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Hvernig metum við arðsemi í kúabúskap ? 

• Ýmsar mælistærðir til að meta arðsemi almennt.  

• Hins vegar þegar verið er að horfa beint á viðkomandi rekstur þá eru 
ákveðnar tölur sem koma fyrr upp í hugann en aðrar:  

• Hvernig er tekjustreymið í samanburði við breytilega kostnaðinn, hver 
er fasti kostnaðurinn ? Hver er rekstrarafgangurinn eða EBITDA, oft 
gefið bæði upp í krónum og sem hlutfall af tekjum. 
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EBITDA =  Hagnaður fyrir fjármagnsliði, afskriftir og 
skatta 



Nokkrar aðrar kennitölur um rekstur og 
arðsemi: 
• Framlegð = Tekjur - Breytilegur kostnaður. 

• Framlegðarstig = Framlegð/Tekjur *100 = xx% framlegð. 

• Hefur  mest gildi við samanburð á árangri rekstrar milli ára. 

•  Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum  

 = Hagnaður/rekstrartekjur *100 =xx% 

• Skuldahlutfall = Skuldir í árslok/tekjur ársins 
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Hver er arðsemin í mjólkurframleiðslunni ? 

• Breytileiki mjög mikill í greininni á mörgum þáttum: 

 Framlegðarstigið frá 40% upp í 65-67% 

 EBITDA frá 10% til 35% 
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Skoða þarf sem flesta þætti í rekstrinum til að átta sig á 
hvar styrkleikarnir eru og hvar má gera betur. Samanburður 
við aðra og samnýta upplýsingar úr gagnagrunnum;  Til 
dæmis Huppan og rekstrarupplýsingar: 

„Betra bú- verkefnið“ 



„Betra bú verkefnið“ 

• Byggir á samtengingu skýrsluhaldsuppýsinga; www.huppa.is og 
bókhaldsgagna (DkBúbót) einstakra búa. 

• Hins vegar hefur gengið hægt að fá upplýst samþykki notenda 
(kúabænda) til þátttöku og senda inn gögn í gagnagrunninn og eins 
hafa verið erfiðleikar í samkeyrslu þessara gagna. 

• Hins vegar er þessi aðferð og verkefnið sem slíkt mjög mikilvægt m.t.t. 
að sjá hvar viðkomandi bú stendur í einstökum þáttum rekstrar í 
samanburði við önnur bú –  Vistað núna á Bændatorginu 

• sjá skjámynd….. 
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http://www.huppa.is/
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Á hvað þarf að horfa í rekstrinum – kúabú ? 

Hvaðan koma tekjurnar ? 
• Afurðastöðin: lítraverð; efnainnihald og gæði mjólkur. 
• Grundvallarverð og greiðslur fyrir umframmjólk… 
• Stuðningsgreiðslur; beingreiðslur, gripagreiðslur og út á 

ræktun og land. 
• Tekjur vegna kjötframleiðslunnar; magn og verð pr. 

gæðaflokk auk mögulegra stuðningsgreiðslna. 
• Tekjur vegna annarra þátta, seld þjónusta, aðrar búgreinar 

o.s.frv. 
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Tekjur – munur milli búa 

• Framleiðslumagn og efnainnihald. 

• Efnainnihald innleggsmjólkur, grundvallarverð er nú 87,40 kr/l miðað 
við efnainnihald (Fita: 4,09 og Prótein: 3,30). Dæmi; 200.000 l innlegg 

• Bóndi A með F: 4,30 og P: 3,45 = 90,33 kr/l = 834.000 kr yfir viðmið 

• Bóndi B með F: 3,85 og P: 3,20 = 82,33 kr/l = 767.000 kr undir viðmið 

 

=> Munur þessara tveggja búa í tekjum er 8 kr/l. eða um 1.600.000 
kr/ári, eingöngu vegna efnainnihalds í mjólk ! 
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Gjöld – Breytilegur kostnaður – Viðmið 2015 

Viðmið miðað við rekstur um 43 kúabúa á landinu 2015 með 
framleiðslu  upp á 264.000 lítra, búgreinatekjur í heild  147,7 kr/l 

• Kjarnfóður    27,1 kr/l 

• Áburður og fræ   11,1 kr/l                            

• Rekstur búvéla      7,6 kr/l 

• Þjónusta, (safnliður)             13,1 kr/l 

• Rekstrarvörur             6,6 kr/l 

• Samtals:    65,5 kr/l    

 

 

Framlegðarstig 56% er 
meðaltalið 

Bestu búin með um 63-65% 
framlegð árið 2015 
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Vægi kostnaðarliða í BK 

• Skoða þá liði sem telja mest: 
• Kjarnfóður – hver er nýtingin á hverju kílói kjarnfóðurs ? 

