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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru íslenskir nautgripa – og sauðfjárbændur. Reynt er að varpa 

ljósi á það hver staða þessara bænda getur orðið ef til inngöngu Íslands í Evrópusambandið 

kemur. Til þess er stuðst við útgefnar greinar og bækur sem og önnur gögn sem geta hjálpað 

til við að varpa ljósi á þetta efni. Eins eru nýttar tölulegar upplýsingar varðandi þróun 

búskapar og landbúnaðarframleiðslu, bæði hér á landi sem og í viðmiðunarlöndum. Gerð er 

grein fyrir landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins, uppbyggingu hennar, fyrri breytingar 

skoðaðar sem og breytingar sem Evrópusambandið stefnir á að gera á næstu árum. Einnig er 

sá stuðningur sem íslenskum bændum stæði til boða innan landbúnaðarstefnunnar greindur. 

Farið er yfir þá þróun sem orðið hefur á Íslandi undafarna áratugi í sveitum landsins m.t.t 

fjölda býla, fækkun starfa ásamt því sem neysluvenjur Íslendinga er skoðaðar. Sérstaða 

íslensks landbúnaðar er rædd og til samanburðar er reynsla Finna eftir inngöngu í 

Evrópusambandið könnuð. Helstu niðurstöður eru þær að til þess að staða bænda yrði 

viðunandi eða góð þyrftu bændur og samtök bænda að vinna með opnum huga að þeim 

breytingum sem aðild að Evrópusambandinu hefði í för með sér. Sá samningur sem gerður 

yrði á milli Íslands og Evrópusambandsins þyrfti einnig að vera þannig úr garði gerður að í 

honum væri sá falinn sá hvati sem bændur þurfa til þess að aðlagast breyttum áherslum í 

landbúnaði. Sá hvati liggur í sóknartækifærum sem bændum eru boðin og möguleikar til þess 

að keppa á jafnréttisgrundvelli.  



 

 

Formáli 

Þegar vinna hófst við þetta verkefni í lok síðasta árs 2010, varð ég sífellt forvitnari um 

viðfangsefnið. Ég hef orðið margs vísari um stöðu landbúnaðar hér á landi sem og í löndum 

Evrópusambandsins og tel mig skilja mun betur þá umræðu sem uppi er í samfélaginu um 

þessar mundir um landbúnað og Evrópusambandið. Maður á að forðast að fullyrða um mál 

sem maður tekur þátt í að ræða, en hafi maður heimildir og þokkalega heildarmynd af málinu 

er sjálfsagt að hafa á því skoðun. Umræðan hér á landi um landbúnaðarmál í tengslum við 

Evrópusambandið hefur verið á frekar neikvæðum nótum og hefur sá neikvæði tónn þá helst 

borist úr einni átt. Bændasamtök Íslands hafa þar farið fremst í flokki og hafa sagt að ekki sé 

ástæða til þess að ræða aðild að Evrópusambandinu því þangað hafi Íslendingar ekkert að 

sækja. Nú hef ég skoðað heimildir og reynt að sjá heildarmyndina og mín skoðun er sú að 

óskynsamlegt sé að hafna breytingum án þess að kynna sér fyrst hverjar þær eru. 

Þessi ritgerð er hluti af BS námi mínu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst, sem hófst 

haustið 2007.  
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1. Inngangur 

1.1. Um viðfangsefnið 

Í þessari ritgerð er leitað svara við því hver möguleg staða venjulegra íslenskra sauðfjár – og 

nautgripabænda getur orðið, ef til inngöngu Íslands í Evrópusambandið kemur, og einnig því 

hverjar áherslur þeirra í framleiðslu eiga að vera miðað við þessar breyttu forsendur. 

Í júlí 2009 sótti Ísland formlega um aðild að Evrópusambandinu (hér eftir ESB). Það hefur 

lengi verið á stefnuskrá Samfylkingarinnar að sækja um aðild og þegar Samfylking og Vinstri 

Grænir mynduðu saman stjórn gerðu flokkarnir með sér samkomulag þess efnis að sótt yrði 

um á kjörtímabilinu. Ísland hefur verið þátttakandi í evrópsku samstarfi í marga áratugi og við 

lönd ESB eigum við  2/3 hluta utanríkisviðskipta okkar. Í gegnum aðild okkar að EFTA 

sáttmálanum (e. The European Free Trade Association) frá 1970, EES samningnum 

(samningnum um Evrópska efnahagssvæðið) frá 1994 og Schengen samningunum (Frjáls för 

yfir landamæri innan Evrópu) frá 1996 er ljóst að meginstoðir utanríkisviðskipta Íslands eru 

framangreindir samningar (Utanríkisráðuneytið, 2009). Í aðildarviðræðunum er 

samningsatriðum skipt upp í flokka. Vegna hinna sterku tengsla Íslands við ESB er stór hluti 

þessara flokka tiltölulega fljót afgreiddir þar sem Ísland hefur þegar tekið upp megnið af þeim 

reglum og tilskipunum sem um ræðir.  

Við inngöngu í ESB mun stuðningur við bændur ekki hverfa heldur mun hann taka 

breytingum og taka mið af öðrum þáttum heldur en hann gerir er í dag. Styrkjakerfi ESB við 

bændur og landeigendur tekur til sín u.þ.b. 40% allra útgjalda ESB og hefur tekið töluverðum 

breytingum í gegnum tíðina. Sumar þeirra breytinga sem orðið hafa á styrkjakerfinu, sem 

nefnist Common Agricultural Policy (hér eftir CAP), hafa orðið til í samningum við ný 

aðildarríki og hafa þessar breytingar iðulega, í framhaldinu, orðið hluti af CAP og hafa þ.a.l. 

staðið öðrum ríkjum til boða. Harðbýl svæði fá sérstakar greiðslur innan kerfisins og er talið 

líklegt að Ísland, í heild sinni, komi til með að verða skilgreint harðbýlt í stað ákveðinna 

svæða. Einnig er rétt að halda því til haga að ESB leggur sífellt meiri áherslu á það að styrkja 

dreifðar byggðir sambandsins en eins og Íslendingar þekkja vel eru byggðir landsins ákaflega 

dreifðar og víða harðbýlar.  

Landbúnaður stendur utan EES samningsins og er þess vegna einn þeirra flokka sem talið er 

að ganga muni erfiðlega að semja um. Ástæða þess er sú að við inngöngu opnast hér á landi 

markaður fyrir evrópskar landbúnaðarafurðir sem að öllum líkindum munu bjóðast 
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landsmönnum á lægra verði en þekkist í dag þar sem tollmúrar og önnur höft gagnvart löndum 

ESB, munu hverfa. Fram til þessa hafa íslenskir bændur verið vel varðir fyrir erlendri 

landbúnaðarframleiðslu. Verði til bænda er stýrt en ræðst ekki á markaði, þ.e. framboð og 

eftirspurn skiptir litlu máli og þ.a.l. er það verð sem neytendur greiða fyrir vörurnar byggt á 

þessari stýringu. Íslendingar hafa átt heimsmet í stuðningi við landbúnað og er sá stuðningur 

mun meiri en gerist í ESB en álíka mikill og hjá Norðmönnum og Svisslendingum. Þrátt fyrir 

háan stuðning við landbúnaðinn virðist ganga illa að ná niður verði á algengustu afurðum og á 

sama tíma virðast miklir erfiðleikar herja á bændastéttina. Tekjur bænda eru lágar og margir 

þeirra hafa ekki fjármagn til þess að fara í endurbætur á fasteignum og tækjum sem 

nauðsynlegar eru.  

Á ferðum okkar um landið sjáum við fleiri og fleiri býli þar sem hefðbundnum búskap hefur 

verið hætt og ábúendurnir flutt á mölina eða þá að þeir sækja vinnu í næsta þéttbýli. Hin 

venjulega bændafjölskylda hefur séð hraðar breytingar á landbúnaði á undanförnum árum. Þar 

sem áður þurftir hóp fólks til þess að koma að búrekstrinum, og ekki var óeðlilegt að þrjá til 

fjóra fullorðna þurfti að jafnaði til þess að sinna helstu störfum, þarf í dag einn til tvo sökum 

mikilla tækniframfara.  Landbúnaður er ekki jafn mannaflsfrekur og hann var. Tækninni hefur 

fleygt gríðarlega mikið fram á undaförnum árum og íslenskir bændur, líkt og aðrir 

Íslendingar, eru fljótir að tileinka sér tæknina. En þrátt fyrir alla þá framför sem átt hefur sér 

stað í landbúnaði virðist sem að hún hafi ekki skilað sér í aukinni skilvirkni sem leitt gæti til 

hagsbóta fyrir bændur og til lægra verðs til neytenda þar sem verð á flestum 

landbúnaðarafurðum hér á landi er hátt. 

Á sama tíma og íslenskur markaður opnast fyrir evrópskar landbúnaðarafurðir opnast einnig 

gríðarlega stór markaður fyrir íslenskar landbúnaðarafurðir með u.þ.b. 500 milljónum manna, 

sem fram til þessa hafa ekki átt svo greiða leið inn á borð Evrópubúa. Ísland verður fullgildur 

þátttakandi á þessum markaði og er áhugavert að velta fyrir sér hvaða möguleika menn sjá 

fyrir sér þar og hvort ekki sé komið tækifæri til þess að virkja kraftinn sem býr í íslenskum 

bændum til þess að auka við framleiðslu ákveðinna, íslenskra, landbúnaðarafurða. E.t.v hefur 

smæð markaðarins og einangrun, sem afleiðing tolla, staðið íslenskum landbúnaði fyrir 

þrifum og dregið úr getu og áhuga þeirra sem að landbúnaðarmálum koma á að standa betur 

að málum. Hinar hefðbundnu greinar landbúnaðarins s.s. framleiðsla kindakjöts og 

mjólkurafurða hafa gefið eftir á sama tíma og framleiðsla alifugla – og svínakjöts hefur aukist 

mikið. Þær tvær síðastnefndu eru hins vegar afurðir sem mikil samkeppni ríkir um í öðrum 
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löndum sem mun líklega gera það að verkum að framleiðsla þeirra hér á landi verður erfiðari 

en nú er við inngöngu í ESB.  

Við hrun Sovétríkjanna í byrjun tíundar áratugarins lentu Finnar í miklum efnahagslegum 

erfiðleikum þar sem erlend viðskipti þeirra voru að stærstum hluta við Sovétríkin. Í kjölfarið 

gengu Finnar í ESB. Reynsla þeirra af landbúnaðarstefnu sambandsins getur nýst Íslendingum 

við að gera sér grein fyrir því hvaða tækifæri og hindranir bíða eftir inngöngu. Margt er 

sameiginlegt með finnskum og íslenskum landbúnaði, s.s. náttúrlegar aðstæður og veðurfar. 

Þá þróun og þær breytingar sem átt hafa sér stað í finnskum landbúnaði eftir að landið varð 

hluti af ESB má að mörgu leiti nýta til þess að reyna að sjá fyrir, hvernig íslenskum 

landbúnaði gæti reitt af verði Ísland hluti af ESB. 

 

1.2. Markmið verkefnisins og spurningar 

Líkt og fram kemur hér að ofan hefur íslenskur landbúnaður og bændastéttin gengið í gegnum 

talverðar breytingar á síðustu árum og áratugum og framundan gætu verið enn frekari 

breytingar sem bændastéttin þarf að takast á við, samþykki þjóðin að ganga í ESB. Markmiðið 

með þessu verkefni er að skoða hverjar þessar breytingar geta orðið og hvaða afleiðingar þær 

geti haft á venjulega, íslenska bændur, fjölskyldur þeirra og umhverfi. Helst verður sjónum 

beint að bændum í nautgripa – og sauðfjárrækt en það eru þær greinar landbúnaðar sem hvað 

lengst hefur verið stundaðar hér á landi og veita hvað flestum atvinnu við, en til samanburðar 

og upplýsingar verður að einhverju leiti fjallað um bændur og afurðir annarra búgreina. Sú 

spurning sem leitast verður við að svara í verkefninu er þessi:  

 Hver verður staða venjulegra, íslenskra bænda, komi til þess að Íslendingar 

samþykkja inngöngu í ESB? 

Til þess að svara þessari spurningu verða ýmsar heimildir skoðaðar, stuðst við útgefnar 

greinar og bækur sem og önnur gögn sem nálgast má og geta hjálpað til við að varpa ljósi á 

þetta efni. Talsvert er til af tölulegum upplýsingum varðandi þróun búskapar og 

landbúnaðarframleiðslu, bæði hér á landi sem og í öðrum Evrópulöndum en helst verður horft 

til Finnlands, sem gekk í ESB árið 1995, og staðan og þróunin þar eftir inngöngu skoðuð. 
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1.3. Uppbygging ritgerðarinnar 

Í kafla tvö verður sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB gerð skil en hún mun verða ráðandi 

við stjórn landbúnaðar hér á landi ef af inngöngu verður. Þar verður fjallað um þá þróun sem 

orðið hefur á stefnunni frá því hún varð til á sjötta áratug síðustu aldar, þegar ríki Evrópu 

glímdu við afleiðingar síðari heimsstyrjaldarinnar. Uppbygging landbúnaðarstefnunnar, gallar 

hennar og kostir verða skoðaðir ásamt því sem að hugmyndir ESB um framtíðarstefnu í 

landbúnaðarmálum verða greindar. Möguleg áhrif stefnunnar á íslenska bændur verður 

skoðuð í kaflanum.  

Þriðji kafli fjallar um íslenskan landbúnað, þá þróun sem átt hefur sér stað í búsetu í sveitum 

landsins og hvernig hún hefur breyst á síðustu áratugum. Teknar verða saman tölulegar 

upplýsingar um þróun ábúðar eftir landshlutum sem Hagþjónusta landbúnaðarins hefur haldið 

skrá um. Breyting á eignarhaldi jarða verður greint með aðstoð skýrslu sem unnin var fyrir 

Bændasamtök Íslands.  Landbúnaðarframleiðslan verður skoðuð m.t.t. þeirra þróunar sem 

orðið hefur í framleiðslu einstakra afurða og neyslu þeirra ásamt því sem störf í landbúnaði og 

tengdum greinum verða krufin. Einnig verða möguleikar nýrra aðila til þess að koma inn í 

greinina kannaðir. Íslensku búvörulögin eða búvörusamningarnir verða skýrðir til þess að 

auðveldara verði að greina þær breytingar sem kunna að verða á stuðningi við landbúnaðinn 

við inngöngu ef CAP tekur yfir sem styrkjakerfi. Fjallað er um sjálfbæran landbúnað og 

lífræna ræktun og er athyglinni beint að sumum þeim möguleikum sem íslenskir bændur hafa 

í þeim efnum til að greina það hvort þar liggi einhver tækifæri fyrir bændur. Sérstaða íslensks 

landbúnaðar og útflutningur landbúnaðarafurða eru umræðuefnið í lok kaflans og eru tölur um 

útflutning greindar og möguleikar á frekari útflutningi ræddir m.t.t. þess umhverfis sem 

landbúnaðurinn býr við. 

Í fjórða kafla er fjallað um reynslu Finna eftir inngöngu þeirra í ESB. Þar eru skoðaðir þættir 

sem Íslendingar geta haft til hliðsjónar þegar staða íslenskra bænda er metin, fyrir og eftir 

inngöngu. Sjónum er beint að fækkun búa, breytinga í framleiðslu, tekna í landbúnaði o.fl. 

Niðurstöður og svör við rannsóknarspurningum er svo að finna í fimmta kafla. 
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2. Sameiginleg landbúnaðarstefna Evrópusambandsins CAP 

Til þess að hægt sé að átta sig á því hvað það er sem tæki við í íslenskum landbúnaði, verði 

niðurstaðan sú að Ísland gangi í ESB er mikilvægt að skoða þá landbúnaðarstefnu sem ríki 

sambandsins hafa verið að þróa undanfarna áratugi. Því er ekki að leyna að fyrir smáþjóð sem 

hefur um langa tíð getað hagað sínum landbúnaðarmálum á þann hátt sem best þykir henta, 

væru það töluverð viðbrigði að taka upp nýtt kerfi sem þróað er utan um landbúnað sem er 

svo margfalt umsvifameiri en þekkist hér á landi. Hér á eftir verður m.a. í grófum dráttum 

gerð grein fyrir því hvað felst í þessu kerfi, hvernig það er upp byggt, hver framtíðarstefnan er 

og hvaða áhrif líklegt er að stefnan hafi á íslenskan landbúnað. 

 

2.1. Almennt um CAP 

Uppruna sameiginlegrar landbúnaðarstefnu ESB má rekja allt aftur til sjötta áratugar síðustu 

aldar. Ríki Vestur-Evrópu voru enn í sárum eftir síðar heimsstyrjöldin og matur af skornum 

skammti mjög víða. Fyrstu áratugina snerist CAP um að sjá bændum fyrir fjármagni og 

stuðningi til þess að framleiða nægar landbúnaðarafurðir fyrir íbúa sambandsins. Bændum var 

greitt eftir því hversu mikið þeir framleiddu þannig að hvati skapaðist hjá bændum til þess að 

framleiða eins mikið og hægt var. Á níunda áratugnum var svo komið að framleiðslan var 

orðin það mikil að í óefni stefndi, mun meiri en skynsamlegt var talið. Landbúnaðarafurðir 

söfnuðust upp og nauðsynlegt varð að geyma, flytja út eða farga miklu magni af matvælum til 

þess  að markaðurinn yfirfylltist ekki. (European commission, án ártals).  Nauðsynlegt þótti 

að breyta stefnunni. Um svipað leit voru Íslendingar að glíma við vandamál í sínum 

landbúnaði. Erfiðleikar steðjuðu að greininni og ljóst að framleiðsla búfjárafurða gat ekki 

staðið undir sér, ekki frekar en landbúnaður í Evrópu almennt. Á Íslandi tengdist vandinn 

helst lágu verði á útfluttum afurðum til bænda og var brugðist við með  niðurgreiðslum 

(Sigurður Snævar, 1993). 

