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Summary 
 

The Dairy industry in Iceland is facing new times.  All 
indicators point towards less import protection and less government 
support. 
 

The reaction to this could be a better economy in the industry.  
The biggest factor is to increase production per cow.  A comparison 
between the Danish race, SDM and the old Icelandic race shows that 
the economy differs a lot, in favour of the SDM race. 
 

Cost of concentrates is a lot higher in Iceland than in Denmark.  
Cutting import tariffs could lower this cost substantially. 
 

Cost of hay production on Icelandic farms is high due to high 
fixed costs, i.e. machine and work.  Impact on increased cooperation 
between farmers should be investigated, but bigger farms, will also 
cause lower fixed costs. 
 
High quota cost causes also a huge burden on farmer’s income.   
 

It is very likely that using a more productive cow race and 
lowering feeding costs, could make it possible to produce dairy 
products in Iceland without government support in the form of 
subsidies. 
 

To produce milk in Iceland in a modern way, using the best up 
to date technology, foreign markets need to be found for expensive 
products.  Otherwise, farmers life will be hard, trying to live in the free 
world, fighting against the bargaining power of buyer’s and competing 
against the import of the most expensive dairy products. 
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Útdráttur 
 

Mjólkurframleiðsla á Íslandi stendur á tímamótum.  Allt stefnir 
í minnkandi innflutningsvernd og minnkandi stuðning ríkisins. 
 

Til að bregðast við þessu er mögulegt að auka hagkvæmni í 
búgreininni.  Stærsti þátturinn í því er að auka framleiðslugetuna á 
hverja kú.  Samanburður á danska kúakyninu SDM og því íslenska 
sýnir ljóslega að mikill munur er á arðsemi þeirra, SDM í hag. 
 

Fóðurkostnaður er mun meiri en í Danmörku.  Hægt er að 
minnka verulega þennan mun með því að fella niður toll á innfluttar 
kjarnfóðurblöndur. 
 

Kostnaður við öflun gróffóðurs á íslenskum búum er mikill og 
felst að stórum hluta í háum föstum kostnaði, þ.e. véla- og 
vinnukostnaði.  Brýnt er að rannsaka möguleika bænda á aukinni 
samvinnu, en stærri bú valda einnig lækkun á föstum kostnaði. 
 

Tilfærsla á framleiðslurétti milli bænda vegur gríðarlega þungt í 
afkomu þeirra. 
 

Líkur eru á að með afkastameira kúakyni og lækkun 
fóðurkostnaðar sé hægt að framleiða mjólk án framleiðslustyrkja. 
 

Til að hægt sé að stunda framsækna mjólkurframleiðslu á 
Íslandi þarf að leita markaða erlendis fyrir dýrar afurðir og þróa 
greinina yfir í að vera sjálfbær og án ríkisstuðnings.  Án þess verður 
erfitt að keppa við innflutning á þeim mjólkurvörum sem mest gefa af 
sér og að berjast við innkaupavald hinna fáu söluaðila 
(stórmarkaðskeðja). 
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