• Áburður – hvað er hver hektari að gefa í uppskeru m.t.t gæða og kostnaðar ? 

• Rekstur véla – samsetning og nýting vélanna, eignarhald, verktaka og 
sameign. 

 Góð bústjórn er að hafa yfirlit og greina sem flesta 
kostnaðarþætti í framleiðsluferlinum – nota m.a. upplýsingar 

sem koma úr skýrsluhaldinu, innleggsupplýsingar, fylgjast með 
verðum aðfanga, sækja ráðgjöf – láta taka út reksturinn. 
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 Breytingar á  mælistærðum um 
rekstrarárangur 

• Höfum notað kr/l en í ljósi þess að greitt er núna um 77% af 
afurðastöðvaverði fyrir umframmjólk  þá er meiri ástæða skoða aðrar 
mælistærðir líka. 

• Þurfum í auknum mæli að skoða hvað hver bás/kýr er að gefa í 
framlegð í ljósi þess að fullnýta sem mest og best þá aðstöðu til 
framleiðslu sem er í hverju fjósi, háð þó framleiðslukostnaðinum. 

• Er hver bás að skila 5.000 lítra framleiðslu eða 7.000 lítra framleiðslu ? 

• 60 básar að skila 300.000 lítrum eða 420.000 lítrum. 
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Til umhugsunar…. 

• Bóndi A er með 300.000 ltr. greiðslumark og 60 kusur *5.000 ltr/árskú 
= 300.000 lítra framleiðsla. 

• Bóndi B er með 300.000 ltr. greiðslumark og 60 kusur *7.000 ltr/árskú 

   = 420.000 lítra framleiðsla. 

• Meðalverð A : 87,40 kr/ltr frá afurðastöð =  26,2 millur 

• Meðalverð B : 81,69 kr/ltr frá afurðastöð =  34,3 millur 

• B bóndinn fær til viðbótar stuðningsgreiðslu, (B gr) á 120.000 ltr * ca. 
17,70 kr/ltr = 2,1 milla =>  munar 10,2 milljónum í tekjum  

• Hver væri munurinn í kostnaði……? (heimaverkefni) !!!  
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Arðsemi og möguleikar til 
hagræðingar við framleiðslu 

nautakjöts 
Sigríður Ólafsdóttir 
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Núverandi staða 
• Metum ekki sóknarfæri í greininni – eða á okkar búum nema gera 

okkur grein fyrir núverandi stöðu! 

• Huppan - www.huppa.is > Skýrslur > Yfirlit sláturgagna 
• Velja tímabil, velja naut í tegund og velja meðaltöl og magn 

• Út frá þessum gögnum auðvelt að reikna tekjur fyrir búið 
• Tekjur  á grip (eða kr./kg) og heildartekjur á tímabil 

• Erfiðara að reikna raunkostnað býlisins þar sem  

nautakjötsframleiðsla er sjaldnast eini reksturinn 

• Utanaðkomandi þættir skipta líka máli 
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Tekjur 

• Helstu þættir sem hafa áhrif á tekjur eru: 
• Þungi 

• Flokkun 

• Markaðsaðstæður 

• Hverju geta bændur breytt? 
• Þunga 

• Flokkun 

• Hvað skyldi svo hafa áhrif á þunga og flokkun? 
• Fóðrun!!! 
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Helstu hagræðingarmöguleikar 

• Lækkun sláturaldurs 

• Gróffóðurkostnaður 

• Kjarnfóðurkostnaður 

• Rekstur búvéla 

• Flæði í gegnum hús 
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Samanburður á verði 
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Breytingar á framleiðsluaðstæðum í kjölfar  
búvörusamninga og nýs erfðaefnis 
• Styrkir grunn sérhæfðrar holdanautaframleiðslu 

• Bæði m.t.t. aukinna gripagreiðslna pr. árskú og eins vegna 
álagsgreiðslna á tiltekna gæðaflokka og fallþungaviðmiðana. 

• Eftir stendur samt sem áður: 
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Bústjórnin  heima á búinu er og verður afgerandi í 
arðsemi þessarar greinar í heild sinni. Þar vegur þyngst 
fóðurkostnaðurinn og  eldistíminn, (flæði í gegnum þá 

aðstöðu sem er til staðar á búinu). 


