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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna hvaða áhrif innganga Svíþjóðar í 

Evrópusambandið hefur haft á landbúnaðinn þar í landi. Farið verður yfir kenningar sem lýsa 

Evrópusamrunanum. Annars vegar út frá milliríkjahyggju þar sem samruninn á að fela í sér 

milliríkjasamtarf þar sem aðildarríkin hafi mikla stjórn yfir einstaka málflokkum og hins 

vegar ný-virknihyggju sem felur í sér að vald aðildarríkjanna færist yfir til yfirþjóðlegra 

stofnanna Evrópusambandsins. Einnig verður farið yfir frjálslynda milliríkjahyggju sem 

tvinnar fyrrnefndar kenningar saman. Landbúnaðarstefna Evrópusambandsins má að miklu 

leyti setja í flokk með Nývirknihyggju þar sem aðildarríkin hafa ekki mikla stjórn ein og sér 

um hvernig stefnan er uppbyggð. Þegar Svíþjóð gekk í Evrópusambandið þá misstu stjórnvöld 

það einskorðaða vald sem þau höfðu í landbúnaðarmálum, það er valdið fluttist til 

yfirþjóðlegra stofnanna innan Evrópusambandsins. En sú staðreynd að Svíþjóð hefur fengið 

undanþágur frá sameiginlegri landbúnaðar stefnu Evrópusambandsins sýnir að frjálslynd 

milliríkjahyggja á einnig við. Markmið þessarar ritgerðar er því að skoða hvernig þessi 

breyting hefur haft áhrif á landbúnaðinn í Svíþjóð. Var hún góð eða slæm með tilliti til 

breytinga í framleiðslu, verði til framleiðenda, neytenda og almennrar hagræðingar innan 

greinarinnar. Landbúnaður Noregs var stuttlega skoðaður þar sem hann getur veitt ágætan 

samanburð, þar sem Noregur er ekki aðili að Evrópusambandinu. Landbúnaður í Noregi er 

mjög ríkisstyrktur eins og landbúnaður Svíþjóðar var fyrir inngöngu. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar er þær að framleiðsla og hagræðing innan greinarinnar hefur aukist. Einnig að 

tekjur til framleiðenda hafa aukist og verð til neytenda hefur einnig lækkað.  
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Inngangur 

Landbúnaður innan Evrópusambandsins  og landbúnaðarstefna þess hefur mikið verið í 

umræðunni á Íslandi  að undanförnu þar sem Ísland hefur sótt um aðilildarviðræður um 

inngöngu í bandalagið.   Andstæðingar og fylgjendur aðildar hafa látið skoðanir sínar í ljós á 

ýmsum vettfangi. Það sem andstæðingar aðildar nefna oft er sú staðreynd að landbúnaður á 

Íslandi er mjög ríkisstyrktur og við inngöngu þyrftu stjórnvöld að láta af meirihluta þessara 

styrkja. Þessa staðreynd nota margir til þess að færa rök fyrir því að íslenskur landbúnaður 

muni hljóta mikinn skaða af aðild og afkoma hans mundi versna umtalsvert. Hinsvegar nefna 

fylgjendur aðildar   að við inngöngu muni landbúnaði hér á landi opnast margir möguleikar 

þar sem hann fengi þá aðild að innri markaði ESB og úthlutun á hinum ýmsu styrkjum sem 

sameiginlega landbúnaðarstefna ESB veitir. Þá er ótalið sá ávinningur sem neytendur mundu 

njóta með aukinni samkeppni framleiðenda landbúnaðarvara í formi lægra verðs. En 

viðfangsefni þessarar ritgerðar er ekki að kanna möguleg áhrif á íslenskan landbúnað ef Ísland 

gengi í ESB heldur er ætlunin að varpa ljósi á hvað hefur breyst í landbúnaðarmálum 

Svíþjóðar eftir inngöngu. Landbúnaður í Svíþjóð var mikið styrktur af ríkinu fyrir inngöngu 

þó að stjórnvöld hafi verið byrjuð að draga úr þeim styrkjum um það bil 5 árum fyrir 

inngöngu. Þá er fróðlegt að sjá hverjar afleiðingar innganga Svíþjóðar í ESB hefur haft á 

landbúnaðinn þar í landi. Í þessari ritgerð verður farið yfir þær kenningar sem mótað hafa 

Evrópusamrunann og hvernig þær hafa birst  í landbúnaðarstefnu ESB. Þá verður farið yfir 

hvernig landbúnaðurinn í Svíþjóð hefur breyst við inngöngu og verður horft til vinnuafls, 

fjölda býla, framleiðslumagns, framleiðsluverðs og styrkja til landbúnaðar. Þar sem 

nágrannalandið Noregur er ekki meðlimur í ESB þá verður stuttlega gert grein fyrir stöðu 

landbúnaðar þar í landi. Norska ríkið styrkir sinn landbúnað töluvert og því er fróðlegt að sjá 

hvernig hann er miðað við sænskan landbúnað sem hefur aðlagað sig að sameiginlegri 

landbúnaðarstefnu ESB. Ætlunin er að eftir vinnslu þessarar ritgerðar verði hægt að gera sér 

betur grein fyrir  hvort að innganga Svíþjóðar í ESB hefur haft góð eða slæm áhrif á 

landbúnaðinn þar í landi.  
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Kenningar um Evrópusamruna 

Við undirritun Rómarsáttmálans 1957 má segja að Evrópusamruninn hafi hafist fyrir alvöru 

þar sem fyrstu sex aðildarríkin færðu yfirþjóðlegum stofnunum þess nokkurn hluta af valdi 

sínu. Norðurlöndin voru ekki þátttakendur í þessu samstarfi og voru lengi vel þau ríki sem 

höfðu hvað mestar efasemdir um það yfirþjóðlega samstarf sem átti sér stað innan ESB. Þó að 

Norðurlöndin hafi í gegnum árin haft viðamikið samstarf þá voru þau ekki tilbúin til að ganga 

eins langt og aðildarríki ESB, þar sem umfangsmikið yfirþjóðlegt samstarf var innan 

stofnanna ESB. Nokkru seinna eða árið 1960 var myndað bandalag sem átti að vera 

nokkurskonar mótvægi við ESB og voru þá stofnuð fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) þar 

sem Svíþjóð, Noregur og Danmörk ásamt öðrum löndum voru í fararbroddi. Tilgangur 

sambandsins átti fyrst og fremst að vera sá að koma á fríverslun með iðnaðarvörur innan 

sambandsins. Þar með var búið að koma á tveimur stofnunum innan Evrópu sem þó voru  

ólíkar að gerð. Þessar tvær stofnanir endurspegla þau átök sem ávallt hafa fylgt 

Evrópusamrunanum þar sem ESB byggir á yfirþjóðlegu valdi sem tekur bindandi ákvarðarnir 

fyrir aðildarríki sín, en EFTA byggir meira á hefðbundnu milliríkjasamstarfi en ekki á 

yfirþjóðlegu valdi. Þessi átök hafa leitt af sér fylgismenn sem aðhyllast mismunandi 

kenningum, svokölluðum samrunakenningum, ný-virknihyggju, milliríkjahyggju og loks 

frjálslynd milliríkjahyggja og verða þær ræddar hér að neðan. (Eiríkur, 2007) 

 

Ný-virknihyggja 

Ný-virknihyggja er sprottinn af virknihyggju sem í stuttu máli felur í sér að yfirþjóðleg 

samrunaþróun er ekki markmiðið í sjálfu sér heldur gott verkfæri til að takast á við ákveðinn 

mál sem væru betur sett innan yfirþjóðlegra stofnanna heldur en í einstaka ríkjum eða jafnvel 

sveitarfélögum. (Eiríkur, 2003) Nývirknihyggja er talin mjög mikilvæg til þess að útskýra 

samrunann í Vestur-Evrópu. Hérna er lögð áhersla á samruna efnahagslegra og pólitískra þátta 

sem er nefnd innan ný-virknihyggju „spill over“ eða víxlverkun. Sú þróun á sér þannig stað að 

ríki koma sér saman um að hefja samstarf á einhverju ákveðnu sviði og stefna þá að tilteknu 

markmiði. Eftir að samstarf er  hafið getur ýmislegt valdið því að nauðsynlegt sé að auka 

samstarfið enn frekar og þannig þróast það og eykst. Víxlverkun gerist frekar fyrirvaralaust og 

er gott dæmi um það hvernig innleiðing evru varð að veruleika. Í upphafi Evrópusamrunans 

þegar kol og stálbandalagið var stofnað greiddi það leið fyrir tollabandalag sem síðan leiddi af 

sér sameiginlegan innri markað. Með tilkomu sameiginlegs innri markaðar þá jókst þörfin 
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fyrir meira samstarf á sviði peningamála og gjaldeyrissamstarf hófst. Þar með var kominn 

grunnur fyrir frekari aðgerðum til að sameina efnahag aðildarríkjanna. Þetta leiddi svo til þess 

að sameiginlegur gjaldmiðill varð að veruleika. Þetta er gott dæmi um hvernig sameiginleg 

aðgerð á afmörkuðu sviði eins og kol og stálbandalagið var getur í mörgum litlum skrefum 

valdið því að samstarf á breiðari grundvelli verður að veruleika. (Andreatta, 2005) 

Yfirþjóðlegar stofnanir eru mikilvægar í kenningum ný-virknihyggju manna. Þar sem því var 

haldið fram að efnahagslegur samruni muni auka milliríkjaviðskipti verulega, væri þörf á 

yfirþjóðlegum stofnunum sem gætu leyst þau ýmsu vandamál sem milliríkjaviðskipti leiða 

óhjákvæmilega af sér. Ýmsir hagsmunaaðilar innan ríkis svo sem samtök atvinnulífsins og 

stjórnmálaflokkar þrýsta einnig oft á aukin samruna. Eins og fyrr segir þá hafa yfirþjóðlegar 

stofnanir mikil áhrif á kenningar ný-virknihyggju en það eru þó hagsmunaðilar sem hafa mikil 

áhrif á víxlverkunarferlið. Takmark ný-virknihyggju er að þær kröfur sem þegnar ríkis gera til 

stjórnvalda færist til yfirþjóðlegra stofnanna og þar með myndist nýtt stjórnskipulag. 

