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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um íslenskan landbúnað. Á Íslandi er ekki gerð krafa um að kúa-, 

sauðfjárbú og önnur landbúnaðarstarfsemi geri ítarleg reikningsskil. Að minnsta kosti ekki 

það ítarleg að beita þurfi reikningsskilastöðlum við gerð reikningsskila. Það er til alþjóðlegur 

reikningsskilastaðall sem tekur á reikningshaldi í landbúnaði, IAS 41 sem fjallar um meðferð 

lífrænna eigna í bókhaldi. Þessi staðall hefur þá sérstöðu að hann tekur tillit til þátta sem eiga 

eingöngu við í landbúnaði en ekki í öðrum greinum. Í þessari ritgerð verður farið yfir þennan 

staðal og hann borinn saman við venjur og reglur í reikningshaldi á Íslandi. Einnig verður 

fjallað um helstu gerðir búgreina á Íslandi og fjárhagslega stöðu þeirra. Í lokin verður fjallað 

um kvótakerfið í mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt  og þau áhrif sem það hefur á landbúnað.  
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1 Inngangur  
 

Landbúnaður hefur verið Íslendingum mikilvægur allt frá landnámi og byggðist landið að 

mestu leyti upp þar sem góð ræktunar- og búskaparskilyrði voru til staðar. Efnahagsumhverfið 

á Íslandi hefur þó breyst mjög mikið á síðustu áratugum, mikil samþjöppun hefur orðið í 

búgreinum, bændum fækkað og búin stækkað.  

Þessi ritgerð fjallar um reikningshald í landbúnaði á Íslandi, hvaða reglur gilda um 

reikningsskil hérlendis og hvort þær séu sambærilegar við þær reglur sem gilda um 

reikningsskil samkvæmt IAS 41. Í upphafi verður fjallað um IAS 41 reikningsskilastaðalinn 

og þau megin atriði sem hann tekur á. Staðallinn hefur þá sérstöðu að hann tekur tillit til þátta 

sem eiga eingöngu við í landbúnaði en ekki öðrum greinum. Þannig tekur staðallinn á 

meðferð og framsetningu lífrænna eigna í reikningshaldi. Fjallað verður stuttlega um stærð og 

gerð búgreina á Íslandi og einnig verður fjallað sérstaklega um kúa- og sauðfjárbú og 

breytingu á fjárhagsstöðu þeirra á árunum 2005–2009. Fjárfestingar í landbúnaði jukust mikið 

eftir síðustu aldamót og miklar aðfangahækkanir hafa orðið á síðustu árum sem hefur leitt til 

mikilla breytinga á efnahags- og rekstrarreikningum og einnig á helstu fjárhagskennitölum. Í 

lokin verður fjallað um kvótakerfið í mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt, markmið þess og 

þróun og hvaða áhrif kvótakerfið hefur á landbúnað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

2 IAS 41 – Landbúnaður 
 

Árið 1994 hófst þróun á alþjóðlegum reikningsskilastaðli í landbúnaði. Áður en þessi staðall 

var gerður voru eignir tengdar landbúnaði og breytingar á þeim undanskildar gildissviði 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna. Leiðbeiningar í reikningsskilum í landbúnaði hafa verið í 

þróun í áföngum, með það að markmiði að leysa sértilvik í landbúnaðarstarfsemi (IAS 41: BC 

1). 

Landbúnaðarstarfsemi er stjórn fyrirtækis á líffræðilegri breytingu 

lífrænna eigna í þeim tilgangi að selja þær í landbúnaðarafurðir eða í 

aðrar lífrænar eignir (IAS 41:5). 

Landbúnaðarstarfsemi nær til margrar gerðar af starfsemi. Hægt er að nefna búskap, skógrækt, 

ræktun einærra eða fjölærra plantna, blómarækt og fiskeldi (IAS 41:6). Flest fyrirtæki í 

landbúnaði eru smá að stærð, sjálfstæð, einblína á peninga og skatta og eru í fjölskyldueign og 

því oft ekki talið að þau þurfi að skila inn nákvæmum fjárhagsupplýsingum. Hins vegar er það 

þannig að smá fyrirtæki þurfa fjármagn utan frá, meðal annars frá bönkum og ríkisstofnunum 

og þessi fjármögnun krefst þess að reikningsskil séu gerð. Aukin utanríkisverslun, afnám 

samkeppnishafta og aukin fjárfesting hafa einnig skapað þörf fyrir reikningsskil sem fylgja 

ákveðnum reglum og reikningsskilastöðlum. Þessar ástæður hér að ofan hafa leitt til þess að 

þróun IAS 41 hófst (IAS 41: BC 5). 

IAS 41 er reikningsskilastaðall sem mælir fyrir um reikningshaldlega meðferð, framsetningu 

reikningsskila og upplýsingar sem tengjast landbúnaðarstarfsemi. Til þess að unnt sé að beita 

staðlinum verða þrjú skilyrði að vera fyrir hendi. Í fyrsta lagi verða plöntur og dýr sem eru 

hluti af starfsemi að vera lifandi og geta tekið líffræðilegum breytingum. Í öðru lagi verður 

breytingin að lúta stjórn, en með því er átt að breytingin annað hvort bæti skilyrði sem eru 

nauðsynleg í ferlinu eða geri þau stöðug. Í þriðja lagi verður breytingin að vera mælanleg, það 

er að hægt sé að meta breytingu á eiginleikum eða magni (Epstein og Jermakowicz, 2010). 

Hér á eftir verður fjallað um þau helstu atriði sem staðallinn tekur á en þau eru gangvirði, 

ágóði og tap, styrkir frá hinu opinbera og uppsetning fjárhagsupplýsinga. Einnig verður fjallað 

stuttlega um land tengt landbúnaðarstarfsemi en meðferð þess fellur ekki undir IAS 41 

staðalinn. 
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2.1 Gangvirði 

 

Með innleiðingu IAS 41 kom fram ný mikilvæg regla í reikningshaldi í landbúnaði, 

gangvirðisreglan. Með tilkomu hennar var gerð krafa um að lífrænar eignir væru færðar á 

gangvirði á þeim degi sem reikningsskilin eru birt (Epstein og Jermakowicz, 2010). 

Gangvirði er sú fjárhæð sem unnt er að skipta eign fyrir eða greiða skuld 

með í viðskiptum ótengdra aðila þar sem þeir sem hlut eiga að máli eru 

upplýstir og fúsir til viðskiptanna (IAS 41:8). 

Það er mikilvægt að færa lífrænar eignir á gangvirði vegna þess að framleiðslutími þeirra er í 

mörgum tilfellum mjög langur. Til dæmis er hægt að nefna skógrækt, en það getur tekið allt 

að þrjátíu ár að rækta skóginn áður en uppskerutími hefst. Ef lífrænar eignir væru ekki færðar 

á gangvirði myndi allur hagnaðurinn af langtíma framleiðslu koma fram í lok tímabilsins sem 

gefur ekki rétta mynd af hagrænu breytingunni sem á sér stað yfir tímabilið (Epstein og 

Jermakowicz, 2010). 