 

Markmið CAP eins og þau koma fram í Rómarsáttmálanum, sem er undirstöðusáttmáli ESB 

eru: að auka framleiðni í landbúnaði, að tryggja sanngjarnt lífsviðurværi 

landbúnaðarsamfélagsins, að koma á jafnvægi á mörkuðum, að tryggja fæðuöryggi og tryggja 

aðgang íbúa ESB að landbúnaðarafurðum á sanngjörnu verði (Stead, 2007). Til þess að ná 

þessum markmiðum nýtti ESB, sem þá var kallað Efnahagsbandalag Evrópu, sér tvær leiðir. 

Önnur leiðin gekk út á að setja viðskiptahindranir s.s. tolla á innflutt matvæli til landa 
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sambandsins og hin leiðin var að kaupa upp umframframleiðslu til að minnka líkur á 

offramboði sem gæti leitt til verðlækkunar (Stead, 2007).  

Tollar eru vel þekkt tól til þess að verja framleiðendur og vörur fyrir t.d. ódýrari, innfluttum 

vörum sem gætu skaðað framleiðslugrein sem e.t.v. á undir högg að sækja. Þeim er beitt af 

stjórnvöldum víða um heim í þessum tilgangi. Um gagnsemi þeirra eru ekki allir sammála og 

eru viðskiptahindranir sem þessar litnar hornauga af þeim sem tala fyrir frjálsum viðskiptum. 

Þær hafa m.a. varið íslenska bændur fyrir samkeppni í langan tíma. Heilbrigð samkeppni er 

þess vegna ekki hluti af íslenskum markaði með landbúnaðarafurðir. Innganga Íslands í ESB 

myndi aftur á móti breyta þessu og setja aukna pressu á bændur og stjórnvöld að takast á við 

samkeppni og færa framleiðslu og sölu landbúnaðarafurða á sömu hillu og aðrar vörur. 

 

2.2. Uppbygging CAP 

Styrkjakerfi CAP byggir í dag á tveimur stoðum. Undir fyrri stoðina falla beingreiðslur og 

markaðsstjórnun. Styrkjum skv. þessari stoð er ætlað að veita bændum fjárhagsstuðning við 

framleiðsluna en einnig að koma á stöðugleika á markaði og auka framleiðni ásamt því að 

auka lífsgæði þeirra sem við landbúnað starfa. Miklar breytingar hafa verið gerðar á þessum 

þáttum í gegnum tíðina og  tekist hefur að mestu leiti að slíta sundur tengsl niðurgreiðslna og 

framleiðslu. Þau tengsl voru afar slæm fyrir ESB í heild þar sem þau hvöttu til offramleiðslu. 

Seinni stoðin er kennd við byggðaþróun og veitir bændum og landeigendum fjárhagsstuðning 

m.a. vegna umhverfisverndar og byggðaþróunar. Þar er það undirstrikað að landbúnaður 

snúist um fleira en framleiðslu. Styrkir eru veittir til umhverfisvænnar framleiðslu, harðbýl 

svæði eru styrkt, bændur eru hvattir til menntunar og þannig mætti lengi telja (European 

Commission, 2010). Í kafla 3.4 í þessari ritgerð er fjallað um þann stuðning sem íslenskir 

bændur þiggja. Sá stuðningur hefur verið með þeim mesta sem ríki heimsins greiða til 

landbúnaðar (OECD, 2011). Megin tilgangurinn er sá sami og hjá ESB, þ.e. að tryggja það að 

bændur geti framleitt matvæli á verði sem neytendur geta greitt og að halda sveitum landsins í 

byggð. Þegar þessar tvær stefnur í landbúnaði er bornar saman má sjá að stefna ESB tekur til 

mun fleiri þátta heldur en sú íslenska gerir. Ein af skýringum þess er að evrópskur 

landbúnaður er yfirgripsmeiri og er stundaður á fjölbreyttari landsvæðum. Hér á eftir verða 

þessar tvær stoðir CAP greindar og innihald og markmið þeirra könnuð. 
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2.3. Beingreiðslur, markaðs – og verðstýring – fyrri stoðin 

Framkvæmdastjórn ESB telur að í dag sé beingreiðslukerfið of flókið fyrir almenning til að 

skilja og að nauðsynlegt sé að skýra það og einfalda. Það getur samt sem áður reynst afar 

erfitt þar sem umhverfis – og efnahagsleg skilyrði aðildarríkjanna eru ákaflega misjöfn og þær 

hugmyndir sem settar hafa verið fram um flatar beingreiðslur geta haft slæm áhrif á 

landbúnað sumra svæða. Væri Ísland hluti af ESB og íslenskir bændur væru styrktir í gegnum 

CAP er líklegt að flatar beingreiðslur kæmu illa niður á þeim eins og öðrum smærri bændum í 

Evrópu þar sem óstöðugt innstreymi fjár getur haft miklar afleiðingar fyrir viðkvæman 

rekstur. Í stað þess að horfa til flatra beingreiðslna hefur Framkvæmdastjórnin þess vegna lagt 

til að horft verði á eftirfarandi meginreglur: (i) Beinan styrk til allra bænda en þó með þaki á 

greiðslur til stórra framleiðenda til að koma í veg fyrir misskiptingu fjár, (ii) Auknar greiðslur 

til svæða þar sem sérstaklega er lögð áhersla á að standast loftslags – og umhverfismarkmið, 

(iii) Auknar greiðslur til svæða, þar sem sjálfbær landbúnaður er stundaður, sem eru 

sérstaklega erfið til búsetu frá náttúrunnar hendi, (iv) Áfram verði heimilt að styrkja ákveðin 

svæði þar sem sérstakur landbúnaður er stundaður, sem skiptir svæðið efnahags – og/eða 

félagslega miklu máli, (v) Sett verður upp sérstakt stuðningsnet fyrir lítil býli sem leysir af 

hólmi núverandi fyrirkomulag og bætir samkeppnisstöðu ásamt því að styðja við dreifða 

byggð, (vi) „Cross-compliance“ kerfið, sem sett var á fót í kjölfar endurskoðunar CAP 2003, 

og tengir greiðslur til bænda við umgengni þeirra um landið, verður endurskoðað og einfaldað 

(European Commission, 2010).  

Íslensk landbúnaðarsvæði falla ansi vel að upptalningunni hér að ofan. Þessi svæði sem 

reglunum er ætlað að taka til er að finna um allt land. Efnahags – og félagslega skiptir 

landbúnaður svæðin miklu máli og hann er oft stundaður við erfiðar aðstæður frá náttúrunnar 

hendi. Talsverð vakning er einnig að verða í tengslum við sjálfbærann og lífrænan landbúnað. 

 Þann þátt sem snýr að markaðs – og verðstýringunni ríkir að mestu leiti sátt með og talið að 

ekki þurfi að gera miklar breytingar á henni. Þó er nefnt að setja þurfi nýjar reglur er varða 

virkni fæðukeðjunnar eða aðfangakeðju matvæla. Framkvæmdastjórnin hefur áhyggjur af því 

að hlutur landbúnaðar í aðfangakeðjunni hefur farið úr því að vera 29% árið 2000, niður í 

24% árið 2005 þegar á sama tíma hlutur matvælaiðnaðarins, heildsölu og dreifingar hefur 

aukist. Einnig er talað um lengingu tímabila þar sem inngrip í framleiðslu og sölu á sér stað 

(uppkaup birgða, verðafskipti o.fl.) ásamt fleiri þáttum sem ESB getur gripið til í neyð 

(European Commission, 2010).  
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Það verður ekki annað séð en að þær breytingar sem talað er um að gerðar verði á fyrri 

stoðinni geti komið íslensku landbúnaðarumhverfi til góða. Takist bændum að snúa 

framleiðsluaðferðum sínum úr hefðbundnum yfir í sjálfbærari aðferðir gætu þeir átt rétt á 

umtalsverðum styrkjum á þeim forsendum. Þá er ekki verið að tala um sérstaka styrki sem 

semja þyrfti um heldur almenna styrki. Sérstök svæði sem skipta efnahags – og félagslega 

miklu máli ásamt stuðningsneti fyrir lítil býli eru einnig nefnd. Hér eru e.t.v. að opnast 

tækifæri fyrir íslenska bændur. 

 

2.4. Byggðaþróun – seinni stoðin 

Í þessum hluta leggur Framkvæmdastjórnin mikla áherslu á að nú, meira en nokkurn tíma 

áður, sé mikilvægt að hafa umhverfið, loftslagsbreytingar og nýsköpun að leiðarljósi í allri 

stjórnun landbúnaðarstefnunnar. Í því sambandi er lögð áhersla á samkeppnihæfni 

landbúnaðar í gegnum nýsköpun, endurskipulagningu og nýtingu staðbundinna auðlinda. 

Einnig að gengið sé vel um náttúrlegar auðlindir ásamt því að viðhalda ræktunarlandi á 

ábyrgan hátt og að stutt verði við þróun dreifbýlis um allt ESB með því að virkja íbúa þessara 

svæða, huga að uppbyggingu og aðbúnaði og bæta tengingar á milli dreifbýlis og þéttbýlis.  

Á sama hátt og komið var inn á í kaflanum hér á undan verður ekki annað séð en að þær 

áherslur sem talað er um hér rími vel við íslenskar aðstæður. Hér eru mikilvægar, náttúrlegar 

auðlindir s.s. vatn, næringarefni, orka og erfðalindir (Guðni Þorvaldsson, 2001). Til að leggja 

enn frekar áherslu á mikilvægi uppbyggingar landbúnaðar á jaðar – og dreifbýlissvæðum 

sambandsins er talað um að koma á sölu afurða án milliliða, styrkingu heimamarkaða og 

endurnýjunar í bændastéttinni. Á Íslandi er nú þegar unnið að því að koma á þessum 

milliliðalausu viðskiptum með afurðir og má þar nefna félagsskapinn Beint frá Býli sem hefur 

það að markmiði að hvetja til heimavinnslu og sölu beint frá bændum (Beint frá býli, 2009). 

Til að koma þessu við horfir Framkvæmdastjórnin til þeirra aðferða sem þegar eru nýttar s.s. 

fjárfestinga, greiðslna vegna stuðnings við vistkerfið, styrkja til harðbýlla svæða (LFA, Least 

Favorable Areas), stuðning við nýsköpun, stuðning við sérstök verkefni sem lúta að 

sérþörfum aðildarríkis til auka efnahagslegan ávinning o.fl. (European Commission, 2010). 

Þess má geta að þessir styrkir til harðbýlla svæða eru taldir mjög líklegir til þess að verða hluti 

af þeim samningi sem gerður yrði á milli ESB og Íslands í þeim samningaviðræðum sem 

fyrirhugaðar eru. 
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2.5. Breytingar á CAP 

Á sjöunda áratugnum setti Sicco Mansholt, hollenskur framkvæmdastjóri Evrópuráðsins, 

ábyrgur fyrir landbúnaðarmálum, fram áætlun sem átti að taka á vandamálum tengdum CAP. 

Nefndist áætlunin „the Mansholt plan“. Hann sá að hagur bænda hafði ekki vænkast eins og 

vonast hafði verið eftir og þess vegna lagði hann til að bændum á smáum búum yrði fækkað 

um 5 milljónir og landi þeirra dreift á aðra bændur sem þannig fengju stærri bú sem gætu 

orðið hagkvæmari. (Europa Publications Limited, 1999). Á þessu má sjá að hugmyndir mann 

frá þessum tíma voru ansi fjarri því sem þær eru í dag. Íslenskir bændur sem flestir flokkast 

líklega undir það að vera smáir í samanburði við ýmsa Evrópska bændur, hefðu líklega átt 

erfitt uppdráttar  þar sem áherslur voru þarna meiri á að gera stærri búum hærra undir höfði. 

Þessar áætlanir fengu ekki hljómgrunn og urðu nánast að engu. Árið 1992  setti Ray 

MacSharry, framkvæmdastjóri landbúnaðarmála  fram hugmyndir um endurbætur sem 

miðuðu að því að setja hömlur á framleiðslu og á sama tíma koma jafnvægi á verðlag. (Trinity 

College Dublin, 2010). Þessar breytingar á landbúnaðarstefnunni voru ekki eingöngu gerðar 

til þess að friða óánægjuraddir í Evrópu því þær voru einnig liður í því að koma á sáttum á 

milli ESB og annarra ríkja heimsins, sérstaklega Bandaríkjanna, í tengslum við GATT 

viðræðurnar sem fóru fram 1986 – 1994 í Úrúgvæ. (European nvigator, 1992). Þær viðræður 

miðuðu að því að fá ríki heimsins til þess að draga úr viðskiptahömlum sem á endanum skaða 

ríkin sjálf og útiloka þróunarríki frá því að selja sínar vörur á markaði þróuðu ríkjanna. 

Íslendingar tóku þátt í þessum viðræðum og virtist sem íslenskir bændur sýndu því skilning að 

nauðsynlegt væri að opna fyrir milliríkjaviðskipti með landbúnaðarvörur og skv. Friðriki 

Sophussyni sem þá var fjármálaráðherra var þessi aðlögun þegar hafin í landbúnaði hér á 

landi (Friðrik Sophusson, 1994). Ekki er ljóst í hverju sú aðlögun fólst.  

Næsta alvöru breytingin eða endurskoðun sem gerð var á CAP var kennd við Agenda 2000 en 

með henni var dregið úr framleiðslustyrkjum fram til ársins 2006 en meiri áhersla lögð á 

umhverfismál. Seinni stoð landbúnaðarstefnunnar var þar með komið á fót en hún tekur til 

byggðamála (European commission, án ártals). Með endurskoðuninni og aukinni áherslu á 

byggðamál var farið að horfa á enn nýjar breytur innan CAP því nauðsyn þótti til að breikka 

tekjugrundvöll bændasamfélagsins. Þessu reyndu menn að ná fram með því að leggja aukna 

áherslu á fæðuöryggi, þróun nýrra afurða og myndun nýrra aukastarfa  (Utanríkisráðurneytið, 

2003). Í tengslum við þessa endurskoðun var einnig horft til inngöngu 10 nýrra aðildarríkja 

sem gengu inn í ESB 2004. Við inngöngu þeirra jókst íbúafjöldi sambandsins um 100 

milljónir. Landbúnaður er mikilvægur þáttur í sumum þessara ríkja og í stað þess að þau 
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gengju beint inn í óbreytt kerfi var talið að þau þyrftu ákveðinn aðlögunar – og 

endurskipulagningartíma. Þau urðu þess vegna ekki fullgildir aðilar að beingreiðslukerfi 

sambandsins heldur gerist það í áföngum til ársins 2013 (Sendinefnd ESB á Íslandi, án ártals). 

Það segir talsvert um mikilvægi landbúnaðarins hjá þessum nýju aðildarríkjum og ekki síður 

fyrir ESB að við inngönguna fór fjöldi bænda innan sambandsins úr 7 milljónum upp í 11 

milljónir sem er u.þ.b. 60% aukning, ræktanlegt land jókst um 30% og uppskera um 10-20% 

(Ágúst Einarsson, án ártals).  

Með inngöngu þessara nýju aðildarríkja, sem mislangt eru komin á þeirri leið að byggja upp 

stjórnkerfi sem sambærilegt er við þau sem flest ríkin sem innan ESB búa við, eykst krafan á 

að tekið sé tillit til mismunandi aðstæðna ríkja. Þetta á ekki síst við um landbúnaðinn þar sem 

samfélagslegar aðstæður landbúnaðarhéraðanna eru með þeim hætti að það styrkjakerfi ESB 

sem fyrir var, dugir ekki. Sérþarfir eru miklar og af ýmsum toga. Þessi reynsla ESB við að 

heimfæra CAP upp á svona ólíkar aðstæður er líkleg til þess að hjálpa Íslendingum við að 

koma sínum sérþörfum á framfæri í samningaviðræðum við ESB og þ.a.l. bæta stöðu bænda 

eftir inngöngu. 

 

2.6. CAP til ársins 2020 

Þann 18. Nóvember, 2010 kynnti Framkvæmdastjórn ESB enn nýjar hugmyndir að 

endurbótum á landbúnaðarstefnunni eftir að hafa efnt til opinberrar umræðu um þær og sendi 

þær nokkrum helstu stofnunum sambandsins s.s Evrópuþinginu, Ráherraráðinu, Efnahags- og 

félagsmálanefnd og Héraðsnefnd og til skoðunar. Þær nefnast „The CAP towards 2020“ og 

eiga að taka við, eftir að því breytingaferli sem hófst árið 2000 og hrint var í framkvæmd 

2003 líkur, árið 2013 . Framkvæmdastjórnin gerir ráð fyrir að tillögurnar að breytingunum 

verði tilbúnar á miðju ári 2011 og verði komnar í framkvæmd 2014 (European Commission, 

2010). Fyrir Íslendinga eru þessar breytingar mjög áhugaverðar fyrir þær sakir að nú standa 

yfir aðildarviðræður um inngöngu Íslands í ESB og ef samningar nást tekur CAP yfir sem 

landbúnaðarstefna Íslands.  