(Eilstrup-Sangiovanni, 2006) 

 

Milliríkjahyggja 

Milliríkjahyggja felur í sér að ríki meti fullveldi sitt mikið og vilji þar með ekki afsala því til 

yfirþjóðlegra stofnana eins og tíðkast innan ESB. Þeir sem aðhyllast milliríkjahyggju 

viðurkenna þó að stundum velji stjórnvöld þá leið að deila ákvörðunartökuvaldi sínu með 

öðrum þjóðum til þess að auðvelda og auka skilvirkni alþjóðlegra samninga. Ríkin eiga það 

þó til að framselja hluta af  þessu valdi sínu til yfirþjóðlegra fulltrúa en það er einungis gert 

með þeim takmörkunum að strangt eftirlit sé haft með því. Þeir sem aðhyllast milliríkjahyggju 

líta þar með á Evrópusamrunann sem nokkurskonar samkomulag þar sem þörfinni fyrir 

alþjóðlegu samstarfi er mætt en á sama tíma er fast haldið í mikilvægi þess að fullveldi og 

sjálfstæði ríkjanna sé tryggt. (Eilstrup-Sangiovanni, 2006) 
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Frjálslynd milliríkjahyggja 

Upp úr þessum tveimur kenningum um Evrópusamrunan hefur Andrew Moravcsik sett fram 

kenningu sem kallast frjálslynd milliríkjahyggja en þar skiptir hann ákvörðunarferlinu innan 

ESB í tvö stig. Á fyrra stiginu verður til þörf meðal innlendra hagsmunaðila um aukna 

yfirþjóðlega samþættingu til að greiða fyrir auknum alþjóðlegum viðskiptum. Má þar nefna 

afnám tolla og sameiginlegs innri markaðar. Seinna stigið lýsir því hvernig stjórnvöld reyna 

að koma til móts við þarfir hagsmunaaðila innanlands á sama tíma og haldið er í fullveldi 

ríkisins. (Eiríkur, 2003) Þessa kenningu má að vissu leyti nota til að skýra hvernig 

landbúnaðarmálum er háttað innan ESB. Svíþjóð hefur fært ákvörðunarvald sitt í 

landbúnaðarmálum til ESB til að koma til móts við þá framleiðendur sem vilja aðgang að 

innri markaði ESB og neytendur sem þá hagnast við lægra vöruverð. Aftur á móti hefur 

sænskum yfirvöldum tekist að fá undanþágur gegn sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB, til 

að koma til móts við bændur og aðra hagsmunaaðila sem þurfa á auknum stuðningi á 

harðbýlum eða minna frjósömum svæðum.  

 

Milliríkjasamstarf eða yfirþjóðlegt vald 

Hér að ofan hefur verið farið yfir þrjár helstu kenningar um Evrópusamrunan. Á öðrum 

endanum eru þeir sem vilja að þróunin sé í þá átt að ákvarðanavald ríkja færist í auknu mæli 

til yfirþjóðlegra stofnanna. Á hinum endanum eru svo þeir sem vilja halda fast í fullveldi 

ríkjanna og að Evrópusamstarfið eigi að miðast meira að milliríkjasamstarfi þar sem megin 

ákvarðanatakan skuli hvíla hjá einstökum ríkjum. Þeir sem aðhyllast milliríkjasamstarfi vilja 

takmarka völd Evrópuþingsins og Framkvæmdastjórnarinnar og auka vald Ráðherraráðsins. 

Þeir telja að lýðræðislegt umboð eigi að koma frá ríkisstjórnum aðildarríkjanna. Hinsvegar eru 

það  þeir sem vilja sjá evrópusamstarfið þróast meira í átt að yfirþjóðlegu valdi, og vilja þeir 

takmarka vald Ráðherraráðsins og breyta stjórnskipulagi ESB á þann veg að 

meirihlutaákvarðanir verða látnar standa. Einnig vilja þeir takmarka neitunarvald þjóða ,og að 

löggjafarvaldið verði aukið innan ESB og að umboðið verði sótt beint til kjósenda í 

aðildarríkjunum. Það má segja að ESB  sé í dag nokkurskonar málamiðlun milli þessara 

tveggja sjónarmiða. 

Þá er athyglisvert að skoða hvernig landbúnaðarmálum er háttað innan ESB þar sem sá 

málaflokkur sker sig töluvert úr frá öðrum samstarfsverkefnum sambandsins. Umsjón með 
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landbúnaðarmálum er nær eingöngu í höndum ESB og því má segja að það sé búið að færa 

landbúnaðinn undir yfirþjóðlega stofnun þar sem aðildarríkin fá litlu um það ráðið ein og sér 

hvernig stefnan er mótuð. (Eiríkur, 2003) 

Svíþjóð hafði fyrir inngöngu í ESB einskorðað vald til þess að haga sínum landbúnaðarmálum 

eins og þeim hugnaðist best og þurftu því einungis að horfa til alþjóðlegra samninga, til að 

mynda milla aðildarríkja GATT þegar ákvarðanir voru teknar í landbúnaðarmálum. Einnig 

var Svíþjóð ásamt öðrum Norðurlandaþjóðum ekki fylgjendur þeirri stefnu að flytja skyldi 

vald aðildarríkja ESB til yfirþjóðlegra stofnanna. Þá er fróðlegt að skoða hvaða áhrif það 

hafði í Svíðþjóð að sú breyting var gerð að ákvarðanataka í landbúnaðarmálum var færð frá 

sænskum stjórnvöldum til yfirþjóðlegra stofnanna sem sameiginlega landbúnaðarstefna ESB 

byggir á.  

 

Landbúnaður innan ESB 

Sameiginleg landbúnaðarstefna var einn af fyrstu málaflokkunum sem tekin voru fyrir við 

stofnun Evrópubandalagsins.. Upphaf stefnunnar var mótað með sáttmálanum um 

Efnahagsbandalag Evrópu 1957 og var hún að fullu tekin í gildi 1962. Helsta markmið hennar 

var að tryggja afkomu bænda, nægt framboð á matvörum og stöðugt verðlag. Eftir mikið 

umbrotatímabil innan Evrópu áratugina á undan var lögð rík áhersla á að fæðuöryggi væri 

tryggt innan álfunnar og átti sameiginleg landbúnaðarstefna að tryggja það (Fastanefnd 

framkvæmdastjórnar, 2009) Til að endurspegla hve mikla  áherslu ESB leggur   á þennan 

málaflokk þá renna tæplega 50% af útgjöldum sambandsins til landbúnaðar 

(Utanríkisráðuneytið, 2003). Það hefur tekið mikinn tíma og kostað umtalsvert fjármagn að ná 

fram þessum markmiðum. Það eru þrjú atriði sem grundvalla CAP (e. common agricultural 

policy),  það eru sameiginlegur ytri tollur, sameiginleg fjármögnun og sameiginlegur innri 

markaður. Sameiginlegur innri markaður á að tryggja það að lönd geti flutt landbúnaðarvörur 

óhindrað á milli aðildarríkja ESB án þess að lagður sé á þær tollur eða önnur gjöld. Innri 

markaður ESB með landbúnaðarvörur er þó ekki alveg frjáls þar sem ESB tryggir 

lágmarksverð á ákveðnum landbúnaðarvörum. Landbúnaðarstefna ESB er fjármögnuð 

sameiginlega, óháð því hvaða löndin fá mikið til baka í formi landbúnaðarstyrkja. Til dæmis 

greiðir Svíþjóð meira til ESB en þeir fá til baka. Þess vegna hafa Svíar ásamt öðrum 

nettógreiðendum þ.e.a.s þeir sem greiða meira en þeir fá til baka eins og Bretland og 
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Þýskaland talað fyrir því að draga eigi úr útgjöldum til landbúnaðar innan ESB. (Fastanefnd 

framkvæmdastjórnar, 2009) 

Landbúnaður er frábrugðin öðrum greinum efnahagsins í flestum vestrænum iðnvæddum 

ríkjum og því eru stjórnvöld almennt sammála um að hann eigi að njóta sérstakrar meðferðar í 

formi aukins stuðnings og verndar. Ýmsar ástæður eru fyrir þessu til að mynda þá yrði verð á 

landbúnaðarvörum mjög óstöðugt ef að ekki væri fyrir aðgerðir þar sem stjórnvöld grípa inní 

hinn frjálsa markað. Ástæða fyrir þessu er að landbúnaðarframleiðsla er oft mjög háð 

veðurskilyrðum og geta þau verið mjög breytileg og ófyrirsjánleg . Óvæntir þurkar eða miklir 

kuldar geta haft verulega áhrif á framleiðslumagn og gæði sem síðan getur haft áhrif á 

framboð og verð. Það er því mjög mikilvægt að halda stöðuleika í verðlagi á 

landbúnaðarvörum því ef verð hækkar þá hefur það bein og fljót áhrif á verðbólgu í landinu 

þar sem 20% af útgjöldum íbúa ESB fer í matarinnkaup. Ef hins vegar verð lækkar of mikið 

þá getur það haft mjög slæm áhrif á afkomu bænda og búskapur gæti lagst af á þeim svæðum 

þar sem aðstæður til landbúnaðar eru  erfiðar fyrir. Þrátt fyrir þá skoðun að landbúnaður eigi 

að njóta sérmeðferðar þá hefur sú skoðun ekki notið eins mikils stuðnings þeirra sem nú taka 

ákvarðanir innan sambandsins og áður fyrr. 

Það ber þó að nefna að landbúnaðarstefna ESB er oft ekki eins sameiginleg og af er látið. Hún 

setur ákveðin ramma utan um landbúnað sem er svo oft breytilegur þar sem aðstæður til 

landbúnaðar eru mjög svo mismunandi innan sambandsins. Við stækkun sambandsins mun 

þessi mikla fjölbreytni aðeins aukast. (Nugent, 2006)  

Framleiðslumagn á landbúnaðarvörum innan ESB hefur aukist mikið meðal annars vegna 

tækniframfara og hagræðingar innan greinarinnar. Erfitt er að meta hvort að það sé vegna 

landbúnaðarstefnu ESB eða hinnar almennu tækniþróunar og aukins mannfjölda. Frá því að 

landbúnaðarstefnan tók gildi 1962 þá hefur vinnuafl sem starfar í landbúnaði í þeim 12 

upprunalegum ríkjum sambandsins dregist saman um 60%. Á sama tíma hefur framleiðslan 

aukist um 1,3% árlega. Einnig hafa tekjur landbúnaðarins aukist mikið og skipting tekna milli 

bænda sem starfa á norðlægum eða suðrænum slóðum álfunnar hafur einnig breyst mikið.  