Gangvirði er fundið út frá markaðsvirði að frádregnum viðskiptakostnaði. Dæmi um 

viðskiptakostnað gæti verið flutningskostnaður við að koma afurðum á stað þar sem hægt er 

að selja þær. Ef ekki er unnt að finna markaðsverð líffræðilegrar eignar skal finna 

markaðsvirði á svipuðum eignum, eldra markaðverð á núverandi eign eða núvirði vænts 

fjárstreymis í framtíðinni. Ef ekki er hægt að finna neitt af þessu skal notast við kostnaðarverð 

sem er  þó einungis viðeigandi ef líffræðilegar eignir breytast lítið (Epstein og Jermakowicz, 

2010). 

 

2.2 Ágóði og tap 

 

Lífræna eign skal færa á gangvirði að frádregnum kostnaði við sölu. Þegar lífræn eign er 

upphaflega færð í bókhaldi getur ýmist myndast ágóði eða tap (IAS 41:26). Ágóði verður til 

þegar lífræn eign er færð í fyrsta sinn. Dæmi um ágóða er þegar kálfur fæðist.  Tap getur 

myndast þegar lífræn eign er færð í fyrsta sinn vegna þess að áætlaður kostnaður við sölu er 

dreginn frá áætluðu gangvirði og kostnaðurinn er hærri en gangvirðið (IAS 41:27). Ágóði eða 

tap skal vera innifalið í hreinum hagnaði eða tapi á því tímabili sem ágóðinn eða tapið verður 
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til (IAS 41:28). Það skal færa ágóðann inn sem tekjur á því tímabili sem hann kemur fram og 

framleiðslukostnaðinn sem tengist ágóðanum skal jafna upp á móti. Eftir stendur þá hreinn 

hagnaður (Epstein og Jermakowicz, 2010). 

Það geta komið upp tilvik þar sem ekki er hægt að meta gangvirði með áreiðanlegum hætti. 

Það gerist til dæmis þegar markaðsverð eða verðgildi er ekki fyrir hendi. Þá skal í staðinn 

meta lífræna eign á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og 

virðisrýrnunartöpum. Þetta er þó einungis heimilt við upphaflega færslu í bókhaldi. Ef 

fyrirtæki hefur áður metið eign á gangvirði þá skal það halda þeirri aðferð áfram í bókhaldinu 

(IAS 41:30). 

Ágóði og tap myndast einnig þegar landbúnaðarafurð er færð upphaflega í bókhaldi vegna 

uppskeru hennar. Uppskeran er alltaf metin á gangvirði því það er alltaf hægt að meta 

gangvirði hennar með áreiðanlegum hætti (IAS 41:32). 

 

2.3 Styrkir frá hinu opinbera 

 

Opinberir styrkir sem eru ekki háðir skilyrðum og tengjast lífrænu eigninni sem er metin á 

gangvirði á að færa sem tekjur í bókhaldi þegar þeir eru innheimtanlegir (IAS 41:34). Ef 

styrkir eru háðir skilyrðum skal fyrirtæki ekki færa styrkinn í bókhald sitt sem tekjur fyrr en 

skilyrðin sem fylgja styrknum eru uppfyllt (IAS 41:35). Ef styrkir sem eru háðir skilyrðum 

eru greiddir áður en skilyrðin eru uppfyllt skal fyrirtæki sýna styrkinn sem skuld í 

efnahagsreikningi en ekki sem tekjur. Skilyrði fyrir styrk getur til dæmis verið að fyrirtæki 

stundi ekki ákveðna landbúnaðarstarfsemi eða stundi landbúnaðarstarfsemi á ákveðnum stað í 

umsaminn tíma. Ef fyrirtæki brýtur gefin skilyrði þarf að skila öllum styrknum aftur og því er 

hann ekki færður fyrr en ljóst er að búið sé að uppfylla skilyrði fyrir styrknum. Í sumum 

tilvikum er heimilt að skipta opinberum styrk upp þannig að  hluta af styrknum sé haldið eftir 

ef hluti af skilyrðinu hefur verið uppfylltur. Fyrirtæki er þá heimilt að færa þann hluta af 

styrknum í bókhald sitt sem tekjur (IAS 41:36). Fyrirtæki getur einnig fengið styrk greiddan 

með öðrum hætti en í peningum, þ.e. fá styrk greiddan sem ópeningalega eign. Ef slíkt ber að 

hendi skal finna gangvirði ópeningalegu eignarinnar til að geta gert grein fyrir henni í 

bókhaldi (Epstein og Jermakowicz, 2010). 
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Ef lífræn eign er ekki metin á gangvirði heldur á kostnaðarverði skal beita IAS 20, sem fjallar 

um færslu opinberra styrkja og upplýsingar um opinbera aðstoð (IAS 41:37). 

 

2.4 Uppsetning fjárhagsupplýsinga 

 

Fyrirtæki sem starfa í landbúnaði eiga að birta efnahagsreikning, rekstrarreikning, sjóðstreymi 

og yfirlit um heildarhagnað. Í efnahagsreikningi þarf að sýna bókfært verð lífrænna eigna í 

sundurgreindum lið. Í sundurgreiningunni kemur fram af hvaða gerð eignirnar eru og einnig 

eru sýndar upplýsingar um framleiðslustig eigna við dagsetningu efnahagsreikningsins. 

Fyrirtæki skipta eignum eftir gerð til dæmis með því að flokka eignir eftir því hvort þær eru 

ætlaðar til neyslu eða framleiðslu eða eftir óþroskuðum og þroskuðum eignum. Tilgangurinn 

með sundurgreiningunni er að gefa lesendum fjárhagsupplýsinga vísbendingar um 

tímasetningu sjóðstreymis í framtíðinni (Epstein og Jermakowicz, 2010). Fyrirtæki eiga 

einnig að sýna í bókhaldi sínu uppsafnaðan ágóða eða tap sem myndast á yfirstandandi 

tímabili þegar lífrænar eignir og landbúnaðarafurðir eru færðar inn í bókhald í fyrsta sinn og 

sem verður til við breytingu á gangvirði (IAS 41:40). 

Yfirlit um heildarhagnað sýnir allar hreyfingar í gegnum eigið fé á tímabilinu nema hreyfingar 

er tengjast hluthöfum. Í þessu yfirliti skal greina frá öllum breytingum sem verða á gangvirði 

lífrænna eigna (Epstein og Jermakowicz, 2010). Fyrirtæki eiga að gera grein fyrir eðli þeirrar 

starfsemi sem heyrir undir hvern flokk lífrænna eigna og frá fjárhagslegu mati og efnislegu 

magni hvers flokks lífrænna eigna og landbúnaðarafurða. (IAS 41:46) Fyrirtæki skal einnig 

greina frá þeim aðferðum og forsendum sem það notar við ákvörðun á gangvirði (IAS 41:47). 
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2.5 Land tengt landbúnaðarstarfsemi 

 

IAS 41 fjallar ekki um færslu landsvæðis tengdu landbúnaðarstarfsemi. Við færslu lands í 

reikningsskilum í landbúnaði er notaðir staðlarnir IAS 16 og IAS 40 eftir því hvor staðallinn á 

betur við. Í IAS 16 er land mælt á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum 

virðisrýrnunartöpum eða á endurmatsverði, en land er mælt á gangvirði í IAS  40 (IAS 41: BC 

55). Myndast hefur deila um hvort land tengt landbúnaðarstarfsemi eigi alltaf að vera fært á 

gangvirði í reikningsskilum, sér í lagi vegna þess að stundum er erfitt að skilja að land og 

lífræna eign (IAS 41: BC 56).  Alþjóðlega reikningsskilaráðið hafnaði þó þessum rökum þar 

sem færsla lands á gangvirði væri í ósamræmi við IAS 16 (IAS 41: BC 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

3 Reikningshald í landbúnaði á Íslandi 
 

Við reikningsskil á Íslandi er farið eftir alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (IFRS). Staðlarnir 

ná þó ekki til landbúnaðar hér á landi og því er ekki fylgt IAS 41 staðlinum við gerð 

reikningshalds í landbúnaði. 

