann þyrfti að selja allar sínar afurðir ópakkaðar vegna reglna varðandi 
hvað má fara pakkað í verslanir og hver má pakka. Til þess að mega pakka inn afurðunum 
þarf starfsleyfi sem krefst aðstöðu með rennandi vatni og hreinlætisaðstöðu en 
viðmælandinn var á sínu fyrsta ári og ekki kominn með slíka aðstöðu. Hann taldi stærstu 
hindrunina við þetta atriði vera að aðeins Sölufélag garðyrkjumanna tæki að sér að pakka 
afurðum: „Það er kannski stærsta hindrunin að það er bara einn aðili sem er að pakka. Þá 
hefðum við þurft að fara í gegnum Sölufélagið og hefðum ekki getað stýrt því hvert við 
erum að selja afurðirnar“ (Útirækt 1). Hann sagðist þó vera heppinn með það að Samkaup 
keyptu alla framleiðsluna ópakkaða.  
 
Gott regluverk er nauðsynlegt í matvælaframleiðslu en ljóst er að nýliðarnir telja það að 
mörgu leyti hindra framgang þeirra á markaði. Birtingarmyndir þessa flækjustigs voru 
ólíkar en oft var það aðgengi að upplýsingum um rekstur fyrirtækis sem vafðist fyrir fólki 
og upplifðu viðmælendur að mismunandi stofnanir töluðu ekki saman. Þá var verðlagning 
raforku talin vera töluverð hindrun af þeim sem þurfa að reiða sig mikið á hana við ræktun. 
Með það að markmiði að skilja enn fremur það umhverfi sem mætir nýliðunum í upphafi 
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reksturs verður í næsta kafla rýnt í stöðu þeirra þegar kemur að sölu og samkeppnishæfni á 
markaði.  

7.2 Sala og samkeppnishæfni á markaði 
 
Viðmælendur voru spurðir um viðskipti við kaupendur og upplifun þeirra af samkeppni við 
aðrar vörur. Innkoma á markað var eitt af því sem merkja mátti að viðmælendum þótti 
hvað mest krefjandi en kaupendur, og þá sérstaklega stórar verslanakeðjur, voru af flestum 
sagðar óþægilega valdamiklar. Í þessum kafla er fjallað um skoðun viðmælenda á 
Sölufélagi Garðyrjumanna, reynslu af beinni sölu og í tveimur seinustu liðum kaflans er 
fjallað um samkeppnishæfni þeirra við innlendar og erlendar afurðir.  

7.2.1 Sölufélag garðyrkjumanna 
 
Sölufélag Garðyrkjumanna er það félag sem tekur að sér pökkun, sölu og dreifingu á 
íslensku grænmeti fyrir hönd framleiðenda. Tveir viðmælendur höfðu hvorki reynslu af 
félaginu né skoðun á starfsemi þess. Aðeins einn viðmælenda er í félaginu og bar hann því 
að mestu góða söguna og taldi félagið taka vel á móti nýliðum en sagði það þó vera 
íhaldssamt og að sölustarfið mætti vera markvissara: „Þetta mætti vera markvissara 
sölustarf. Ég veit að veitingastaðir hafa kvartað mikið að geta ekki keypt beint af 
Sölufélaginu. Þeir hafa þannig séð bara verið með þessa þrjá kúnna, Haga, Festi og 
Samkaup, þessar stóru keðjur“ (Innirækt 2). Hann sagði að upp hefðu komið hugmyndir 
eins og að hafa uppboðsmarkaði líkt og gert er með fisk og þá gætu komið kokkar á 
morgnanna og boðið í grænmetið.  
 
Sölufélagið var talið gefa kost á að sameina raddir bænda en annar útiræktandinn taldi það 
hins vegar taka of stóra prósentu af söluverði og vera „svolítið allsráðandi“(Útirækt 1). 
Hann sagði sínar skoðanir líklega litaðar af því að hann hefði selt sjálfur beint til 
Samkaupa, sem gekk vel, en ef hann hefði ætlað að byrja á því að selja í gegnum 
Sölufélagið þá hefði það reynst kostnaðarsamt fyrir hann þar sem stór hluti af hans tekjum 
hefðu farið beint til félagsins. Þá hefði hann ekki haft nægilega yfirsýn yfir það hversu 
mikið af hans afurðum væru að seljast í samanburði við þá stærri og benti hann á þá 
staðreynd að það væri sölusaga fyrirtækis sem réði hlutfalli þess pláss sem það fengi í 
verslunum: „Almennt séð er það sölusaga síðustu 3ja ára og hvað þú hefur verið að selja 
mikið sem ræður því hvenær þú kemst inn á markaðinn“ (Útirækt 1). 
 
Einn spíruræktendanna benti á að ef hún hefði gengið í félagið hefði varan hennar þurft að 
fara í svokallaða skannasölu en hún taldi sína vöru ekki hafa nægilega langan líftíma til 
þess að það borgaði sig. Skannasala er eins konar umboðssala en framleiðandi þarf þá að 
taka til baka þá vöru sem selst ekki. „Sölufélagið bara kaupir inn, verslanirnar kaupa af 
þeim og svo tekur maður til baka það sem ekki selst.. (...) Og það er mjög erfitt, það er 
dálítið mikill kostnaður sem felst í því“ (Spírurækt 1). 
 
Sölufélagið virðist hafa þann kost fyrir bændur að vera eins konar sameiningarafl og það 
telst vissulega jákvætt að kaupendur geti nálgast breytt úrval vara á einum stað. Hins vegar 
má alltaf gott bæta og meðal þess sem ræktendurnir nefndu sem mætti betur fara er að 
sölustarfið mætti vera markvissara og að það mætti auðvelda aðgang nýliða inn í félagið og 
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jafnvel liðka reglur innan félagsins sem gera það óhagkvæmt fyrir nýliða. Í næsta kafla 
verður reynt að festa fingur á stöðu viðmælenda innan markaðarins, reynslu þeirra af sölu 
og samkeppni við innlenda framleiðendur.  

7.2.2 Reynsla af beinni sölu 
 
Í þessum kafla er fjallað um reynslu ræktenda af kaupendum og þá átt við þá sem kaupa 
vörurnar fyrir endursölu, það er að segja verslanir, veitingastaðir og mötuneyti.  
 
„Þar eru fáir stórir aðilar sem virðast ráða mjög miklu“ (Innirækt 1). Þannig lýsti einn 
viðmælandi stemningunni á íslenska grænmetismarkaðnum og viðskiptum við vissa 
kaupendur. Hann sagði að erfitt gæti verið að standa jafnfætis stóru framleiðendunum í 
greininni. Þeir hefðu unnið með vissum kaupendum í langan tíma og erfitt væri að fá sömu 
tækifæri sem nýliði: „Það er í raun heilt í gegnum allt ferlið frá toppi og niður, þar sem 
þetta er lítið samfélag og fáir stórir aðilar, þá getur verið erfitt að fóta sig sem nýliði í því“ 
(Innirækt 1). Hann taldi einnig vera fábreytni í veitingageiranum og að þar væru þrír til 
fjórir aðilar sem sjá um að framleiða fyrir alla veitingastaði landsins: „Það er augljóst að 
það er ofboðslega mikið af hagsmunum og hagsmunaárekstrum sem eru þar. Það er 
auðvelt fyrir fáa stóra aðila að útiloka einhvern ef áhugi er fyrir því“ (Innirækt 1). 
 
Annar ræktandi sagði raunina vera þá að það væru einungis 2-3 aðilar sem keyptu nánast 
allt grænmeti á Íslandi sem yrði til þess að staða íslenskra bænda minnti á söguna um 
Davíð og Golíat, um dreng með fá vopn á hendi á móti risa. Hann tók það sem dæmi að á 
sínum tíma hefði Bónus nánast „slátrað“ kartöflugeiranum á einni nóttu: 
 

Eins og maður heyrði söguna þá var mönnum sagt: “Heyrðu við ætlum að kaupa af 
ykkur þúsund tonn á hundrað kall kílóið í haust.” Og þá var plægt og plægt og plægt 
og þeir tilbúnir með þúsund tonn og þá bara: “Heyrðu já við ætlum reyndar bara að 
borga 50 kall” - og hvað gerirðu þá við allt þetta magn? (Innirækt 2) 
 

Annar spíruræktandinn sagði það afar krefjandi fyrir nýjan aðila að koma inn á markaðinn 
og að kaupendurnir væru mis tilbúnir að taka við nýjum vörum. Hún sagði þó 
innkaupastjóra í verslunum almennt jákvæða og að þeir vildu greinilega fylgjast með því 
sem væri nýtt. Staðan væri jafnframt sú að þeir aðilar fengju fjölmargar fyrirspurnir á 
hverjum degi og gætu ekki tekið allt inn en þeir vildu þó ekki neita neinum: „Og þeir eru í 
rauninni jákvæðir því þeir vita ekkert alltaf hve eftirsótt varan er. Þeir vilja ekki hafna 
neinum og gefa þér séns ef þeir hafa trú á vörunni“ (Spírurækt 1).  
 
Að mati lífræna ræktandans á Norðurlandi voru viðtökur kaupenda sérstaklega góðar 
vegna þess að varan væri úr nærumhverfi og að fólk væri almennt jákvætt fyrir vöru sem 
væri framleidd í heimabyggð þess. Hún taldi vakningu hafa orðið varðandi það að styðja 
matvælaframleiðendur sem hefðu starfsemi í nágrenni við viðskiptavininn: „Ég er bara að 
selja hérna innan fjarðar og fólk er rosalega jákvætt fyrir vöru sem er framleitt á þeirra 
svæði. Það er mikil vakning í því“ (Útirækt 2). 
 
Ljóst er að viðmælendur höfðu upplifað töluvert valdaójafnvægi þegar kæmi að því að eiga 
viðskipti við vissa kaupendur. Samningsstaða þeirra við stærri kaupendur virðist vera 
sérstaklega veik. Þó kom fram að innkaupastjórar verslana væru oft á tíðum jákvæðir og 
spenntir að taka inn nýja vöru enda vilja þeir líklega ekki vera eina búðin sem er ekki með 
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„nýju vöruna“. Til þess að leggja frekar mat á stöðu nýliða á markaði verður í næstu 
tveimur köflum fjallað um annars vegar samkeppnishæfni þeirra við innlendar afurðir og 
hins vegar við innflutt grænmeti af sömu tegund.  