Framkvæmdanefndin telur að ESB standi frammi fyrir ákveðnum  þekktum áskorunum 

varðandi framtíð landbúnaðarstefnunnar og að nauðsynlegt sé að bregðast við með 

langtímamarkmiðum. Þessar áskoranir eru þríþættar; Í fyrsta lagi er það fæðuöryggi og að 

tryggja verði Evrópubúum nægilegan mat inn í framtíðina. Einnig er bent á það að matarþörf í 

heiminum muni hafi aukist um 70% árið 2050 og að ESB sé stærsti útflytjandinn á tilbúnum 
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landbúnaðarafurðum og þurfi þess vegna að hafa getu til að auka framleiðslu sína í takt við 

aukna eftirspurn. Í öðru lagi er lögð áhersla á náttúruna og umhverfið. Þar er talað um að stutt 

sé við bakið á þeim samfélögum sem framleiða matvæli með sjálfbærum hætti í takt við 

kröfur sambandsins sem taka til umhverfis, vatns, dýra, heilsu, hollustu og heilbrigði en að 

framleiðslan sé á sama tíma fjölbreitt og gæðin tryggð. Í þriðja lagi er talað um mikilvægi 

þess að viðhalda samfélögum í hinum dreifðari byggðum ESB þar sem landbúnaður skapi 

staðbundin störf innan svæðanna og sé mikilvægur efnahagslegur þáttur og ekki síður 

umhverfis – og félagslegur. Framkvæmdanefndin telur að ef dragi úr framleiðslu á þessum 

svæðum muni það geta haft áhrif á gróðurhúsalofttegundir og landslag ásamt því að draga úr 

valmöguleikum neytenda (European Commission, 2010). 

Í þessum nýjustu áætlunum ESB fyrir CAP næstu árin sést vel hversu mikil áhersla er lögð á 

náttúruna og umhverfið en það eru einmitt þeir þættir sem Íslendingar telja vera þá 

mikilvægustu sem við búum yfir. Sífellt meiri umræða fer fram hér á landi um mikilvægi þess 

að vernda náttúruna en að sama skapi nýta hana skynsamlega. Í áætlununum til árisins 2020 

má einnig sjá hvernig ESB vill viðhalda hinum dreifðu byggðum sambandsins (European 

Commission, 2010). Ísland er stórt land þó svo að þjóðin sé fámenn og landbúnaður gegnir 

miklu efnahagslegu hlutverki á mest öllu landinu, að höfðaborgarsvæðinu undanskildu. Það 

ætti þess vegna að vega þungt í samningaviðræðum hversu mikilvægt það er að viðhalda 

byggð um allt land og þ.a.l. koma bændum til góða.  

 

2.7. Gagnrýni á CAP 

Margir hafa gagnrýnt þessa sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB. M.a. hefur gagnrýnin 

beinst að þeim kostnaði sem af stefnunni hlýst fyrir aðildarríkin en CAP er sá einstaki 

útgjaldaþáttur ESB sem kostar hvað mest. Á tímabili fóru allt að 70% útgjalda ESB til 

landbúnaðarmála en tekist hefur að lækka þennan kostnað  þannig að  u.þ.b. 40% útgjaldanna 

fara til landbúnaðarmála og eru þá ekki talin með útgjöld til landbúnaðarmála  sem tengjast 

landbúnaði óbeint sem eru t.d. í formi uppbyggingar- og þróunarstyrkja  (Sendinefnd ESB á 

Íslandi, án ártals).  

ESB þarf ekki að reiða sig á aðra þegar kemur að landbúnaðarafurðum því ríki sambandsins 

framleiða umfram það sem þau þurfa. Það hefur leitt til þess að umframframleiðsla er flutt út 

og þá í einhverju mæli til þróunarríkja á verði sem þarlendir framleiðendur geta ekki keppt 

við. Afleiðingarnar verða þær að framleiðendur í þessum löndum neyðast til að selja sínar 
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afurðir á mun lægra verði heldur en þeir þyrftu að gera til að lifa sómasamlegu lífi. Á sama 

hátt eiga þessi þróunarríki erfitt með að flytja vörur inn til ESB ríkjanna vegna þeirra 

verndartolla sem lagaðir eru á innfluttar landbúnaðarvörur (Trinity College Dublin, 2010).  

Það hefur verið gagnrýnt að stórir framleiðendur sem framleiða mikið magn afurða taki til sín 

styrki sem þeir þurfa ekki og gætu rekið sig án aðkomu styrkjakerfisins í krafti stærðarinnar á 

sama hátt og venjuleg framleiðslufyrirtæki. Það fé sem þessir framleiðendur fá í gegnum CAP 

noti þeir til þess að stækka bú sín enn meira með því að kaupa upp smærri býli.  CAP hefur 

einnig verið gagnrýnt fyrir það að vera þess valdandi að pólitískar deilur hafa oft risið á milli 

ESB og annarra ríkja s.s. Bandaríkjanna og ríkja Suður-Ameríku vegna deilna um tolla og 

höft. Þess gerist reyndar ekki þörf fyrir að fara út fyrir ESB til þess að finna pólitískar deilur 

vegna landbúnaðarstefnunnar því aðildarríkin deila iðulega um stefnur og strauma kerfisins 

sín á milli (Wickman, án ártals). 

 

2.8. Stuðningur innan CAP - Ísland 

ESB er tollabandalag og sem slíkt hefur það nýtt sér tolla á innfluttar vörur til þess að vernda 

þá landbúnaðarframleiðslu sem fram fer innan aðildarríkjanna fyrir þeirri sem framleidd er í 

öðrum ríkjum. Í gegnum tíðina hefur sambandið þó þurft að gefa eftir á þessu sviði, 

sérstaklega í tengslum við innflutning landbúnaðarvara frá þróunarríkjum í samræmi við 

samninga á vegum WTO þar sem ESB kemur fram fyrir hönd allra aðildarríkja sinna. Eins og 

fram kemur í kaflanum CAP til ársins 2020 hefur ESB gert talsvert til þess að breyta þeim 

aðferðum sem viðhafðar hafa verið við úthlutun styrkja til bænda og stefnir á enn frekari 

breytingar á því sviði. Í viðræðum Íslendinga við ESB um landbúnaðarmál kemur fram að 

íslenska samninganefndin leggur áherslu á sérstöðu íslensks landbúnaðar og mikilvægi hans 

vegna fæðuöryggis, sjálfbærni og dreifbýlisþróunar (Utanríkisráðurneytið, 2011).  

Á mynd 1 hér á eftir má sjá hversu stór hluti þess fjármagns sem veitt var til bænda í formi 

styrkja á tímabilinu 1992 – 2005 var úthlutað í gegnum framleiðslutengda styrki (blár litur) 

þar sem upphæðin tengdist framleiddu magni. Eftir endurskoðun sem var að mestu lokið 2003 

breyttist þetta og við tóku beingreiðslur (grænn litur). Frá árinu 2006 hefur dregið mikið út 

framleiðslutengdum styrkjum en skv. ESB mun þeim að einhverju leiti verða viðhaldið til 

þess að tryggja að ákveðnar framleiðslugreinar deyi ekki út. 
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Mynd 1.  Breytt stefna CAP. 

 

Heimild: (European Commision, 2010) 

 

Á mynd 1 má sjá hvernig mikið hefur dregið úr útflutningsstyrkjum, framleiðslustyrkjum og 

markaðsstuðningi en aukning hefur orðið í beingreiðslum ásamt því að styrkir til dreifðari 

byggða hafa smám saman aukist. 

Í upplýsingunum í töflu 1 hér á eftir, sem unnar eru upp úr gögnum Framkvæmdastjórnar 

ESB, kemur fram að skv. áætlun ESB er markmiðið að auka enn frekar hlutfall 

dreifbýlisstuðnings. Árið 2007 var hlutfallið 20,5% en skv. áætlun sambandsins á þetta 

hlutfall árin 2010 og 2011 að vera komið upp í 23,6%. 

Tafla 1. CAP sem hlutfall af heildarútgjöldum ESB 2007-2011 (tölur í millj. Evra) 

Heimild: (European Comission) 

Ár 2007                Column12008                Column122009                Column132010                Column142011                Column1

Landbúnaður                 
- fyrri stoð 41.860 79,5% 40.478 79,4% 41.032 82,4% 43.417 76,4% 43.376 76,4%

Dreifbýlisstuðningur    
- seinni stoð 10.806 20,5% 10.529 20,6% 8.739 17,6% 13.399 23,6% 13.404 23,6%

CAP samtals 52.666 51.007 49.771 56.816 56.780

Heildarútgjöld ESB 112.381 113.069 112.108 122.946 130.170

CAP % 46,9% 45,1% 44,4% 46,2% 43,6%

Raun Raun Raun Samþykkt Áætlun
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Í skýrslunni Mat á kostnaði Íslands við hugsanlega aðild að ESB  sem Deloitte & Touche 

vann fyrir Utanríkisráðuneytisins og kom út 2003, kemur fram að gangi Ísland í ESB stæði 

íslenskum landbúnaði styrkir til boða skv. eftirfarandi flokkun: 

 Framleiðslutengdir styrkir samkvæmt sameiginlegu landbúnaðarstefnunni, og fjármagnar 

ESB þá að fullu.  

 Stuðningur við byggðaþróun, samfélög og atvinnusköpun á landsbyggðinni, svonefndir 

„grænir“ styrkir.  

 Umhverfisstyrkir samkvæmt skilyrðum ESB. 

 Styrkir til harðbýlla svæða (LFA).  

 Heimildir til norðurslóðaaðstoðar (Nordic aid). 

(Deloitte & Touche, 2003).  

Frá því að þessi skýrsla Utanríkisráðuneytisins var gefin út hefur töluverð breyting átt sér stað 

á uppbyggingu styrkjakerfis CAP og nýjar áherslur í takt við breytta tíma hafa sett ákveðið 

mark á landbúnaðarstefnuna. Eins eru fyrirhugaðar enn meiri breytingar eins og fram kemur í 

kaflanum CAP til ársins 2020 og kaflanum um uppbyggingu CAP. 

Um framleiðslustyrki segir í skýrslunni að draga muni úr þeim og í stað þeirra taki við 

greiðslur, óháðar framleiðslu sem þó byggi á sögulegri þróun. Á mynd nr. 1 má greinilega sjá 

þessa breytingu sem orðið hefur. Mest varð breytingin á árunum 2005 til 2007 þegar 

beingreiðslurnar tóku við af framleiðslustyrkjunum. Með þessari þróun er bændum tryggðar 

jafnari greiðslur og líkur á sveiflur í tekjum eru mun minni.  

Bændur á Íslandi búa við kerfi sem styður við framleiðslu þeirra og tryggir þeim tekjur. Í 

grundvallaratriðum er kerfið ekki ósvipað því sem gerist í ESB. Í fjárlögum fyrir árið 2009 

var tenging vísitölu við greiðslur til bænda skv. þessu styrkjakerfi afnumin. Þegar verðbólga 

breytist mikið eins og gerist hér á landi er þetta mjög slæmt fyrir bændur sem orðið geta af 

töluverðum fjármunum. Því er ekki úr vegi að halda því fram að með inngöngu í ESB og með 

upptöku Evru væru tekjur íslenskra bænda jafnari þar sem stöðugleiki er mun meiri innan 

ESB heldur en á Íslandi. 

Hægt er að tala um að CAP sé hægt og rólega að færst frá því að vera kerfi sem dælir óhemju 

fjármagni frá skattgreiðendum til framleiðenda landbúnaðarafurða yfir í það að vera 

hvatakerfi fyrir þá sem vilja rækta jörðina og stunda landbúnað með ábyrgari hætti. Þetta 

hljómar kannski undarlega en markmiðið er að gera þeim bændum mun hærra undir höfði sem 
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ábyrgir eru gagnvart náttúrunni. Með 27 lönd innanborðs, mörg þeirra mjög ólík hvað varðar 

sögu, menningu og samfélagsuppbyggingu, er gríðarlega erfitt að knýja fram breytingar á 

kerfi eins og CAP. Taka þarf tillit til ótal sjónarmiða þar sem flest ríki vilja ná fram 

sérlausnum eða frestunum þar sem kringumstæður landanna eru misjafnar. Lönd sambandsins 

teygja sig út um alla álfuna og skilyrði til landbúnaðar eru æði misjöfn. Með þeim breytingum 

sem gerðar hafa verið á sambandinu hefur verið reynt að búa þannig um hnútana að 

landbúnaði sé tryggður rekstrargrundvöllur á sem breiðustum grunni. Þar er sérstaklega horft 

til dreifðari byggða sambandsins og þar sem skilyrði til landbúnaðar eru erfið. 

Í ljósi þeirra áherslubreytinga sem lýst er í kaflanum CAP til ársins 2020 má sjá að þær geta 

komið íslenskum bændum til góða, gangi Íslendingar í ESB. Íslenska styrkjakerfið, sem lýst 

er í kafla 3.4 hér á eftir, þarfnast gjörbreytinga við eigi landbúnaður að þrífast áfram. Bændur 

hafa sagt að þeir hafi engan áhuga á að ganga í ESB, þangað sé ekkert að sækja. Í dag virðist 

lítill hvati vera til staðar til þess að taka landbúnaðarstefnuna á Íslandi og breyta henni en hún 

ein sú dýrasta í heiminum.  

Í yfirstandandi samningaviðræðum við ESB hefur rýnifundur um landbúnaðarmál farið fram. 

Eftir fundinn liggja fjórar greinargerðir og í þeim koma fram þær áherslur sem Ísland heldur á 

lofti í viðræðunum. Þetta eru m.a.; mikilvægi framleiðslutengds stuðnings og gripagreiðslna 

út á búfé, norðlæga legu landsins (norðan 62. breiddargráðu), ýmsa sérstöðu landbúnaðarins, 

ákvæði sem tengjast fjarlægum svæðum (e. outermost regions) og eyjum (dæmi grísku 

eyjarnar, Kanaríeyjar o.fl.). Enn fremur er lögð áhersla hve harðbýlt og dreifbýlt landið er 

(Utanríkisráðurneytið, 2011). Hér fór stutt upptalning en fram kemur að ekki sé um endanleg 

samningsmarkmið nefndarinnar að ræða í greinargerðunum. Af greinargerðunum að dæma er 

ljóst að íslenska samninganefndin hefur tínt til alla þá mögulega styrki sem í boði eru og mun 

væntanlega leggja þá fyrir sem óskir Íslendinga í samningum. 

  



16 

 

 

3. Íslenskur landbúnaður 

Í allri umræðu um landbúnað og bændur og hver staðan getur orðið eftir inngöngu í ESB er 

mikilvægt að velta fyrir sér stöðunni í dag og hvernig hún hefur verið fram til þessa. Það þarf 

að skoða styrkjakerfið til þess að átta sig á því hvort að um grundvallarbreytingu yrði að ræða 

eða einungis formbreytingu og það þarf að horfa á tækifærin sem bændur hafa í dag og átta 

sig á því hvort önnur betri geti fengist. Einnig er rétt að skoða hver þróunin hefur verið í 

sveitum landsins m.t.t fjölda búa sem eru í ábúð og reyna að gera sér grein fyrir því hvert 

stefnir þar. Skoða þarf hvað bændur eru helst að framleiða og hvað neytendur vilja. Bændur 

starfa við landbúnað en þar að auki skapar landbúnaður önnur afleidd störf, bæði á 

landsbyggðinni en einnig  á höfuðborgarsvæðinu. 

3.1. Störf í landbúnaði –  þróun 

Íslendingar hafa frá því land byggðist, lagt stund á landbúnað og lengst af, eða þar til fjölgun 

fólks í þéttbýli varð örari, voru landbúnaðarstörf og önnur tengd störf, hlutfallslega 

mikilvægari fyrir þjóðarbúið en þau eru núna. Vinna á búum hefur alltaf verið mest í höndum 

bænda sjálfra og fjölskyldna þeirra. Ekki hefur verið hefð fyrir því síðustu áratugi að bændur 

ráði til sín vinnufólk svo neinu skipti þó svo að þekkt sé að vinnumenn og vinnukonur hafi 

búið hjá bændum og sinnt bústörfum hér áður fyrr. Með breyttu samfélagsmynstri og 

tækniframförum hefur þörfin fyrir vinnufólk horfið. Laun fyrir störf í sveit voru áður fyrr 

greidd að stórum hluta með fæði og húsnæði, en minna í peningum. Slíkt fyrirkomulag hefur 

lagst af og gengi ekki í því samfélagi sem við búum í í dag. Eins hefur afkoma 

bændastéttarinnar ekki breyst á þann veg að þeir hafi ráð á að hafa starfsfólk í vinnu allt árið. 

Sú breyting hefur reyndar orðið að bændur eru ekki lengur eins bundnir á búum sínum líkt og 

þeir voru og sífellt algengara er að þeir ráði sér tímabundna aðstoð sem gerir þeim kleift að 

fara í frí, sækja fundi, ráðstefnur og sinna öðrum félagslegum þáttum sem æ algengara er að 

bændur taki þátt í. 

Skv. tölum Hagstofu Ísland, sem sjá má í töflu 2, störfuðu 6.900 manns við landbúnað árið 

2000 sem jafngildir 4,4% vinnandi fólks og þar af störfuðu 400 manns á höfuðborgarsvæðinu. 