Það má segja að stöðuleiki hafi náðst í framleiðslu landbúnaðarvara þar sem ekki hefur orðið 

vart við umfangsmikinn fæðuskort innan ríkja ESB og sveiflur í verði á landbúnaðarvörum 

hafa ekki verið miklar. Af þeim vörum sem hægt er að framleiða í álfunni með tilliti til 

veðurfars þá eru ríki ESB að mestu sjálfbær með þær vörur. Árið 1958 framleiddu stofnríkin 

sex Belgía, Frakkland, Holland, Ítalía, Lúxemborg og Vestur-Þýskaland 85% af þeim 

http://is.wikipedia.org/wiki/Belg%C3%ADa
http://is.wikipedia.org/wiki/Frakkland
http://is.wikipedia.org/wiki/Holland
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dtal%C3%ADa
http://is.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAxemborg
http://is.wikipedia.org/wiki/Vestur-%C3%9E%C3%BDskaland


12 

 

matvörum sem þau þurftu fyrir íbúa sína. En við byrjun tíunda áratugarins þegar fjöldi ríkja 

var komin í 12 talsins þá framleiddu þau 120% af þeim matvörum sem þau þurftu á að halda. 

Við endurskoðun á landbúnaðarstefnunni hefur verið reynt að koma í veg fyrir offramleiðslu 

og  með sameiginlegum ytri tollum hefur ódýrari matvörum verið haldið frá neytendum ESB. 

Það má því segja að þessu leiti vinni  stefnan gegn sjálfri sér,  þar sem eitt af markmiðum 

hennar er að skila góðu verði til neytenda. Þeir aðilar sem hafa hagnast hvað mest á 

landbúnaðarstefnunni eru stórir framleiðendur innan landbúnaðarins sem að neytendur  ESB 

hafa þurft að borga fyrir. (Nugent, 2006)  

 

Umbætur 

Í gegnum árin hafa verið gerðar  ýmsar breytingar á landbúnaðarstefnu ESB og hafa aðilar alls 

ekki alltaf verið sammála um þær. Árið 1969 lagði Sicco Mansholt sem var þá 

framkvæmdastjóri landbúnaðarmála fram áætlun sem fól í sér að framleiðsla á 

landbúnaðarvörum innan ESB mundi minnka og auka ætti hagræðingu. Þrýstingur á 

endurbætur varð á næstu árum nokkuð mikill, þar sem stefnan hafði neikvæð áhrif á 

alþjóðaviðskipti með landbúnaðarvörur og þar sem áherslur á aðra hluti en bara framleiðslu 

fór að skipta meira máli til að mynda stuðningur við umhverfið, byggðarþróun og 

matvælaöryggi. Ráðamenn fóru því margir hverjir að huga að endurbótum þar sem við seinni 

hluta sjöunda áratugarins fóru 60% af útgjöldum ESB til landbúnaðarmála.  En ríki eins og 

Frakkland sem framleiðir 22,5% af landbúnaðarafurðum ESB hafa oft staðið í vegi fyrir 

breytingum á stefnunni þar sem þeir hafa mestu efnahagslegu hagsmuna að gæta. (Nugent, 

2006)  

 

Agenda 2000 

Árið 1999 var haldin fundur í Berlín meðal ráðamanna innan ESB þar sem lögð var fram 

áætlun um endurbætur á landbúnaðarstefnu ESB. Sú áætlun var nefnd Agenda 2000 og  

markmið hennar var hvernig haga skyldi landbúnaðarmálum innan sambandsins fram til 

ársins 2006. Þar var CAP stefnunni skipt upp í tvær stoðir, stoð 1 og stoð 2. Stoð 1 inniheldur 

aðgerðir sem notaðar eru til markaðsaðgerða og beingreiðslur til bænda. Stoð 2 er nokkurs 

konar stoð við byggðastefnu innan sambandsins sem  inniheldur aðgerðir sem eiga að styðja 

við strjálbýlar byggðir, umhverfisvernd og dýravernd. (Gray) Einnig fengu Svíar og Finnar þá 
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viðurkenndan sérstakan stuðning við votheysframleiðslu en slíkur stuðningur hafði ekki verið 

viðurkenndur undir formerkjum landbúnaðarstefnu ESB (Utanríkisráðuneytið, 2003) 

 

Endurbætur 2003 

Eins og áður hefur verið greint frá hefur landbúnaðarstefna ESB  tekið nokkrum breytingum í 

gegnum árin en þær veigamestu voru gerðar árið 2003. Þá var horfið frá framleiðslustyrkjum 

til landbúnaðarafurða og þess í stað farið að styrkja einstök bændabýli. Þá var auknu 

fjármagni úthlutað til að styðja við umhverfisvernd, nýsköpun á landsbyggðinni og 

byggðarþróunar. Með þessari breytingu átti að koma til móts við þarfir neytenda og 

skattgreiðenda þannig að nú gætu bændur framleitt það sem markaðurinn óskar eftir. Þessi 

breyting er liður í því að auka samkeppnishæfni landbúnaðar í Evrópu. Ef ríki innan ESB vilja 

halda áfram að veita framleiðslustyrki eða niðurgreiða landbúnaðarvörur þá þurfa þau að gera 

það með samþykki framkvæmdastjórnar ESB og þá eru þau háð takmörkunum um að þær 

aðgerðir séu ekki samkeppnishamlandi og vinni ekki gegn sáttmálanum um innri markað ESB 

(Einarsson) Stækkun ESB úr 15 í 25 ríki var einnig höfð að leiðarljósi þegar þessar breytingar 

voru gerðar. Mörg nýju aðildarlandanna höfðu mikla hagsmuni að gæta þegar horft er til 

landbúnaðar og var sá þáttur oft veigamestur í aðildarviðræðum ríkjanna við ESB. Það sem 

ESB vildi ná fram með þeim breytingum á landbúnaðarstefnu sinni var að nýju aðildarríkin   

gætu aðlagað sig að stefnunni frekar en að viðhalda því ástandi sem fyrir var. Til þess að ná 

fram þessum markmiðum var ákveðið að nýju aðildarríkin yrðu ekki fullgildir aðilar að 

beingreiðslukerfi CAP strax við inngöngu, heldur að það myndi gerast í áföngum til ársins 

2013. Einnig var ákveðið að hlutfallslega meira fjármagn myndi renna til byggðarþróunar í 

nýju aðildarríkjunum. (Fastanefnd framkvæmdastjórnar, 2009) 
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Landbúnaður í Noregi yfirlit og staða 

Ræktunarland í Noregi er 2.3 miljónir hektara eða um 3% af heildarlandsvæði Noregs en þá er 

Svalbarði og Jan Mayen ekki talin með. Ræktun á hveiti hefur dregist verulega saman 

undanfarna áratugi á meðan að ræktun á rúg, höfrum og byggi hefur meira en tvöfaldast. En 

þessar korntegundir eru að meirihluta notaðar sem fóðurbætir fyrir búfénað. Aðstæður í 

Noregi til landbúnaðar eru nokkuð erfiðar þar sem bændur þurfa að glíma við erfitt landslag 

og mikla úrkomu. Þá notar norskur landbúnaður töluvert magn af áburði þar sem mikil 

úrkoma skolar oft mikilvægum næringarefnum úr jarðveginum (Encyclopedia) 

Eins og á við um  flest iðnvædd ríki þá er framleiðsla á  landbúnaðarvörum  ekki stór þáttur í 

landsframleiðslu (GDP) Noregs eða rétt undir 1% sem er litlu meira en í Svíþjóð og 

heildarvinnuafl sem starfar við landbúnað er um 3% miðað við 2% í Svíþjóð. Landbúnaður í 

Noregi nær að halda uppi sjálfbærni í mörgum greinum til dæmis í mjólk, eggja og 

kjötframleiðslu.  Þrátt fyrir þetta er nokkuð af mjólk flutt út með 12% tapi. Þar sem 

landbúnaðurinn í Noregi er ekki samkeppnisfær við landbúnað í öðrum löndum á mörgum 

sviðum þá  treystir hann  mjög á styrki frá ríkisvaldinu og tolla sem settir eru til að verja 

landbúnaðinn fyrir innflutningi frá öðrum löndum. Mikil kostnaður fylgir landbúnaði í Noregi 

þar sem hagræðing er ekki mikil innan greinarinnar þar sem mikil meirihluti býla eru lítil og 

dreifð um landið. Innflutningstollar eru á bilinu 170-430%  og var heildar stuðningur við 

landbúnað í Noregi árið 2004 um 21 miljarðar norskra króna eða 1,2% af landsframleiðslunni 

(GDP). (Gaasland, 2009) 

Noregur hefur í gegnum tíðina og hefur enn haft mjög umfangsmikið styrkjakerfi í kringum 

landbúnaðinn þar sem útflutningur er ekki mikill og innflutningur á landbúnaðarvörum sem 

eiga að veita innlendum vörum samkeppni eru af skornum skammti. 

Þar sem byggð í Noregi er mjög dreifð hefur byggðastefnan haft það að leiðarljósi að viðhalda 

afskektum byggðum og er það gert með miklum stuðningi við landbúnaðinn. 

Hugmyndafræðin að baki þessum miklu styrkjum til landbúnaðar er ekki einungis að það sé 

mikilvægt að hafa öfluga landbúnaðarframleiðslu heldur einnig sú að bændur eru vel til þess 

fallnir að viðhalda byggð á afskektum svæðum sem annars væru óbyggð. 