7.2.3 Samkeppnishæfni við innlend fyrirtæki 
 
Margir viðmælendur virtust upplifa veika samkeppnishæfni við innlendar afurðir frá stærri 
og rótgrónari fyrirtækjum. Annar þeirra viðmælenda sem stundar inniræktun taldi geirann 
hvorki vera opinn né aðlaðandi fyrir ungt fólk til að byggja upp feril í grænmetisræktun. 
Hann virtist hafa upplifað sig sem utangarðs í rótgrónum geira þar sem hann var 
“algjörlega nýr og ekki úr geiranum, ekki sérmenntaður í garðyrkjufræðum” (Innirækt 1). 
Hann benti svo á að í grænmetisbransanum væri „svolítil fákeppni“ – það er að segja fáir 
framleiðendur og flestir undir einu og sama félagi (Sölufélagi Garðyrkjumanna). Hann 
taldi hagsmunaárekstra verða innan markaðarins og að aðilar kæmust upp með hluti sem 
ekki þætti í lagi erlendis:  
 

Ég hef búið erlendis í mörg ár og það er ofboðslega margt sem fram fer á Íslandi - 
fyrirtæki kæmust ekki upp með það annars staðar. Á Íslandi eru menn sitthvoru 
megin við borðið ofboðslega oft og erfitt að koma í veg fyrir einhvers konar, ekki 
brot en sveigjur á samkeppnislögum og öðru (Innirækt 1). 
 

Ræktandi í spírurækt tók í sama streng, sagði allt of fáa framleiðendur innan markaðarins 
hafa of mikil völd og hafa stuðlað að einræktun í landinu: „Það eru allt of fáir með allt of 
mikil völd. Hafa haft þau um alllanga tíð og hafa setið að opinberum styrkjum og stuðlað 
að einræktun í landinu“ (Spírurækt 2). Einræktun væri ekki bara skaðleg fyrir jarðveginn í 
landinu heldur alla íbúa landsins þar sem Ísland þurfi að geta búið til miklu fjölbreyttari 
fæðu fyrir landann. Hún sagðist eiga við að fáar ákveðnar tegundir af grænmeti hafi notið 
mjög mikilla styrkja og niðurgreiðslna í mörg ár og taldi framleiðendur þessara tegunda 
enn hafa óeðlilega mikil völd innan bransans:  
 

Og vegna þess er grænmetismafían mjög sterk á Íslandi og þar eru ákveðnum 
tegundum hampað umfram aðra. Komin er ákveðin hefð fyrir fáræktun og allir á 
Íslandi vita það. Við vitum hvað er ræktað hér í miklu magni: paprikur, tómatar, 
agúrkur, kartöflur, sveppir og þannig lagað (Spírurækt 2).  
 

Ræktendurnir virtust upplifa sig veikburða gagnvart stöðu stærri rótgróinna framleiðenda 
innan íslenskrar grænmetisræktar. Þeir töluðu á þann hátt að sumir þessara framleiðenda 
hefðu mikil völd og jafnvel var minnst á „grænmetismafíu“. Að einhverju leyti getur það 
líklega talist skiljanlegt að nýliði á markaði hafi ekki samstundis sömu stöðu og sá sem 
fyrir er en þó lítur út fyrir að frekar þurfi að greiða aðgengi nýliða að markaði svo þeir eigi 
raunverulegan séns.  

7.2.4 Samkeppnishæfni við innfluttar afurðir 
 
Töluverður munur getur verið á aðstöðu og rekstrarumhverfi grænmetisbænda á milli 
landa. Líkt og kom fram í kafla 3.1.3 er um helmingur þess grænmetis sem neytt er 
hérlendis innflutt og samkeppnishæfni íslensks grænmetis er metin fremur lág þegar kemur 
að rekstrarumhverfi og í framhaldi af því - verði.  
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Margir minntust þó á að íslenskt grænmeti hefði oftar en ekki þann kost umfram það 
erlenda að vera sérstaklega hollt og heilnæmt. Það væri vegna þess hversu gott aðgengi er 
að hreinu vatni hérlendis. Til að mynda taldi annar spíruræktandinn erlenda afurð alls ekki 
vera sömu vöru og þá sem hún framleiddi því þó það væri lífrænt væri það oft framleitt 
með síuðu vatni. Neytendur væru þá ekki endilega tilbúnir til að drekka sama vatn en væru 
óafvitandi að neyta þess í gegnum grænmetið. Tók hún ræktun í Hollandi sem 
samanburðardæmi: „Hollendingar hafa ekki neitt vatn - þetta er allt bara ‘recycled’. Það 
er auðvitað ekkert sama varan en hún kostar brot af því sem okkar kostar“ (Spírurækt 1). 
Hún benti jafnframt á það, líkt og lífræni ræktandinn, að Íslendingar þurfi að markaðssetja 
grænmetið þannig að neytendur átti sig á því að hreinleiki vatnsins auki á gæði vörunnar 
og sé eitthvað sem skipti máli.  
 
Það var greinilegt að viðmælendur sáu töluvert virði í hreinleika íslensks grænmetis. 
Töluðu nokkrir um kosti þess að minni varnarefni væru nýtt, því að í svo köldu loftslagi 
eru færri óværur til staðar og þar með minni þörf á varnarefnum í ræktun.   
Annar inniræktendanna taldi mikið eitur vera notað í vissum löndum sem flutt væri inn frá 
á Íslandi:  
 

Það sem við erum að flytja inn er framleitt oft á tíðum við aðstæður þar sem er sól en 
vatn af mjög skornum skammti og lélegum gæðum. Þar er mikið eitur notað til þess 
að hægt sé að viðhalda framleiðslunni (Innirækt 1). 
 

 Annar minntist á eiturefnanotkun á Spáni og sagði hana óhugnanlega mikla. Mjög mikið 
væri notað af kerfisvirkum eitrum sem þýddi að plantan tæki þau upp í gegnum rótina og 
ógerlegt væri að skola þau af: „Sumir skola þetta en það skiptir engu máli því þetta er inní 
plöntunni.“ (Innirækt 2). Ræktandinn í lífrænni útirækt sagði íslenskt grænmeti hafa 
forskot að þessu leyti. 
 

Við erum á kaldari stað og höfum þar af leiðandi minna af meindýrum og 
sjúkdómum en á móti kemur að það er erfiðara að framleiða. En við ættum að geta 
spilað inn á það að við þurfum síður varnarefni, eða eitur eins og ég kýs að kalla 
það. (...) En við keppum auðvitað aldrei við verð frá risa framleiðslu í heitari löndum 
(Útirækt 2). 

 
Heyra mátti á máli ræktenda að þeim þótti halla verulega á samkeppnishæfnina þegar 
kæmi að rekstrarkostnaði sem þeir sögðu margir hlutfallslega mikinn miðað við önnur lönd 
og nánast ógerlegt væri að keppa við verð á innfluttum afurðum. Vegna þessa ræktar einn 
viðmælendanna ekki lengur grænmeti allt árið heldur einungis að sumri til og hefur tekið 
upp á því að rukka fyrir að geyma hjólhýsi yfir veturinn til þess að drýgja tekjurnar. Hann 
sagði afkomuna af því að rækta grænmeti aldrei geta jafnast á við hagnaðinn af því að 
geyma hjólhýsi þar sem hvorki þyrfti að hafa starfsfólk né borga tveggja milljón króna 
rafmagnsreikning í hverjum mánuði. „Afkoman af því að geyma hjólhýsi er eitthvað sem 
þú endar aldrei uppi með í garðyrkjurækt með öllum þeim kostnaði sem því fylgir því þú 
þarft ekki að hafa starfsfólk og borga 2 milljón króna rafmagnsreikning í hverjum mánuði“ 
(Innirækt 2). Hann benti auk þess á það að þær garðyrkjustöðvar sem ganga best hérlendis 
séu ekki einungis að sinna garðyrkju heldur drýgi tekjurnar með öðrum störfum.  
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Þær tvær stöðvar sem kannski ganga best á íslandi er eins og Friðheimar sem gera 
út á túrista og svo Hveravellir fyrir norðan sem selja heitt vatn til Húsavíkur þannig 
að það er ekki endilega garðyrkjan. Þú þarft að eiga bara fullt af pening og ef þú átt 
ekki fullt af peningi þá ertu bara kjáni að ætla út í svona vinnu. (Innirækt 2) 
 

Annar spíruræktandinn hafði brugðið á það ráð að lækka sína vöru niður fyrir 
sársaukamörk eða það mikið að hún hafði litla framlegð. Það gerði hún í tilraun til að 
keppa við innflutta vöru sem væri mun ódýrari út úr búð en hennar þyrfti að vera:  
 

Þeir eru enn að kaupa ákveðnar tegundir úti sem ég er að framleiða hér en þeir vilja 
ekki kaupa af mér því þeir geta fengið þetta miklu ódýrara úti. En þær vörur sem ég 
lækka eru þannig að ég hef mjög litla framlegð, til að halda rekstrinum gangandi og 
þessum viðskiptasamböndum. Þá er ég að lækka mig langt fyrir neðan 
framleiðslukostnað og er að hafa mjög lítið út úr mörgum tegundum bara til að 
halda í við verð erlendis frá (Spírurækt 1). 
 

Sumir töldu aðstöðumun vera hjá íslenskum og erlendum bændum í launamálum og 
aðgengi að starfsfólki í tímabundna ráðningu. Í rekstrinum væru ekki alltaf næg verkefni að 
hafa yfir allt árið til að halda starfsfólki allan tímann og erfitt væri að fá fólk í tímabundna 
vinnu. Auk þessa hefðu laun þrefaldast á meðan afurðaverð stæði í stað og að almennilegar 
starfsmannaleigur, líkt og finna má víða erlendis, vanti á Íslandi. „Eins og með 
jarðarberjarækt, þú þarft tíu manns í einn mánuð og helst engan næsta mánuð, svo aftur 
tíu manns og það gengur aldrei upp hérna á þessu litla landi“ (Innirækt 2). 
 
Tveir ræktendanna minntust á þá staðreynd að töluvert af grænmeti sem selt er í íslenskum 
verslunum kæmi frá löndum þar sem tíðkast svokallað „nútíma þrælahald“. Greinilegt var 
að þeim þótti ósanngjarnt að þeirra afurðir þurfi að keppa við erlendar vörur sem 
framleiddar eru á slíkan máta: „Til dæmis þar sem mest af grænmetinu sem við erum með 
er frá Suður Evrópu, Spáni og Ítalíu. Þar eru yfirleitt verkamenn frá Norður- og Austur- 
Afríku við aðstæður sem að mínu mati er ekkert annað en nútíma þrælahald” (Innirækt 1). 
Benti viðkomandi á að erfitt væri að keppa við slíkt þegar engar hömlur eru settar við 
innflutningi á vörum sem framleiddar eru við slíkar aðstæður. Annar samsinnti, talaði um 
slæman aðbúnað verkamanna og minntist sérstaklega á innflutt grænmeti frá Spáni. „Þetta 
er bara týnt af þrælum við viðbjóðslegar aðstæður. Það eru til fullt af þáttum um þetta 
gróðurhúsa hverfi í Almeria og þetta er bara viðbjóðslegt“ (Innirækt 2). 
 