Hér á landi gilda engar sérreglur um landbúnað, heldur eiga bændur að fylgja lögum og 

reglum ríkisskattstjóra um einstaklingsrekstur. Bændur skila því inn rekstrarskýrslu líkt og 

aðrir einstaklingar í atvinnurekstri en að auki þurfa þeir að skila sérstakri landbúnaðarskýrslu 

(Jóhanna Lind Elíasdóttir munnleg heimild, 20. janúar 2011). Í rekstrarskýrslu þarf að gera 

grein fyrir bæði efnahag og rekstri. Landbúnaðarskýrsla er ítarlegri en rekstrarskýrslan. Í 

henni kemur skýrt fram hvaða þætti þarf að taka fram í reikningshaldi í landbúnaði. Í 

skýrslunni er líkt og í rekstrarskýrslu gerð grein fyrir efnahag og rekstri, en í 

landbúnaðarskýrslu er sérstaklega tekið fram frá hvers konar starfsemi tekjurnar og gjöldin 

koma. Í landbúnaðarskýrslu er einnig sett fram yfirlit um ónotað tap, sýndar skattalegar 

færslur og leiðréttingar á tekjum. Jafnframt er sýnt uppgjör birgða og virðisaukaskatts og sýnt 

yfirlit yfir bústofn í upphafi og lok árs (Ríkisskattstjóri, e.d.).  

Bændur eru skyldugir til þess að gera ársreikning og skila árlega ef þeir eru skráðir sem 

einkahlutafélag. Þeim ber þá að uppfylla strangari kröfur um reikningsskil og láta 

endurskoðendur yfirfara bókhaldið. Ekki er gerð krafa um að bændur sýni yfirlit um 

heildarhagnað eins og er gert í IAS staðlinum en þeir geta keypt forrit sem heitir dkframtal, þá 

sem viðbót við dkbúbót sem býður upp á að gera slíkt yfirlit (Jóhanna Lind Elíasdóttir 

munnleg heimild, 23. febrúar 2011). 

Lífrænar eignir eru færðar eftir skattmati í reikningsskilum en ekki á gangvirði líkt og í IAS 

staðlinum. Skattmat er mat á tekjum í búrekstri sem á að færa í landbúnaðarskýrslu og skiptir 

ekki máli hvort um er að ræða einstaklingsrekstur eða rekstur lögaðila. Búafurðir sem eru ekki 

seldar heldur hafðar til heimanota á að telja til rekstrartekna á rekstrarreikningi í 

landbúnaðarskýrslu. Ágóði og tap er einnig fært í bókhaldi eftir skattmati. Ef lífræn eign er 

keypt á verði sem er yfir skattmati þá er hún færð í reikningsskilin á kaupverðinu og síðan er 

eignin afskrifuð yfir líftímann, sem er oftast 5 ár. Fyrsta fyrningin má þó aldrei vera lægri en 

skattmatið. Land og hlunnindi eru metin á fasteignamati og skattmati (Jóhanna Lind 

Elíasdóttir munnleg heimild, 23. febrúar 2011). Fasteignamat er gangverð sem ætla má að 

eign hefði haft í kaupum og sölum. Tilgangur fasteignamats er að skapa grundvöll fyrir 
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álagningu opinberra gjalda og er stofn fasteignagjalda og erfðafjárskatts (Þjóðskrá Íslands, 

e.d.). Til að finna skattmat eigna er notuð eignaskrá ríkisskattstjóra. Í henni kemur fram 

kaupverð/stofnverð eigna og bókfært verð þeirra í upphafi árs, fyrningarhlutföll og bókfært 

verð eigna í lok árs. Fyrningarhlutföllin eru ákvörðuð eftir lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 

(Ríkisskattstjóri, e.d.). Útihús og ræktun eru færð á bókfærðu verði. Keypt greiðslumark er 

fært á kaupverði að frádregnum afskriftum, en greiðslumark er afskrifað að fullu á 5 árum 

(Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). 

Bændur eiga að skila inn sex mánaða virðisaukaskattsuppgjöri. Uppgjörstímabil þeirra er 

janúar til júní og júlí til desember. Þetta eru sérákvæði sem gilda um landbúnaðinn því 

meginreglan er sú að uppgjörstímabil séu tveir mánuðir. Þeir sem stunda landbúnað geta þó 

fengið heimild til þess að skila auka uppgjöri á virðisaukaskatti ef að þeir eiga inni verulega 

endurgreiðslu á virðisaukaskatti, til dæmis vegna kaupa á fjárfestingar- og rekstrarvörum. 

(Ríkisskattsstjóri, e.d.) Ekki er gerð krafa um tvíhliða bókhald í landbúnaði enda eru fæst bú 

með marga starfsmenn í vinnu (Jóhanna Lind Elíasdóttir munnleg heimild, 20. janúar 2011). 

Meginreglan er að bókhald skal vera tvíhliða. Einstaklingum í ákveðnum 

atvinnugreinum er þó heimilt að færa einhliða bókhald ef þeir nota ekki 

meira aðkeypt vinnuafl við starfssemi sína en sem svarar einum starfsmanni 

á ári (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

Langflestir bændur notast þó við tvíhliða bókhald og bókhaldskerfið sem flestir bændur nota, 

dkBúbót uppfyllir allar kröfur um tvíhliða bókhald (Jóhanna Lind Elíasdóttir munnleg 

heimild, 23. febrúar 2011). 

Styrkir frá hinu opinbera, eins og beingreiðslur, eru greiddir út mánaðarlega samkvæmt 

ákveðnum reglum og færðir inn sem tekjur í bókhaldi. Jarðarbótastyrkir eru hins vegar allir 

greiddir út eftir úttekt og eru færðir sem tekjur þegar búið er að vinna fyrir þeim. Það þarf að 

sækja sérstaklega um slíka styrki og þeir eru greiddir eftir að framkvæmd er lokið. Styrkir eru 

einnig fyrirframgreiddir og þarf þá að sýna þá sem skuld í bókhaldi þangað til búið er að 

vinna fyrir þeim  (Jóhanna Lind Elíasdóttir munnleg heimild, 23. febrúar 2011). Meðferð 

styrkja í bókhaldi á Íslandi er því mjög lík og meðferð styrkja í bókhaldi eftir IAS staðlinum.  