Árið 1994 var gerður samningur meðal GATT ríkjanna í Úrugvæ sem leiddi til þess að 

Noregur neyddist til þess að lækka tolla og margar stofnanir sem tengdust landbúnaði voru 

sameinaðar eða lagðar niður. Þrátt fyrir það hafa bændur enn talsmenn í samtökum eins og 
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kjöt og mjólkursambandinu sem hefur töluverð áhrif. Norðmenn hafa á undanförnum árum 

þurft að aðlaga landbúnaðarstefnu sína að ýmsum alþjóðlegum samningum. Norska 

landbúnaðarstefnan líkist að mörgu leyti stefnu ESB um að vernda eigi sérstæðan landbúnað. 

En margir hagsmunaaðilar í Noregi hræðast áhrif alþjóðlegra viðskipta með landbúnaðarvörur 

á norskan landbúnað, þar er sú staðreynd að vörur sem framleiddar eru innan ESB hafa þá 

greiðan aðgang að norskum neytendum og mundu þá keppa við norskar vörur og veldur það 

efasemdarmönnum miklum áhyggjum. Noregur tengist ESB að mörgu leyti í gegnum EES 

samningin þar sem frjáls flutningur vöru er tryggður en miklar takmarkanir eru settar með 

viðskipti með landbúnaðarvörur og fisk (Richards, 2008) 

 

Vinnuafl 

Vinnuafl sem starfar í landbúnaði hefur dregist saman rétt eins og hjá nágrönnum þeirra í 

Svíþjóð. Ekki var hægt að nálgast upplýsingar lengra aftur en árið 2000 hjá eurostat en þessi 

þróun sýnir samt glögglega þá fækkun sem átt hefur sér stað.Vinnuafl var 71.000 manns árið 

2000 en hafði fækkað niður í tæp 56.000 árið 2007. Vinnuafli við landbúnað hefur því fækkað 

um 21% frá árunum 2000-2007.  

Tafla 1 Fjöldi vinnuafls í landbúnaði 2000-2007 

Ár 2000 2003 2005 2007 Breyting 

Samtals 71200 64200 58830 56260 21% 
(Eurostat)  

 

Innkoma landbúnaðar 

Í töflu 2 og mynd 1 hér að neðan sést innkoma landbúnaðar í Noregi frá 1997-2007. Þar 

kemur fram að innkoma landbúnaðarins í Noregi hefur minnkað umtalsvert á þessum 10 árum 

eða um 26%. 

Tafla 2 Innkoma landbúnaðar í Noregi. Árið 2000=100 

Ár 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Noregur 115,4 127,8 115,3 100,0 97,5 102,1 99,3 98,1 80,6 76,2 85,8 

(Eurostat, 2009) 
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Mynd 1 Innkoma landbúnaðar 1997-2007 

(Eurostat, 2009) 

Í töflu 3 hér að neðan   sjást vergar þáttatekjur framleiðenda í Noregi. Þær hafa ekki aukist 

mikið en þó um 8% milli áranna 2000-2007 og voru komnar í 926 miljónir evra árið 2007. 

Framleiðendaverð á vörum tengdum akuryrkju hefur nánast staðið í stað og hækkaði einungis 

um 3%. Hinsvegar er athyglisvert að framleiðendaverð á dýraafurðum hefur hækkað um heil 

21% og var komið í 1959 miljónir evra árið 2007. 

Tafla 3 Framleiðendaverð og vergar þáttatekjur 

 
Vergar þáttat.Framl. 

 
Framl. verð á akuryrkju 

 
Framl. verð á dýraafurðum 

 Ár 2000 2005 2007 % 2000 2005 2007 % 2000 2005 2007 % 

Noregur  856  831  926 8% 1 199 1 229 1 237 3% 1 620 1 800 1 959 21% 
(Eurostat, 2009) 
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Landbúnaðarstuðningur innan OECD 

Á hverju ári gefur OECD út skýrslu þar sem farið er yfir landbúnaðarstuðning innan 

aðildarríkjanna. Síðustu tvo áratugi hefur Noregur ásamt Íslandi, Kóreu og Sviss verið sú þjóð 

sem styrkir landbúnað sinn einna mest. OECD notar svokallað PSE gildi (e. producer support 

estimate)  til þess að mæla stuðning við landbúnað á sambærilegan hátt innan samtakana. 

 „PSE er skilgreint sem fjárhagslegar millifærslur frá neytendum og skattgreiðendum til bænda og mælir 

ígildi þess mismunar sem er milli innanlandsverðlags á landbúnaðarafurðum og heimsmarkaðsverðs sömu 

afurða.  Þannig mælt samanstendur stuðningurinn af greiðslum og styrkjum úr ríkissjóði til bænda og verðígildi 

þess markaðsstuðnings sem landbúnaður nýtur gegnum innflutningstolla og innflutningshamla.“ (Ólafur, 2006)   

Árið 2005 var PSE gildið í Noregi 64 sem þýðir að heildarstuðningur við landbúnaðinn var 

64% af vergu framleiðsluvirði landbúnaðarins. Til samanburðar er PSE gildið innan ESB um 

32% eða um helmingi minna en það er í Noregi. Innan OECD hefur verið lögð rík áhersla á að 

lönd dragi úr stuðningi við landbúnað en það hefur gengið misvel þar sem þau lönd sem 

styðja landbúnað sinn hvað mest hafa verið tregust til að draga úr stuðningi. Stuðningur innan 

landa ESB hefur hins vegar dregist saman um 20% síðastliðna 2 áratugi. Það er viðurkennd 

staðreynd innan hagfræðinnar að opinber stuðningur við ákveðna atvinnugrein er 

efnahagslega skaðlegur og því er það eins og áður segir stefna OECD að reyna að draga úr 

þessum mikla stuðningi við landbúnað enda er enginn önnur atvinnugrein sem nýtur 

sambærilegs stuðnings.  Það skiptir líka máli í hvaða formi stuðningurinn er, 

framleiðslutengdur stuðningur er oft talin valda mestum skaða þar sem hann leiðir oft til 

offramleiðslu. Enda hefur framleiðslutengdur stuðningur verið minnkaður umtalsvert í Noregi 

og innan ESB. Hann er þó enn um 60% í Noregi. (Ólafur, 2006) 
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Landbúnaður í Svíþjóð yfirlit og staða 

Svíþjóð er eitt af stærstu löndum Evrópu, en þrátt fyrir það er ræktunarland þess aðeins um 

2.8 miljónir hektara eða 8% af heildarlandsvæði Svíþjóðar. Aðrir hlutar landsins samstanda af 

skógum, fjöllum, votlendi og vötnum. Aðstæður til landbúnaðar eru góðar í Svíþjóð þar sem 

kaldir vetrar stöðva margskonar kornsýkingar sem annars ættu auðveldara með að festa sig í 

sessi. Landbúnaðar aðstæður og aðferðir eru þó mjög mismunandi milli norður og suður 

Svíþjóðar. Til dæmis er meðalhitinn í Lund um 8,5c miðað við -1,2c í Karesuando í norðri. 

Einnig er ræktunartímabilið í suður Svíþjóð á sumum stöðum um 100 dögum lengra en á 

öðrum stöðum í norðri. En að stunda landbúnað á norðlægum stöðum getur oft verið 

ákjósanlegt þar sem löng miðnætursólin skapar kjöraðstæður fyrir ræktun á kartöflum, berum 

og grænmeti (Ekolantbruk, 2010) Um 60% af ræktunarlandi í Svíþjóð er að finna í suðurhluta 

þess en skógrækt er fyrirferðameiri í norðurhlutanum. 

Svíþjóð er tiltölulega lítið og opið hagkerfi þar sem landsframleiðsla á mann (GDP) er um 

28.000 evrur  sem er rétt fyrir ofan meðaltal landa innan Evrópusambandsins. Landbúnaður er 

mjög lítill hluti af heildarefnahag Svíþjóðar þar sem hann leggur aðeins fram 0,5% af heildar 

landsframleiðslu á mann og einungis 2% af vinnuafli starfar við landbúnað. (Hammarlund, 

2008) 

Skipulag landbúnaðar í Svíþjóð undanfarna áratugi eins og víða annars staðar í Evrópu hefur 

leitt af sér meiri hagræðingu og sérhæfingu innan geirans sem sést meðal annars í fækkun 

býla. Árið 1961 voru 233.000 býli í Svíþjóð en þau voru komin niður í 85.600 árið 1998. 

Árið 1995 gekk Svíþjóð í Evrópusambandið ásamt Austurríki og Finnlandi og varð þar með 

aðili að sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins (CAP). Eftir inngöngu hefur 

hagræðing og sérhæfing aukist enn frekar. Á tímabilinu frá árunum 1990 til 1998  stækkaði 

meðalstærð býla úr 29 hekturum í 33, heildarfjöldi kúa minnkaði meðan að meðalfjöldi kúa á 

hvert bú fjölgaði úr 22 í 30. Svín á hvert bú fór úr 158 í 315. Frá því að Svíþjóð gekk í 

Evrópusambandið hefur ráðstöfun ræktunarlands einnig tekið miklum breytingum vegna 

verðlags og niðurgreiðsla, Korn og sykurframleiðsla hefur aukist um 10% á meðan olíurepju 

ræktun hefur dregist saman um 60%. Framleiðsla á ýmiskonar baunum hefur hins vegar aukist 

um 250%. Heildar framleiðsla landbúnaðarafurða í Svíþjóð hefur aukist eftir inngöngu í ESB 

árið 1995. (Ekolantbruk, 2010)  
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Aðildarsamningur Svíþjóðar 

Við gerð aðildarsamnings við ESB lögðu Svíar mikla áherslu á að ná  fram undanþágum við 

styrkjakerfi ESB. Það tókst að verulegu leiti og er talið mjög mikilvægt fyrir  sænskan 

landbúnað. Yfirvöld í Svíþjóð fengu að styrkja landbúnaðarsvæði sem voru fyrir norðan 62 

breiddargráðu  umfram önnur svæði. Sú undanþága gaf Svíum tækifæri til að styrkja 

landbúnað sinn umtalsvert meira en önnur aðildarlönd eða um 35%. (Utanríkisráðuneytið, 

2003) Stuðningur við harðbýl svæði varð að veruleika þegar Bretland og Írland gengu í ESB. 