Til höfuðborgarsvæðis teljast: Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Hafnarfjörður, 

Garðabær, Mosfellsbær, Álftanes og Kjósahreppur en önnur sveitafélög teljast utan 

höfuðborgarsvæðisins. Árið 2009 var fjöldi þeirra sem starfa við landbúnað kominn niður í 
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4.300 sem jafngildir 2,6% vinnandi fólks og þar af störfuðu 400 manns á höfuðborgarsvæðinu 

fjöldi þeirra hafði mest farið í 800 árið 2007 (Hagstofa Íslands).  

 

Tafla 2. Fjöldi starfa í landbúnaði tímabilið 2000 -2009. 

Heimild: (Hagstofa Íslands) 

 

Mynd 2. Fjöldi starfa í landbúnaði tímabilið 2000 -2009. 

 
Heimild: (Hagstofa Íslands). 

Á mynd 2 hér að ofan sést hvernig störfum fækkar jafn og þétt frá árinu 2000 og til ársins 

2004 en eftir það fer störfum að fjölga aftur. Svo virðist sem að uppsveiflan sem átti sér stað í 

íslensku efnahagslífi hafi þarna náð til landbúnaðarins og hámarki er náð árið 2006. Eftir það 

fækkar störfum á ný og árið 2009 er þau færri en nokkru sinni. Á þessu kunna að vera 

skýringar sem vikið verður að síðar í þessum hluta kaflans 

Árið 1910 starfaði tæpur helmingur starfandi landsmanna í landbúnaði, en 50 árum síðar, árið 

1960 var hlutfallið komið niður í 13%. Frá árinu 1970  fækkaði fólki starfandi við landbúnað 

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alls 6.900 6.400 6.000 5.700 5.400 5.500 6.400 6.000 4.400 4.300

Landsbyggð 6.400 6.000 5.800 5.100 4.600 5.100 5.700 5.200 3.900 3.900

Höfuðborgarsvæði 400 300 200 600 700 500 700 800 500 400
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um 2% á ári til 1984 en frá 1985 og til ársins 1997 nam þessi fækkun 4% á ári. Frá því hefur 

fækkun starfa í landbúnaði verið nálægt 1,5% á ári. 

Landbúnaður gefur af sér tengd störf sem geta verið að ýmsum toga og má þar nefna slátrun 

og kjötiðnað, mjólkuriðnað, kjöt- og nýlenduvöruverslun, mjólkur og brauðsölu, niðursuðu, 

ullarþvott, vefnað, sútun og verkun skinna, dýralækningar o.fl. Í heildina er áætlað að fjöldi 

starfa tengdum landbúnaði hafi árið 1998 verið u.þ.b. 5.700 sem samsvarar nálægt 7% 

vinnuafli í landinu. Árið 2007 var þessi fjöldi kominn niður í u.þ.b. 5.600  sem  samsvarar 

5,5% alls vinnuafls í landinu. Fækkun starfa í landbúnaði og þar með tengdum greinum má að 

stórum hluta rekja til aukinnar hagræðingar í ýmsum greinum landbúnaðar. Sú hagræðing 

skilar sé að öðru jöfnu í aukinni framleiðni vinnuafls og hærri launum (Gunnar Haraldsson, 

Sigurður Jóhannesson, 2009). Tækniframfarir skipta hér miklu en auk þess hefur stækkun búa 

haft mikið að segja þar sem oft taki þeir sem stækka bú sín yfir jarðir þeirra sem hætta og 

sameina. Komi til þess að landbúnaðarafurðir verðir fluttar hingað til lands í miklu mæli má 

gera ráð fyrir því að störfum tengdum landbúnaði muni halda áfram að fækka þar sem 

framleiðsla gæti dregist saman. 

Sú þróun sem hér hefur átt sér stað í störfum tengdum landbúnaði á Íslandi er ekkert 

einsdæmi. Á tímabilinu  2000 - 2009 fækkaði störfum í landbúnaði innan ESB um 25%. Af 

norðurlöndunum hefur mest fækkun orðið í Danmörku 26,1%, í Finnlandi 21,8%, Noregi 

19,3% en minnst fækkun hefur orðið Svíþjóð 17,4% (Eurostat, 2010). Á Íslandi nam þessi 

fækkun 37% (Hagstofa Íslands). Líklega má rekja ástæðu þessarar miklu fækkunar starfa, 

bæði hér og innan ESB til þeirra erfiðleika sem flest lönd hafa gengið í gegnum á undaförnum 

misserum í kjölfar efnahagskreppunnar. 

 

3.2. Lögbýli – upplýsingar og yfirlit.  

Lögbýli er skilgreint sem hvert það býli sem sérstaklega er metið til verðs í fasteignamati, 

með ákveðnum landamerkjum. Jörð telst lögbýli þó hún sé í eyði nema að henni sé ráðstafað 

til annarra nota með samþykki landbúnaðarráðuneytisins (sbr. lög nr. 64, 31.maí 1976).  

Í skýrslu Hagþjónustu landbúnaðarins, Hagur landbúnaðarins (2009) kemur fram að 

lögbýlum í ábúð fækkaði frá 1980 – 1990 um 249 eða 5%. Þetta samsvarar til fækkunar um 

25 býla á ári allan níunda áratug síðustu aldar. Næsta áratug á eftir frá 1990 – 2000 er 

fækkunin enn meiri eða 470 eða rétt tæp 10% sem samsvarar því að búskapur legðist af á 47 
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býlum á hverju ári. Frá árinu 2000 til ársins 2006 dregur mikið úr fækkun lögbýla í ábúð og á 

því tímabili er fækkunin í heild 27 býli (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2009) .  

 

Tafla 3. Fjöldi lögbýla á landinu öllu 

 

Heimild: (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2009) 

 Ástæður fækkunar lögbýla í ábúð má líklega rekja til mismunandi þátta. Ein skýring kann að 

vera breyting á því samfélagi sem við búum í. Búskapur var stundaður mjög víða fyrri hluta 

síðustu aldar og fram á níunda áratuginn og skipti þá litlu máli hvernig samgöngur voru við þá 

bæi sem lágu inni í flestum dölum landsins. Fjölskyldur bjuggu saman og sinntu bústörfunum, 

fullorðnir sem börn. Þegar kom að því að börnin uxu úr grasi og þau fóru að mennta sig var 

e.t.v. ekki áhugi hjá þeim fyrir því að koma til baka og taka við búrekstrinum. Þegar 

bændurnir komust á aldur og gátu ekki sinnt bústöfunum lengur lagðist búskapur af. Lega 

bæjanna var oft mjög erfið og afskekkt, og enginn áhugi fyrir því að kaupa þessar jarðir og 

þær fóru í eyði.  

Góðar samgöngur skipta einnig töluverðu máli til þess að landbúnaður geti dafnað. Bændur 

verða að koma afurðum sínum, s.s. mjólk, til skila með reglulegu millibili. Yfir 

vetrarmánuðina getur verið erfitt að koma þungum mjólkurbílum eftir vegum sem ekki þykir 

hagkvæmt að halda opnum. Þetta hefur í sumum tilvikum leitt til þess að bændur hafa gefist 

upp á búrekstri. Ákveðnu jafnvægi virðist hafa verið náð og hægst hefur á fækkun lögbýla í 

ábúð. Þrátt fyrir það má búast við að þeim eigi eitthvað eftir að fækka áfram vegna en frekari 

tækniframfara og kröfunnar um bætta arðsemi sem næst með stækkun búa. Tækniframfarir 

eru líklegast helsta skýring fækkunar fólks í landbúnaði og fjölda býla um allan heim. Þessa 

fækkun má þess vegna að vissu leiti kalla náttúrulega. Þetta er þróun sem landbúnaðurinn 

gengur í gegnum og má þess sjá merki víða. Aftur á móti má segja að þegar ástandið hefur 

náð jafnvægi eins og virðist hafa gerst hér á landi skv. töflu 3, er spurning hvort þá sé ekki rétt 

að sækja fram og nýta þau tæki sem fyrir eru til þess að auka til muna framleiðslu. Með aðild 

Ár 1980 1990 2000 2006

Lögbýli í ábúð 5.003 4.754 4.284 4.257

Lögbýli í eyði 1.388 1.715 2.149 2.239

Samtals 6.391 6.469 6.433 6.496

Breyting í ábúð: -249 -470 -27

Hlutfallsbreyting -5,0% -9,9% -0,6%
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að ESB er möguleiki á að þar sé komið tækifæri fyrir íslenskan landbúnað, ef menn telja að 

jafnvægi hafi verið náð. Nýir markaðir opnast fyrir úrvalsvöru sem framleidd er við bestu 

aðstæður en eftirspurn eftir slíkri vöru mun að öllum líkindum aukast. 

Í töflu 4 má sjá þróun fjölda lögbýla í búfjárframleiðslu eftir landshlutum árin 2001 – 2006. 

Með lögbýlum í búfjárframleiðslu er hér átt við framleiðslu á mjólk, kindakjöti, alifuglum, 

svínum og loðdýrum, en býli þar sem stunduð er skógrækt, garðyrkja og ferðaþjónusta eru 

ekki talin með.  

 

Tafla 4. Fjöldi lögbýla í búfjárframleiðslu eftir landshlutum 

Heimild: (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2009) 

Frá árinu 2001 til ársins 2006 hefur fækkun lögbýla með í búfjárframleiðslu verið 8,7% eins 

og fram kemur í töflu 4. Þarna fækkar búum á landinu öllu um 257. Mest er fækkunin á 

Austurlandi, 14,4%  en næstmest er hún á Vesturlandi, 12,1%.  

 

3.3. Breyting á eignarhaldi og notkun jarða 

Að meðaltali skiptu 5-6% lögbýla um eigendur á árunum 2001 -2005 en árið 2006 var þetta 

hlutfall 8%. Talið er að hluta af skýringunni megi rekja til þess að stofnuð eru einkahlutafélög 

um eignarhald lögbýla. Ekki er óalgengt að eigendur hvers lögbýlis séu fleiri en einn og árið 

2001 voru eigendur lögbýla í búfjárframleiðslu 4.217 en hafði fækkað í 4.126 árið 2006.  

(Daði Már Kristófersson, Erna Bjarnadóttir,Ómar S. Jónsson, 2007).  

 

 

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Breyting

Höfuðborgarsvæðið 46 47 45 50 50 48 4,3%

Suðurnes 7 8 8 10 8 9 28,6%

Vesturland 462 436 418 402 409 406 -12,1%

Vestfirðir 208 202 196 194 190 188 -9,6%

Norðurland vestra 560 553 534 544 540 536 -4,3%

Norðurland eystra 525 503 502 492 478 472 -10,1%

Austurland 353 353 336 324 312 302 -14,4%

Suðurland 789 779 748 737 738 732 -7,2%

Alls 2.950 2.881 2.787 2.753 2.725 2.693 -8,7%
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Tafla 5. Fjöldi lögbýla í ábúð eftir landshlutum 

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Breyting 

Höfuðborgarsvæðið 149 148 137 138 141 141 -5,4% 

Suðurnes 59 53 48 46 47 47 -20,3% 

Vesturland 621 621 619 617 618 620 -0,2% 

Vestfirðir 271 267 264 264 264 263 -3,0% 

Norðurland vestra 650 645 640 643 649 652 0,3% 

Norðurland eystra 816 811 804 805 801 794 -2,7% 

Austurland 498 493 489 490 488 484 -2,8% 

Suðurland 1.204 1.205 1.206 1.214 1.238 1.253 4,1% 

Alls 4.268 4.243 4.207 4.217 4.246 4.254 -0,3% 

Heimild: (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2009) 

Árið 2007 kom út skýrsla á vegum Bændasamtaka Íslands sem ber heitið Skýrsla um 

eignarhald á jörðum, framleiðslu og þróun hennar eftir þau Daða Már Kristófersson, Ernu 

Bjarnadóttir og Ómar S. Jónsson. Í niðurstöðu skýrslunnar benda þau á nokkrar skýringar á 

þeirri þróun sem orðið hefur á fjölda jarða í ábúð, þ.e. hvers vegna þeim hefur ekki fækkað 

meira en raun ber vitni. Nefna þau að önnur tækifæri til tekju - og atvinnusköpunar hafi komið 

til og má þar nefna ferðaþjónustu, starfsemi tengda hestum og hestamennsku og skógrækt. En 

þau nefna líka að vegna bættra samgangna á fólk þess nú frekar kost á að búa á býlum sínum 

en jafnframt starfa utan þeirra ásamt því að það að búa í sveit hefur á síðustu árum farið að 

teljast til ákveðins lífsstíls (Daði, Erna,Ómar, 2007).  

Þróunin hefur farið fyrir brjóstið á mörgum þeim sem vilja standa vörð um innlendan 

landbúnað og í lok árs 2008 skipaði sjávarútvegs – og landbúnaðarráðherra nefnd til þess að 

meta hvort þörf væri á því að endurskoða ákvæði laga í þeim tilgangi að tryggja betur en þá 

var, að land sem nýtanlegt er til matvælaframleiðslu verði ekki varanlega nýtt í annað.  Í 

niðurstöðum nefndarinnar segir m.a. að ekki verði séð að almannahagsmunir krefjist þess að 

ráðstöfunarvald landeigenda verði takmarkað með lagaboði. Enn fremur er bent á að 

skipulagsvald liggi hjá sveitarstjórnum og þörf sé á að stefnumörkun  verði mótuð heilstætt 

yfir landið þegar kemur að landnotkun á landbúnaðarsvæðum. Einnig telur nefndin að góð 

starfsskilyrði séu best til þess fallin að vernda ræktanlegt land og að það sé á ábyrgð 

stjórnvalda. Ræktanlegt land telur nefndin vera mun meira á Íslandi en það sem nú er í ræktun 

og miklir möguleikar liggi í aukinni jarðrækt (Arnór Snæbjörnsson ofl, 2010). 

Í niðurstöðum skýrslunnar Breytingar á eignarhaldi jarða – samfélagsleg áhrif sem unnin var 

á vegum Háskólans á Bifröst árið 2007, fyrir Bændasamtök Íslands, kemur fram að ljóst sé að 
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breyting á eignarhaldi á jörðum hafi verið mun meiri á sunnanverðu landinu en því 

norðanverðu. Nálægðin við höfuðborgina og eftirspurn höfuðborgarbúa eftir landi er nefnd 

sem ein af ástæðunum fyrir þessari þróun. Skv. skýrslunni hafa ábúendur jarða áhyggjur af 

fólksfækkun í sveitunum og benda á að færra fólk verði eftir til þess að sinna félagsstörfum 

sem halda þarf úti allt árið. Af efnahagslegum þáttum kemur fram að tvöföld búseta á jörðum 

hafi aukist og fjölbreytni atvinnulífs sé meira en að sama skapi stundi fleiri aðra atvinnu en 

landbúnað. Þannig hefði komið til þjónusta við frístundabyggðir, aukning í framkvæmdum og 

verslun. Í skýrslunni kemur fram að menn telji yfirleitt neikvætt að einn aðili eigi margar 

jarðir. Að sama skapi er meirihluti svarenda í skýrslunni á því að stjórnvöld eigi að setja lög 

sem takmarki eignarhald á jörðum (Kolfinna Jóhannesdóttir, Grétar Þór Eyþórsson og Eva 

Heiða Önnudóttir, 2007). Þessi afstað bænda er á skjön við álit nefndar sjávarútvegs – og 

landbúnaðarráðherra frá 2008, sem taldi að ekki væri ástæða til þess að ráðstöfunarvald 

landeigenda yrði takmarkað. Þetta bendir e.t.v. til þess að bændur óttist þá þróun sem átt hefur 

sér stað og vilji tryggja að þær jarðir sem í landinu eru séu í höndum þeirra sem ætla að stunda 

landbúnað.  

Þó svo að hér hafi býlum fækkað eins og fram kemur þarf það ekki að þýða að ekki sé hægt 

að vinna til baka þau ræktarlönd sem nú eru í órækt þar sem þau hafa ekki verið hirt. Í 

umfjölluninni um CAP hér að framan kemur fram að ESB leggur mikla áherslu á að viðhalda 

samfélögum í dreifðari byggðum sambandsins. Með inngöngu í sambandið og mögulega 

auknum tækifærum í framleiðslu gætu opnast leiðir fyrir bændur að hefja ræktun á þessum 

svæðum að nýju með dreifbýlisstyrkjum. Ef tækist að fá stuðning frá ESB til þess verkefnis 

hér á landi væri það mjög jákvætt fyrir landið í heild sinni sem þannig væri betur í stakk búið 

heldur en það er í dag til þess að framleiða landbúnaðarafurðir og á sama tíma endurvekja eða 

viðhalda blómlegri menningu héraðanna. Þetta gæti orðið til þess að styrkja stoðir 

landbúnaðarhéraða um allt land.  