Enn annað dæmi um fjárhagslegan aðstöðumun var fjármagnskostnaður og var Ísland borið 
saman við Holland. Grænmetisframleiðsla er ein stærsta iðngrein í Hollandi og grænmeti 
þaðan er fyrirferðarmikið í innflutningi til Íslands. Einn ræktandi kom inn á það hversu 
ólíkt fjármálaumhverfið er þar og hversu mikið hærri fjármagnskostnaður er á Íslandi:  
 

Við erum að fjármagna okkur með verðtryggingu með 10% vöxtum sem þekkist 
hvergi í heiminum, þeir eru á 0.5% vöxtum. Þar er allt önnur menning, þar semurðu 
bara við stórkeðju, síðan byggirðu gróðurhúsið, labbar inn í bankann og ert búin að 
semja um að selja 200 tonn af jarðarberjum næstu tíu árin (Innirækt 2). 
 

Viðmælandi í útirækt benti þó á að jákvætt væri að aukastuðningur hefði komið frá 
ríkisstjórninni í formi verndartolla mánuðina júlí, ágúst og september. Að hans mati 
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munaði töluvert um slíkan stuðning á uppskerutíma til íslenskar afurðir gætu keppt við 
innfluttar:  
 

Það er bara nýtilkomið, hefur ekki yfirleitt verið þannig svo þegar menn hafa verið 
að detta inn með blómkál og brokkolí þá hafa kaupmenn getað verið að kaupa líka 
grænmeti frá Hollandi á þriðjungi af verðinu sem íslenska kostar í framleiðslu 
(Útirækt 1). 
 

Mikið ójafnvægi í valdastöðu var upplifun eins ræktandans varðandi samkeppnisstöðu við 
innflutningsfyrirtæki í stærri kantinum. Hún sagði frá því hvernig fyrirtækið hafði frá 
upphafi þurft að þola að innflytjendur á markaðnum reyndu að leggja stein í götu þess með 
því að undirbjóða vörur þeirra sífellt:  
 

Það er náttúrlega mjög sérkennilegt þegar maður hugsar um stórinnflytjanda sem er 
að flytja inn vörutegundir í þúsundatali, að þeir yfirleitt nenni að vera að skera á 
háls pínu framleiðanda sem er að framleiða eitt produkt. En það var augljóst að þeir 
svifust einskis til að mæta okkar samkeppni með undirboðum því þeir geta það í 
krafti stærðar (Spírurækt 2). 
 

Ræktendurnir virtust upplifa sig veikburða í samkeppni við vörur erlendis frá þar sem 
bændur búa við aðrar aðstæður. Munurinn liggi til að mynda í aðgengi að ódýrara vinnuafli 
í sumum löndum. Heyra mátti á bændum að þeir töldu afar mikilvægt að fara vel með 
starfsmenn hjá starfsmannaleigum og voru lítið hrifnir af því sem einn þeirra kallaði 
„nútíma þrælahald“ og átti þá við aðstæðurnar á Spáni sem komið var inn á í kafla 3.4. 
Bændunum fannst ekki að þeir ættu að þurfa að keppa við vörur frá fyrirtækjum sem nýttu 
sér slíkt í rekstri.  
Aðstöðumunur í veðurfari kom til tals og það hversu mikið kostnaðarsamari reksturinn er 
fyrir íslenska bændur sem rækta sumar tegundir yfir veturinn þegar skortur er á sólarljósi 
og nýtast þarf við mikið rafmagn. Á hinn bóginn var greinilegt að ræktendurnir voru afar 
stoltir af sinni vöru og töldu íslenskt grænmeti vel geta keppt við innlent ef samkeppnin 
snerist um gæði. Vegna kulda væri lítið af skordýrum og minna þyrfti af varnarefnum, 
einnig að hreinleiki vatnsins leiddi til heilnæmari afurða. Sumir töldu einnig að íslenskir 
neytendur kynnu að meta að versla vörur úr nærumhverfi. Í næsta kafla verður meðal 
annars fjallað um það, hvort ræktendur telji neytendur meðvitaða um vistspor matvæla sem 
þeir versla og einnig hvort umhverfisvitund spili hlutverk í framleiðsluaðferðum 
ræktendanna.  

7.3 Umhverfisvitund ræktenda og neytenda 
 
Öll matvælaframleiðsla hefur eitthvert vistspor og alls staðar er hægt að gera betur. Til að 
átta sig á umhverfisvitund ræktendanna og hvort þeir hugi að sjálfbærni og lágu vistspori í 
framleiðslu sinni voru þeir spurðir um ábyrgð matvælaframleiðenda í umhverfismálum. 
Skoðun þeirra á vitund neytenda um umhverfisáhrif matvæla var einnig rædd.  
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7.3.1 Umhverfisvitund viðmælenda 
 
 
Ræktendurnir  voru ekki spurðir um einstaka þætti í framleiðslu heldur var spurningin opin 
svo þeir gætu sjálfir bent á það sem þeim þætti mikilvægast. Þau virtust meðvituð um 
umhverfisáhrif sín og töluðu margir um að framtíðin lægi í aukinni grænmetisneyslu. Efst í 
huga var þó umbúðanotkun.  
Mörg viðmælendanna hafa fundið fyrir óánægju meðal neytenda vegna plastnotkunar 
grænmetisframleiðenda, þar sem nær öllu íslensku grænmeti virðist vera pakkað í plast. 
Þau voru þó á því að plastið þjónaði mikilvægum tilgangi og ræktandi í innirækt sagði það 
tilkomið bæði vegna þess að það eykur geymsluþol og einnig aðgreindi það íslenskt 
grænmeti frá því erlenda: „Þegar menn voru að senda tómata bara lausa í búðir þá keypti 
búðin einn kassa af íslenskum tómötum og 20 af erlendum og seldi þá alla sem íslenska“ 
(Innirækt 2). Þá hafði hann íhugað að hafa öskjur úr pappa en þá væri ekki hægt að skoða 
vöruna eins og neytendur vilja geta gert og því ekki hægt að loka öskjunum nema með 
plasti. 
Annar hafði kannað það ítarlega ásamt kaupandanum hvort hægt væri að sleppa plastinu. 
Auk þess sagðist hann ekki halda að plast væri endilega besta lausnin til framtíðar, en hún 
væri enn sem komið er það skásta sem væri í boði. „Það er bara ekki ennþá komin á 
markað einhver afurð sem er jafn hagkvæm og plastið til að pakka inn þessum afurðum“ 
(Útirækt 1). 
 
Einn sagðist neyðast til að pakka inn í plast svo hægt sé að setja nafn fyrirtækisins á vöruna 
– að það auki það líkurnar á að hún seljist. Viðkomandi sagðist hins vegar fylgjast vel með 
þróun á umhverfisvænum umbúðum og hafa prófað að nota pappa umbúðir. Þá fékk hún 
hins vegar þær upplýsingar að hámarks ending grænmetisins væru aðeins tveir dagar í 
pappanum á meðan plastið gæfi sjö daga: „Og þær kostuðu um það bil fjórfalt á við plastið 
þannig að það var ekki raunhæfur kostur. En maður er alltaf að skoða samt hvort að 
maður dettur niður á umhverfisvænni umbúðir“ (Útirækt 2). 
Framleiðandi í Innirækt var einnig á þeirri skoðun að plastið væri besta leiðin til að geyma 
afurðir svo þær endist: „Plastnotkun er í því umhverfi sem við búum við í dag, miðað við 
aðstæður á Íslandi, þá er endurvinnanlegt gott plast besta leiðin til að geyma afurðirnar 
þannig að þær skemmist ekki“ (Innirækt 1). Viðmælandi ýjaði þar með að því að umbúðir 
sem auka á endingu afurða væru mikilvægar í baráttunni við matarsóun.  
 
Spíruræktandi sagðist lengi hafa flutt sjálf inn umbúðir úr maíssterkju en það væru skiptar 
skoðanir um það hvort þær brotnuðu í raun jafn vel niður og talið hefði verið. Lítið væri af 
lausnum sem hentaði fyrir spírur og margar væru ekki nægilega rakaheldar fyrir vöruna og 
auk þess helmingi dýrari en plastið: „Þegar þú ert að selja vörur sem kosta kannski 280 kr 
þá þarftu að spá í því hvort pakkinn kostar 40 eða 20 kr“ (Spírurækt 1). Hún benti einnig á 
að framleiðendur reyndu stundum að blekkja neytendur með umbúðum sem virtust 
umhverfisvænni en raunin væri: „Það er svo mikil sýndarmennska í þessu á markaðnum. 
Þú ert með brúna bréfpoka utan um vörur sem eru klæddar að innan með plasti“ 
(Spírurækt 1). Viðmælandinn bætti því einnig við að flókið gæti verið fyrir framleiðendur 
umbúða að breyta yfir í umhverfisvænni vörur og oft gætu þeir ekki skipt si svona: 
„Framleiðendur sem framleiða svona hluti í sínum vélum sem kosta einhverja tugi 
milljónir eða milljarða – þeir henda ekkert þessum vélum svo auðveldlega út. Þurfa 
kannski að nota sömu vél“ (Spírurækt 1).  
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Sumir töldu plastið það eina sem gengi upp á endurvinnslu. Einn sagði plast-staðgengla, 
„plu og pla og hvað þetta heitir allt“ stundum kalla á ennþá meira vandamál og í raun væri 
plastið ekki vandamálið heldur það staðreynd hversu lítið af því væri endurunnið (Innirækt 
2). Öðrum þótti einnig gott aðgengi í almennilega endurvinnslu fyrir plastumbúðirnar 
skipta miklu máli. „Ég held að þetta snúist miklu frekar um að innviðirnir séu þannig að 
þú getir örugglega komið þessu í flokkun“ (Útirækt 1). 
 
Ljóst var að ræktendum var mikið í mun að sinna sinni framleiðslu af vandvirkni og 
umhyggju fyrir náttúrunni. Fyrir utan umbúðanotkun þá töluðu þeir frekar almennt um 
ábyrgð framleiðenda matvæla og var þar ekki neitt eitt sem stóð upp úr. Flestir nefndu 
mikilvægi þess að horfa á heildina og að gera sitt besta í að minnka vistspor og vinna sig í 
átt að frekari sjálfbærni í ræktun og framleiðslu.  
Einn spíruframleiðandinn taldi til dæmis sína framleiðslu almennt státa af lágu vistspori en 
hún notar engin varnarefni, reynir að lágmarka eiturefni í hreinsiefnum fyrir vélarnar og 
það eina sem flutt er inn eru fræin sem lítið fer fyrir: „Ég er með mjög lágt vistspor. Það 
eina sem ég flyt inn eru fræin, þau eru lítil í umfangi. Svo er ég bara með endurnýjanlega 
orku og auðvitað vatn“ (Spírurækt 1). Hún virtist því frekar kjósa að leggja áherslu á 
sjálfbærni í heildarframleiðsluferlinu en að einblína á einn þátt, umbúðirnar þegar besta 
lausnin væri ennþá plast fyrir hennar vöru.  
 