Þessi lönd höfðu áhyggjur af hálandalandbúnaði sínum og því varð til svokallaður 

harðbýlisstuðningur sem átti að veita þeim svæðum stuðning sem áttu erfitt með að standast 

samkeppni frá öðrum frjósamari svæðum Evrópu. Í aðildarsamningi Svíþjóðar var slíkum 

stuðningi náð fram. Einnig var tekið fram að þau svæði í Svíþjóð sem höfðu 8 eða færri íbúa á 

hvern ferkílómetra mundu fá hæðstu mögulega styrki úr uppbyggingarsjóði ESB, í þessu 

ákvæði samningsins falla líka svæði þar sem verg landsframleiðsla er undir 75% af meðaltali 

ESB (Forsætisráðuneytið, 2007) 

 

Tímamót við inngöngu Svíþjóðar  

Svíþjóð gengur inn í ESB 1 janúar 1995 á sama tíma og Finnland og Austurríki og einungis 

þremur árum eftir að landið gerðist aðili að  Evrópska efnahagsvæðiðinu (EES). Það voru 

margir þættir sem höfðu áhrif á vilja Svía til þess að ganga til liðs við ESB, bæði pólitískir og 

efnahagslegir. Í fyrstu voru bæði stjórnvöld og almenningur efins um hvort aðild væri 

ákjósanleg eða ekki. Efnahagur Svíþjóðar stóð vel og í fljótu bragði var ekki líklegt að aðild 

að ESB mundi bæta efnahag landsins. Einnig voru uppi áhyggjur að Svíþjóð mundi tapa 

hlutleysi sínu á stríðstímum þar sem að við inngöngu mundi Svíþjóð verða aðili að 

öryggissáttmála ESB og sú staðreynd gæti skapað spennu við nágrannaþjóðina Rússland. En 

við seinni hluta áttunda og byrjun níunda áratugarins sköpuðust þó bæði pólitískar og 

efnahagslegar aðstæður í landinu sem ýttu undir vilja til inngöngu í ESB. Fyrstu þrjú ár 

níunda áratugarins voru efnahags aðstæður ekki góðar í Svíþjóð  landframleiðsla (GDP) fór 

stiglækkandi milli ára og atvinnuleysi var í methæðum, jafnframt sem skuldir hins opinbera 

jukust. (Flam, 2006) Aðgerðir ríkisins voru að draga úr þjónustu, og endurskoða 

peningamálastefnuna. Efasemdarmenn ólu á ótta um að sænska velferðakerfið mundi bíða 

mikinn skaða við inngöngu. Á meðan aðrir litu til þeirra margra kosta sem  frjálst aðgengi að 

mörkuðum ESB mundi hafa á efnahag landsins og var sérstaklega horft til þeirrar staðreyndar 
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sem lausn við vanda Svía á þeim tíma. Önnur breyting sem varð á þessum árum var lok kalda 

stríðsins sem fjarlægði ýmsa pólitíska múra. (Copus & Knobblock, 2007) Það er einnig 

mikilvægt að líta til þess að fyrir inngöngu Svía þá höfðu yfirvöld sett af stað umfangsmiklar 

breytingar á landbúnaðastefnu sinni þar sem horfið var frá styrkjum til landbúnaðar og átti 

landbúnaðar undir miklu höggi að sækja rétt fyrir inngöngu og hafði framleiðsla hans 

minnkað. (Utanríkisráðuneytið, 2003) 

 

Landbúnaðarstefna Svíþjóðar og CAP 

Frá árinu 1947 til 1990 framfylgdi Svíþjóð landbúnaðarstefnu sem hafði það hlutverk að 

vernda landbúnaðinn til að tryggja matvælaframleiðslu fyrir landið og þar með fæðuöryggi. 

Það voru nokkrir meginpunktar sem farið var eftir í stefnunni en mikilvægi hvers og eins var 

breytileg næstu fjóra áratugi sem stefnan var í gildi. 

 Stefnt var að því að tekjur bænda væru sambærilegar við tekjur annarra starfsgreina 

 Að stilla matvælaverð til neytenda í hóf 

 Að koma í veg fyrir offramleiðslu 

 Að stefna að meiri skilvirkni í landbúnaði 

Í megindráttum var mikil áhersla lögð á innflutningshömlur og útflutningsbætur. Þessar 

aðgerðir voru ákvarðaðar með samningum á milli Landssambandi bænda og 

neytendasamtakanna þar sem verð á landbúnaðarvörum var ákveðið. (Lindberg, 2007) 

Stjórnvöld í Svíþjóð líkt og ESB settu kvóta á framleiðslu á mjólk og sykri til að stjórna 

framboðinu. Það hefur verið áætlað að árið 1990 var stuðningur við sænskan landbúnað 57% 

af framleiðsluvirði. Á þessum tíma var framleiðendastuðningur (PSE) við flestar 

landbúnaðarvörur hærri í Svíþjóð heldur en í löndum ESB. Sá kostnaður sem neytendur þurftu 

að bera við þennan mikla stuðning er oft kallað ( e. consumer subsidy estimate) var um 67% 

af því verði sem framleiðendur fengu. Bæði framleiðendastuðningur og neytendastuðningur 

náði hámarki sínu á seinni hluta níunda áratugarins. Við lok níunda áratugarins þá byrjaði að 

örla fyrir breytingum á landbúnaðarstefnu Svíþjóðar og voru þar nokkrir þættir sem höfðu 

hvað mest áhrif.. Almenningur var að missa trú á því að mikill stuðningur við landbúnað væri 

réttlætanlegur. Á þessum tíma voru Úrugvæ viðræður GATT ríkjanna byrjaðar að hafa áhrif 

þar sem horft var til minnkandi ríkisstuðnings við landbúnað. Endurbætur á 

landbúnaðarstefnunni voru lagðar fram og settar í lög 1989 og áttu að taka gildi í júlí ári 

seinna. Verðverndin átti að falla úr gildi  jafnt og þétt á 5 árum. Markaðsíhlutanir áttu að falla 

úr gildi og útflutningsbætur voru einnig lagðar af. Það sem stóð eftir var stuðningur við 
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bændur á afskekktum svæðum aðallega í norður Svíþjóð, en hann var þó ekki eins mikil og 

áður. Einnig var eftirlaunakerfi mjólkurbænda látið standa óhreyft. Ýmsum aðgerðum var 

beitt til að milda þessar miklu breytingar sem bændur urðu fyrir. Þar má nefna bætur sem býli 

fengu, en þær voru miðaðar við stærð býla.  Einnig var bændum sem höfðu stofnað til 

búskapar eftir 1980 boðið að selja búskap sinn til ríkisins ef ekki væri hægt að selja hann á 

opnum markaði. En sú leið var aðeins í boði fyrir þá aðila sem sáu ekki fram á að geta haldið 

áfram búskap    eftir breytingarnar og stefndu í gjaldþrot. Einnig var bændum   á aldrinum 60-

65 ára boðið að fara á eftirlaun. Þó að þessi endurskoðun á landbúnaðarstefnunni hafi verið 

róttæk þá litu margir bændur jákvæðum augum tilmögulegarar inngöngu í ESB. Til að mynda 

var ekki búið að ráðstafa eða vinna mikið með það land sem hafði verið tekið úr ræktun. Því 

ef Svíþjóð mundi ganga í ESB þá vissu bændur að þeir mundu aftur fá tækifæri til að rækta á 

þessu landsvæði og horfðu þá margir til framleiðslustyrkja (CAP) þar sem reglan var sú að því 

meira sem bændur framleiddu því hærri styrki fengu þeir. Það var þó enn haldið áfram að 

greiða út styrki til umhverfisráðstöfunar í landbúnaði og styrkir til byggðarþróunar voru enn 

til staðar. 

Enn það má segja að allar þessar breytingar hafi gengið til baka að miklu leyti þegar 

aðeins 5 árum seinna Svíþjóð gengur í ESB og tekur þar með upp stefnu ESB í 

landbúnaðarmálum (CAP).  Þá var einnig það landsvæði sem bændur höfðu hætt ræktun á 

snögglega ræktuð að nýju til þess að hámarka þá styrki sem CAP veitir fyrir ræktað land. 

(Rabinowicz, 2004) 
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Landbúnaður í Svíþjóð eftir inngöngu í ESB 

Íbúafjöldi í Svíþjóð er rétt yfir 9 miljónir þar sem um það bil fjórðungur íbúa býr á 

afskekktum svæðum. Íbúafjöldi í Svíþjóð hefur síðustu áratugi nánast alltaf verið vaxandi. 

Það byrjaði að draga úr vextinum um miðjan tíunda áratuginn þar sem fæðingartíðni 

minnkaði. Nýverið hefur íbúafjöldinn hinsvegar byrjað að aukast   á ný þar sem fæðingartíðni 

hefur hækkað og innflytjendum hefur fjölgað umtalsvert. Þetta tvennt það er aukin 

fæðingartíðni og fjöldi innflytjenda gefur til kynna að fólk hafi góða trú á efnahag og 

lífsgæðum Svíþjóðar. Árið 2004 var GDP á mann um það bil 26.000 evrur sem er 4% hærra 

en meðaltal EU25 landanna. GDP á mann hefur að jafnaði verið yfir meðaltali EU25 

undanfarin ár og náði hámarki 1999-2000 þar sem hún fór yfir 5%. Undantekning á þessari 

tölfræði voru árin 2001 og 2003. Verðbólga innan Svíþjóðar hefur einnig verið fyrir neðan 

meðaltal EU25 eftir inngöngu. Inngangan í ESB ásamt skynsamlegum aðgerðum stjórnvalda 

hefur spilað stóran þátt í velgengni sænss efnahagslífs, einkum vegna þess að þá opnaðist stór 

markaður fyrir ört stækkandi tækni og þjónustugeira Svíþjóðar. 