Býlum hefur fækkað talsvert á undanförnum áratugum eins og fram hefur komið. Stærri býli 

geta framleitt vörur á hagkvæmari hátt heldur en þau smærri og með styrkjum í gegnum CAP 

ættu töluvert mörg býli möguleika á að stækka við sig og taka yfir jarðir sem annaðhvort fólk 

hefur hætt búskap á eða þá að þau hafa fari í eyði. Skv. stefnu ESB væri þetta jákvæð þróun 

þar sem stuðlað væri að nýtingu lands og styrkari stoðum væri skotið undir samfélög á 

landsbyggðinni.  
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3.4. Íslensku búvörulögin / búvörusamningar og ríkisstuðningur 

Síðari hluta 20. aldarinnar glímdu Íslendingar við töluverða offramleiðslu landbúnaðarvara 

sem til komin var vegna mikillar áherslu samtaka bænda og stjórnvalda á nýsköpun og 

framleiðsluaukningu. Skapaðist af þessu talsvert vandamál og reynt var að selja 

umframframleiðslu til útlanda. Það gekk ekki vel lengst af. Bændur fengu aðeins lítinn hluta 

heildarverðmætis búvöruframleiðslunnar bættan sem nægði ekki til þess að brúa bil þess verðs 

sem fékkst hér á landi og þess sem fékkst í útlöndum. Lágt verð og dræm eftirspurn dró 

verulega úr þessum útflutningi (Sigurður Snævar, 1993). Allt frá þessum tímum hafa 

Íslendingar, líkt og flest lönd innan Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (hér eftir OECD), 

stutt við landbúnað í landinu og hafa gert meira og minna í 60 ár.  

Það skiptir máli í umræðu um styrki til landbúnaðar á Íslandi að uppbygging og tilgangur þess 

kerfis sem í gildi er í dag séu skoðuð. Einnig skiptir það máli í því samhengi sem hér um 

ræðir, sem er möguleg aðild Íslands að ESB og upptaka nýs styrkjakerfis sem byggt er á 

annarri stefnu. Upplýsingar um bæði CAP, landbúnaðarstefnu ESB, og styrkjakerfi íslensk 

landbúnaðar eru því nauðsynlegar til þess að hægt sé að átta sig á þeim mun sem eru á þessum 

tveimur kerfum. Þegar hefur verið gerð hefur verið grein fyrir CAP. Ekki verður farið mjög 

djúpt ofan í íslenska styrkjakerfið enda er það talið vera ansi flókið og torskilið fyrir þá sem 

ekki hafa lagst í mikla vinnu við að greina það, heldur verða helstu atriði dregin fram sem 

varða mjólkur – og sauðfjárframleiðslu.  

Þessum stuðningi má í dag skipta í tvennt, beinan stuðning og óbeinan . Beinn stuðningur telst 

vera greiðslur til bænda vegna mjólkur – og kindakjötsframleiðslu en einnig nær þessi 

stuðningur til grænmetisframleiðslu en sú grein er ekki til umfjöllunar í þessari ritgerð. Til 

þess að stýra framleiðslu ákveðinna afurða er gefið út heildargreiðslumark sem svo skiptist 

niður á lögbýli. Hvert býli á svo rétt á sínu greiðslumarki, byggt á þeim fjölda ærgilda sem 

hvert býli slátrar eða magni mjólkur sem hvert býli framleiðir. Með óbeinum stuðningi 

(markaðsstuðningi), er átt við tolla eða kvóta sem lagðir eru á innfluttar landbúnaðarvörur. 

Stjórnvöld og Bændasamtök Íslands stýra saman búvöruframleiðslu í landinu samkvæmt 

lögum nr. 99/1993 um framleiðslu og sölu á búvörum með síðari breytingum. Tilgangur 

laganna er m.a. að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu, að 

framleiða búvörur í samræmi við þarfir þjóðarinnar, að tryggja að kjör þeirra sem við 

landbúnað starfa sé í samræmi við kjör annarra stétta, að nýttir verði sölumöguleikar fyrir 

búvörur erlendis, að innlend aðföng nýtist sem mest við framleiðslu búvara og að stuðla að 
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jöfnuði á milli framleiðenda í hverri búgrein hvað varðar afurðaverð og markað (Lög nr. 

99/1993). Frá því lögin voru sett hefur margt breyst í íslensku samfélagi og þegar markmið 

laganna eru skoðuð má sjá að hluti þeirra hefur náðst. Það má segja að miklar framfarir hafi 

orðið í landbúnaði og ákveðinni hagkvæmni hefur víða verið náð í greininni.  

Ekkert í þessum markmiðum laganna kemur inn á hagkvæmni fyrir neytendur, þann hóp sem 

kaupa á framleiðslu bænda, og að þeir geti keypt landbúnaðarafurðir á sanngjörnu verði. 

Áherslan er öll lögð á að hagur framleiðenda sé sem best tryggður. Eðlilegt er að menn spyrji 

sig að því hvort þessir tveir þættir verði ekki að fara saman til þess að jafnan geti gengið upp 

og hvort jöfn áhersla þurfi ekki að vera á að bæði hag framleiðenda og neytenda. 

Árið 2004 gerðu stjórnvöld og Bændasamtök Íslands með sér samning um starfsskilyrði 

mjólkurframleiðslu (Sjávarútvegs - og landbúnaðarráðuneytið, 2004) og árið 2007 samning 

um starfsskilyrði sauðfjárræktar (Sjávarútvegs - og landbúnaðarráðuneytið, 2007) sem saman 

eru nefndir búvörusamningar og eru þetta veigamestu framkvæmdaþættir íslenskrar 

landbúnaðarstefnu. Í samningunum eru markmið þeirra skilgreind og kemur fram í 

mjólkursamningnum að markmiðin með honum sé m.a. að bæta skilyrði í framleiðslu, 

viðhalda stöðugleika, undirbúa bændur fyrir erlenda samkeppni og undirbúa kynslóðaskipti. Í 

tveimur liðum kemur fram að stuðla þurfi að því að lækka vöruverð til neytenda (Sjávarútvegs 

- og landbúnaðarráðuneytið, 2004). Það er breyting frá upphaflegu lögunum og bendir til þess 

að menn séu farnir að átta sig á því að vöruverð til neytenda skiptir máli. Einnig virðist sem 

að aðilar samningsins sjái fyrir sér að líkur séu farnar að aukast á því að erlend samkeppni geti 

á næstu árum orðið staðreynd. Svo virðist sem að á þessum tíma hafi menn verið tilbúnir að 

horfast í augu við þá staðreynd að innflutningshöft á vörur muni þurfa að hverfa sem 

stjórntæki í viðskiptum í jafnmiklu mæli og við höfum séð fram til þessa. Aftur á móti kemur 

ekkert fram um að markmið með sauðfjárræktarsamningnum sé að hafa áhrif á vöruverð til 

neytenda heldur snýst samningurinn um að bæta afkomu sauðfjárbænda, stuðla að nýliðun, 

tryggja búsetu í dreifbýli, örva markaðsvitund bænda og afurðastöðva o.fl (Sjávarútvegs - og 

landbúnaðarráðuneytið, 2007). (Afurðastöð tekur við búvörum úr höndum framleiðenda til 

vinnslu eða dreifingar).  

Í samningunum er kveðið á um heildarstuðning við greinarnar, brotið niður á hvern þátt. 

Greiðslur skv. þessum samningum skulu fylgja breytingum á vísitölu neysluverðs. 
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Tafla 6. Framlög ríkisins vegna mjólkursamnings og skipting þeirra (í milljónum) 

Heimild: (Sjávarútvegs - og landbúnaðarráðuneytið, 2004) 

Þrátt fyrir að það hafi lengi legið fyrir að styrkjakerfi landbúnaðarins sé of flókið og 

mikilvægt sé að það verði einfaldað, sést í töflu 6 að fyrir verðlagsárið 2006/2007 var nýjum 

lið bætt inn í kerfið sem kallaður er gripagreiðslur. Þessar greiðslur fá bændur greiddar á 

hverja kú í hlutfalli við fjölda kúa á hverju búi. Fyrir verðlagsárið 2007/2008 er svo liðnum 

óframleiðslutengdur stuðningur bætt við en skv. honum frá bændur greitt m.a. til eflingar 

jarðræktar. Þessi liður vex svo hratt úr 49 milljónum upp í 282 milljónir á 5 ára tímabili. 

 

Tafla 7.  Framlög ríkisins vegna sauðfjársamnings og skipting þeirra (í milljónum) 

Heimild: (Sjávarútvegs - og landbúnaðarráðuneytið, 2007) 

Í töflu 7 sést að skýringin á þeirri litlu lækkun sem verðu á milli ára í samningnum við 

sauðfjárbændur kemur fram í liðnum markaðsstarf og birgðahald á meðan aðrir liðir haldast 

óbreyttir. Ráðstöfun fjármagns sem undir þennan lið fellur er í höndum Bændasamtaka 

Íslands og skal fénu varið til greiða bændum álag vegna slátrunar utan hefðbundins sláturtíma 

og til að standa straum af hluta birgðahalds og til markaðssetningar sauðfjárafurða. Skv. 

upplýsingum  Sjávarútvegs – og landbúnaðarráðuneytis fara 94% þessar fjármuna í að standa 

straum af birgðahaldskostnaði  hjá sláturleyfishöfum eða afurðastöðvum en 6 % til bænda 

(Neytendasamtökin, 2011).  

Verðlagsár Heildarfjárhæðir Beingreiðslur

Kynbóta- og 

þróunarfé Gripagreiðslur

Óframleiðslu-

tengdur 

stuðningur

2005/2006 4.000 3.900 100

2006/2007 3.960 3.465 99 396

2007/2008 3.920 3.381 98 392 49

2008/2009 3.881 3.299 97 388 97

2009/2010 3.842 3.218 96 384 144

2010/2011 3.804 3.139 95 380 190

2011/2012 3.766 3.014 94 376 282

Ár Heildarfjárhæðir Beingreiðslur Gæðastýring Ullarnýting

Markaðsstarf 

og birgðahald

Svæðisbundinn 

stuðningur

Nýliðun- og 

átaksverkefni

2008 3.348 1.716 898 300 311 43 80

2009 3.318 1.716 898 300 281 43 80

2010 3.288 1.716 898 300 251 43 80

2011 3.257 1.716 898 300 220 43 80

2012 3.227 1.716 898 300 190 43 80

2013 3.197 1.716 898 300 160 43 80
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Á fjárlögum fyrir árið 2011 er gert ráð fyrir að beinir styrkir til sauðfjárframleiðslu muni 

nema rúmum 4,3 milljörðum króna (árið 2000 rúmir 2,2 milljarðar á verðlagi þess árs) og til 

mjólkurframleiðslu rúmum 5,8 milljörðum (árið 2000 tæpir 3,6 milljarðar á verðlagi þess árs) 

(Alþingi, 2010). Tölur sem þessar virðast háar og segja í sjálfu sér ekki mikið einar og sér, en 

til þess að átta sig betur á tölum í þessu samhengi er betra að skoða þær sem hlutföll og bera 

saman við önnur ríki. OECD notar svokallað PSE-gildi (e. Producer Support Estimate) til þess 

að bera saman stuðning við landbúnað í þeim ríkjum sem stofnunin hefur upplýsingar frá. 

OECD skilgreinir prósentugildi PSE sem hlutfallið á milli andvirðis heildartekna bænda og 

andvirðis heildarframleiðslunnar, að viðbættum stuðningsgreiðslum úr ríkissjóði (Jónas 

Bjarnason). Á mynd 3 hér á eftir má sjá hver þróun opinbers stuðnings nokkurra ríkja og 

sambanda hefur verið árin 1986, 2000 og 2008, samkvæmt PSE-gildinu. Út frá þessum tölum 

má sjá að öll ríkin hafa dregið úr stuðningi við landbúnað, fyrir utan Tyrkland, sem hefur 

tvöfaldað stuðning sinn frá 1986. Hér má einnig sjá að Íslendingum hefur orðið talsvert 

ágengt í þeirri viðleitni sinni að draga úr styrkjum til landbúnaðar. 

Mynd 3.  Opinber stuðningur ríkja OECD skv. PSE-gildinu 

 

Heimild: (OECD, 2010) 

Heildarstuðningur við landbúnað (e. Total Support Estimate, TSE) er annar mælikvarði sem 

OECD notar til þess að bera saman stuðning við landbúnað á milli ríkja. Í þessum mælikvarða 

eru tekið tillit til allra styrkja við landbúnað, hverju nafni sem hann nefnist, og fæst þá út 

heildarstuðningur við landbúnað sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Á mynd 4 hér að 

neðan má sjá þróun fyrir sömu lönd og sömu ár og á mynd 3. 
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Mynd 4. Heildarstuðningur við landbúnað sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 

 

Heimild: (OECD, 2010) 

Skv. mynd nr. 4 hefur Íslendingum orðið talsvert ágengt í því að ná niður útgjöldum til 

landbúnaðar sem hlutfalli að vergri landsframleiðslu þrátt fyrir að við séum enn fyrir ofan 

meðaltal OECD sem árið 2008 var 0,9%, á Íslandi 1,2%, í Noregi 0,9 og hjá ESB 0,9%.  

En hvað þessar tölur segja okkur um mögulega stöðu bænda eftir inngöngu í ESB er erfitt að 

segja. Bændur hafa kvartað yfir því að afkoma þeirra sé langt frá því að vera viðunandi og 

þannig má velta því fyrir sér hvort að of hart sé gengið í að skerða styrki og hvort að nóg sé 

gert, af hálfu bænda sjálfra, Bændasamtaka Íslands og stjórnvalda til þess að mæta lægri 

styrkjum með öðrum uppbyggjandi aðgerðum. Eins og sjá má á mynd 3 þá njóta íslenskir 

bændur ennþá styrkja sem eru rúmlega tvöfalt á við það sem bændur innan ESB gera. Of örar 

breytingar geta verið varasamar þó mikilvægt sé að skera áfram niður styrki til landbúnaðar, 

vegna WTO samninga en ekki síður vegna neytenda.  Komi til inngöngu í ESB þarf að huga 

að því að bændur fái tíma til þess að laga framleiðslu sína að nýju kerfi. 

 

3.5. Breytingar framundan 

Á síðustu misserum hefur umræðan um landbúnað og verð á landbúnaðarafurðum hér á landi, 

samanborið við löndin í kringum okkur, verið hávær. Ýmsar kannanir hafa verið gerðar og 

talsvert hefur verið gefið út af efni um málið. Bændasamtök Íslands hafa lýst því yfir að þau 

vilji ekki að Ísland verði aðili að ESB. Á árlegu Búnaðarþingi sem Bændasamtökin héldu í 

mars 2011 var samþykkt ályktun þar sem andstaðan var ítrekuð. Þar kemur meðal annars fram 

að bændur telji að miklir atvinnuhagsmunir séu í húfi og að hagsmunir og afkoma bænda 
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tengjast ótvírætt hagsmunum íslenskra neytenda og byggðum landsins (Bændasamtök Íslands, 

2011). Helstu rök Bændasamtakanna fyrir því að aðild að ESB henti Íslendingum ekki eru að 

matvælaöryggi skerðist, að atvinna og byggðir verða í hættu, að landbúnaður mun veikjast, að 

gæðum og heilbrigði verði fórnað, að tollvernd sé nauðsynleg, neikvæð reynsla annarra þjóða 

og að samkeppni í smásöluverslun skili sér ekki (Bændasamtök Íslands, 2009).  

Gangi þessar spár Bændasamtakanna eftir er ljóst að staða bænda yrði slæm eftir inngöngu. 

Þessum spám fylgja reyndar ekki mikil rök nema e.t.v. fullyrðingin um reynslu annarra þjóða. 

Þar er hægt að finna til gögn sem sýna það að breytingar eftir inngöngu, sem orðið hafi á 

landbúnaði, hafi ekki verið til góðs og oft er vitnað til Finnlands og reynslu þeirra. 

Landbúnaði í Finnlandi er gerð skil hér síðar í ritgerðinni. Oft virðist sem fullyrðingar sem 

settar eru fram varðandi stöðu landbúnaðar eftir inngöngu séu meira byggðar á tilfinningum 

heldur en gögnum og það kann ekki góðri lukku að stýra.  

Vegna samninga WTO, sem Ísland er aðili að, eru miklar líkur á því að innan skamms tíma 

verði nauðsynlegt að gera breytingar á íslensku landbúnaðarkerfi og uppbyggingu þess 

(algerlega óháð umræðu um inngöngu í ESB) til samræmis við niðurstöður hinna svokölluðu 

Doha-viðræðna. Þær snúast um það að ríki heimsins nái samkomulagi um að draga úr 

viðskiptahindrunum, þ.m.t. tollum, á milli landi til þess að örva alþjóðaviðskipti.  