Markmið hins ræktandans í spírurækt er að hennar sögn að reyna að farga sem minnstu og 
sagði hún stanslaust vera gerðar tilraunir til að lengja líftíma vörunnar og farga ekki 
framleiðsluafurðum: „Við erum bæði að frostþurrka okkar framleiðslu til að búa til 
þurrkrydd og erum í samvinnu með matvælafyrirtæki um framleiðslu á bæði salatolíum, 
sósum og marineringum“ (Spírurækt 2). Einnig nefndi viðkomandi að fyrirtækið 
endurnýtti alla moldina sem notuð væri og allur úrgangur færi í moltugerð. 
Ræktandinn sem stundar lífræna útirækt taldi sig gera mikið fyrir umhverfið með því að 
stunda lífræna ræktun þar sem hún væri umhverfisvænni en hefðbundin. Bæði væri ekki 
verið að nota tilbúinn áburð sem fluttur væri inn og ferlið viðhaldi auk þess betur gæðum 
jarðvegsins:  
 

Ég vil meina að lífræn framleiðsla sé umhverfisvænni og sjálfbærari en hefðbundin. 
Bæði er ekki verið að nota þennan tilbúna áburð sem gerður er með mjög orkufreku 
ferli erlendis og hann síðan fluttur inn og auk þess væri í lífrænu ræktuninni ekki 
gengið eins mikið á frjósemi jarðvegsins. Það er þessi skiptiræktun sem er í gangi og 
þá er stöðugt verið að bæta lífrænu efni í jarðveginn (Útirækt 2).  
 

Viðkomandi ræktandi er einnig með skógrækt á 50 hektara landi og plantar 9-10.000 
plöntum árlega og taldi það vega eitthvað á móti plastnotkuninni.  
 
Sú skoðun kom fram að Íslendingar ættu að reyna að framleiða eins mikið og þeir gætu á 
sem umhverfisvænastan máta og nýta auðlindir sínar: „Draga eins mikið og við mögulega 
getum úr skaðlegum innflutningi á óhollum vörum sem við hendum og sleppa því að nota 
eitur og varnarefni eins mikið og við mögulega getum“ (Innirækt 1). Landbúnaðurinn sem 
ræktandi stundar er í raun hugsaður út frá sjálfbærnimarkmiðum og snýst að hans sögn um 
að framleiða sem mest magn á minna landsvæði. Öll orka og auðlindir eru nýttar eins vel 
og hugsast getur með því að stýra öllum þáttum í ferlinu til hins ýtrasta. Ræktað er í lokuðu 
rými svo engin varnarefni eru notuð og engir utanaðkomandi þættir eins og veður, skordýr 
eða árstíðir eiga kost á að spilla vörunum: 
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Við notum bara lífrænan jarðveg sem er búinn til úr því sem er utan á kókoshnetu. 
Endurnýtum svo vatnið okkar og notum 5-10% af því vatni sem þarf við hefðbundna 
ræktun. Við drögum stórlega eða næstum algjörlega úr flutningi og ræktum í nálægð 
við markaðinn. (...) Með því að framleiða svona þá fáum við vöru sem er í rauninni í 
mestu gæðum og hefur mestu endingu og næringu sem hægt er. Þá drögum við úr 
matarsóun hjá okkur, söluaðilum og neytendum (Innirækt 1). 
 

Viðmælendur í rannsókninni sögðust fylgjast með og íhuga vistspor framleiðslu sinnar og 
voru þeir á einu máli með að framleiðendur bæru mikla ábyrgð þegar kæmi að því að draga 
úr neikvæðum umhverfisáhrifum matvæla. Megin vandamálið sem allir nefndu var að 
finna umbúðir sem bæði hentuðu vörunni en væru jafnframt umhverfisvænar. Þá kölluðu 
viðmælendur einnig eftir sterkari innviðum í úrgangsmálum og skilvirkari endurvinnslu á 
plasti. Auk þess þótti það mikilvægt að þar sem plastið væri enn það efni sem gæfi besta 
endingu afurða að með notkun þess væri verið að minnka matarsóun. Töluðu flestir um að 
minnka ætti vistspor í framleiðslu almennt og sumir töldu það jafnvel mikilvægara en að 
hætta með plastumbúðir.  

7.3.2 Umhverfisvitund neytenda 
 
Vitund neytenda um umhverfisáhrif matvæla er eitthvað sem skiptir einnig máli þegar 
kemur að stöðu grænmetisbænda enda helst það í hendur við eftirspurn á íslensku 
grænmeti. Sem dæmi má taka að ef neytendur hugsa um það að kaupa frekar grænmeti sem 
ferðast hefur um styttri veg er líklegra að þeir kaupi íslenskt. Viðmælendurnir voru spurðir 
að því hvernig þeir upplifðu neytendurna og hvort þeir teldu þá vera meðvitaða um vistspor 
matvælakaupa sinna. Skiptar skoðanir voru meðal þeirra, sumir töldu fáa meðvitaða og 
aðrir töldu slíka hugsun færast í aukana.  
 
Einn viðmælandi taldi vissan hóp neytenda vera mjög upplýstan en að það væri í 
meirihluta yngra fólk. „Ég held að fólk af minni kynslóð, ég er fimmtug, og fólk sem er 
eldra en ég sé sumt upplýst en almennt ekkert mjög“ (Spírurækt 2). Hún sagði umræðuna 
um vistspor matvæla vissulega hafa aukist og umhverfisvitund eftir því en sagðist ekki viss 
hversu þungt sú vitneskja vægi þegar neytandinn er kominn í verslunina sjálfa.  
Ræktandi í útirækt taldi suma kaupa vegan mat vegna lægra vistspors en hann var ekki á 
því að það væri hinn almenni neytandi. Hann sagðist halda að almennir neytendur eyddu 
ekki tíma í að lesa sér til og kynna sér skýrslur um umhverfisáhrif lambakjöts eða hvort sé 
hagkvæmara að kaupa innfluttar vörur eða staðbundnar. “Ég held ennþá að það sem stýrir 
fólki sé að styðja við íslenska framleiðslu eins og það getur og síðan eru það bara 
peningarnir. Hvað hlutirnir kosta á endanum” (Útirækt 1).  
Fólk var almennt talið meðvitað upp að vissu marki en einn ræktandi var þó viss um að 
mikið væri hægt að gera til að fræða og mennta fólk enn frekar um heilsusamleg áhrif 
grænmetis og kosti þess vegna lágs vistspors. Hann var skeptískur á að fólk almennt 
raunverulega skildi eða meðtæki stöðuna. Margir væru ekki upplýstir um mismunandi 
framleiðslustig matvæla, áhrif framleiðslunnar og hversu mikið af náttúruauðlindum og 
mannlegu átaki þyrfti til þess að varan að lokum endaði á disknum þeirra. Honum þótti þó 
eðlilegt að Íslendingar hugsuðu ekki um slíkt á hverjum degi enda ekki svo vanir að keyra 
fram hjá heilu ökrunum af grænmeti í hefðbundinni ræktun:  
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Það er eðlilegt að við tengjum ekki mikið við hefðbundinn landbúnað. Við höfum ekki 
séð marga ferkílómetra af salatökrum, það er alveg eðlilegt að við þekkjum þetta 
ekki mjög vel. En ef við sæjum afleiðingar af landbúnaði nær þá myndum við vera 
meira vakandi fyrir því (Innirækt 1). 
 

Hann benti jafnframt á að matvælaiðnaðurinn gengi út á að hámarka hagnað. Hann var viss 
um að ef fólk sæji áhrif og aðferðir framleiðslunnar skýrar þá myndi það breyta 
kaupmynstri sínu og færa kaupin frekar til umhverfisvænni vara:  
 

En ég held, eins og ég segi, að það sé mikil vakning að eiga sér stað og Íslendingar 
virðast vera miklu opnari fyrir því að velja íslenskt frekar en innflutt. En ég er ekki 
viss um að nokkur hafi nákvæma lýsingu á því hvernig allt er framleitt, hvert allt er 
flutt og hversu miklu er hent af því. Ég er nokkuð viss um að ef margir sæju það 
myndu þeir breyta neyslumynstrinu“ (Innirækt 1). 
 

Viðmælandinn í lífrænni ræktun tók í svipaðan streng varðandi það að vitund fólks væri að 
aukast sem afleiðing af auknu aðgengi að fræðslu: „Ég held það sé alltaf að verða meira 
og meira og kannski líka með betra upplýsingaflæði“ (Útirækt 2). Hún bætti við að 
upplýsingaflæðið væri afar mikilvægt til að styrkja þessa meðvitund betur og sagði þörf á 
fræðslu til þess að neytandinn áttaði sig á því að það væri ekki algjörlega sjálfsagt að geta 
farið í verslun og fengið hvaða vöru sem er, hvenær sem er ársins:  
 

Oft kaupir maður hluti án þess að pæla í því að það sé fáránlegt að manni finnist 
sjálfsögð mannréttindi að geta keypt jarðarber hvaða dag ársins sem er, hvort sem 
þau komi úr nágrenninu eða með flugi frá Spáni. Maður hugsar ekki út í það fyrr en 
einhver bendir manni á það (Útirækt 2). 
 

Almennt virtust viðmælendur vera þeirrar skoðunar að umhverfisvitund neytenda færi 
frekar vaxandi en hitt en að þeir sem væru upplýstir um umhverfisáhrif matvælakerfa 
þeirra væru þó enn í minnihluta. Ræktendurnir virtust sjá þörf á frekari fræðslu til neytenda 
varðandi þarf til að framleiða matvæli. Hversu mikið af auðlindum, vinnuafli, tækjum og 
tólum en einnig hversu mikið af mat er hent. Í næsta kafla verður fjallað um nýliðun í 
greininni, stöðu nýliða innan hagsmunasamtaka og stefnumótun stjórnvalda innan 
garðyrkju.  

7.4 Nýliðun, hagsmunagæsla og stefnumótun 
 
Hér verður farið yfir það hvernig viðmælendur meta stöðu nýliðunar í greininni. Þá er 
fjallað um það hvar þeir telja nýliða standa varðandi hagsmunagæslu og í lokin verður farið 
yfir gagnrýni og tillögur þeirra til bóta þegar kemur að stefnumörkun stjórnvalda.  