Það eru nokkur bókhaldsforrit í boði fyrir bændur til að færa bókhald sitt í. Algengasta forritið 

er dkBúbót sem er Windows kerfi sem bændur nota til að færa bókhald og við framtalsgerð. 

Kerfið byggist á grunni dk-viðskiptahugbúnaðarins en hefur verið aðlagað sérstaklega að 
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þörfum bænda (Bændasamtök Íslands, e.d.). Bændasamtökin og annar hver bóndi nýta sér 

þetta bókhaldskerfi. dkBúbót tekur til flestra þátta búrekstrar og í því er hægt að setja upp 

ársreikning, fjárhagsreikninga, uppgjör virðisaukaskatts og framtöl vegna skattskila, 

rekstrarframtal og landbúnaðarframtal (Jón Baldur Lorange, e.d.). dkBúbót er hannað út frá 

búum sem eru á einstaklingsformi og uppfyllir öll lög og skilyrði. Það eru einnig til ýmis 

forrit sem sérhæfa sig í hverri búgrein. Hægt er að nefna forritið Fjárvís fyrir sauðfjárbændur, 

Feng fyrir hrossaræktendur, Svínakerfið fyrir svínabændur og Dan/Minx fyrir loðdýrabændur 

(Jón Baldur Lorange, 1997). Þessi forrit hafa ekki að geyma fjárhagslegar upplýsingar líkt og 

dkBúbót heldur upplýsingar tengdar ræktuninni. 
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4 Stærð og gerð búgreina 
 

Búgreinum er skipt í marga flokka eftir starfsemi. Hægt er að nefna sauðfjárrækt, 

nautgripatækt, garðyrkju, hrossarækt, svínarækt, loðdýrarækt og alifuglarækt. Bú teljast ýmist 

vera sérhæfð bú, blönduð bú eða önnur bú. Sérhæfð bú hafa að lágmarki 70% af reglulegum 

tekjum af einni búgrein. Blönduð bú þurfa að hafa að minnsta kosti 70% reglulegra tekna af 

tveimur búgreinum, til dæmis annað hvort af nautgriparækt- eða sauðfjárrækt samanlagt og að 

lágmarki 30% tekna af hvorri búgrein fyrir sig. Önnur bú eru síðan bú sem verða að hafa 50-

70% reglulegra tekna af ákveðinni búgrein (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). 

Hverja búgrein fyrir sig er hægt að flokka eftir ákveðnum stærðarviðmiðum. Algengustu 

búgreinarnar á Íslandi eru sauðfjárrækt og nautgriparækt, þ.e. mjólkurframleiðsla. Kúabú eru 

flokkuð eftir greiðslumarki í lítrum mjólkur en sauðfjárbú eftir fjölda vetrarfóðraðra kinda. 

Meðalstærð kúabúa er 202.262 lítrar og er fjöldi mjólkurkúa að meðaltali 42,6.  Meðalstærð 

sauðfjárbúa er 364,6 vetrarfóðraðar kindur og innvegið kindakjöt er 7864 kg (Hagþjónusta 

landbúnaðarins, 2010). Afurðir sauðfjár eru kjöt, slátur, gærur og ull (Sauðfjárrækt, 2006). 

Hrossabú eru flokkuð eftir fjölda hrossa. Afurðir í hrossarækt eru lífhross sem eru seld á 

innlendum og erlendum markaði, hrossakjöt, húðir og blóð úr fylfullum merum (Hrossarækt, 

2005). Meðalstærð svínabúa er 214,4 svín og eru afurðir svína aðallega kjöt og slátur. Nokkrir 

bændur sinna eingöngu eldi grísa án þess að hafa gyltur og sumir leggja aukna áherslu á 

framleiðslu fráfærugrísa til eldis annars staðar (Svínarækt, 2006). Garðyrkjubúum er hægt að 

skipa í nokkrar undirgreinar Þær eru; blómaframleiðsla, grænmetisframleiðsla, 

garðplöntuframleiðsla og kartöflurækt. Mestu verðmætin eru í grænmetisframleiðslu 

(Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). Garðyrkjustöðvar hafa stækkað á seinustu árum en 

heildarflatarmál ræktunar undir gleri hefur þó farið aðeins minnkandi sem má rekja til 

úreldingar gróðurhúsa (Garðyrkja, 2005). Alifuglarækt skiptist í tvær búgreinar; 

eggjaframleiðslu og alifuglaframleiðslu. Alifuglaframleiðsla er mest megnis framleiðsla á 

kjúklingakjöti en einnig er framleitt kjöt af kalkúnum og gæsum (Alifuglarækt, 2003). 

Loðdýrarækt er búgrein sem felst í því að dýr eru ræktuð eingöngu eða aðallega vegna 

verðmætis skinnanna (Reglugerð um loðdýrarækt og innflutning loðdýra, nr. 165/2007). 
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5 Samanburður á rekstrarupplýsingum milli ára 
 

Í þessum kafla verður greint frá samanburði á rekstri, efnahag og fjárfestingum í landbúnaði á 

Íslandi á árunum 2005, 2007 og 2009. Til einföldunar eru einungis sýndar tvær algengustu 

gerðir búgreina, mjólkurframleiðsla og sauðfjárrækt. Þær upphæðir sem eru gefnar upp eru 

meðaltalsfjárhæðir í hverri búgrein. 

 

5.1 Rekstur 

 

Búgreinatekjur og breytilegur kostnaður hafa aukist á milli ára bæði hjá kúabúum og 

sauðfjárbúum. Hlutfall breytilegs kostnaðar af heildartekjum er engu að síður nokkuð hátt í 

báðum búgreinunum og hefur framlegðarhlutfall eftir mjólkurkú og framlegðarhlutfall eftir 

vetrarfóðraða kind minnkað milli ára (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). Jóhanna Lind 

Elíasdóttir (munnleg heimild, 23. febrúar 2011) sagði frá því að framlegðarhlutfall hefði 

lækkað bæði hjá sauðfjárbúum og kúabúum vegna þess að tekjur hafa aukist hlutfallslega 

minna en breytilegur kostnaður á síðustu árum. Árið 2008 urðu gríðarlegar aðfangahækkanir 

vegna gengisfalls krónunnar og hækkunar heimsmarkaðsverðs á aðföngum. Mestar hækkanir 

urðu á áburði, kjarnfóðri og olíu. Jóhanna Lind benti einnig á að þrátt fyrir þessa miklu 

hækkun aðfanga hefðu tekjur bæði kúabænda og sauðfjárbænda aukist mjög lítið og eru tekjur 

bænda undir verðlagsgrundvelli. Það verð sem bændur fá fyrir afurðir sínar hefur hækkað jafn 

mikið og verðvísitala neysluvöruverðs, en aðfangahækkanir eru hins vegar miklu hærri en 

vísitalan. Þessar miklu aðfangahækkanir og hin litla tekjuaukning bænda er helsta ástæða þess 

að framlegðarhlutföll hafa minnkað á milli ára  (Jóhanna Lind Elíasdóttir munnleg heimild, 

23. febrúar 2011). Á mynd 3 er súlurit sem sýnir breytingar á framlegðarhlutföllum í kúa- og 

sauðfjárbúum á árunum 2005, 2007 og 2009. Upplýsingarnar eru fengnar úr búreikningum 

Hagþjónustu landbúnaðarins.  
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Mynd 1. Framlegðarhlutföll. Tölurnar á y-ás tákna framlegð í prósentum. 