Í leiðara Bændablaðsins  sem ber heitið Stuðningskerfi á krossgötum segir Þröstur Haraldsson 

ritstjóri, frá fundi sem nokkrir starfsmenn Bændasamtakanna áttu árið 2008, með 

ráðuneytisstjóra Landbúnaðarráðuneytisins eins og það hét fyrir sameiningu. Á þeim fundi 

skýrði Ingólfur Friðriksson starfsmaður viðskiptaskrifstofu Utanríkisráðuneytisins frá gangi 

mála Doha-viðræðnanna sem þá stóðu yfir. Í máli hans kom fram að ýmislegt benti til þess að 

Íslendingar yrðu að lækka framleiðslutengda styrki um rúmlega 50% á mjög fáum árum en 

þetta ár voru framleiðslutengdir styrkir ásamt tollvernd, metin á 16,4 milljarða. Fram kemur í 

leiðaranum að Sigurgeir Þorgeirsson, fyrrverandi formaður Bændasamtakanna og núverandi 

ráðuneytisstjóri, hafi látið þessi orð falla þegar hann kynnti tölurnar: „Þessum breytingum 

verður ekki mætt öðruvísi en með uppskurði á stuðningskerfi íslensks landbúnaðar. Undir það 

þarf greinin að búa sig og það sem fyrst. Það er enginn ávinningur í því fyrir okkur að 

samningagerðin tefjist, reynslan sýnir okkur að eftir hverja frestun verður krafan um enn 

frekari tollalækkanir háværari“ (Þröstur Haraldsson, 2008). Ekkert varð af samningum í 

þeirri Doha-viðræðulotu sem fram fór árið 2008 og enn hefur ekkert verið gert til þess að 

skera upp íslenska styrkjakerfið þrátt fyrir þessar sífellt háværu kröfur sem heyrast. Ástæðan 
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fyrir því kann að vera sú að síðustu ár hafa Íslendingar gengið í gegnum mikla erfiðleika í 

efnahagsmálum og breytingar á styrkjakerfinu hafa ekki verið í forgangi. Það ætti samt sem 

áður ekki að koma í veg fyrir það að sú vinna sem nauðsynleg er fari fram hér innanlands og 

bændur undirbúi sig undir það sem koma mun. Spurningin er bara hvenær. Svo virðist því 

miður sem menn séu að bíða og vonast til þess að ekki þurfi að fara í þessar breytingar en með 

inngöngu í ESB verður ekki hjá þeim komist og líklega hefði verið betra ef undirbúningurinn 

hefði hafist fyrr. 

Það eru ekki bara kröfur utan frá sem ýta á stjórnvöld að breyta þessu kerfi. Meðvitund 

landsmanna um þær fjárhæðir sem greiddur er til bænda, hefur að miklu leiti orðið til þess að 

krafan um lægra verð á landbúnaðarafurðum hefur vaxið. Neytendur vilja getað keypt vörur á 

sambærilegu verði og gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Þessi krafa á reyndar ekki 

eingöngu við um landbúnaðarafurðir heldur öll matvæli. Ekki er lengur litið á það sem 

sjálfsagt mál að stór hluti skatttekna ríkisins fari í að greiða niður landbúnaðarafurðir sem svo 

eru seldar á mjög háu verði í verslunum. Upplýstir neytendur vilja sjá styrkjakerfið gagnsærra 

en það er í dag en það kæmi öllum til góða, ekki einungis neytendum heldur einnig bændum 

sem ættu þá möguleika á því að nýta fjármunina með markvissari hætti. 

Neytendur þrýsta mikið á að matvælaverð lækki hér á landi. Með óstöðugum gjaldmiðli hefur 

verð á matvælum hækkað mikið undafarin misseri. Þessi hækkun er að mestu til komin vegna 

veikrar stöðu krónunnar sem hefur áhrif á verð innfluttra vara en einnig á allan annan 

innflutning, þar á meðal ýmis aðföng til bænda s.s. sem fóður, áburð og tæki. Þetta skilar sér 

út í verðlagið og á endanum borgar neytandinn hærra verð. Með inngöngu í ESB og upptöku 

Evru væri þessi óvissuþáttur ekki lengur svo afgerandi. Í bók Eiríks Bergmanns Einarsson og 

Jóns Þórs Sturlusonar „Hvað með Evruna“, kemur fram að verð á neysluvörum gæti lækkað 

um allt 15%. Þeir nefna einnig að ef aðrir þættir kæmu til s.s samkeppni nýrra smásöluaðila 

gæti lækkunin orðið meiri eða allt að 25%, mest á kjötvörum (Eiríkur Bergmann Einarsson og 

Jón Þór Sturluson, 2008). Óvissan í verði á aðföngum er jafnslæm fyrir bændur eins og aðra 

rekstraraðila sem reka framleiðslufyrirtæki. Bændur eiga erfitt með að gera sínar áætlanir 

þegar ekki liggur fyrir t.d. hvert verð á áburði kemur til með að verða þegar þeir þurfa að 

greiða fyrir hann. Með stöðuga mynt yrði dæmið auðveldara þar sem einum óvissuþætti hefði 

verið eytt.  
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3.6. Neysla landbúnaðarafurða á Íslandi 

Árið 1960 drakk hver Íslendingur næstum einn lítra af mjólk á dag, að meðaltali, en árið 2007 

hefur þessi neysla hrapað um tæplega 53%. Á sama tíma hefur neysla á gosdrykkjum  farið úr 

því að vera rúmlega 20 lítrar á mann á ári upp í rúmlega 130 lítra en það er aukning upp á 

550%. Neysla á smjöri hefur einnig dregist mikið saman en heildarkjötneysla hefur aukist, 

farið úr 67kg á mann á ári upp í 87kg. Þar ræður mestu aukin neysla á alifugla – og svínakjöti 

enda hefur framleiðsla á þeim afurðum aukist gríðarlega á kostnað kindakjöts (Hagþjónusta 

landbúnaðarins, 2009). 

 

Mynd  5. Kjötframleiðsla 1970 – 2008 í tonnum 

 

Heimild: (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2009) 

Á línuritinu hér að ofan sést vel hver þróunin hefur verið í framleiðslu á kjöti á Íslandi 

næstum fjóra áratugi aftur.  Eftir talsverða aukningu í framleiðslu kindakjöts seinni hluta 

áttunda áratugarins og fyrri hluta þess níunda fellur magn þessarar framleiðslu hratt. Á sama 

tíma er framleiðsla svína – og alifuglakjöts í miklum vexti. Árið 1985 neytti hver Íslendingur 

41,5 kg af kindakjöti, 6,6 kg af svínakjöti og 7,2 kg af alifugla kjöti en árið 2008 var neyslan 

komin í 23,6 kg af kindakjöti, 21 kg af svínakjöti og 23,4 kg af alifuglakjöti (Hagþjónusta 

landbúnaðarins, 2009).  Þetta er gríðarleg breyting og neysla kindakjöts hefur hrunið á meðan 

neysla svínakjöts og alifuglakjöts hefur stóraukist. Á bak við kindakjötsframleiðsluna eru mun 

fleiri framleiðendur en standa á bak við alifugla  - og svínakjötsframleiðsluna. Þannig skapar 

kindakjötsframleiðslan fleiri störf og spilar þ.a.l. mun stærra hlutverk í samfélaginu, sér í lagi 

á landsbyggðinni. Þess vegna hlítur sá samdráttur sem þegar hefur orðið á framleiðslu 
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kindakjöts að vera mikið áhyggjuefni fyrir bændur. Ofan á þær áhyggjur bætast svo áhyggjur 

af því hvað muni gerast ef Ísland gengur í ESB og verð á alifugla – og svínakjöti lækkar í 

verði sem líklegt er að auka sölu enn frekar á þeim vörum. 

Ýmsar ástæður geta legið að baki þessari miklu breytingu á neyslumynstri Íslendinga 

undafarin ár. Á heildina  litið hefur vöruframboð í verslunum aukist mikið og fjöldi 

matvöruverslana einnig. Hollusta spilar orðið stóran þátt í vali fólks á mat, þrátt fyrir að 

þjóðin hafi verið að þyngjast mikið og fleiri einstaklingar en áður séu í ofþyngd. Ýmsar 

rannsóknir hafa bent til þess að rautt kjöt (nautakjöt, kindakjöt o.fl.) sé ekki eins heilsusamlegt 

og hvítt kjöt. Í niðurstöðum rannsóknar sem The National Cancer Institute gerði á 500 þúsund 

manns, og birtar voru 2009, kemur fram að mikil neysla á rauðu kjöti og fitu geti aukið líkur á 

lifrarkrabbameini (National Cancer Institude). Hættan er talin vera minni við neyslu á hvítu 

kjöti enda er fita í því kjöti, að jafnaði mun minni. Fjölbreytileiki matar og meðhöndlunar á 

hráefni hefur einnig breyst t.d. með tilkomu matreiðsluþátta í sjónvarpi og mikils fjölda 

matreiðslubóka þar sem allskonar hráefni, annað en kjöt, er matreitt. Einnig er bent á að rautt 

kjöt sé þyngra í maga og fólk kjósi frekar alifuglakjöt eða fisk.  

Eins og fram kom drekka Íslendingar mun minna af mjólk en áður. Þrátt fyrir það hefur 

mjólkurframleiðsla aukist með árunum sem skýrist af því að framleiðsla og neysla ýmissa 

mjólkurafurða hefur aukist. Áður var talið að mjólk væri nauðsynleg fólki vegna þess kalks 

sem í finnst, en í dag er mjólkin en ekki talin jafn mikilvæg og áður og skýrir það mögulega 

að einhverju leiti þá minnkun sem átt hefur sér stað ásamt þeirri samkeppni sem kemur frá 

gosdrykkjum, en neysla þeirra hefur stóraukist undanfarin ár.  

Áhrif inngöngu í ESB mun að öllum líkindum ekki leiða til mikils innflutnings á 

drykkjarmjólk þar sem ekki þykir hagkvæmt að flytja hana langar leiðir sökum þess hve 

skamman líftíma hún hefur. Aftur á móti telja sumir að aðrar mjólkurafurðir sem hafa lengri 

endingartíma, yrðu fluttar til landsins og seldar á lægra verði en þekkist í dag. Það myndi 

líklega hafa slæm áhrif á íslenska mjólkurframleiðendur ef þeir hefðu ekki tök á að keppa við 

innfluttar afurðir þar sem sífellt stærri hluti framleiðslunnar fer í aðrar afurðir en 

drykkjarmjólk.  
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3.7. Nýliðun í landbúnaði 

Til þess að viðhalda þekkingu í landbúnaði er mikilvægt að viðhalda þeirri þekkingu sem 

byggst hefur upp í sveitum landsins í gegnum aldirnar. Nám í bændaskólum hefur lengi staðið 

fólki til boða og hafa margir nýtt sér þann möguleika sem stefna á búskap. Stærstur skóla á 

þessu sviði hér á landi er Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri sem leysti af hólmi 

Bændaskólann á Hvanneyri. Einnig er starfræktur bændaskóli á háskólastigi að Hólum í 

Hjaltadal. Tilvonandi bændum eru kenndar flestar greinar landbúnaðarins í þessum skólum 

með starfsnám sem hluta af sinni menntun. En vandinn byrjar þegar útskrifaðir bændur vilja 

hefja búskap. Þeir sem ekki eru svo heppnir að geta tekið við af foreldrum, eða hafið búskap í 

félagi við fjölskyldu sína, standa frammi fyrir því að erfitt er að kaupa jörð á Íslandi. 

Jarðarverð er hátt og hefur á undanförnum árum hækkað í takt við nýja eftirspurn ef svo má 

segja. Þeir sem sótt hafa í að kaupa jarðir er oft efnaðir aðilar sem ekki hafa hugsað sér að 

stunda búskap heldur nýta sem afdrep fyrir fjölskylduna eða fyrir tómstundaiðju. En verðið 

sem greitt er í þessum viðskiptum, er oft hærra en markaðsverð, og stuðlar þannig að hækkun 

verðs á jörðum yfir höfuð og gerir það að verkum að þeir sem hefðu hugsað sér að hefja 

búskap með því að kaupa jörð sjá ekki fyrir sér að geta greitt afborganir af háum lánum með 

tekjum af rekstrinum (Daði, Erna,Ómar, 2007). Afkoma bænda er oftast ekki nægilega góð til 

að standa undir háum afborgunum af lánum. 

Innan núverandi styrkjakerfis er gert ráð fyrir styrkjum til þeirra sem eru að hefja búskap eða 

taka við búskap. Undir liðnum Nýliðunar- og átaksverkefni í fjárlögum fyrir árið 2007 sést að 

í þann lið er gert ráð fyrir að renni samtals 99 milljónir. Skv. svari úr Sjávarútvegs – og 

landbúnaðarráðuneytinu við fyrirspurn Neytendasamtakanna um skiptingu styrkja skv. 

þessum lið hafa 44 milljónir af þessum 99 farið í að styrkja 20-30 bændur á undanförnum 

árum á hverju ári (Neytendasamtökin, 2011). Þetta hjálpar án efa til en hversu langt þessir 

fjármunir hrökkva þegar um jarðakaup er að ræða er ekki gott að segja.  

ESB hvetur til þess að ungir bændur komist að og hefur sagt í þeim áætlunum sem lagðar hafa 

verið fram til ársins 2020 að innkoma nýrra bænda verði gerð að forgangsatriði sem vissulega 

verður að teljast jákvætt þó svo að ekkert liggi endilega fyrir um hvernig að þessu verði staðið 

(European Commission, 2010). European Council of Young Farmers eru regnhlífasamtök 

ungra bænda innan Evrópu sem m.a. berjast fyrir nýliðun í greininni (European Council of 

Young Farmers, 2010). Ungir, íslenskir bændur gætu sjálfsagt fundið ýmsa sameiginlega fleti 

með starfsbræðrum sínum í Evrópu og nýtt sér krafta þeirra til þess að auka möguleika sína 

hér á landi. 
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3.8. Sjálfbær landbúnaður / Lífrænn landbúnaður 

Þegar menn velta fyrir sér stöðu bænda á Íslandi og hver framtíð stéttarinnar mun verða er 

ekki hjá því komist að skoða aðeins samband bænda og neytenda. Ýmsum þykir sem að 

framleiðsla á landbúnaðarafurðum sé algerlega ótengd öðrum þáttum samfélagsins. 

Framleiðslunni er stýrt, framboðinu er stýrt og verðinu er stýrt. Í samningnum um skilyrði 

sauðfjárræktar  sem Bændasamtök Íslands og stjórnvöld gerðu með sér er talað um  að 

sauðfjárrækt skuli stunduð í samræmi við umhverfisvernd, landkosti og sjálfbæra landnýtingu 

(Sjávarútvegs - og landbúnaðarráðuneytið, 2007). Ekkert er minnst á slíkt í samningnum um 

starfsskilyrði mjólkurframleiðslu. Síðustu ár hefur þeim neytendum um allan heim, sem láta 

náttúruvernd sig eitthvað varða, fjölgað gríðarlega. Verslanir og verslanakeðjur um allan heim 

erum mun viljugri að selja matvæli, sem uppruna sinn eiga frá svæðum þar sem landbúnaður 

þrífst við hreina náttúru og án eiturefna. Þessi þróun er til komin vegna þess að neytendur hafa 

þrýst á þessa breytingu.  

Í stefnuyfirlýsingu ríkistjórnar Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs 

kemur fram að mikill vilji er fyrir því að efla lífrænan og sjálfbæran landbúnað. Kafli úr 

yfirlýsingunni hljómar svona:  

„Ríkisstjórnin mun standa vörð um innlendan landbúnað og tryggja fæðu- og 

matvælaöryggi þjóðarinnar og standa vörð um störf í matvælaiðnaði. Íslenskur 

landbúnaður verði efldur með áherslu á fullvinnslu afurða og markaðssókn 

innanlands sem utan. Stuðningskerfi landbúnaðarins verði endurskoðað með 

áherslu á að auðvelda nýliðun. Svigrúm bænda til heimaframleiðslu, 

vöruþróunar og heimasölu með upprunamerkingum verði aukið og nýtt til 

sóknar í ferðaþjónustu. Átak verði gert í lífrænni ræktun og bændum tryggður 

aðlögunarstuðningur skipti þeir úr hefðbundinni ræktun yfir í lífræna 

(Stjórnarráð Íslands).“ 

Til þess að landbúnaður geti talist sjálfbær þarf hann að vinna með þremur þáttum; 

samfélagslegum, umhverfislegum og efnahagslegum. Að mati Ólafs R. Dýmundssonar, 

ráðunauts lífræns búskapar og landnýtingar, er sauðfjárrækt ein sjálfbærasta búgreinin hér á 

landi (Ólafur R. Dýrmundsson, 2002). Máli sínu til stuðnings nefnir hann m.a. það hversu vel 

íslenska sauðkindin hentar til sjálfbærs búskapar sökum kjötgæða, góðs aðbúnað dýra og 

gæðastýringu landnýtingar og beitar. Aftur á móti nefnir Ólafur tvennt sem vinni gegn 

sjálfbærri þróun, það fyrra er fækkun bænda því hún komi niður á viðhaldi og hagsmunum 

hinna dreifðari byggða en það seinna eru umhverfisáhrif flutnings á fóðri og skepnum. 
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Nútímalandbúnaður þarf á innflutningi jarðefnaeldsneytis að halda til þess að knýja áfram  

þau tæki sem nauðsynleg eru við bústörfin. Flutningur á eldsneyti til landsins eykur á 

útblástur mengandi lofttegunda og fjárfestingin í eldsneytinu eykur á streymi gjaldeyris úr 

landi. Hluti af því að gera íslenskan landbúnað sjálfbærari er að reyna að framleiða sem mest 

að því eldsneyti sem landbúnaðurinn þarf, á sama stað og það er nýtt, þ.e. í sveitunum 

sjálfum. Tilraunir hafa sýnt að þetta er vel hægt með því að vinna olíu úr repju sem er jurt sem 

reynslan sýnir að hægt að rækta hér á landi með góðum árangri. Tölur um sölu á repjufræi 

benda til þess að sáð hafi verið í 100 hektara hér á landi síðasta sumar þ.e. 2010. Uppskeran 

gæti gefið af sér á þessu ári u.þ.b. 100 tonn af repjuolíu og 200 tonn af hrati sem situr eftir 

þegar búið er að vinna olíuna. Hratið nýtist sem skepnufóður og kemur á í stað fyrir innflutt 

fóður og sparar þannig gjaldeyri (Búnaðarsamband Suðurlands). 