7.4.1 Endurnýjun í greininni  
 
Mikilvægt er í matvælaiðnaði að ímynd hverrar undirgreinar sé viðhaldið svo endurnýjun 
verði á milli kynslóða og þekking deyi ekki út. Hér verður farið yfir skoðun viðmælenda á 
nýliðun innan garðyrkju, ímynd greinarinnar og tillögur þeirra í átt að bættri ímynd.  
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Viðmælendur telja nýliðun í garðyrkju vera allt of hæga en einn ræktandinn sagðist hafa 
starfað í tólf ár í garðyrkju og hann væri samt sem áður einn af þeim yngstu í bransanum: 
„Nýliðunin í þessu er bara engin því við erum ennþá með þeim alyngstu í þessum bransa. 
Það eru tólf ár síðan við keyptum og þá vorum við LANGYNGST og ég held að við séum 
ennþá þriðju yngst“ (Innirækt 2). Hann sagði einnig að algengasta nýliðunin væri 
kynslóðaskipti innan fjölskyldu á sömu garðyrkjustöð en ekki nýtt fólk að koma inn.  
Áhyggjur af stöðunni bergmáluðu á milli viðtala og var bent á að meðalaldur 
garðyrkjubænda væri óhugnanlega hár. Viðmælandi í útirækt sagði bráða þörf á nýju blóði 
inn í greinina svo að þekkingin tapaðist ekki í kynslóðaskiptum: „Ég held að brýnast af 
þessu öllu sé meðalaldur garðyrkjubænda, hann er í kringum 59 - 60 ár og ef við ætlum 
ekki að tapa þekkingunni þá vantar meira og yngra fólk“ (Útirækt 1). 
Fleiri höfðu áhyggjur af skorti á nýju fólki í greininni. Einn sagði eitt það mikilvægasta 
vera að bæta ímynd garðyrkju á Íslandi og var á þeirri skoðun að ef takast ætti að gera 
greinina meira spennandi fyrir nýliða væri nauðsynlegt að halda Garðyrkjuskólanum 
gangandi. Góð menntastofnun í þessari grein skipti sköpum svo hægt sé að sækja sér 
almennilega menntun. Enn betra væri ef einnig væri hægt að sækja námskeið á 
endurmenntunar stigi: “ Flottast væri nátttúrlega að það væri endurmenntun í gangi og 
maður geti haldið áfram að taka námskeið áfram því það er náttúrlega þróun þarna eins 
og í öðrum greinum” (Útirækt 2).  
 
Viðmælendur töldu fræðslu um grænmetisrækt ekki einungis mikilvæga til þess að ná til 
mögulegra nýliða í ræktun heldur að fróðleikur um tilurð matar sem við neytum ætti að 
vera partur af almennu menntakerfi. Einn viðmælandi var þeirrar skoðunar að slík fræðsla 
ætti að hefjast strax í leik- og grunnskólum:  
 

Ég held að þetta sé innræting sem þurfi að hefjast strax á leikskóla og grunnskóla 
sviðinu. Og það þarf að gera með því að tengja börn betur við þessa náttúru sem er í 
okkur öllum og það með því að rækta matinn okkar sjálf svo við skiljum hvað fer í 
hann og hver fórnarkostnaðurinn er. (Spírurækt 2).  
 

Skortur er á nýliðun í grænmetisrækt á Íslandi og meðalaldur bænda hlýtur að teljast ansi 
hár. Jafnvel það að finna nægilega marga til að taka þátt í þessari rannsókn, það er að segja 
nógu marga grænmetisræktendur sem talist geta nýliðar, var töluvert krefjandi fyrir 
rannsakanda. Ræktendur meta ímynd íslenskrar grænmetisræktar einnig frekar slæma og 
að greinin þyki ekki nægilega spennandi vettvangur fyrir framtíðarstarf. Sumir viðmælenda 
lögðu áherslu á mikilvægi Garðyrkjuskólans og þess að halda starfsemi hans gangandi. Að 
það að hafa almennilega menntastofnun í grein auki á vinsældir hennar og einnig hlyti 
almennileg menntun að auka getu fólks til að haldast í grein. Almenn fræðsla um garðyrkju 
og tilurð matar var einnig talin eitthvað sem þyrfti að leggja áherslu á innan stefnu 
stjórnvalda og meðal annars var talið að slík fræðsla ætti að ná alla leið niður á 
leikskólastig. Þannig yrði skilningur um það hvað þyrfti til að maturinn endaði á disknum 
dýpkaður til muna. Að aukinn skilningur fólks á tilurð matar myndi einnig tryggja virðingu 
fyrir þeirri stétt sem sinnir ræktun hans. 

7.4.2 Staða nýliða innan hagsmunasamtaka 
 
Grænmetisræktendur hafa lengi verið í minnihluta í bændastéttinni og því athyglisvert að 
heyra frá þeim hvernig þeir upplifa stöðu sína innan hagsmunasamtaka bændastéttarinnar. 
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Viðmælendur voru spurðir um stöðu sína, sem grænmetisbænda, innan hagsmunasamtaka 
og upplifun sína að aðgengi að stuðningi þeirra.  
 
Þau voru almennt á þeirri skoðun að hagsmunum grænmetisbænda hefði lengi verið illa 
sinnt en að núna þegar formaður Bændasamtakanna er garðyrkjubóndi hlyti það að fara 
batnandi. Einn taldi að ef einhvern tíma hefði verið málsvari fyrir garðyrkjuna innan 
Bændasamtakana að þá væri það núna. Hann sagði lengi hafa hallað á garðyrkjuna í 
samtökunum enda hafi þeim yfirleitt verið stýrt af kúa- eða sauðfjárbændum:  
„Það hefur yfirleitt alltaf hallað á garðyrkjuna því það hafa verið kúabændur eða 
sauðfjárbændur sem hafa verið að stýra bændasamtökunum. Eða gömlum 
Framsóknarmönnum sem hafa kannski ekki alveg verið að fylgjast með hagsmunum 
garðyrkjubænda“ (Útirækt 1). Upplifun annars viðmælanda virtist svipuð og taldi hann 
stöðu garðyrkjubænda innan hagsmunasamtaka hafa verið veika þar til núna með nýjum 
formanni og að til dæmis hefðu Bændasamtökin mjög lengi einungis snúist um 
mjólkurframleiðslu og sauðfjárbændur.  
 

Bændasamtökin hafa snúist eingöngu um mjólk og rollur. Ég held það sé ekki einu 
sinni einhver tilfinning hjá mér, held þetta sé bara algjör staðreynd. Enda sést það 
best bara á stuðning við þessar greinar. Garðyrkjan er bara með brotabrot af 
þessum opinbera stuðningi (Innirækt 2). 
 

Einn viðmælandi taldi garðyrkjubændur hafa meiri tækifæri núna. Áður hafði hann 
upplifað að litið væri á bændur sem ræktuðu grænmeti eins og þeir væru ekki raunverulegir 
bændur. Þetta hefur verið svolítið svona - “þú ert ekki bóndi nema þú eigir skepnur” 
(Útirækt 2). Öðrum fannst hagsmunasamtök almennt standa sig vel en væru oft á tíðum að 
eiga við flókið og rótgróið regluverk: 
 

Mér finnst hagsmunasamtökin vera að standa sig vel en auðvitað eru þau að glíma 
við kerfi sem hreyfir sig hægt og illa og sem að tekur fyrirmyndirnar frá ESB. En við 
erum samt sem áður jafn smá og Ísland er. Erum að reyna að vinna í regluverki sem 
er ofboðslega stórt og yfirgripsmikið (Útirækt 1). 
 

Ekki tóku allir viðmælendur afstöðu gagnvart stöðu grænmetisbænda í 
hagsmunasamtökum. Þeir sem það gerðu töldu hagsmuni grænmetisbænda á uppleið innan 
Bændasamtakanna sem hefðu áður nær einungis snúist um þá sem framleiða dýraafurðir. 
Viðmælendur voru jákvæðir vegna nýs formanns Bændasamtakanna og voru vissir um að 
nú yrði þeirra hagsmunum sinnt í meira mæli.  

7.4.3 Stefnumótun stjórnvalda 
 
Síðastliðna áratugi hefur lítil áhersla verið sett á grænmetisrækt–þá sérstaklega lítil á 
fjárhagslegan stuðning–innan stefnumótunar stjórnvalda í matvælaframleiðslu 
landbúnaðarins. Ræktendurnir sem tóku þátt í rannsókninni voru spurðir hvernig þeim 
fyndist stjórnvöld standa sig í að hvetja til framleiðslu á hollum og umhverfisvænum 
afurðum.  
 
Viðmælandi var á því að ákveðið stefnuleysi hefði lengi ríkt í öllu kerfinu. Hann benti á að 
í sambandi við innflutning, kolefnisspor, innlenda framleiðslu, sjálfbærni og almennt 
framleiðslu á heilnæmum matvælum þyrfti að vera skýr stefna og sagði hann að varðandi 
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hag grænmetisbænda væri það: „mikilvægasta og stærsta skrefið“ (Innirækt 1). Hann bætti 
því við að matvæli sem flutt væru inn væru ekkert endilega holl og góð fyrir alla og ef slík 
atriði væru ekki áhersla innan matvælastefnu yrði það til þess að hagsmunir neytenda væru 
ekki settir í forgang:  
 

Ef það er ekki skýr stefna að auka við innlenda framleiðslu eða auka við afurðir sem 
eru jákvæðar fyrir heilsu og umhverfið og annað þá hegða þeir sem sjá um stærstan 
hluta af sölunni bara eins og er best fyrir þá (Innirækt 1).  
 

Almennt töldu viðmælendur að stefna sem hvatti til framleiðslu á hollum og 
umhverfisvænum afurðum hefði ekki verið fyrir hendi og annar spíruræktandinn taldi 
einmitt skort á þannig stefnu:  
 

Ég get ekki séð að ég hafi orðið uppvís að slíkri stefnu. Og ef hún er fyrir hendi þá 
þætti mér gaman að vita af því. Nákvæmlega svona ákall stjórnvalda til fólks sem 
hefur áhuga á ræktun væri mjög mikilvægt (Spírurækt 2).  
 

Viðmælandinn sagði flesta vita að mikilvægt sé að minnka kjötneyslu og auka 
grænmetisneyslu og þar af leiðandi þurfi Íslendingar að íhuga það hvernig grænmeti á að 
framleiða hérlendis. Hún hafði sterka framtíðarsýn og taldi stjórnvöld eiga að setja fókus á 
fjölbreyttari matvæli í komandi framtíð. „Við á Íslandi þurfum að hugsa hvernig grænmeti 
við ætlum að borða. Við þurfum meira en einhver salöt” (Spírurækt 2). 
 
„Mér finnst þau standa sig frekar illa“ (Spírurækt 1), var það fyrsta sem hinn 
spíruræktandinn sagði sem svar við spurningunni. Hún bætti við að til dæmis fyrirfinndist 
engin stefna um að hvetja til kaupa á innlendum matvælum í opinberum stofnunum á 
Íslandi. Að opinber mötuneyti væru rekin á „budgeti“ og aðalmarkmið rekstraraðila þeirra 
væri að kaupa eins ódýr matvæli og mögulegt er. Þetta leiddi oft á tíðum til þess að 
íslenskar afurðir yrðu undir þegar kæmi að innkaupum. Þá væri hægt að setja reglugerð 
sem myndi til dæmis gera það að skyldu að visst hlutfall innkaupa á matvælum fyrir 
opinber mötuneyti væru fengin innanlands frá. Þetta hefði verið gert með góðum árangri í 
Danmörku í tengslum við að auka veg lífræns grænmetis (sjá kafla 5.3) en íslensk 
stjórnvöld gætu notað svipaða aðferð til að auka veg innlendra afurða:  
 

Þetta er svo auðveldlega hægt að gera og var til dæmis gert í Danmörku með mjög 
góðum árangri. Þeir voru með stefnumörkun fyrir árið 2020 að þá yrðu 75% allra 
mötuneyta á vegum ríkisins eða sveitarfélaga með lífrænar vörur. Við gætum 
hugsanlega ákveðið hér að hafa það íslenskt og/eða lífrænt“ (Spírurækt 1). 
 