Að undanskildum árunum 2001-2003 hefur framleiðni vinnuafls verið töluvert hærra  en 

meðaltal EU25 landanna eða um 10% hærra. En vöxtur vinnuafls hefur á hinn bóginn oft 

verið lægri en hjá öðrum löndum innan ESB. (Copus & Knobblock, 2007) Í skýrslu sem gerð 

var fyrir ESB er tekið fram að árið 2001 þá var Svíþjóð með eitt virkasta hagkerfi innan ESB 

þar sem 78% af vinnuafli landsins var virkt. Atvinnuleysi var um 7% árið 2006 og er það 

svipað og innan EU15 landanna. Þó hefur því verið haldið fram að atvinnuleysið sé í raun 

hærra ef fólk sem er í langtíma veikindafríum og þeir sem hafa farið snemma á eftirlaun eru 

taldir með. (Copus, o.fl., 2006) OECD hefur gagnrýnt sænskt atvinnulíf fyrir að vera ekki 

nógu sveigjanlegt en það getur orsakast af því að starfsfólk hefur mikil réttindi, til dæmis í 

formi takmarkanna á yfirvinnu. (OECD, 2007) 

Eins og flest önnur vestræn ríki þá gegnir þjónustuiðnaðurinn veigamestu hlutverki í efnahag 

landsins eða með um 70%  hlutdeild. Eins og fyrr segir er landbúnaður einungis með 2%. 

Framleiðsla á stáli, járni og öðrum afurðum sem voru á árum áður veigamikill þáttur í efnahag 

Svíþjóðar eru nú aðeins með 20% hlutdeild. Sá geiri sem vex hvað hraðast er tæknigeirinn, en 

Svíþjóð leggur til hæsta hlutfall af (GDP) í heiminum fyrir utan Ísrael til rannsókna og 

þróunar. (Copus & Knobblock, 2007) 
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Mikilvægi landbúnaðar og skógræktar fyrir efnahag landsins er hægt að mæla með því að 

skoða hversu hátt hlutfall af vergi landsframleiðslu hann leggur til. Til að mynda í Svíþjóð þá 

leggur skógrækt til hærra hlutfall af vergri landsframleiðslu en landbúnaðurinn þó er það 

hlutfall lítið eða um 3% og fer lækkandi. Fjöldi býla í Svíþjóð hefur farið stöðugt fækkandi í 

gegnum árin. Árið 1990 voru 96.000 býli en þeim hafði fækkað í 87.000 árið 1995 þegar 

Svíþjóð gekk í ESB.  Árið 2003 var fjöldi býla komin niður í tæp 75.000. Landbúnaður hefur 

misst stöðu sína sem sá atvinnuvegur sem skapaði flest störf á strjálbýlum svæðum og er rétt 

um 1,7% af vinnuafli landsins starfandi við landbúnað. Býlum í Svíþjóð hefur fækkað um 

15% eftir inngöngu í ESB. Þrátt fyrir að fjölgun býla hafi verið neikvæð þá eru enn   strjálbýl 

svæði í Svíþjóð þar sem landbúnaður veitir um 20% af vinnuaflinu atvinnu (Copus & 

Knobblock, 2007) 

 

Framleiðsla landbúnaðarsvæða 

Land sem notað er undir ræktun er einungis um 8,3% af heildarlandsvæði Svíþjóðar sem segir 

að landbúnaður notar ekki mikið landsvæði. Þar sem býlum hefur farið fækkandi og stærð 

ræktunarlands minnkað þá hefur komið upp það vandamál að náttúrulegir skógar hafa byrjað 

að ryðja sér til rúms á landvæði sem ekki er ætlað undir skóglendi. Stjórnvöld hafa því þurft 

að taka á þessu vandamáli til að verja þau svæði sem ætluð er landbúnaði. Um 80% af 

landbúnaðarsvæði Svíþjóðar er ræktunarland. Árið 2005 var 40% af þessu svæði notað til þess 

að rækta hey eða skepnufóður  og aðeins minna hlutfall var notað til þess að rækta kornvörur. 

Það hafa orðið nokkrar breytingar í akuryrkju síðan 1990 og einna helst þær að bændur hafa 

einbeitt sér meira að ræktun svokallaðra vor-kornvara í staðinn fyrir vetrar-kornvara. En þetta 

er samskonar þróun og hefur átt sér stað í öðrum löndum í Norður Evrópu en það má jafnvel 

rekja til tækniframfara sem gera það að verkum að bændur fá betri uppskeru frá korni sem sáð 

er á vorin þó að uppskeran sé minni heldur en ef sáð væri að vetri. Einnig gæti ástæðan verið 

sú að kostnaður er minni við að sá korni á vorin og bændur líta þá til beingreiðsla frá CAP þar 

sem þær greiðslur miðast nú ekki lengur bara við framleiðslumagn. 

 Milli áranna 1980-2006 fækkaði nautgripum um 330.000 dýr. Einnig hafa bú sem 

sérhæfa sig í nautgriparæktun fækkað stöðugt frá 1980. Aðal ástæða þessarar þróunar er 

fækkun mjólkurkúa sem er afleiðing þess að mjólkurkvótinn var afnumin árið1986. 

Mjólkurkúm hefur fækkað um 260.000 dýr á árunum 1980-2005. Á árunum 1990-1995 var 

komið til móts við fækkun mjólkurkúa með því að byrjað var að rækta nautgripi til 

kjötframleiðslu í meira mæli en áður og var miklu ræktunarlandi breytt í beitihaga fyrir 
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nautgripi. Sauðfé fjölgaði einnig stöðugt frá 1990 en fjölgunin hægði aðeins á sér við 

inngöngu  í ESB en tók svo aftur við sér stuttu seinna. En þessar breytingar á fjölda sauðfé 

skipta mjög litlu máli þar sem fjöldi þeirra er einungis brot af fjölda nautgripa. (Agriculture, 

2006) 

  

Vinnuafl í landbúnaði 

Eins og sést á töflunni hér að neðan þá hefur fjöldi þeirra sem hafa atvinnu af landbúnaði farið 

fækkandi eftir inngöngu í ESB. Heildarfjöldi þeirra sem starfaði við landbúnað hefur fækkað 

um 18% frá inngöngu. En mesta breytingin var hjá þeim sem voru tímabundið ráðnir og 

fækkaði þeim um 26%.  Um 30% búa í Svíþjóð skapa sér aukaatvinnu með ýmsum ráðum 

eins og að taka að sér verktakavinnu fyrir aðra bændur eða fyrirtæki, einnig hafa bændur líka 

skapað sér atvinnu sem tengjast ekki landbúnaði má þar nefna þjónustu við ferðamenn (Copus 

& Knobblock, 2007) 

 

Tafla 4 Vinnuafl x 1000 í landbúnaði 1995-2005 

Ár Bændur og makar Fastráðinn Tímabundið Samtals 

1995 65,05 18,35 4,274 87,674 
1997 62,786 16,009 2,963 81,758 

1999 56,173 15,473 2,596 74,242 
2003 52,008 15,774 2,88 70,662 

2005 54,305 14,709 3,148 72,162 

Breyting 17% 20% 26% 18% 
(Agriculture, 2006) 

 

Samsetning bóndabýla 

Svíþjóð hefur gengið í gegnum samskonar breytingar á samsetningu býla og önnur lönd í 

Vestur Evrópu þar sem minni býli hafa þurft að víkja fyrir stærri og betur skipulögðum býlum 

sem rekin eru eins og hvert annað fyrirtæki. Um 20% býla sem eru minni en 50 hektarar hafa 

horfið síðan 1991. Fjölgun býla sem eru stærri en 100 hektarar hefur verið stöðug og hefur 

þeim fjölgað um meira en 30% síðan Svíþjóð gekk í ESB. Fjöldi meðalstórra býla eða þau 

sem eru á milli 50-100 hektara jókst einnig frá 1990 þar sem mörg lítil býli voru sameinuð, en 

eftir 1999 átti sér stað enn meiri endurskipulagning innan geirans og fjöldi meðalstórra býla 

fækkaði  þar sem þau voru sameinuð og  það með mynduð stærri býli. Það er greinileg 

svæðisskipting á stærð býla í Svíþjóð. Lítil býli eða þau sem eru minni en 10 hektarar feru að 
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mestum hluta í norður Svíþjóð, en stóru býlin 100 hektarar eða meira má helst finna í Suð-

Vestur Svíþjóð. (Agriculture, 2006)  

Þar sem þéttbýlismyndun í Svíþjóð er tiltöluleg nýtilkomin þá liggja oft kvaðir á landi sem 

notað er undir landbúnað þar sem fjölskyldutengsl tryggja oft afkomendum lífstíðarleigurétt á 

jörðinni. Það er því mun algengara að þeir sem ætli að stofna til búskapar taki við slíkum 

samningi frekar en að fjárfesta í eigin landi. Mörg minni býli eru oft rekin sameiginlega með 

slíkum samningum. (Copus & Knobblock, 2007) Árið 2003 voru 42% af öllum býlum að 

hluta til á leigðum jörðum. Á um 72% býla sem eru minni en 10 hektarar eiga bændurnir 

landið. Hlutfallið minnkar svo eftir því sem stærð býla eykst þar sem aðeins 17% býla sem eru 

50 hektarar eða stærri eru í formi fulls eignarhalds bænda á landinu. Það er athyglisvert að 

fjöldi býla jókst um 12% frá 2003-2005 og meirihluti þessara búa voru lítil býli þar sem 

vinnustundir voru undir 400 tímar á ári. (Agriculture, 2006)  Þessi aukning á fjölda býla sést 

ekki í heildarframleiðslu í landbúnaði. Það má færa rök fyrir því að fólk sem átti heimili á 

landsbyggðinni sem var skattlagt eins og bóndabýli og leigði jafnvel landið sitt til nágranna 

sinna undir landbúnað væri að sækjast eftir greiðslum frá CAP. Einnig hefur orðið fjölgun frá 

árinu 1990 á búum sem sérhæfa sig í kornrækt, þar má einnig nefna að greiddir eru styrkir 

fyrir að stunda landbúnað á ræktunarlandi. (Copus & Knobblock, 2007) Þetta átti sér stað á 

sama tíma og breyting varð á styrkjakerfi CAP þar sem horfið var frá framleiðslustyrkjum til 

beingreiðsla á hvert býli.  