Ef einungis er horft á framleiðslu sauðfjárafurða og mjólkurafurða virðist sem hér á landi sé 

þegar kjörið umhverfi til þess að stýra enn frekar framleiðslunni yfir í sjálfbærari farveg. Í 

flokki mjólkurafurða eru vörur sem síður henta til útflutnings og virðist reynsla flestra þjóða 

sú að drykkjarmjólk og aðrar sambærilegar vörur með skamman líftíma, kaupi fólk frekar af 

heimamönnum eða í nágrenni við þann stað sem hún var framleidd á. Í þessu sambandi má 

einnig nefna það að reynslan sýnir að þjóðartryggð og trú fólks á gæði innlendrar framleiðslu 

auðveldar innlendum framleiðendum að ná hærra verði fyrir framleiðslu sína en innfluttar og 

getur þessi munur numið allt að 10-15% (Kjartan Jóhannsson, 2008).  

Staðan hér á landi er sú að frekar fáir framleiðendur mjólkur og sauðfjár hafa farið út í lífræna 

ræktun. Skv. skýrslu sem unnin var fyrir Byggðastofnun árið 2006 og nefnist Lífræn 

framleiðsla – Ónotað tækifæri í atvinnulífi landsbyggðarinnar kemur fram að áætlað sé að 

u.þ.b. 850 mjólkurframleiðendur og 1850 sauðfjárframleiðendur gætu snúið búum sínum yfir í 

lífræn bú. Helstur takmarkandi þættir mjólkurframleiðenda sé sú að á mörgum búum séu  

gripir enn tjóðraðir á básum sínum ásamt því að reynsla af fóðuröflun með belgjurtaræktun og 

lífrænum áburði eingöngu er lítil. Í tilviki sauðfjárbænda er þess getið sem takmarkandi þátta 

að ástand upprekstrarlanda sé ekki nægilega gott auk þess sem að núgildandi kröfur um 

gólfgerðir fjárhúsa uppfylla ekki kröfur sem gerðar eru (Ólafur Gunnarsson, Stefán Gíslason 

og Þórarinn Sólmundarson, 2006). Mikið verk hefur reyndar verið unnið í því að takmarka 

ágang sauðfjár á beitilönd og ásamt því að stuðla að aukinni  uppgræðslu. Náðst hefur góður 

hefur árangur í því.  
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ESB leggur orðið meiri áherslu á möguleika lífrænnar ræktunar og hefur fjármagni verið farið 

til hennar síðan fyrst var sett reglugerð um framleiðslu og merkingar lífrænna 

landbúnaðarafurða árið 1991. Árið 2004 var unnin áætlun um eflingu lífrænnar ræktunar 

innan landa sambandsins. Meginatriði þeirrar áætlunar voru m.a. þau að þróa áfram markaði 

fyrir fyrirlífrænar afurðir og stuðning við þá, leggja áherslu á lífræna ræktun á vistfræðilega 

viðkvæmum svæðum, tryggja að almenn landbúnaðarstefna styðji við þróun lífræns 

landbúnaðar og að virkur fjárstuðningur við rannsóknar- og þróunarstarf verði tryggður 

(Ólafur o.fl, 2006). Sjálfbærni og lífræn ræktun hefur þannig verið virkur hluti af stefnu ESB í 

landbúnaðarmálum í langan tíma, mun lengur en hér á landi. Sambandið hefur sýnt í verki, 

þ.e. með styrkjum og annarri aðstoð, að þessi aðferð við ræktun landbúnaðarafurða á fullan 

rétt á sér og er í mikilli sókn. Þeir bændur hér á landi sem þegar hafa snúið á þessa braut ættu 

væntanlega ágæta möguleika á styrkjum tengdum sjálfbærum landbúnaði til viðbótar við þá 

styrki sem allmennt stæðu bændum til boða. 

3.9. Sérstaða íslensks landbúnaðar 

Íslensks landbúnaðar nýtur ákveðinnar sérstöðu í samanburði við önnur ríki og er þá helst hér 

horft til ríkja ESB. Skilyrði hér á landi til ræktunar eru erfið og spila nokkrir þættir þar inn í. 

Heimamarkaðurinn er lítill þannig að þrátt fyrir tækniframfarir getur reynst erfitt að ná fram 

stærðarhagkvæmni þar sem tæki nýtast ekki til fulls. Flutningskostnaður innan lands er hár, 

hvort sem um er að ræða flutning með lifandi dýr eða vörur í afurðarstöðvar. Þjónusta við 

bændur s.s. dýralækningar, tækniaðstoð og viðgerðaþjónusta er óhagkvæm þar sem hver aðili 

sinnir fáum bændum en oft á afar stóru svæði.  

Smásölumarkaðnum er að megninu til stýrt af fáum, stórum aðilum sem setur bændur í erfiða 

stöðu. Landið liggur á milli breiddargráða 63.2° og 66.3° og langstærsti hluti þess er 

óræktanlegur þar sem um er að ræða fjöll, jökla og hrjóstrugt hálendi. Landbúnað er einungis 

hægt að stunda á láglendi, í dölum og fjörðum þar sem jarðvergur er frjósamari. Samanlagður 

daggráðufjöldi (Daggráður er hitasumma vaxtartímans ofan 0°C) í Reykjavík er mun lægri en 

t.d. í Mið-Noregi og Skotlandi og gerir það að verkum að kornrækt er mun erfiðari hér á landi 

(Torfi Jóhannesson, 2010).  

Sú einangrun sem við höfum búið við hér um aldir hefur einnig gert það að verkum að ýmsar 

sýkingar sem leggjast á dýr hafa ekki náð að hingað lands. Það má skýra með ströngum 

reglum sem gilda um flutning lifandi dýra til landsins. Ef breytingar yrðu á þessu og slakað 

yrði á reglum um innflutning lifandi dýra gæti það leitt til aukins kostnaðar í landbúnaði þar 
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sem bólusetning gripa er kostnaðarsöm og eftirlit með slíkum aðgerðum einnig. Sá kostnaður 

legðist beint ofan á framleiðsluverðið sem ekki er lágt fyrir. 

Þrátt fyrir að margir þættir geri þeim sem stunda íslenskan landbúnað erfitt fyrir eru aðrir sem 

á hinn bóginn gera greinina sterka og vel samkeppnishæfa. Gæði þeirra afurða sem 

framleiddar eru hér á landi eru líklega sá þáttur sem hvað helst gerir þær eftirsóknarverðar. 

Umhverfið sem t.d. sauðfé er alið upp í er eins hreint og heilnæmt og það getur orðið og í 

sumarbeitinni nærist féð á gróðri sem vex villtur á heiðum, dölum og fjöllum. Kýr og kálfar á 

Íslandi er að jafnaði fóðraðar á heilbrigðu heyi og korni af túnum landsins. Ekki tíðkast að 

gefa skepnum lyf til þess að auka nyt eða magn kjöts. Þau lyf sem hér á landi eru gefin dýrum 

eru til lækninga. Lyfjalöggjöf er ströng og ekki heimilt að gefa lyf nema í samráði við 

dýralækna. Íblöndun lyfja í fóður er bönnuð. Íslensk sláturhús hafa haft leyfi til þess að flytja 

landbúnaðarafurðir Bandaríkjanna og ESB síðan 1990. Til þess að sláturhús fái þessi 

útflutningsleyfi þarf að uppfylla ákveðin skilyrði um eftirlit með aðskotahlutum í 

sláturafurðum, til staðar þurfa að vera sýnatöluáætlanir og þarlend yfirvöld þurfa að staðfesta 

niðurstöður (Sigurður Örn Hansson, 2000).  

  

3.10. Útflutningur íslenskra landbúnaðarafurða 

Að meðaltali hafa Íslendingar flutt út 1.520 tonn af kindakjöti frá árinu 1990. Minnst var 

magnið árið 1998 þegar einungis 848 tonn voru flutt út. Sem hlutfall af heildarframleiðslu 

kindakjöts nemur útflutningur að jafnaði 17,5%. Á milli áranna 2009 og 2010 jókst 

útflutningur um rúm 60%, fór úr 1.491 tonni upp í 2.299 tonn. Árið 2010 var met ár í 

útflutningi á kindakjöti, hvort sem litið til útflutts magns eða FOB verðs (FOB merkir að vara 

er afhent frítt um borð). Tekjur af sölunni námu 2,9 milljörðum sem er aukning um einn 

milljarð frá 2009. Sé horft til verðmætis útflutningsins til einstakra landa er Bretland með 

stærstu hlutdeildina, tæpan fjórðung, Noregur fylgir þar fast á eftir  með tæp 23% og þar á 

eftir er Spánn með um 17% (Sigríður Bjarnadóttir, 2011). Vaxandi markaðir eru Bandaríkin 

og Svíþjóð, en til Bandaríkjanna  var flutt kindakjöt fyrir 120 milljónir sem er töluverð 

aukning á milli ára. Svíar keyptu kindakjöt fyrir 65 milljónir (Hagstofa Íslands, 2011).  

Ástæðu mikillar aukningar á útflutningi á kindakjöti má að vissu marki rekja til minnkandi 

neyslu hér á landi. Neysla kindakjöts hefur verið að minnka undanfarin en á sama tíma hefur 

neysla á alifugla – og svínakjöri aukist til muna. Þegar neysla dregst saman er það kjöt sem til 
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fellur selt til útflutnings. Ekki hefur verið sérstaklega unnið í því, að hálfu bænda, að vinna að 

því að styrkja markaði og reyna að framleiða sérstaklega fyrir erlenda markaði.  

Á aðalfundi Félags Sauðfjárbænda við Eyjafjörð, sem haldinn var 3. mars 2011 kom fram í 

máli Sigurðar Jóhannessonar, framkvæmdastjóra SAH Afurða ehf, sem er afurðastöð á 

norðurlandi, að brugðist hefði verið við minnkandi sölu innanlands, með auknum útflutningi. 

Markaðir erlendis væru orðnir samkeppnishæfir við innanlandsmarkað. Sigurður sagði einnig 

að tækifæri bænda væru á erlendum mörkuðum en að sama skapi væri mikil gengisáhætta 

fólgin í viðskiptum við útlönd (Sigríður Bjarnadóttir, 2011). Góðan árangur í útflutningi 

kindakjöts undanfarin ára, má að miklu leiti rekja til hagkvæms gengis íslensku krónunnar 

fyrir útflytjendur. Framleiðendur hafa augljóslega ekki lagt í að auka framleiðslu á kjöti til 

þess að flytja út, upp á von og óvon um  að gengið verði þeim hagkvæmt. Það tekur marga 

mánuði að koma lambi á legg til þess að það verði hæft til slátrunar. Þess vegna er tíminn 

óvissuþáttur.  

Ofan á gengisóvissu tímaþáttinn bætist svo sú staðreynd að sauðfjárrækt er bundin 

framleiðslukvótum og er hverjum ræktanda úthlutaður kvóti sem hann fram leiðir upp í. Hafi 

hann áhuga á að framleiða umfram kvótann, í von um að geta selt framleiðsluna til útlanda, er 

hann að taka áhættu því að ef verð á mörkuðum í útlöndum er ekki hagkvæmt eða þá að gengi 

krónunnar hefur styrkst þegar varan er afhent, verður hann að losa sig við framleiðsluna á 

annan og óhagkvæmari hátt, sem getur leitt til þess að hann tapar á öllu saman. Með breyttu 

fyrirkomulagi í landbúnaði í heild og stöðugri gjaldmiðli væri hægt að breyta þessu og nýta 

frekar þau tækifæri sem bjóðast á erlendum mörkuðum. Ef hér væri tekin upp nýr gjaldmiðill, 

t.d. Evra, væri hægt að eyða að mestu út gengisáhættunni að a.m.k. draga verulega úr henni, 

sem skipti bændur á Íslandi mjög miklu, en eftir stæði spurningin með verð á mörkuðum. Það 

er reyndar sá þáttur sem aðrir útflytjendur þurfa að glíma við og er eðlilegur hluti viðskipta, 

þar sem verð á mörkuðum taka breytingum. 

Af fréttum að dæma hefur útflutningur á skyri aukist stöðugt undanfarin ár. Af sumum  

blaðagreinum að dæma sem birst hafa á undanförnum misserum virðist sem að nýtt gullæði sé 

að renna á þá sem um málið fjalla. Spurningin, skv. þessum fréttum, er ekki hvort hægt sé að 

markaðssetja og kynna skyr, heldur hvort hægt sé að framleiða allt það magn sem erlendir 

aðilar koma til með að panta. Reyndar virðist sem að ákveðnum hópi fólks t.d. í 

Bandaríkjunum, þangað sem mest er selt í dag, líki vel við vöruna. Það sem kannað skýra 

þessa ánægju, upp að vissu marki samt, er uppruni vörunnar, þ.e. Ísland. Í átaksverkefni um 
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útflutning á íslenskum mjólkurafurðum, sem hrint var af stað 2004 hefur markvisst verið 

unnið því að kynna og selja skyr og aðrar landbúnaðarafurðir í Bandaríkjunum undir 

formerkjum hollustu, hreinleika og sjálfbærrar þróunar. Mest áhersla hefur verið lögð á 

viðskipti við verslanir sem selja svokallaðar heilsuvörur og hafa fleiri vörutegundir fylgt í 

kjölfarið s.s. ostar. Árlega er smjör, sem unnið hefur verið úr 10 milljónum lítra af mjólk, flutt 

úr landi  (Guðbrandur Sigurðsson, 2006). Aðrir aðilar hafa einnig verið að vinna í að selja 

skyr, s.s. til Norðurlandanna og Bretlands.  

Eins og fram hefur komið hefur ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs sagt að stefnan sé sett á að efla fullvinnslu afurða og markaðssókn innanlands sem 

utan. Það virðist sem flestir séu sammála um að gæði íslenskra landbúnaðarafurða og að þær 

eigi fullt erindi á erlenda markaði. Ágúst Sigurðsson, lektor Landbúnaðarháskóla Íslands, 

segir að Íslendingar geti lagt talsvert af mörkum til þróunar í landbúnaði. Þekking sem hér 

hefur orðið til á því hvernig hægt er að framleiða matvæli við erfiðar aðstæður og hvernig 

hægt er að berjast gegn jarðvegseyðingu, sé hugmynd að útflutningi í sjálfu sér. Hann telur 

einnig að útflutningur á íslenskum landbúnaðarafurðum sé stóra verkefnið sem framundan er. 

Í sama streng tekur Daði Már Kristófersson, hagfræðingur hjá Háskóla Íslands. Hann nefnir 

að íslenskir bændur geti, ef tækifæri bjóðast á markaði, ræktað og framleitt korn í talsvert 

miklu mæli til útflutnings því hér sér mikið til af vannýttri fjárfestingu s.s. ónýttu landi, 

vannýttum tækjum og fasteignum (Hinrik Ólafsson; Tjörvi Bjarnason, 2011). Vel má vera að 

útflutningur geti stuðlað að betri hag bænda eftir inngöngu í ESB. 

Gera má ráð fyrir að útflutningur á landbúnaðarafurðum til ESB ríkja verði auðveldari eftir 

inngöngu í sambandið. Í dag er t.a.m. ákveðinn kvóti á innflutning kindakjöts frá Íslandi til 

ESB sem semja þarf sérstakleg um. Hafi íslenskir bændur í dag áhuga á að auka þennan 

útflutning er það bundið þessu samkomulagi og ekkert öruggt að hægt sé að breyta því, nema 

þá með samningum sem geta tekið tíma. Með aðild að ESB gætu bændur sjálfir ákveðið 

hversu mikið kjöt þeir vildu flytja til aðildarríkja sambandsins og það gæti þá verið háð því 

hversu vel unnið væri að markaðsstarfi en ekki kvótum eða öðrum hömlum. Ef íslensku  

krónunni væri í kjölfar aðildar skipt út fyrir Evru væri gengisóvissu í slíkum viðskiptum 

einnig útrýmt.  
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4. Reynsla og staða finnskra bænda  

Finnland er e.t.v. það land sem við getum hvað best horft til þegar við viljum skoða reynslu 

annarra ríkja af inngöngu í ESB. Lega landsins gerir það að verkum að landbúnaður er erfiður 

á ákveðnum svæðum, sérstaklega í norðurhlutanum, þar sem kuldi og harðir vetur herja á 

bændur og samanlagður daggráðufjöldi er lágur. Þetta eru ekki ólíkar aðstæður og Íslendingar 

búa við. Landbúnaður í Finnlandi er í megindráttum svipaður því sem gerist í ESB. Helsti 

munurinn felst í því náttúrulega umhverfi sem Finnland býður upp á.  Í raun var uppbygging 

styrkjakerfisins í Finnlandi mjög áþekkt því sem þekktist í ESB en helsti munurinn var 

fólginn í háum greiðslum til finnskra bænda.  

Finnar lögðu fram 134 beiðnir um sérlausnir í samningunum við ESB. Ekki náðust þær allar 

fram en sem dæmi um sérlausn sem náðist má nefna stuðning við harðbýl svæði fyrir 85% af 

landbúnaðarlandi (LFA), en þetta var upphaflega sérlausn Breta og Íra. Einnig má nefna styrk 

vegna heimskautalandbúnaðar sem svæði norðan 62. breiddargráður flokkast undir. Síðar 

þegar endurskoðun CAP sem kennd er við Agenda 2000 stóð yfir náðu Finnar að fá allt sitt 

landbúnaðarland flokkað sem LFA svæði. Ef Finnar hefðu tekið upp landbúnaðarstefnu ESB 

án þess að aðlaga að sínum aðstæðum hefðu nettótekjur landbúnaðarins farið niður fyrir núll. Í 

skýrslu Utanríkisráðuneytisins frá 2003 kemur fram að u.þ.b. 40% af heildarstyrkjum til 

finnsks landbúnaðar kemur í gegnum CAP en 60% frá Finnum sjálfum og er skýringuna á 

þessum hlutföllum að finna í því að þessa sérstöku styrki sem minnst var á hér á undan um 

harðbýl, norðlæg svæði, er Finnum sjálfum heimilt að greiða (Utanríkisráðurneytið, 2003).  