Annar var hrifinn af stefnu danskra stjórnvalda þegar þeir settu langtímamarkmið að árið 
2020 yrði visst hlutfall grænmetisræktar í landinu lífræn: „Þeir eru búnir að ná því núna 
og búnir að setja það markmið að árið 2050 verði 100% af öllu sínu lífrænt“ (Útirækt 1). 
Hann sagði fylgja slíkum yfirlýsingum að stjórnvöld þurfi að búa til kerfi sem fylgir 
markmiðinu eftir, styður framleiðendur og hjálpar fyrirtækjum sem og neytendum að ná 
settu markmiði.  
 
Styrkir til nýsköpunar og tilrauna komu einnig upp sem möguleg úrbót og var einn 
viðmælandi á þeirri skoðun að slíkt myndi hvetja til aukinnar framleiðslu á sem 
fjölbreyttustu tegundum: „Að það sé meiri hvatning til nýsköpunar í matvælaiðnaði og að 



49 

styrkjakerfið sé rýmra. Það sé víðsýnna sjónarhorn um það við hvaða skilyrði er hægt að 
rækta mat“ (Spírurækt 2). Hún nefndi að Ísland hefði tækifæri til að framleiða matvæli á 
heimsmælikvarða og gæti jafnvel flutt þau úr landi: „Við erum með allt þetta rennandi 
vatn, rafmagn og ég meina vatn er að verða af skornum skammti mjög víða í veröldinni“ 
(Spírurækt 2).  
 
Heyra mátti á máli ræktendanna að þeim þótti undarlegt að ekki væri komin fram skírari 
stefna í matvælaframleiðslu og þá sérstaklega vegna loftslagsbreytinga og yfirvofandi 
breytinga í kjölfar þeirra. Einn nefndi spár um uppskerubrest vegna þurrka í Evrópu og 
taldi mikilvægt að norðlægar þjóðir myndu stefna á að auka framleiðslu sína á næstu árum 
vegna þessa: 
 

„Nú fer hlýnandi hér á norðurslóðum og við sjáum hvernig matvælaræktun á undir 
högg að sækja til dæmis bara í Suður-Evrópu vegna ofhitnunar og við sjáum að það 
er eilífur uppskerubrestur á Ítalíu, Frakklandi og Spáni. (...) Í framtíðinni verðum við 
kannski miklu stærri matvælaræktendur heldur en lönd sem hafa áður verið það. Við 
ættum að vera miklu djarfari núna í að skapa umhverfi fyrir fólk til að rækta og 
framleiða matvæli. Ég held að núna sé tíminn“ (Spírurækt 2). 
 

Skýr vilji var hjá ræktendum að sjá framtíðarstefnu sem tæki mið af kolefnisspori matvæla 
og setti fram haldbærar aðgerðir til að draga úr því. Einn var á því að merkja ætti matvörur 
með sótspori og upprunamerking:. „Það er ekki enn komið þetta sótspor á allar 
vörumerkingar ennþá. (...) Held það þurfi að merkja það bara á hverja vöru“ (Útirækt 1). 
Annar var á því að mikið rými væri til að framleiða enn meira af matvælum á sjálfbæran 
hátt, eins og markmiðið er í Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 
og að grænmetisframleiðsla smellpassaði inn í slík markmið: 
 

Ef við ætlum að ná einhverjum alls konar sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna, ef þú skoðar þau markmið, þessi framleiðsla tikkar í nánast öll boxin og 
sama á við að það væri hægt að framleiða margt annað hérna líka. Til að ná þessum 
markmiðum þurfum við líka að framkvæma, taka skref og hafa skýra stefnu sem ýtir 
undir að sé hægt að ná þeim og það er að stóru leyti undir hinu opinbera komið að 
mínu mati (Innirækt 1).  
 

Viðmælendur eru ekki ánægðir með stefnumótun stjórnvalda miðað við reynslu þeirra frá 
síðastliðnum árum og þótti þeim stjórnvöld draga lappirnar í þessum málum. Flest voru á 
því að stefna sem hvetur til framleiðslu á umhverfisvænum og hollum matvörum væri í 
raun ekki til staðar til að byrja með, að minnsta kosti ekki að þeirra viti, en að þau myndu 
gjarnan vilja sjá slíka stefnu. Sú stefna þyrfti að vera skýr og henni að fylgja áþreifanlegar 
aðgerðir en ekki innantóm loforð. Talið var að þess konar ákall til fólks sem hefur áhuga á 
ræktun væri afar mikilvægt skref sem myndi færa Ísland fram á veginn í átt að sjálfbærri 
þróun og væri jafnframt þarft skref í baráttunni við loftslagsbreytingar. Þess má geta að 
viðtölin voru tekin áður en ný Matvælastefna var kynnt (sjá kafla 5.2). Sum viðmælenda 
virtust hrifin af því hvernig Danmörk hafði markað stefnu í lífrænum matvælum eins og 
fjallað var um í kafla 5.3. Töluðu þau um að Ísland gæti tekið Danmörku til fyrirmyndar 
þegar kæmi að því að auka neyslu á íslensku grænmeti og vænka þar með hag 
grænmetisræktar í landinu.  
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8 Umræður 
 
Markmið þessarar rannsóknar var að meta stöðu nýliða í grænmetisrækt á Íslandi, koma 
auga á helstu hindranir í rekstri og kanna vilja þeirra til að gæta að sjálfbærni í sinni 
framleiðslu. Skoðað var hversu vel þau telja stjórnvöld styðja við fjölbreytni og sjálfbærni í 
matvælaframleiðslu. Að lokum var lagt mat á hvernig mætti betur gera við bændur og huga 
enn fremur að umhverfisvernd og lýðheilsu innan íslenskrar matvælastefnu.  

Aðgengi að fjármagni 
Nýliðarnir í þessari rannsókn bentu á ýmsar hindranir sem þeir höfðu rekist á í rekstri. 
Aðgengi að fjármagni til þess að hefja rekstur var ein helsta hindrunin og flestum þótti nær 
ómögulegt að nálgast fjármagn hjá bönkum eða fjárfestum. Ræktendurnir bentu allir á háan 
rekstrar- og stofnkostnað og ræktendur í ylrækt töluðu um óviðráðanlegan raforkukostnað. 
Einn þeirra talaði um að maður væri kjáni að fara út í þennan rekstur án þess að eiga 
fjármagn. Önnur upplifði að þurfa að vinna launalaust til að dæmið gengi upp. Þetta passar 
við fyrri rannsóknir og umfjöllun um þær í kafla 3. Þar kom fram að rekstrarkostnaður væri 
óviðráðanlegur enda væru t.a.m. aðföng dýr og raforkukostnaður hár. Talin var nauðsyn á 
hagræðingu í greininni í átt að lægri rekstrarkostnaði (Erla Sturludóttir o.fl., 2021). Þá var 
bent á þá staðreynd að árið 2009 hefðu 70% bænda í mismunandi greinum landbúnaðar 
tekjur af vinnu utan býlis (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009). Svipuð staða var uppi á 
teningnum hjá viðmælendum mínum en til að ná endum saman neyddust flestir þeirra til að 
hafa aukastarf utan ræktunarinnar.  

Styrkjakerfi þungt í vöfum 
Í fyrri rannsóknum hafa bændur utan beingreiðslukerfis verið neikvæðir í garð reglugerða 
og fjárhagslegs stuðnings og töldu ójafnrétti ríkja í skiptingu opinbers fjármagns á milli 
framleiðenda (Magnfríður Júlíusdóttir o.fl., 2009) Í þessari rannsókn töluðu ræktendur á 
sömu nótum. Þeim þótti misskipting styrkja einnig ósanngjörn og aðgengi að styrkjum 
lélegt. Einnig kom fram að umsóknaferli væri óþarflega tímafrekt og jafnvel ekki þess virði 
að sækja um. Sumir áttu svo ekki kost á að sækja um. Einn spíruræktandinn fékk t.a.m. að 
heyra að vegna þess að hún ræktaði ekki í mold þá gæti hún ekki fengið styrk. Samkvæmt 
núverandi reglugerð er ekki að sjá að ræktun í mold sé skilyrði (Stjórnarráð Íslands, 
2020c). Hins vegar er skilyrði fyrir stuðningi að ræktað sé í landbúnaðarframleiðslu á 
lögbýli eða garðyrkjubýli (sjá kafla 3.2). Þetta getur flækt fyrir þeim sem rækta innanbæjar 
og ekki á hefðbundnu garðyrkjubýli þegar kemur að því að sækja um stuðning fyrir 
lífrænni aðlögun. Mikilvægt er að skilyrði fyrir umsókn um styrki séu ekki of stíf á þann 
hátt að þau letji til ýmiss konar nýsköpunar í garðyrkju. Ræktendurnir voru margir ánægðir 
með aukna styrkveitingu til garðyrkju. Eins og fram kom í kafla 3.2  var fjármagn til 
garðyrkju aukið með samningum í maí 2020 og m.a. hafa fleiri ræktendur en þeir sem 
rækta tómata, gúrkur og papriku aðgengi að beingreiðslum í formi aflsláttar á flutningi 
rafmagns (Stjórnarráð Íslands, 2020c). Viðmælendur voru margir vongóðir um að þessi 
aukna styrkveiting boðaði breytingar á stöðu þeirra. Þau höfðu þó miklar áhyggjur af skorti 
á endurnýjun í greininni og töldu frekara átak þurfa til að bæta ímynd starfseminnar og 
laða fleira fólk að. 
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Veik samkeppnishæfni 
Önnur hindrun sem fram kom í viðtölum var valdaójafnvægi á markaði og veik 
samkeppnishæfni. Margir upplifðu sig standa veikt gagnvart rótgrónum fyrirtækjum á 
markaði og stærstu verslanakeðjunum. Einnig upplifðu ræktendurnir litla samkeppnishæfni 
þegar kæmi að innfluttum vörum og töldu að erlendir bændur byggju við auðveldara 
rekstrarumhverfi en þeir. Í kafla 3.4 kom fram að fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna að 
samkeppnishæfni þeirra sé í raun og veru veik og erfitt vegna aðstöðumuns fyrir bændur að 
keppa við verð innfluttra vara (Yamada, 2020). Markaðshlutdeild íslensks grænmetis er 
einnig lág og sérstaklega ef miðað er við aðrar innlendar landbúnaðarafurðir (Erla 
Sturludóttir o.fl., 2021). Hluti af skýringunni gæti verið  að garðyrkjan fær tiltölulega lítið 
fjármagn miðað við margar aðrar undirgreinar landbúnaðar og það dragi úr hvatningu til 
nýliða að hefja ræktun.  Það komi svo niður á fjölbreytni og framboði á innlendu grænmeti. 
Nær öll viðmælenda voru þó á því að íslenskt grænmeti hefði mikla kosti umfram flest af 
því innflutta þegar kæmi að gæðum og sér í lagi hreinleika. Miklir möguleikar voru taldir 
liggja í að flagga þeim kosti til neytenda. Þetta rímar við það sem fram kom í kafla 4.1 um 
hreinleika íslenskra matvæla og einnig þá staðreynd að íslenskir ræktendur notast nær 
eingöngu við neysluvatn í sinni ræktun (kafli 3.1).  