 

Innkoma landbúnaðar 

Í töflu 5 og mynd 2 sést hvernig vísitala innkomu landbúnaðar hefur þróast frá 1997-2007 og 

hefur hún hækkað úr 101,1 í 123,1 eða um 22%  

Tafla 5 innkoma landbúnaðar í Svíþjóð 2000=100 

Ár 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Svíþjóð 101,1 104,5 91,1 100,0 107,8 119,0 117,5 106,5 105,9 105,6 123,1 

(Eurostat, Eurostat Europe in figures, 2009) 
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Mynd 2 innkoma landbúnaðar í Svíþjóð  Árið 2000 sett sem 100  

(Eurostat, 2009) 

Innkoma landbúnaðar í Svíþjóð eftir inngöngu í ESB hefur vaxið stöðugt eða um 22% frá 

árinu 1997-2007 þessar tölur benda til þess að landbúnaður í Svíþjóð sé að þrífast vel og að 

bændur séu að nýta sér þau tækifæri sem aðild að stórum markaði ESB býður uppá. 

 

Á töflu 6 sést að  vergar þáttatekjur framleiðenda í Svíþjóð hefur aukist töluvert á þessum 7 

árum sem gögnin sýna eða um heil 21% og voru komnar í 1.323 miljónir evra árið 2007. 

Einnig hefur verð til framleiðenda vegna akuryrkju hækkað umtalsvert á þessu tímabili eða 

um 23%. Framleiðendaverð á dýraafurðum hefur hins vegar lækkað um 9% á tímabilinu 

2000-2007. Ef þessar tölur eru bornar saman við samsvarandi tölur frá Noregi þá sést að 

hagur framleiðslu landbúnaðarvara hefur aukist umtalsvert meira í Svíþjóð heldur en í Noregi. 

Þar sem vergar þáttatekjur jukust einungis um 8% hjá norskum framleiðendum miðað við 

21% hjá þeim sænsku. En sú staðreynd að framleiðendaverð á dýraafurðum hefur hækkað 

meira í Noregi heldur en í Svíþjóð gæti bent til þess að bændur í Svíþjóð séu að einbeita sér 

meira að akuryrkju heldur en Norðmenn og sú ákvörðun er að skila sér í betri afkomu sænskra 

bænda eins og sést á tölunum 

 

Tafla 6 Vergar þáttatekjur, framleiðendaverð á akuryrkju og framleiðendaverð á dýraafurðum 

 
Vergar þáttat. Framl. 

 
Framl. verð á akuryrkju 

 
Framl. verð á dýraafurðum 

 Ár 2000 2005 2007 % 2000 2005 2007 % 2000 2005 2007 % 

Svíþjóð 1 094 1 060 1 323 21% 1 805 1 634 2 218 23% 2 303 2 047 2 101 -9% 
 

(Eurostat, Eurostat Europe in figures, 2009) 
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Neytendur 

Við inngöngu Svíþjóðar í ESB þá lækkaði matvælaverð til neytenda verulega. En 

matvælaverð í Svíþjóð var þegar byrjað að lækka fyrir inngöngu þar sem stjórnvöld hófu 

aðlögun nokkru fyrir aðild. (Eiríkur, 2003) Á mynd 3 sést hvernig matvælaverð hefur þróast 

miðað við verðlagsvísitölu í Svíþjóð. Verðlagsvísitalan hefur vaxið stöðugt á meðan meiri 

sveiflur hafa verið í matvælavísitölu. Við inngöngu 1995 lækkar matvælavísitalan snögglega 

sem má rekja til þess að meiri samkeppni varð að veruleika þegar Svíþjóð varð aðili að innri 

markaði ESB. 

 

 

Mynd 3 Samanburður á matvæla og verðvísitölu í Svíþjóð 

(Statistics Sweden, 2010) (Statistics Sweden, 2010) 

Þegar tafla 7 er skoðuð þá sést að verð á mat og drykkjarvöru er töluvert lægra heldur en í 

Noregi. Það vekur athygli að verð á kjöti var 53% hærra í Noregi heldur en í Svíþjóð. En að 

meðaltali var verð matvæla og drykkja 24% hærra í Noregi en í Svíþjóð. Í töflu 7 sést einnig  

að verð á matvælum og drykkjum er umtalsvert lægra í þeim löndum sem eru aðilar að ESB 

þó að Danmörk skeri sig aðeins úr miðað við Finnland og Svíþjóð. Það er því ljóst að 

Innganga Svíþjóðar í ESB hefur jákvæð áhrif fyrir neytendur þar sem þeir fá vörur á lægri 
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verði. Þar er líklegt að sú samkeppni sem skapast þegar framleiðendur hafa aðgang að 

neytendum í gegnum sameiginlega innri markað ESB hafi mikið að segja.  

 

Tafla 7. Hlutfallslegt verðlag á mat- og drykkjarvöru á Norðurlöndum 2003 

 
 

Meðaltal 15 eldri ESB ríkja = 100. 

  Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

Matur og Drykkjarvörur 148 133 116 149 117 

Brauð og Kornvörur 167 141 132 155 124 

Kjöt 143 132 111 171 112 

Fiskur 122 117 102 127 107 

Mjólk, ostur, egg 146 105 101 136 109 

Olía og feitmeti 147 123 112 139 122 

Ávextir, grænmeti, kartöflur 151 133 129 136 118 

Aðrar matvörur 149 152 112 148 129 

Drykkjarvörur (óáfengar) 155 168 130 161 126 

(Hallgrímur Snorrason, 2006) 

 

CAP í Svíþjóð 

Á mynd 3 sést skipting á CAP greiðslum til landbúnaðar í Svíþjóð. Þar sést að greiðslur CAP 

til landbúnaðar í Svíþjóð eru að meirihluta í formi beingreiðsla til bænda eða 70% af 

heildargreiðslum CAP. Um 11% fór í markaðsíhlutanir í formi útflutningsbóta og bætur vegna 

birgða. Greiðslur til stoðar 2 sem eiga að renna til byggðarþróunar voru rétt undir 20%. 

 

Mynd 3 (Agriculture, 2006) 
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Á mynd 4 er svo hægt að sjá hvernig beingreiðslum til bænda er skipt niður í nokkra flokka en 

mestur hluti þeirra greiðsla er í formi eingreiðslna til bænda (e. Single Farm Payments) eða 

56% árið 2006 það er greiðslur til einstakra bændabýla. Umhverfisráðstöfun í landbúnaði er 

líka stór flokkur innan beingreiðslnanna og var 24%. Staðbundinn aðstoð sem á að rennur til 

svæða þar sem sérstaklega erfitt er að stunda landbúnað var um 9% en sænsk yfirvöld leggja 

þar til viðbótarframlag við það sem CAP leggur til. Einnig er veittur stuðningur við bændur 

sem rækta búfénað og var hann 11% 

 

 

 

Mynd 4 (Agriculture, 2006) 

 

Frá því að Svíþjóð gekk í ESB hafa beingreiðslur frá CAP verið nokkuð stöðugar. Eins og 

hefur komið fram þá er stærsti hlutinn af þessum greiðslum eingreiðslur til bænda (SFP). Árið 

2006 voru eingreiðslur til býla um 610 miljónir evra, greiðslur til staðbundinna svæða og 

búfénaðs hafa verið um 210 miljónir evra. Þar sem að eingreiðslur til bænda hafa tekið við af 

stuðningi við bændur sem rækta búfénað þá hefur sá flokkur minnkað. Stuðningur við 

umhverfisráðstöfun í landbúnaði er umtalsverður og hefur farið stækkandi þar sem hann var 

140 miljónir evra árið 1996 og var orðin 230 miljónir árið 2006. Beingreiðslur frá CAP hafa  

aukist stöðugt frá inngöngu þar sem þær voru 700 miljónir árið 1996 og voru komnar yfir 

1.000 milljónir árið 2006. Mikill meirihluti þessara greiðslna koma frá ESB en sænsk yfirvöld 

koma þó líka að þessum greiðslum (Copus & Knobblock, 2007) 
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Skógrækt 

Við stækkun ESB árið 2004 opnuðust nýir möguleikar fyrir sænskan skógariðnað þar sem 

nokkur af nýju aðildarríkjunum eru umsvifamikil í skógrækt og þar með opnuðust nýir 

markaðir fyrir sænska skógrækt. 51% af sænskri skógrækt er í eigu einkaaðila Sænsk yfirvöld 

hafa á undanförnum árum verið að selja mikið af því skóglendi sem var í eigu ríkisins til 

einkaaðila og hefur það komið sér vel fyrir bændur þar sem það gefur þeim góða tekjulind. 

Árið 2005 voru um 20.000 manns sem störfuðu við skógrækt í Svíþjóð og um 75.000 manns 

störfuðu í afleiddum störfum svo sem timburvinnslu eða við pappírsgerð. Skógrækt er 

árstíðarbundin og getur því ein manneskja unnið fyrir mörg fyrirtæki við mismunandi störf 

allt árið. Vinnuafl í skógrækt samanstendur að mestum hluta af karlmönnum, en árið 2005 

voru 14,7% þeirra sem störfuðu við skógrækt konur. Meira en helmingur landsvæðis í Svíþjóð 

er þakin skógi. Frá árinu 1920 hefur hlutfallið minnkað lítillega og hefur verið á milli 55,5-

58,1% (The Swedish Forest Agency, 2006) Minnkun skóglendis má að mestu rekja til þess að 

fjölgun hefur verið á stofnun verndaðra náttúrsvæða. (Copus & Knobblock, 2007) 

 

Byggðarstefna eftir ESB 

Innganga Svíþjóðar í ESB var mikil breyting fyrir sænskt þjóðfélag þar sem stjórnmálamenn, 

bændur og almenningur þurfti að aðlaga sig að nýjum reglum. Svíþjóð hafði fyrir inngöngu 

unnið markvisst að byggðarþróun og þá sérstaklega í norður Svíþjóð þar sem stuðningur við 

landbúnað hafði verið staðreynd frá 1940. Byggðarþróun í Svíþjóð eftir inngöngu varð fyrir 

nokkrum breytingum þar sem skrifræði og regluverk jókst mikið. Fyrstu árin eftir inngöngu 

skiluðu aðgerðir í byggðarþróun ekki samskonar árangri og þær aðgerðir sem farið var í fyrir 

inngöngu. En það sem var jákvætt var að stjórnvöld náðu betur að meta árangur aðgerða sinna 

og þar með auka skilvirkni í komandi byggðarstefnumálum. Lífsskilyrði eru mjög góð í 

Svíþjóð þar sem hagvöxtur hefur verið stöðugur og stjórnvöld hafa haldið uppi öflugu 

velferðakerfi. En þjónusta við fólk sem býr dreifbýli og sérstaklega í norðurhluta Svíþjóðar 

hefur farið minnkandi miðað við aðra hluta landsins. Byggðarstefna stjórnvalda er að ná fram 

sjálfbærni vistfræðilega, efnahagslega og samfélagslega á dreifbýlissvæðum. (Copus & 

Knobblock, 2007) 
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Niðurstöður 

Eftir að landbúnaður Svíþjóðar hefur verið skoðaður með tiliti til þeirra breytingar sem áttu 

sér stað þegar Svíþjóð gekk í Evrópusambandið. Þá benda niðurstöður til þess að innganga 

Svíþjóðar í Evrópusambandið hafi haft jákvæð áhrif á landbúnaðinn. Framleiðsla hefur aukist 

og tekjur bænda einnig. Sú staðreynd að aðild að ESB opnar framleiðendum leið inná innri 

markað ESB hefur reynst framleiðendum landbúnaðarvara vel í Svíþjóð. Neytendur hafa 

einnig hlotið góðs af aðild Svíþjóðar að ESB þar sem matvælaverð hefur lækkað. 