Íslendingar hafa komið því á framfæri í viðræðum sínum við ESB að þeir vilji að þessir 

sérlausnir sem Finnar náðu fram, og falla undir byggðaþróun, sem er síðari stoð CAP,  muni 

verði hluti af þeim landbúnaðarsamningi sem Íslendingum verði boðinn 

(Utanríkisráðurneytið, 2011). Það verður að teljast líklegt að þetta verði samþykkt þar sem 

lega landsins og allar aðstæður eru þannig að skilyrði fyrir því að þessar sérlausnir fáist, eru 

uppfyllt. Fyrir íslenska bændur er þetta mikilvægt atriði þar sem án þessara styrkja væri 

stuðningur, s.s. beingreiðslur ekki nægilega mikill til þess að þeir gætu haldið áfram 

framleiðslu við óbreyttar aðstæður. 

 

 

 



40 

 

4.1. Þróun í fjölda býla og skepna 

Árið 1990 voru rúmlega 129.000 bændabýli í Finnlandi en þeim átti eftir að fækka ört. Fimm 

árum síðar, eða þegar Finnar gengu í ESB, 1995 var fjöldinn kominn niður í tæplega 100.000 

sem er fækkun um 22,5%. Þarna var þegar hafin ákveðin þróun í fækkun búa í Finnlandi sem 

hófst áður en þeir gengu í ESB. Ekki er ólíklegt að þessa fækkun megi rekja til falls 

Sovétríkjanna sem voru helstu viðskiptaaðilar Finna. Árið 2000, fimm árum eftir inngöngu, 

hafði býlum fækkað enn frekar og voru þau komin niður í 79.800 sem gerir fækkun upp á 

20% frá inngöngu. Árið 2010 var fjöldi bændabýla í Finnlandi kominn í u.þ.b. 66.200. Þeim 

hefur fækkað að meðaltali um 2,3% á ári síðustu 10 árin. (Matilda Agricultural statistics).  

Ef kúabú eru skoðuð sérstaklega má sjá að talsverð fækkun hefur orðið í fjölda þeirra. Árið 

1995 voru mjólkurbú tæplega 32.000 en árið 2009 var fjöldinn kominn niður í 11.700. Þetta er 

fækkun um liðlega 62%. Hlutfallslega mest fækkun varð á milli áranna 2000 og 2001 eða 

25%. Mjólkurframleiðsla í Finnlandi dróst saman um 1-2% fyrstu árin eftir inngönguna í ESB 

en jókst aftur 1997-98 og náði hámarki 2001. Árið 2004 framleiddu Finnar 2.304 milljónir 

lítra af mjólk sem er 8 milljón lítrum meira en þeir framleiddu árið 1995 þrátt fyrir að 

mjólkurkúm hafi í heildina fækkar um rúmlega 40% á 20 ára tímabili. Nyt finnskra kúa hefur 

aukist talsvert og úr 5.574 lítrum pr. kú í 7.850 lítra pr. kú (Matilda Agricultural statistics).  

Eftir inngönguna í ESB hefur störfum í landbúnaði fækkað hvað mest í samanburði við aðrar 

greinar en Finnar kjósa ennþá að búa á landsbyggðinni þrátt fyrir færri störf, í stað þess að 

flytja sig til stærri borga.  Árið 2000 störfuðu 184.400 við landbúnað en árið 2007 hafði þeim 

fækkað í 144.400 eða um 22%. Þeir sem hætta búskap flytja í smærri þéttbýliskjarna eða 

halda áfram að búa á býlinu án þess að nýta landið, en starfa við annað innan svæðisins. 

Einnig sýna tölur að fjöldi starfa á landsbyggðinni hefur haldist sá sami eftir inngöngu og 

hann var fyrir.  

Finnar telja að einn af jákvæðu þáttum ESB aðildarinnar fyrir fólk í landbúnaðarhéruðum og 

dreifbýli, sé sá að betra og nánara samband hafi myndast á milli fólks í sömu stöðu, inn 

Evrópu. Það hafi aukið á samvinnu landa í ýmsum málum og hjálpað til við að vinna úr 

málum sem hvert og eitt aðildarland gat ekki gert eitt og sér s.s. í umhverfismálum og 

siðferðilegum spurningum í landbúnaðarframleiðslu, ásamt því að takast á við spurningar sem 

tengjast loftslagsmálum. Þetta séu oft mál sem vinna þurfi í náinni samvinnu margra ríkja 

(Jyrki Niemi, Jaana Ahalstedt, 2005). Í þessu sambandi má einnig nefna það sem áður kom 

fram að ungir bændur í Evrópu virðast standa vel saman og vinna að sameiginlegum 



41 

 

málefnum á milli landa í gegnum félagsskap sem teygir sig um öll lönd ESB. Íslenskir bændur 

ættu þess vegna einnig að geta notið góðs af samvinnu við evrópska bændur og þar með haft 

áhrif á þau mál sem til umræðu eru. 

 

4.2. Afkoma landbúnaðarins 

Árið 2000 hafði launavísitala í landbúnaði lækkað um 5% frá því sem hún var fyrir inngöngu 

Finna í ESB. Reyndar náðu Finnar að laga stöðuna með samningum við ESB í gegnum 

Agenda 2000 endurskoðunina. Skv. tölum frá Eurostat sem birtar voru í desember 2010 

kemur fram að á sama tíma og laun starfsfólks í landbúnaði aðildarríkja ESB, höfðu hækkað á 

milli ára um 12,3% að meðaltali, höfðu laun starfsfólks í landbúnaði í Finnlandi lækkað um 

1,2%. Frá árinu 2005 hafa laun ESB ríkja að meðaltali hækkað um 10% en hjá Finnum nemur 

hækkunin 7,4% (Eurostat, 2010).   

Fram kemur í skýrslu Utanríkisráðuneytisins frá 2003, að  það sé skoðun forsvarsmanna 

finnskra bænda að þó ekki hefði komið til aðildar þeirra að ESB hefði sú þróun sem átt hefur 

sér stað í fækkun og stækkun býla verið þörf og óumflýjanleg. Í sama streng taka austurrískir 

bændur. Eðlileg fækkun kemur til að miklu leyti vegna aldurssamsetningar bændastéttarinnar 

og lítillar nýliðunar. Almenningur væri á móti háum greiðslum og miklum stuðningi við 

bændur (Utanríkisráðurneytið, 2003). Síðan skýrslan var tekin saman hefur mikið vatn runnið 

til sjávar og þróunin hefur haldið áfram. Frá árinu 1995 hafa tekjur (rekstrarafgangur á 

verðlagi ársins) dregist saman um 58%. Á verðlagi ársins 2009 er þessi samdráttur 46%. Á 

fyrstu 5 árum Finna í ESB drógust tekjurnar hratt saman en eftir Agenda 2000 endurskoðun 

CAP, fór að birta til að nýju og jukust tekjurnar hægt og þétt. Árið 2003 fóru tekjur að dragast 

saman að nýju og var samdráttur til ársins 2007. Það ár jukust tekjur en drógust síðan saman 

aftur 2008 og þá sem aldrei fyrr eða um 24%. Nýjustu tölur sýna að tekjur af landbúnaði fyrir 

2009 eru u.þ.b. helmingur af því sem þær voru áður en Finnland gekk í ESB (Jyrki Niemi, 

Jaana Ahalstedt, 2010). 

Finnar hafa náð fram ágætri hagræðingu í landbúnaði þótt á móti hafi blásið eftir inngöngu 

þeirra í ESB. Býlin hafa stækkað, meðal býlið er í dag u.þ.b. 36 hektarar en var við inngöngu 

21,7 hektarar, kýrnar gefa betur af sér sem er árangur þróunarvinnu, framleiðni hefur aukist 

þrátt fyrir að tekjur í landbúnaði hafi dregist mikið saman. Ástæður þess að tekjur hafa ekki 

aukist eins og vænst var má rekja til síaukinna viðskipta á frjálsum markaði með 

landbúnaðarafurðir innan ESB. Með 27 lönd innan sambandsins hefur verslun aukist mikið. 
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Innflutningur til Finnlands hefur vaxið en útflutningur ekki að sama skapi og þess vegna 

myndast halli. Árið 2007 hækkaði verð mikið á aðföngum til framleiðslu en verð á 

landbúnaðarafurðum lækkaði (Jyrki Niemi, Jaana Ahalstedt, 2010).  

Af þessari reynslu Finna að dæma gætu menn dregið þá ályktun að útlitið væri dökkt gengi 

Ísland í ESB þar sem bændum hefur fækkað, tekjur hafa dregist saman og útflutningur einnig. 

Þó svo finna megi margt sameiginlegt í landbúnaði Íslands og Finnlands er ekki hægt að 

leggja þessi lönd algerlega að jöfnu í því sambandi. Mikilvægt er þó fyrir Íslendinga að greina 

ástæður og reyna að sjá hvað ber að varast. Í Finnlandi búa tæplega 5,4 milljónir manna á 

meðan Íslendingar eru tæplega 320 þúsund. Finnar gegnu í ESB fyrir rúmlega 15 árum og á 

þeim tíma sem liðinn er hefur margt breyst í Evrópu og heiminum öllum og töluverðar 

áherslubreytingar hafa orðið á landbúnaðarstefnu ESB eins og komið hefur fram. Hvert land 

semur fyrir sig og reynir að nýta sér reynslu annarra þjóða. Með sífellt meiri upplýsingar um 

gengi annar ríkja innan sambandsins ættu ný ríki að geta náð betri samningum. Þetta á einnig 

við um Ísland. 
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5. Umræður/Niðurstöður 

Eins og vikið var að í inngangi ritgerðarinnar hafa Íslendingar sótt um aðild að ESB. Náist 

samkomulag, mun þjóðin hafa síðasta orðið um það hvort Ísland verði ESB ríki eða haldi 

áfram að standa utan þess. Verði innganga staðreynd mun það styrkjakerfi sem nú er við lýði í 

landbúnaði hér á landi verða leyst af hólmi með nýju kerfi, CAP, sem byggir á sameiginlegri 

landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Kerfið hefur að vissu leyti reynst Evrópubúum vel en 

þó hafi margir gagnrýnt það. Helst hefur gagnrýnin beinst að gríðarlegum kostnaði sem af því 

hlýst fyrir skattgreiðendur. Þó hefur tekist á undanförnum áratugum að ná þessum kostnaði 

niður og enn er unnið að því  með því að draga úr framleiðsluhvetjandi greiðslum en þess í 

stað leggja aukna áherslu á að bændur framleiði það sem markaðurinn vill og geri það á 

hagkvæman hátt, í sátt við náttúruna.  

Íslendingar komu sér upp styrkjakerfi á svipuðum tíma og ESB, til þess að styðja við 

landbúnaðinn, sem átti í töluverðum erfiðleikum sem rekja mátti til offramleiðslu 

landbúnaðarafurða og lágs verðs á útfluttum afurðum. Hugmyndafræðin á bak við þessi tvö 

kerfi er að sumu leiti svipuð. Þó má segja að mikilvægir þættir séu harla ólíkir og má þar 

nefna þátt neytenda. Eitt af þeim markmiðum sem sett voru fram strax í árdaga 

landbúnaðarstefnu ESB, var að tryggja neytendum landbúnaðarafurðir á sanngjörnu verði. Þó 

svo að fólk hafi misjafna skoðun á því hvað teljist sanngjarnt, verður þó að benda á þann vilja 

sem fram kemur í stefnunni varðandi þetta atriði og hefur ávalt verið hluti af henni þrátt fyrir 

allar þær breytingar sem gerðar hafa verið á henni.  

Þegar stefna Íslands í málefnum landbúnaðarins í gegnum tíðina er skoðuð virðist sem að 

meginmarkmiðið sé að tryggja hag bænda og halda landinu í byggð. Ekki má gera lítið úr 

nauðsyn þess að hagur bænda í landinu sé tryggður, en það má e.t.v. spyrja þeirra spurninga 

hvort ekki hafi verið rúm fyrir aðrar áherslur innan sömu landbúnaðarstefnu. Í því sambandi 

má nefna hvort neytendur, sem kaupendur þeirra afurða sem bændur framleiða, hafi átt að fá 

aukið vægi innan stefnunnar. Einnig má velta því fyrir sér hvort að krafa um arðsemi þess fjár 

sem veitt er til landbúnaðar hafi verið til staðar hjá þeim sem ákvarðanir taka í málefnum 

landbúnaðar. Þær ákvarðanir eru teknar á pólitískum forsendum en ekki viðskipta - eða 

hagfræðilegum. 
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Þær breyttu áherslur ESB í landbúnaðarmálum sem kristallast í markmiðunum fyrir árið 2020 

ættu að geta komið þeim til góða sem opnir eru fyrir nýjum tækifærum í landbúnaði. Þar er 

sjálfbærni í landbúnaði, í sátt við náttúruna og umhverfið í heild sinni, gefið aukið vægi og 

það sama má segja um hinar dreifðari byggðir sambandsins. Íslenskir bændur hafa tekið upp 

breyttar aðferðir við bústörf líkt og aðrar þjóðir hafa gert og tækniframfarir hafa auðveldað 

framleiðsluna. Þannig hafa bændur verið fljótir að tileinka sér nýungar. Stór hluti bænda 

getur, án mikils kostnaðar eða fyrirhafnar, aðlagað ræktun og framleiðsluhætti að reglum um 

lífrænan eða sjálfbæran búskap. Með slíkum breytingum opnast fyrir aukinn stuðning í 

gegnum CAP væri Ísland aðili að ESB.  

Finnar hafa gengið í gegnum miklar breytingar á sviði landbúnaðar og hefur þeim sem að 

landbúnaði koma, hvort sem um er að ræða bændur eða þá sem starfa við landbúnað, fækkað 

mikið og hafa tekjur dregist saman. Fækkunin hófst áður en Finnar gengu í ESB en eftir 

inngöngu hélt hún áfram. Íslenskum bændum og búaliði hefur einnig fækkað og höfum séð 

tölur því til staðfestingar. Sama þróun hefur einnig átt sér stað innan ESB. Þar hefur bændum 

fækkað, að hluta með skipulögðum hætti þar sem stærri bú hafa verið stækkuð á kostnað 

minni búa en eins og fram hefur komið er þróunin sú að bændum fækkar samhliða aukinni 

tæknivæðingu eins og víðast annarsstaðar. 

 

5.1. Svar við spurningu. 

Í upphafi ritgerðarinnar var sett fram sú spurning hver möguleg staða venjulegra, íslenskra 

sauðfjár – og nautgripabænda gæti orðið, ef til inngöngu Íslands í Evrópusambandið kæmi. Út 

frá því sem fram hefur komið hér að framan má leiða að því líkur að staða íslenskra  bænda 

muni velta talsvert á því hvernig þeir sjálfir muni takast á við breytingarnar. 

Þegar breytingar verða í lífi fólks, breytingar sem það sjálft hefði ekki kosið, stendur það 

frammi fyrir ákveðnum valmöguleikum sem eru t.d.; að streitast á móti eða færa sér 

breytingarnar í nyt. Þeir sem velja seinni leiðina eru fljótari að aðlaga sig að breyttum 

aðstæðum og ná árangri. Ef bændur, og samtök bænda ekki hvað síst, myndu nálgast 

umræðuna um landbúnaðarstefnu ESB með opnum huga gæti afstaða þeirra til málsins breyst.  

Líklegt er að íslenskur landbúnaður muni koma til með að ganga í gegnum talsverðar 

breytingar ef til aðildar kemur. Nú þegar sjáum við íslenska bændur, í of litlu mæli þó, feta sig 

inn á nýjar slóðir í ræktun og má þar nefna repjuræktun sem er skref í átt að sjálfbærari 
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landbúnaði. Slíkum landbúnaði er gert hátt undir höfði innan CAP og gæti orðið mikil 

lyftistöng fyrir íslenska bændur verði þessari þróun fylgt frekar eftir undir sterkri forystu 

samtaka bænda. Hagræðing í landbúnaði mun halda áfram og að öllum líkindum mun þurfa að 

skera niður í framleiðslu ákveðinna afurða sem helst ættu undir högg að sækja s.s alifugla – 

og svínarækt. Við inngöngu myndu Íslendingar ekki hætta alfarið að styrkja landbúnað heldur 

gera það skv. öðrum reglum. Það veltur þess vegna einnig mjög mikið á þeim samningum sem 

gerðir verða hver staða bænda gæti orðið. Samningar um landbúnaðarmálin verða að virka 

hvetjandi og innihalda sóknarfæri fyrir bændur. 

Ef forystumönnum bænda og stjórnvöldum tekst að snúa við umræðunni og fá bændur til þess 

að horfa á þau tækifæri sem koma til með að bjóðast með nýrri landbúnaðarstefnu er líklegt 

að bændum á Íslandi eigi eftir vegna vel í framtíðinni. 
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