Vilji til að gæta að sjálfbærni 
Eitt markmið rannsóknarinnar var að meta viðhorf nýliða til umhverfismála og sýn þeirra á 
ábyrgð matvælaframleiðenda. Ræktendur virtust mjög meðvitaðir um umhverfisáhrif og 
höfðu til dæmis öll hugsað mikið um umbúðanotkun, og margir leitað logandi ljósi að 
umhverfisvænni umbúðum. Flest voru þau þó á því að plastið væri enn sem komið er það 
skásta í stöðunni til að halda grænmeti legur fersku, og þá helst endurvinnanlegt plast. 
Sumum fannst neytendur einblína um of á umbúðanotkun en samanber umfjöllun í kafla 
3.4 hafa neytendur einmitt lýst áhyggjum af mikilli plastnotkun í íslenskri 
grænmetisframleiðslu (Christopher Williams o.fl., 2017). Auk umbúða sögðust þau huga 
að  minni  eiturefnanotkun,  velja aðföng sem framleidd væru á Íslandi ef hægt væri og 
reyna að draga úr úrgangi. Öll virtust þau af vilja gerð að gera sitt í baráttunni við 
loftslagsbreytingar og hnignun lífríkis. Hvað snerti vitund neytenda voru skiptar skoðanir, 
en sum töldu fáa neytendur vera nægilega upplýsta um umhverfisáhrif framleiðslu 
matvæla. Þau kölluðu eftir frekari almennri fræðslu og umræðu og nefndi einn að 
mikilvægt væri til dæmis að merkja vörur með vistspori þeirra. Eins og fram kom í kafla 
5.1 er þetta aðgerð sem fleiri myndu vilja sjá bætt við aðgerðaáætlun stjórnvalda í 
loftslagsmálum (Sigurður Loftur Thorlacius, 2020). 

Stjórnvöld draga lappirnar 
Viðhorf viðmælenda til stefnumörkunar stjórnvalda var einnig metið og hvort það hvetti til 
fjölbreyttrar og sjálfbærrar framleiðslu. Einn taldi stjórnvöld draga lappirnar og aðrir að 
stuðningskerfið væri hvorki hvetjandi til framleiðslu á umhverfisvænum né hollum vörum. 
Þau töldu litla áhersla setta á grænmetisrækt en voru hins vegar sannfærð um mikilvægi 
þess að gera betur. Margir töldu grænmetisrækt vera matvælaframleiðslu sem áhersla ætti 
að vera á til framtíðar vegna lítilla umhverfisáhrifa í samanburði við aðrar tegundir 
matvæla. Svipuð skilaboð fylgdu gagnrýni Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD, 
2020) sem taldi styrkjakerfi landbúnaðar á Íslandi leiða til hnignunar vistkerfa og 
landeyðingar (sjá kafla 3.2). Sumir viðmælendanna voru innblásnir af átaki danskra 
yfirvalda til að auka lífræna ræktun (sjá kafla 5.3) og vildu sjá eitthvað slíkt fyrir íslenskar 
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grænmetisafurðir. Einnig bentu þau á skort á frekari styrkjum til nýsköpunar og töldu 
almennt mikla þörf á matvælastefnu sem liti til langs tíma.  

Umhverfisáhrif matvæla alvarlegt vandamál 
Í þessari rannsókn var fjallað um hnattræn áhrif matvæla og leiðir til úrbóta skoðaðar. 
Matvælaframleiðsla hefur áhrif á loftslag og loftslagsbreytingar hafa áhrif á 
matvælaframleiðslu. Virða þarf þolmörk hnattrænna marka og líkt og fram kom í kafla 2.1 
geta afleiðingarnar annars orðið okkur dýrkeyptar (Rockström o.fl., 2009). Landbúnaður í 
heiminum nýtir nærri helming af því landi jarðar sem er ekki eyðimörk eða undir ís (Poore 
& Nemecek, 2018). Ef við höldum áfram eins og ekkert hafi í skorist má sjá fyrir sér að ef 
að spár um fólksfjölgun og aukna kjötneysla ganga eftir verður lítið landrými eftir fyrir 
neitt annað en framleiðslu matvæla og neysluvöru fyrir fólk. Af þessum tæplega helmingi 
lands sem er nýtt fyrir landbúnað eru 87% nýtt í matvælaframleiðslu og af því eru 83% nýtt 
undir búfjárrækt og fiskeldi. Ljóst er að ef dregið væri mikið úr neyslu á dýraafurðum væri 
hægt að minnka landnotkun í matvælaframleiðslu töluvert, færa stór landsvæði í átt að 
fyrra horfi og auka þar með lífbreytileika aftur (Poore & Nemecek, 2018). Þá myndu líkur 
á alvarlegum afleiðingum hnignunar lífbreytileika minnka til muna.Vísindamenn hafa gert 
okkur það alveg ljóst, eða a.m.k. reynt það, að ef við breytum ekki matvælakerfi heimsins, 
aðferðum við ræktun matvæla og neysluvenjum þá munum við ekki ná að halda okkur 
innan þeirra losunarmarka gróðurhúsalofttegunda sem við höfum sett okkur (Clark et al., 
2020). Losun frá matvælakerfinu er 16 milljarðar tonna CO2 árlega, eða 30% af allri losun, 
og losun frá dýraafurðum um helmingur af því. Rými til inngripa er því töluvert mikið og 
er það að tileinka sér veganfæði t.a.m. talið það áhrifaríkasta sem einstaklingar geta gert til 
að minnka vistspor sitt (Poore & Nemecek, 2018). 

Hversu lengi er nóg til? 
Margir hugsa kannski: “Þetta er í útlöndum, en við erum á Íslandi.” En Ísland er ekki 
ævintýraland þar sem kjöt hefur ekkert vistspor og búfé hoppar hlæjandi um fjöll og veldur 
engum skaða á gróðri eða losun GHL. Nýverið sýndi íslensk rannsókn að lambakjötið sem 
okkur hefur verið selt sem hreint og náttúruvænt í aldanna rás hefur mikið og þungt 
vistspor þegar landnotkun er tekin með inn í dæmið (Ólafur Arnalds & Jón Guðmundsson, 
2020). Umræðan hérlendis er oft á tíðum í þá áttina að allt sé betra og hreinna hér, en allar 
líkur eru á að nautakjötið sé heldur ekkert hreinna eða lausara við kolefnisspor en annars 
staðar (Ólafur Arnalds & Jón Guðmundsson, 2020; Birna Sigrún Hallsdóttir & Stefán 
Gíslason, 2017). Á Íslandi verður líka orkutap á milli stiga í fæðukeðjunni eins og annars 
staðar. Dýrin nýta ekki alla fæðuna í að búa til lundir, læri eða hrygg fyrir matardiskinn 
okkar heldur þurfa þau líka að hlaupa, melta og anda og eyða til þess orku sem fer ekki í að 
búa til kjöt fyrir okkur (Ritchie & Roser, 2017).  
 
Umræða hérlendis er oft á þann veg að umhverfisvænna sé að borða íslenskt kjöt en 
innflutt grænmeti vegna mengunar við flutning. Staðreyndin er sú að innflutt grænmeti er 
um 19.000 tonn á ári, en innflutt fóður fyrir landdýrin sem við borðum er a.m.k. 30.000 
tonn og önnur 30.000 tonn fyrir fisk í fiskeldi (Matvælastofnun, 2019; Sturludóttir et al., 
2021). Innflutta grænmetið fer í sölu á meðan hitt fer inn í framleiðslu annarra afurða sem 
á eftir að menga meira, taka meira landrými, nota meira vatn og valda meiri úrgangi. 
Vissulega eigum við „nóg af vatni“ og „nóg af landi“ á Íslandi. En einu sinni áttum við líka 
„nóg af votlendi“ og „nóg af jöklum“. Þessi orðasamsetning „það er nóg til“ er kannski sú 
hættulegasta á okkar tímum. Hér á Íslandi erum við vörslumenn þess sem áætlað er vera 
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42% af  „villtustu“ víðernum innan Evrópu. Á Evrópa þá nóg af slíkum víðernum? Eða 
eigum við einmitt á þessum tímum þar sem þolmörk hnattrænna marka eru að bresta að 
stefna að því að spilla sem allra minnst af þessum víðernum? 

Alvöru skortir í stefnumörkun stjórnvalda 
Ísland er fámennt og það ætti að vera einfaldara að gera stórar breytingar hér en í mörgum 
stærri löndum þar sem boðleiðir eru langar og kerfið þyngra. Embætti landlæknis gefur þau 
ráð að einn þriðji af mataræði okkar ætti að vera grænmeti (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 
2017), en miðað við úthlutun á opinberum styrkjum virðist ríkið leggja til að aðeins 8% af 
matardisknum sé grænn. Það er það hlutfall sem fram kom í kafla 3.2 að fer til 
garðyrkjubænda af opinberum stuðningi. Landlæknir vill væntanlega að við borðum sem 
hollust matvæli og miðað við ráðleggingar embættisins hvetur fjárstuðningur stjórnvalda til 
landbúnaðar ekki til framleiðslu á hollu grænmeti. Og hvað verður þá um alla lýðheilsuna 
sem talað er um í matvælastefnunni (Stjórnarráð Íslands, 2020a)? Er hún bara til skrauts, 
eða ætlum við að gera þetta í alvörunni? Margt gott er í matvælastefnunni og mikið af 
aðgerðunum munu hjálpa viðmælendum mínum. Nokkur dæmi eru: einföldun á 
rekstrarumhverfi, hvatar í búvörusamningum endurskoðaðir, jafnt verð á orku í þéttbýli og 
dreifbýli, langtímastefna innan landbúnaðar, merkingar á matvælum, sömu kröfur fyrir 
innlenda og innflutta vöru og úttekt á gæðum máltíða í skólum (Stjórnarráð Íslands 2020b). 
Þetta er allt gott og gilt, það er að segja ef þetta er gert. Í matvælastefnunni og 
aðgerðaáætluninni sem fylgir er skortur á mælanlegum árangri og tímalínu. Fram kemur að 
auka eigi grænmetisrækt um 25% á þremur árum (Stjórnarráð Íslands 2020b), en hvaða 
skref á nákvæmlega að taka og hvenær verða þau kláruð? Hvaða mælanlegu skref þurfum 
við að taka í átt að hverri aðgerð svo hún náist örugglega?  
 