Jóhanna Lind sagði einnig frá því að tekjur væru of lágar í dag miðað við kostnað aðfanga. 

Hún nefndi dæmi um að mjólk væri til að mynda verðlögð of ódýrt miðað við erlendis og lágt 

verð hennar dragi  í raun verðlagsvísitölu neysluvöruverðs niður. Hún sagði einnig frá því að 

sauðfjárbóndi þyrfti að slátra 1400–1800 lömbum á ári til að ná grunnframfærslu sem miðast 

við 6 milljónir króna í laun og launatengd gjöld, en slíkur fjöldi lamba er mjög mikill og fæst 

bú á Íslandi ná þessari tölu.  

Rekstrarhagnaður fyrir vexti, skatta og afskriftir hefur aukist á milli ára bæði hjá kúa- og 

sauðfjárbúum. Hins vegar hefur hagnaður eftir vexti, skatta og afskriftir farið minnkandi milli 

ára og sýnir rekstrarniðurstaðan tap á árunum 2007 og 2009 bæði í kúabúum og 

sauðfjárbúum. Helsta ástæðan fyrir þessu aukna tapi á milli ára er vaxandi 

fjármagnskostnaður sem má rekja til aukinnar skuldsetningar (Hagþjónusta landbúnaðarins, 

2010). Þessi aukna skuldsetning skýrist af auknum fjárfestingum í greininni en á síðustu árum 

hafi margir bændur stækkað bú sín, keypt greiðslumark, endurnýjað byggingar t.d. fjós og 

tekið í notkun nýja tækni (Sveinn Agnarsson, 2008)  

Rekstrarniðurstaða í landbúnaði er sett fram sem hagnaður fyrir laun eigenda sem er óljós 

mælikvarði á afkomu. Laun eru ekki talin til kostnaðar vegna þess að búrekstur er rekinn á 

nafni og kennitölu eigenda. Á síðustu árum hefur þetta fyrirkomulag þó verið að breytast og 

sífellt fleiri bú eru nú rekin sem hlutafélög og þar eru laun eigenda því talin til kostnaðar 

(Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). 

Á mynd 2 er súlurit sem sýnir breytingu á hagnaði/tapi í kúa- og sauðfjárbúum á árunum 

2005, 2007 og 2009. Upplýsingarnar eru fengnar úr búreikningum Hagþjónustu 

landbúnaðarins.  
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Mynd 2. Hagnaður/tap. Tölurnar á y-ás er hagnaður/tap í þúsundum kr. 

 

5.2 Efnahagur 

 

Eignir í sauðfjárbúum hafa aukist á milli ára. Aukningin er bæði mælanleg í fastafjármunum 

og veltufjármunum. Í kúabúum náðu eignir hins vegar hámarki 2007 en fóru síðan aftur 

lækkandi. Eignir eru þó mun meiri árið 2009 en þær voru 2005. Skuldsetning bæði kúabúa og 

sauðfjárbúa jókst mjög mikið á milli ára og þá var sérstaklega um að ræða aukningu 

langtímaskulda. Höfuðstóll er reiknaður út eftir að einkatekjur, einkaskuldir og skuldir 0-

búgreina hafa verið lagðar við hann og einkaútgjöld, einkaeignir og eignir 0-búgreina hafa 

verið dregnar frá. Höfuðstóll hefur lækkað mjög mikið á milli ára bæði hjá kúa- og 

sauðfjárbúum og var neikvæður hjá báðum tegundum árið 2009. Höfuðstóll sauðfjárbúa var 

hins vegar jákvæður 2005 og 2007 (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). Jóhanna Lind 

Elíasdóttir (munnleg heimild, 23. febrúar 2011) sagði að taka yrði eignahliðina í 

efnahagsreikningnum með fyrirvara vegna þess að eignir eru metnar samkvæmt skattmati en 

ekki raunverulegu verðmæti. Eigið fé er einnig verulega vanmetið. Hægt er að nefna margar 

ástæður fyrir þessu vanmati. Í fyrsta lagi er land fært í efnahagsreikning á fasteignamati en á 

síðustu árum hefur jarðaverð hækkað verulega en fasteignamat jarða ekki. Í öðru lagi eru 

fastafjármunir afskrifaðir samkvæmt lögum um tekjuskatt nr. 90/2003. Fyrningarhlutföllin 

sem skattalögin kveða á um endurspegla ekki raunverulega niðurfærslu fastafjármuna og því 

geta eignir sem búið að afskrifa að fullu úr reikningsskilunum verið í fullri notkun löngu eftir 

að afskriftir eru að fullu færðar. Í þriðja lagi er greiðslumark ekki metið til eignar nema það 
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greiðslumark sem hefur verið keypt á síðastliðnum 5 árum og hefur ekki verið niðurfært nema 

að hluta. Greiðslumark er óefnisleg eign þar sem verðmæti greiðslumarksins er ekki háð 

staðsetningu fyrirtækisins. Því hefur verið til umfjöllunar hvort færa eigi keypt greiðslumark á 

kaupverði og síðan framkvæma virðisrýrnunarpróf á því reglulega í stað þess að afskrifa það á 

5 ára tímabili. Ef þessu fyrirkomulagi yrði komið á væri þó hætt við því að gífurlegt ofmat 

yrði á greiðslumarki vegna þess að verð á greiðslumarki myndast á jaðarmarkaði 

(Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). 

Á mynd 3 er súlurit sem sýnir breytingu á skuldum, bæði langtímaskuldum og 

skammtímaskuldum í kúa- og sauðfjárbúum á árunum 2005, 2007 og 2009. Upplýsingarnar 

eru fengnar úr búreikningum Hagþjónustu landbúnaðarins.  

 

 

Mynd 3. Skuldir. Tölurnar á y-ás er skuldir í þúsundum kr. 

Veltufjárhlutfall er hæst hjá sauðfjárbúum árið 2009 en hjá kúabúum árið 2007. 

Veltufjárhlutfall mælir getu bús til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur í náinni framtíð. 

Ekki hefur verið lagt neitt mat á hve hátt veltufjárhlutfall í landbúnaði skal vera til að teljast 

viðunandi en eftir því sem hlutfallið er hærra því betur eru bú í stakk búin til að standa við 

skuldbindingar sínar (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). Greiðsluhæfi sauðfjárbúa hefur því 

farið batnandi á milli ára og greiðsluhæfi kúabúa er betra árið 2009 en það var 2005 þrátt fyrir 

að hafa lækkað frá árinu 2007.  

Eiginfjárhlutfall fer lækkandi í báðum búgreinum á milli ára og er neikvætt í báðum 

búgreinum árið 2009. Hlutfallið var hins vegar jákvætt hjá sauðfjárbúum á árunum 2005 og 

2007. Eiginfjárhlutfall sýnir fjárhagslegan styrkleika fyrirtækja, lýsir hvernig fjármagn skiptist 

niður í eigið fé og skuldir og gefur til kynna hversu mikið tap fyrirtæki þolir áður en það fer 
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að bitna á skuldbindingum þess. Ekki hefur verið lagt mat á hve hátt eiginfjárhlutfallið skal 

vera en staða rekstrar er sterkari eftir því sem hlutfallið er hærra (Hagþjónusta 

landbúnaðarins, 2010). Fjárhagslegur styrkleiki kúabúa og sauðfjárbúa hefur því farið 

minnkandi á milli ára. 