Matvælaverð er einnig umtalsvert lægra í Svíþjóð heldur en hjá nágrönnum þeirra í Noregi. 

Andstæðingar þess að yfirþjóðleg stofnun móti sameiginlega landbúnaðarstefnu fyrir 

aðildarríkin hræddust jafnvel að hún mundi vera of einsleit og ekki væri rúm fyrir 

undanþágur. Þess vegna ætti stjórn yfir landbúnaðarmálum að vera innan hvers ríkis fyrir sig 

svo auðveldara væri að koma til móts við mismunandi aðstæður í hverju ríki fyrir sig. En sú 

spá hefur ekki ræst allaveganna ekki í tilviki Svíþjóðar. Það hefur komið í ljós að það er 

svigrúm fyrir undanþágur. Svíþjóð er gott dæmi um það og hefur  notið góðs af þeim 

undanþágum. Svíþjóð hefur fengið að styrkja landbúnað sinn umfram önnur aðildarlönd um 

35% á landbúnaðarsvæðum sem er norðan 62 breiddargráðu. Þegar litið var yfir stöðu 

landbúnaðar mála í Noregi þá sést að geirinn stendur í besta falli í stað. Það hefur ekki orðið 

mikil aukning í tekjum bænda eða rétt um 8% milli áranna 2000-2007 á meðan tekjur bænda í 

Svíþjóð jukust um 21% á sama tímabili. Einnig er matvælaverð til neytenda í Noregi hátt 

miðað við Svíþjóð. Það er erfitt að meta hvort fækkun býla og vinnuafls sé bein afleiðing 

sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB. Fækkun í vinnuafli sem starfar við landbúnað má 

væntanlega rekja til tækniframfara þar sem einnig hefur orðið fækkun í Noregi. Frjáls 

viðskipti með vörur milli landa hafa sýnt sig í flestum tilvikum í gegnum tíðina að þau eru 

báðum aðilum til hagsbóta. En til þess að alþjóðaviðskipti séu möguleg þá verður að vera til 

staðar öflugt regluverk sem getur leyst úr þeim vandamálum sem óhjákvæmilega koma upp. 

Það er álit höfundar eftir að hafa farið í gegnum þau gögn sem notuð voru við gerð þessarar 

ritgerðar að hagur landbúnaðar í Svíþjóð hafi í það minnsta ekki versnað við inngöngu. Þvert  

á móti lítur út fyrir að landbúnaður í Svíþjóð sé að dafna vel sérstaklega ef horft er til 

tekjuaukningar meðal framleiðenda milli áranna 2000-2007. Þrátt fyrir að valdið yfir 

landbúnaðarmálum hafi færst yfir til yfirþjóðlegra stofnanna ESB þá virðist regluverkið ganga 

upp. Þar með er hægt að álykta að í dæmi Svíþjóðar hafi aðild að ESB haft góð áhrif á 

landbúnaðinn.  



32 

 

Heimildarskrá 

Agriculture, S. B. (2006). Jordbruksverket. Sótt 12. 3 2010 frá Statistik: 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.50cb902d1234ca17a7e8000554/statistisk+%C3

%A5rsbok+2006.pdf 

Andreatta, F. (2005). International Relations and the European Union. (C. Hill, & M. Smith, 

Ritstj.) New York: Oxford University Press. 

Copus, A., & Knobblock, E. (2007). Development of socio-economic and agricultural 

structures in selected rural regions in Sweden after EU accession. Sótt 15. 3 2010 frá Scarled: 

http://www.scarled.eu/uploads/media/SCARLED_D8.4_Sweden_Final.pdf 

Copus, A., Hall, C., Barnes, A., Dalton, G., Cook, P., Weingarten, P., o.fl. (2006). Study on 

Employment in Rural Areas (SERA). Sótt 10. 4 2010 frá ec.europa: 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/ruralemployment/sera_report.pdf 

Eilstrup-Sangiovanni, M. (2006). Debates on European Integration, A Reader. New York: 

Palgrave Macmillan. 

Ágúst Einarsson. (án dags.). Landbúnaður og ESB - álitaefni við aðild. Sótt 24. Febrúar 2010 

frá Bifröst: http://starfsmenn.bifrost.is/Files/Skra_0032153.pdf 

Eiríkur Bergmann. (2003). Evrópusamruninn og Ísland, Leiðarvísir um samrunaþróun 

Evrópu og stöðu Íslands í evrópsku samstarfi. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Eiríkur Bergmann. (2007). Hvers vegna EES en ekki ESB? Bifröst Journal of Social Science 

(1). 

Ekolantbruk. (apríl 2010). General information on the agricultural situation in Sweden. Sótt 

2. apríl 2009 frá Ekolantbruk: http://www.ekolantbruk.se/english/pdf/orgfarm.pdf 

Encyclopedia. (án dags.). Encyclopedia of the nations. Sótt 5. febrúar 2010 frá Norway - 

Agriculture: http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Norway-AGRICULTURE.html 

Eurostat. (2009). Eurostat Europe in figures. Sótt 19. 2 2010 frá Eurostat yearbook: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-09-001-09/EN/KS-CD-09-001-

09-EN.PDF 

Eurostat. (án dags.). Total farm labour force. Sótt 5. Mars 2010 frá Eurostat: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag000

20&plugin=1 

Fastanefnd framkvæmdastjórnar, E. f. (2009). Fastanefnd framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins gagnvart Íslandi og Noregi. Sótt 3. Mars 2010 frá Landbúnaðarstefna 

ESB: http://www.esb.is/policies/agriculture.htm 



33 

 

Flam, H. (2006). Swedish economic performance and EU membership. Sótt 5. 4 2010 frá 

Institute for International Economic Studies, Stockholm University: 

http://stofnanir.hi.is/ams/sites/files/ams/imagefield_thumbs/Harry%20Flam.pdf 

Forsætisráðuneytið. (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Reykjavík: 

Forsætisráðuneytið. 

Gaasland, I. (2009). Agriculture versus fish - Norway in WTO. Food policy , 34 (4), 393-397. 

Gray, J. (án dags.). Agenda 2000 and beyond. Sótt 6. 4 2010 frá Tracking Rural Change : 

http://epress.anu.edu.au/tracking/mobile_devices/ch01s07.html 

Hallgrímur Snorrason. (2006). Skýrsla formanns nefndar sem forsætisráðherra skipaði 16. 

janúar 2006 til þess að fjalla um helstu orsakaþætti hás matvælaverðs á Íslansdi og gera 

tillögur sem miða að því að færa matvælaverð nær því sem gengur og gerist í 

nágrannaríkjum. Reyjavík: Hagstofa Íslands. 

Hammarlund, E. R. (16. October 2008). CAP2020. Sótt 15. Mars 2010 frá CAP Reform 

Profile - Sweden: http://cap2020.ieep.eu/member-states/sweden 

Lindberg, H. (2007). The Role of Economists in Liberalizing Swedish Agriculture. Econ 

Journal Watch , 4, 213-229. 

Nugent, N. (2006). The Government and Politics of the European Union (6th edition útg.). 

Hampshire: Palgrave Macmillan. 

OECD. (2007). Sweden Achieving results for sustained growth. Sótt 10. 4 2010 frá OECD: 

http://www.oecd.org/dataoecd/44/59/38288504.pdf 

Ólafur Klemensson. (24. Ágúst 2006). Ofurstuðningur við landbúnaðinn. Sótt 4. Apríl 2010 

frá Neytendasamtökin: 

http://www.ns.is/ns/modules/100/print.aspx?id=227022&ownertype=1&ownerid=36903&pos

ition=3 

Rabinowicz, E. (6-7. Júní 2004). The Swedish Agricultural Policy Reform of 1990 – A 

Window of Opportunity for Structural Change in Policy Preferences. Sótt 14. 3 2010 frá 

AgEcon: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/15760/1/cp04ra01.pdf 

Richards, H. B. (2008). Multifunctional agriculture in policy and practice? A comparative 

analysis of Norway and Australia. Journal of Rural Studies , 24 (1), 98-111. 

Statistics Sweden. (2010). Consumer price Index. Sótt 15. 4 2010 frá Statistics Sweden: 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____272152.aspx 

Statistics Sweden. (2010). Prices and Consumption. Sótt 10. 4 2010 frá Statistics Sweden: 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp?lang=2 



34 

 

The Swedish Forest Agency. (2006). Skogsstatistisk arsbok 2006. Sótt 15. 4 2010 frá 

Statistical Yearbook of Forestry: http://www.svo.se/episerver4/dokument/sks/Statistik/gamla-

arsb/2000-/Skogsstatistisk%20%C3%A5rsbok%202006.pdf 

Utanríkisráðuneytið. (2003). íslenskur landbúnaður í alþjóðlegu umhverfi. Reykjavík: 

Utanríkisráðuneytið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