Í aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum er miðað að því að kolefnisjafna 
garðyrkjuna (Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið, 2020). Aðgerðirnar einblína á 
framleiðsluferli sem nær einungis að hliði bóndans, þ.e.a.s. ekki út fyrir hans starfsemi á 
býlinu, en gott væri að sjá líka horft til neytandans. Aðgerðir sem bæta mætti við, eins og 
Sigurður Loftur Thorlacius (2020) bendir á í rýni á áætlunina, eru að setja kolefnisgjald á 
losun frá landbúnaði, draga úr styrkjum til matvælaframleiðslu með hátt kolefnisspor, 
merkja öll matvæli með kolefnisspori, lækka virðisaukaskatt á loftslagsvæn matvæli, hvetja 
til loftslagsvænna mataræðis m.a. með kynningarherferð um kolefnisspor matvæla. Auk 
þessa væri gott að bæta við þeirri aðgerð, eins og einn viðmælandi mælti með, að 
mötuneyti opinberra stofnana myndu leggja áherslu á að versla einungis íslenskt grænmeti 
þegar mögulegt væri. Þannig myndaðist aukin eftirspurn eftir íslensku grænmeti og þar af 
leiðandi hvatning fyrir fleiri að ráðast í grænmetisrækt hérlendis. Í matvælastefnu er talað 
um að auka holl matvæli í stofnunum (Stjórnarráð Íslands 2020b), en hvergi er minnst á 
aðgerðir til að auka neyslu á íslensku grænmeti.. Árangur Danmerkur í átt að meiri neyslu 
á lífrænum matvælum (Jespersen o.fl., 2017), sem útlistaður er í kafla 5.3, er frábær 
fyrirmynd sem mætti nýtast við hér. 
 
Ætlunin með rannsókn þessari er engan veginn að láta bændur í iðnaðarframleiðslu 
búfjárræktar líta illa út. Þeir eiga allar okkar þakkir skilið enda hafa afurðirnar þjónað 
okkur í áranna rás. staðreynd er sú að mannkynið hefur komið sér í klípu sem kallast 
loftslagsbreytingar, sem í daglegu tali ætti frekar að kallast hamfarahlýnun. Sú staða er 
ekki einungis tilkomin vegna starfsemi innan landbúnaðar en ljóst er að það er ein margra 
greina sem kallar hvað háværast á kerfisbreytingar. Skýr sýn á það hvernig má hjálpa 
framleiðendum dýraafurða að færast nær vistvænni framleiðslu, sem dugir til langs tíma, er 
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nauðsynleg. Skammtímalausnir duga ekki lengur. Gott væri að rannsaka betur bæði stöðu 
þeirra, en einnig skoðanir þeirra á loftslagsbreytingum og hvort þeir væru jafnvel 
reiðubúnir að gera breytingar á framleiðslu í átt að meiri sjálfbærni? Jafnvel yfir í ræktun 
plöntuafurða? Þessi rannsókn hefur ekki öll svörin sem þörf er á þegar kemur að 
endurskoðun íslenskrar matvælastefnu en gerir tilraun til að fylla upp í gat innan þekkingar 
á greininni. Enn er þarft að rannsaka víðtækar stöðu bænda innan garðyrkjunnar, ekki bara 
nýliða heldur allra, með það að markmiði að fá sem víðtækasta vitneskju um hver næstu 
skref íslensks landbúnaðar ættu að vera.  
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9 Lokaorð 
 
Ljóst er að matvælakerfi heimsins þarfnast algjörrar uppstokkunar ef mannkynið ætlar sér 
að ná tökum á loftslagsbreytingum, hnignun lífbreytileika og tryggja fæðuöryggi á 
heimsvísu. Staðan er margslungin og þörf er á þverfaglegri hugsun þegar svo gríðarstórt 
mál er kljáð. Mismunandi þættir tala saman jafnvel þó í fyrstu virðist þeir ekki tengjast. 
Umhverfisáhrif matvæla sem Íslendingar neyta eru ekki bundin við Ísland enda 
lofthjúpurinn og sjórinn sameiginlegt umhverfi allra jarðarbúa. Þrátt fyrir smæð landsins er 
ekki hægt að neita því að þjóð okkar er að mörgu leyti sýnileg og höfum við m.a. vakið 
athygli fyrir gott gengi í jafnréttismálum miðað við önnur lönd. Það sem við gerum skiptir 
ekki bara máli hérlendis heldur hefur það möguleika á að smita út frá sér, stækka, vaxa og 
dafna. Enginn er eyland og enginn skyldi líta á sig sem slíkt. Ekki einu sinni eylandið 
Ísland.  
 
Þessi rannsókn sýnir fram á að staða nýliða í grænmetisrækt er ekki nægilega góð og 
útlistar einnig hvers vegna við megum ekki hunsa þá staðreynd. Það er aðkallandi að 
greinin fái mun meiri stuðning á breiðum grunni; í formi fjármögnunar, 
reglugerðarbreytinga, ívilnana á sviði skatta og tollheimtu, fræðslu til almennings og stefnu 
sem virkilega tekur af skarið. Þannig aukum við eftirspurn og framleiðslu á matvælum sem 
þjóna okkur Íslendingum og restinni af heiminum sem best, til framtíðar. Það þarf að bæta 
kerfið, efla fræðslu, snúa hefðum á hvolf og það sem kannski mikilvægast er – þora! Þora 
að taka ákvarðanir sem hentar ekki endilega öllum, en framkvæma þær á þann hátt sem á 
endanum hagnast okkur öllum. Þora að skrifa ekki bara matvælastefnur heldur setja líka 
fram áþreifanleg og mælanleg markmið og skref; tímalínu um hvenær þeim skal vera lokið 
og hvernig nákvæmlega þau skulu framkvæmd. Ef enginn þorir þá eigum við ekki séns. 
Bændur sem rækta búfé eru því miður komin í þá leiðinlegu stöðu að afurðin þeirra þjónar 
okkur ekki eins vel og hún gerði áður fyrr. Þau eru á leiðinni að verða VHS framleiðendur í 
heimi Netflix. Þeim þarf líka að hjálpa. Aðstoða þau við að breyta yfir í framleiðslu sem er 
í raun sjálfbær, og tryggja að sumir þeirra geti ræktað sína fyrri afurð á þann veg að hún 
þjóni okkur áfram. Þó er ljóst að við þurfum að minnka neyslu og framleiðslu dýraafurða. 
Hjá því verður ekki komist.  
 
Núna er ekki tíminn til að vera meðvirkur með hefðum og hagsmunahópum. Spurningin er 
bara: Ætlum við að vera fyrirmynd á heimsvísu og leiðandi í framúrstefnulegri 
matvælastefnu eða ætlum við að reka lestina? Ætlum við að breyta í tæka tíð? Eða ætlum 
við að breyta þegar það er orðið of seint? 
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Viðauki A 

Spurningar  

Upphaf og starfsemi 
1.  Bakgrunnsupplýsingar og hvati að ræktun 

Hvers vegna ákvaðst þú að fara út í grænmetisrækt? 
2.  Hvað og hvar ræktað? Hvernig selt? 

Hvaða afurðir ræktar fyrirtækið? 
Hvers vegna voru þessar afurðir valdar til ræktunar? 
Hafa aðrar afurðir verið ræktaðar hjá fyrirtækinu? 
-   Ef já – hverjar? 
-   Hvers vegna eru þær ekki ræktaðar lengur?  
 

3.  Reynsla af rekstri 
Hver er þín reynsla/upplifun af því að hefja rekstur í grænmetisrækt á ísl. markaði? 
Hefur þú mætt hindrunum í rekstri? 
-   Ef já - hverjar eru helstu hindranirnar sem þú hefur rekist á? 
-   Hver var úrlausnin? 
Upplifðir þú fjárhagslegar hindranir við upphaf reksturs? 
-   Ef svo er - Hvernig mætti bæta úr þessum hindrunum? 
Hver telurðu að sé almennt helsta hindrunin fyrir nýliða í grænmetisrækt? – Tillögur 
að bótum? 
Hver er reynsla þín af viðskiptum við söluaðila? Hvað mætti bæta? 
Hvernig meturðu samkeppnishæfni þinna afurða við erlendar? 

  
4. Kerfislegar aðstæður – sýn á opinbert stuðningskerfi 

Hvernig finnst þér núverandi stuðningskerfi koma til móts við nýliða í 
grænmetisrækt? 

-    Hvað er vel gert? 
-    Hvað má betur fara?  
Hvernig meturðu stöðu grænmetisbænda til að hafa áhrif á opinbert stuðningskerfi 
sem varðar nýliða í grænmetisrækt Íslandi? 
-   Hvað er vel gert? 
-   Hvað má betur fara? 
 

5.  Hagsmunasamtök bænda - staða grænmetisbænda 
Hvernig meturðu aðgengi þitt að stuðningi frá hagsmunasamtökum bænda í þinni 
heimabyggð? 
-   Einhverjar hindranir þar? 
Hvernig meturðu stöðu grænmetisframleiðenda innan hagsmunasamtaka í íslenskum 
landbúnaði? 
-   Hvernig væri hægt að auka vægi/bæta stöðuna þeirra? 
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Hvernig metur þú aðgengi að Sölufélagi grænmetisbænda fyrir nýliða og nýjar 
tegundir? 
-   Hvað er vel gert? 
-    Hvað má betur fara? 

  
6.  Sýn á umhverfismál: Eigin ræktun og neytendur 
Hver er þín sýn á umhverfisvernd og hlutverk framleiðenda matvæla þegar kemur að 
umhverfismálum? 
Hvað (ef eitthvað) gerir þú í rekstrinum til að framleiða umhverfisvænni / sjálfbærari 
vöru en ella? 
Telurðu að hinn almenni neytandi sé meðvitaður um mismunandi vistspor matvæla 
og reyni að haga kaupum eftir því? 
-   Ef ekki - hvernig mætti breyta því? 

  
7. Viðhorf til opinberra aðgerða í átt að umhverfisvænni framleiðslu 
matvæla/grænmetis 

Hvernig finnst þér stjórnvöld standa sig í að hvetja til framleiðslu á matvælum sem 
teljast sjálfbær fyrir umhverfið og góð fyrir heilsu íbúa? 
-   Hvað er vel gert? 
-    Hvað má betur fara? 

 
8.  Framtíðarhorfur 

Hvernig sérðu fyrir þér framtíðina á sviði grænmetisræktar á Íslandi? 
Hver telurðu vera brýnustu úrlausnarefnin?  
Hverjar telurðu framtíðarhorfur vera fyrir þitt fyrirtæki? 

 
 
 