 

5.3 Fjárfestingar 

 

Fjárfestingar hafa dregist saman milli ára í öllum búgreinum. Í kúabúum og sauðfjárbúum er 

mest fjárfest í vélum og tækjum en fjárfesting í þeim er aðeins þriðjungur af því sem hún var 

árið 2009 en 2005. Fjárfesting er einnig hlutfallslega mikil í greiðslumarki en hefur farið 

minnkandi milli ára. Engar fjárfestingar eru í jörðum, ræktun og bústofni á sauðfjárbúum árið 

2009 (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2010). 

Jóhanna Lind Elíasdóttir (munnleg heimild, 23. febrúar 2011) sagði að það hefði verið mjög 

lengi stöðnun í framkvæmdum og endurnýjun í landbúnaði vegna skorts á lánsfé og háum 

vöxtum. Vegna þessarar stöðnunar var orðin mikil nauðsyn á endurnýjun eftir aldamótin, auk 

þess  sem gerð var almenn krafa úr samfélaginu um hagræðinu og stækkun. Þegar aðgangur 

að lánsfé varð greiðfærari jukust fjárfestingar því mjög mikið og náðu hámarki 2005 og 2006. 

Árið 2007 minnkaði aðgangur að lánsfé hins vegar til muna og vorið 2008 var allt lánsfé 

frosið og því hefur orðið veruleg minnkun í fjárfestingum í landbúnaði aftur. Margir bændur 

lentu einnig í vandræðum því þeir fengu ekki lánin sem þeir áttu loforð fyrir. Á mynd 4 er 

súlurit sem sýnir breytingu á fjárfestingu í kúa- og sauðfjárbúum á árunum 2005, 2007 og 

2009. Upplýsingarnar eru fengnar úr búreikningum Hagþjónustu landbúnaðarins. 

 

 

Mynd 4. Fjárfestingar. Tölurnar á y-ás er fjárfestingar í þúsund kr. 
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6 Greiðslumark í landbúnaði 
 

Í þessum kafla verður fjallað um greiðslumark í sauðfjárrækt og í mjólkurframleiðslu. Fjallað 

verður um þróun kerfisins, þau áhrif sem kerfið hefur á landbúnað og kostnað við að halda 

uppi kvótakerfi. 

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) metur árlega opinberan stuðning við landbúnað í 

aðildarlöndum sínum. Að mati OECD nam opinber stuðningur við búvöruframleiðendur 

hérlendis 13,6 milljörðum króna á árinu 2007 samkvæmt PSE-gildi stuðnings, en PSE-

hlutfallið reiknaðist 61% hér á landi. Þetta er hæsti stuðningur við landbúnað meðal 

aðildarríkja á árinu 2007. Suður Kórea kemur næst á eftir Íslandi með 60% og Noregur með 

53%. Fræðileg skilgreining á PSE-gildi stuðnings er:  

Reiknað hlutfall fyrir tilfærslur frá skattgreiðendum og neytendum til 

búvöruframleiðenda. Það gefur vísbendingu um þá heildarfjármuni sem 

eru millifærðir frá stjórnvöldum til bænda (mælt á verðlagi til bænda) 

samkvæmt opinberri landbúnaðarstefnu, burtséð frá eðli, tilgangi eða 

áhrifum stuðningsins á framleiðslu eða tekjur þeirra (Hagþjónusta 

landbúnaðarins, 2010). 

 

6.1 Greiðslumark í mjólkurframleiðslu 

 

Framleiðslustýring í mjólk hefur verið hér á landi síðan árið 1980. Frá 1980 til 1987 var 

svokallað búmarkskerfi og síðan fullvirðisréttur til 1992. Yfir þetta tímabil voru takmarkanir á 

flutningi búmarks og fullvirðisréttar milli lögbýla og búmarkssvæða (Erna Bjarnadóttir og 

Daði Már Kristófersson, 2008). Núverandi kvótakerfi í mjólkurframleiðslu var komið á árið 

1992 en það hefur tekið töluverðum breytingum frá þeim tíma. Á árunum 1992–1998 var í 

gildi samningur sem leyfði frjálst framsal á greiðslumarki í mjólk en Búnaðarsambandið hafði 

þó fyrst um sinn forkaupsrétt á greiðslumarki ef framleiðsluréttur var seldur útaf viðkomandi 

búnaðarsambandssvæði. Árið 1998 var gerður nýr samningur sem gilti til 2005 en ekki voru  

gerðar miklar breytingar með þessum samningi. Árið 2005 kom nýr samningur sem er í gildi 

til 2012 og með tilkomu hans tóku gildi ýmsar nýjar breytingar (Sveinn Agnarsson, 2008). Í 

núverandi samningi eru engar hömlur á viðskiptum með greiðslumark, nema hvað að leiga 
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milli lögbýla er ekki heimil. Ábúandi lögbýlis annar en eigandi þess þarf samþykki 

beggja/allra áður en hann ráðstafar greiðslumarki frá lögbýli og leiguliði hefur leyfi til þess að 

kaupa greiðslumark á lögbýli (Erna Bjarnadóttir og Davíð Már Kristófersson, 2008). Sett eru 

þau skilyrði að eigandi greiðslumarks verði að nýta framleiðslurétt sinn sem fylgir 

greiðslumarkinu innan tveggja ára annars fellur greiðslumark hans niður. Ef eigandi 

greiðslumarks hefur ekki hafið framleiðslu en vill ekki missa framleiðslurétt sinn getur hann 

lagt greiðslumark sitt inn til geymslu hjá Bændasamtökum Íslands (Sveinn Agnarsson, 2008).  

Helstu markmið með þessum samningi eru hagræðing, aukin samkeppnishæfni og lægra 

vöruverð. Sveinn Agnarsson (2008) talar um í grein sinni að til þess að ná fram hagræðingu sé 

stefnt að því að fækka kúabúum en hafa þau stærri fyrir vikið, að samkeppnishæfni sé hægt að 

auka með því að ná fram meiri hagnaði og til að unnt sé að lækka vöruverð þurfi að ná meiri 

framlegð í greininni.  Tvö lykilatriði þurfa að vera til staðar til að þessi markmið náist. Í fyrsta 

lagi verða almenn starfsskilyrði í framleiðslu og vinnslu  mjólkurafurða og stuðningur ríkisins 

við greinina að stuðla að hagræðingu, bættri samkeppnishæfni og lægra vöruverði. Í öðru lagi 

þarf að viðhalda þeim stöðugleika sem náðst hefur á milli framboðs og eftirspurnar (Erna 

Bjarnadóttir og Daði Már Kristófersson, 2008). 

Virði greiðslumarks, eða það verð sem einstaklingur greiðir fyrir greiðslumark, fer eftir því 

hversu mikil arðsemi verður til við að auka framleiðslu. Þessi arðsemi er fundin út með því að 

reikna út jaðartekjur og jaðarkostnað. Jaðartekjur og jaðarkostnaður  eru þær tekjur og 

kostnaður sem verður til við það að auka framleiðslu um eina einingu. Jaðartekjur og 

jaðarkostnaður eru mismunandi á milli búa og þess vegna myndast markaður fyrir 

mjólkurkvóta. Þeir bændur sem hafa lágan jaðarhagnað, það er jaðartekjur að frádregnum 

jaðarkostnaði, selja þeim bændum sem hafa háan jaðarhagnað (Erna Bjarnadóttir og Daði Már 

Kristófersson, 2008). 

Það hafa verið miklar sveiflur í umfangi viðskipta með greiðslumark og einnig í verði á 

greiðslumarki í gegnum tíðina. Ástæðan fyrir þessum sveiflum eru aðstæður á 

mjólkurmarkaði, til dæmis horfur um greiðslur fyrir umfram mjólk og framleiðsluaukningu 

þegar litið er til skamms tíma.  Verð á greiðslumarki hefur farið hækkandi frá því að 

mjólkursamningurinn tók gildi 1992. Raunhækkun verðs á greiðslumarki hefur verið um 3% á 

ári (Erna Bjarnadóttir og Daði Már Kristófersson, 2008). 

Frá því að mjólkursamningurinn tók gildi árið 1992 hafa kúabú stækkað og nyt kúa aukist. 

Árið 1992 áttu kúabændur að meðaltali 26 kýr og meðalnyt þeirra voru 3500 lítrar en árið 
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2006 héldu kúabændur að meðaltali 36 kýr og meðalnytin 4940 lítrar (Sveinn Agnarsson, 

2008). Hægt er að nefna margar ástæður fyrir þessari nytjabætingu; betri og markvissari 

fóðurgjöf, nýrri og fullkomnari fjós, betri menntun bænda og kynbætur. Á þessu tímabili 

hefur breytilegur kostnaður sömuleiðis lækkað úr 41 kr. í 35 kr. á raunvirði og hálf fastur 

kostnaður hefur einnig lækkað úr 22,5 kr. í 19 kr. Hins vegar hefur fastur kostnaður hækkað 

mikið á tímabilinu eða úr 21 kr. í 50 kr. á raunvirði (Sveinn Agnarsson, 2008). 

Sveinn Agnarsson (2008) bendir á að jaðarframleiðsla í mjólkurframleiðslu sé minnkandi sem 

þýðir að aukning aðfanga um 1% leiði til minna en 1% aukning í framleiðslu. Rannsóknir 

gefa þó til kynna að skalahagkvæmni sé til staðar og því eru stærri bú hagkvæmari en minni. 

Vegna þessarar skalahagkvæmni er einnig líklegt að kúabú haldi áfram að stækka. 

Mjólkurkvótakerfið hefur haft þau áhrif að hagræðing hefur aukist í mjólkurframleiðslu sem 

hefur leitt til þess að bændum hefur farið fækkandi, hjarðir stækkað og meðalframleiðsla 

aukist (Sveinn Agnarsson, 2008).  

Sveinn Agnarsson (2008) segir þó að ekki væri hægt að rekja allan þennan ávinning sem hefur 

orðið á síðustu árum til kvótakerfisins. Hluti af þessum ávinningi hefði hvort sem er líklega 

orðið en kvótakerfið hefur að öllum líkindum flýtt fyrir breytingunum.  

Kvótakerfinu fylgir tvenns konar kostnaður. Í fyrsta lagi myndast kostnaður vegna þess að 

núverandi bændur þurfa að greiða fyrirverandi bændum fyrir aðgang að beingreiðslum og 

framleiðslurétti. Sama greiðslumark getur skipt oft um eiganda og því þarf að fara varlega í að 

mæla umfang viðskipta út frá veltu svo að hún verði ekki ofmetin. Einnig þarf að taka með í 

reikninginn að sumar sölur eru ekki raunverulegar heldur  einungis rekstrarformsbreyting. Í 

öðru lagi verður til hreinn fjármagnskostnaður. Hann myndast vegna þess að bændur þurfa í 

flestum tilfellum að taka lán til að greiða fyrir greiðslumark og þurfa að greiða 

fjármagnskostnað af láninu (Erna Bjarnadóttir og Daði Már Kristófersson, 2008).   

 

6.2 Greiðslumark í sauðfjárrækt 

 

Greiðslumark í sauðfjárrækt miðast við tiltekinn fjöldi ærgilda og veita þau rétt til 

beingreiðslna úr ríkissjóði. Ærgildi eru ákveðin fyrir hvert lögbýli og því er greiðslumark 

einnig bundið við lögbýli. Hægt er að færa greiðslumark á milli lögbýla með samþykki 

þinglýstra eigenda fyrir framsali (Bændasamtök Íslands, 2007).  
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Með tilkomu kvótakerfisins í sauðfjárrækt voru tvö markmið; að ná tökum á framleiðslunni 

og skipta magninu á milli framleiðenda á réttlátan hátt. Flestir eru sammála um að búið sé að 

ná fyrra markmiðinu en réttlætinu hefur ekki verið fullnægt enn (Sveinn Hallgrímsson, 2000).  

Beingreiðslur voru teknar upp í sauðfjárrækt og hugtakið greiðslumark innleitt árið 1991 

þegar búvörusamningurinn var gerður. Þessi samningur var frábrugðinn fyrri samningum sem 

áður höfðu verið í sauðfjárrækt. Með tilkomu samningsins voru viðskipti með greiðslumark 

heimil og lögð var 2% hagræðingarkrafa á bændur. Stærstu breytingarnar sem samningurinn 

hafði í för með sér voru í fyrsta lagi að stuðningur ríkissjóðs við útflutning búvara var felldur 

niður og í öðru lagi tók verðábyrgð ríkissjóðs ekki lengur til fyrirfram ákveðins magns. Í stað 

verðábyrgðar ríkissjóðs tóku beingreiðslur til þess magns sem áætlað var að seldist 

innanlands. Þessi breyting færði bændur nær markaðinum (Guðmundur Stefánsson, 1998). 

Búvörusamningurinn var í gildi til 1995 en þá voru gerðar breytingar á honum og nýr 

samningur um framleiðslu sauðfjárafurða tók gildi. Með þessum samningi var 

framleiðslukvóti í sauðfjárrækt afnuminn að hluta og beingreiðslur miðaðar við ákveðna 

fjárhæð sem kallast beingreiðslumark. Með þessum breytingum urðu greiðslur ríkisins ekki 

eins framleiðslutengdar og þær voru áður. Þessi samningur hafði einnig í för með sér 

breytingar á fyrirkomulagi útflutnings. Framleiðendur gátu nú flutt út kindakjöt í sama 

hlutfalli og beingreiðslur til þeirra. Í samningnum var einnig samið um veruleg framlög til 

hagræðingar og aðlögunar með uppkaupum á framleiðslurétti, lækkunar birgða, hagræðingar- 

og vöruþróunarverkefna og til hverfisverkefna. Viðskipti með greiðslumark voru áfram heimil 

er breyting varð á því fyrirkomulagi árið 1996 en þá gat greiðslumark aðeins færst á milli 

lögbýla og innan lögbýlis (Guðmundur Stefánsson, 1998).   

Um síðustu aldamót kom nýr samningur í sauðfjárrækt sem er enn í gildi. Með tilkomu hans 

höfðu bændur mikil áhrif á tekjur sínar með því að taka upp gæðastýringu og fá greiðslu 

vegna hennar með því að ákveða framleiðslumagn. Með tilkomu nýja samningsins lækkuðu 

beingreiðslur til búa sem eru með litla framleiðslu á móti hverju ærgildi í greiðslumarki (Erna 

Bjarnadóttir, 2001).  Markmið samningsins eru að efla sauðfjárrækt sem atvinnugrein og bæta 

afkomu bænda, stuðla að nýliðun í hópi sauðfjárbænda og styrkja búsetu í dreifbýli, tryggja að 

sauðfjárrækt sé stunduð í samræmi við umhverfisvernd, landkosti og sjálfbæra nýtingu, halda 

jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar og auka markaðsvitund bænda og að stuðla að 

framþróun í sauðfjárrækt (Bændasamtök Íslands, 2007).  



25 

Þetta kerfi markaði ákveðin tímamót í styrkjakerfi í íslenskum landbúnaði því það skapaði 

tengingu á milli landnýtingar og skilyrða til þess að fá styrki frá ríkinu. Ríkið er ekki tilbúið 

að greiða þeim bændum álagsgreiðslur sem nýta land sem er í afturför eða er rofsvæði eða 

auðn (Björn H. Barkarson, 2003). Beingreiðslur hafa lækkað með tilkomu núverandi 

samnings en þær voru 4914 kr./ærgildi árið 2001 en 4597 kr./ærgildi 2005. Álagsgreiðslur 

hafa á móti hækkað á tímabilinu úr 15,72 kr./ærgildi 2001 í 76,63 kr./ærgildi 2005. 

(Sauðfjárrækt, 2006). Álagsgreiðslur eru greiddar á tiltekna flokka dilkakjöts frá 

framleiðendum sem uppfylla skilyrði reglugerðar um  gæðastýrða sauðfjárframleiðslu 

(Bændasamtök Íslands, 2007).  

Hafa ber í huga að ærgildi og fjöldi vetrarfóðraðra kinda er ekki það sama. Til að lögbýli fái 

fullar beingreiðslur þarf handhafi að eiga að lágmarki 0,6 vetrarfóðraðar kindur fyrir hvert 

ærgildi greiðslumarks. Það er landbúnaðarráðherra sem ákveður árlega hvert þetta hlutfall er 

nákvæmlega. Ef þetta hlutfall fer undir 0,6 skerðast beingreiðslur hlutfallslega (Bændasamtök 

Íslands, 2007). Greiðslumark er ekki framleiðslukvóti í sauðfjárrækt heldur gefur 

greiðslumark eingöngu til kynna hve miklar beingreiðslur sauðfjárbændur eiga rétt á úr 

ríkissjóði. Því geta sauðfjárbændur framleitt meira magn af kindakjöti en það greiðslumark 

sem þeir eiga (Hólmfríður Guðlaugsdóttir munnleg heimild, 20. febrúar 2011). 
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7 Lokaorð 
 

Hér hefur verið fjallað um reikningshald í íslenskum landbúnaði og reglur um reikningshald 

samkvæmt reikningsskilastaðlinum IAS 41. Farið var yfir IAS 41 reikningsskilastaðalinn og 

þau helstu atriði sem staðallinn tekur á.  Bornar voru saman reglur um reikningsskil og 

framsetningu fjárhagsupplýsinga samkvæmt IAS 41 annars vegar og hins vegar samkvæmt 

þeim reglum sem gilda um reikningsskil í landbúnaði á Íslandi. Við þennan samanburð kom í 

ljós að margt er ólíkt með þeim reglum sem gilda um  reikningshald í landbúnaði á Íslandi og 

þeim reglum sem  IAS 41 mælir fyrir um. Á Íslandi eru ekki margar sérreglur sem gilda um 

landbúnað heldur er farið eftir reglum ríkisskattstjóra við gerð reikningsskila. Þannig eru 

lífrænar eignir á Íslandi færðar eftir sérstöku skattmati en ekki á gangvirði eins og IAS 41 

mælir fyrir um. Ekki er gerð sérstök krafa um uppsetningu fjárhagsupplýsinga hérlendis nema 

hvað að bændur eiga að skila inn rekstrarskýrslu og landbúnaðarskýrslu til ríkisskattstjóra. 

Strangari reglur gilda hins vegar um þau býli sem eru einkahlutafélög á Íslandi en þau eiga að 

gera ársreikning líkt og krafan er á býli sem fylgja IAS 41. Hins vegar þurfa engin býli á 

Íslandi að birta yfirlit um heildarhagnað líkt og IAS 41 mælir fyrir um. Það er eitt atriði sem 

er alveg eins í reikningshaldi á Íslandi og í staðlinum en það er meðferð styrkja frá hinu 

opinbera.  

Í ritgerðinni er einnig sýndur samanburður á fjárhagslegri stöðu kúa- og sauðfjárbúa á árunum 

2005–2009. Við þennan samanburð kom í ljós að skuldsetning er mun meiri 2009 en hún var 

2005 og má rekja hana til mikilla fjárfestinga í greininni á síðustu árum. Framlegðarhlutfall 

hefur hrapað vegna gengisfalls krónunnar og hækkunar aðfanga á heimsmarkaðsverði. Tekjur 

bænda  hafa ekki aukist hlutfallslega nóg á móti þessum miklum aðfangahækkunum og 

Íslendingar þurfa að ákveða hvort eigi að taka landbúnaðarframleiðslu alvarlega og þá með 

því að skapa þeim sem starfa við landbúnað mannsæmandi lífsskilyrði.  

Síðasti hluti ritgerðarinnar fjallar um kvótakerfið í mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt. Helstu 

markmiðin með kvótakerfinu í mjólkurframleiðslu eru hagræðing, aukin samkeppnishæfni og 

lægra vöruverð, en frá því að núverandi kvótakerfi tók gildi árið 1992 hafa kúabú stækkað og 

nyt kúa aukist. Ekki er þó hægt að rekja allan þennan ávinning sem hefur orðið á síðustu árum 

til kvótakerfisins því hluti af þessum ávinningi hefði líklega hvort sem er orðið en kvótakerfið 

hefur að öllum líkindum flýtt fyrir breytingunum.  
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Um síðustu aldamót var gerð breyting á kvótakerfinu í sauðfjárrækt en með breytingunni 

höfðu bændur meiri áhrif á tekjur sínar með því að ákveða framleiðslumagn og taka upp 

gæðastýringu og fá greiðslu vegna hennar ásamt því að fá fastar beingreiðslur. Greiðslumark í 

sauðfjárrækt er ekki framleiðslukvóti heldur gefur greiðslumark eingöngu til kynna hve 

miklum beingreiðslum sauðfjárbændur eiga rétt á úr ríkissjóði og því geta sauðfjárbændur 

framleitt meira magn af kindakjöti en samkvæmt því greiðslumarki sem þeir eiga. 
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