
     
 

 

Áherslur bænda um starf samráðshóps um 

endurskoðun búvörusamninga 
Bændur leggja áherslu að sú vinna sem framundan er verði skipuleg, markviss og fagleg. Til 

þess að svo megi verða þá þarf atvinnuvegaráðuneytið að tryggja að nægilegt fjármagn sé 

fyrir hendi til að nauðsynleg greiningarvinna geti farið fram. Gangi það ekki eftir er hætt við 

að verkefnið verði ómarkvisst og leysist upp í pólitískar deilur á milli þeirra ólíku 

hagsmunaaðila sem koma að málinu. Bændur eru tilbúnir að ræða allar málefnalegar tillögur 

um starfsumhverfi landbúnaðarins, en sú umræða verður alltaf að byggjast á bestu fáanlegu 

upplýsingum. Aðeins þannig er líklegt að einhvers konar sátt geti náðst. 

Þetta teljum við vera helstu verkefni hópsins: 

1. Fara yfir markmið samninganna fjögurra og búvöru- og búnaðarlaga. 

Jafnframt verði farið yfir þau atriði sem samningarnir kveða á um að eigi að 

skoða sérstaklega við fyrri endurskoðunina 2019 

 Greina hvort þróun hefur verið í takt við markmiðin það sem af er. Það yrði til dæmis 

gert með því að taka saman gögn um þróun framleiðslunnar, þróun afurðaverðs til 

bænda, þróun smásöluverðs til neytenda, þróun fjölda framleiðenda í einstökum 

búgreinum, þróun bústærðar í einstökum greinum og þróun dreifingar framleiðenda. 

 Taka þarf saman gögn um nýliðun í landbúnaði og hvernig hún hefur þróast á síðustu 

árum.   

 Leggja þarf mat á árangur í ræktunarstarfi, s.s. þróun afurða pr. grip eða aðrar 

framleiðslueiningar og framleiðnibreytingar í greininni. 

 Leggja þarf mat á hvernig núverandi stuðningur við landbúnaðinn nýtist til að ná 

markmiðum samninganna og laganna. Með því er átt við þá fjárhagslegu hvata sem 

stuðningurinn skapar og eins skilvirkni hans, það er að meta hversu stór hluti rennur 

til starfandi framleiðenda, hversu stór hluti rennur til þeirra sem eru á leið út úr 

landbúnaði eða til fjármálastofnana. 

 Þá þarf að draga saman gögn um þróun löggjafar í dýravelferð og leggja mat á áhrif 

hennar á framleiðslukostnað í landbúnaði.  

 Skoða þarf sérstaklega virkni á nýju jafnréttisákvæði búvörusamninga og áhrif þess á 
greinina. Vinna þarf framhaldsrannsóknir sem m.a. er hægt að grundvalla á 
frumrannsóknum Rannsóknarmiðstöðvar í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands sem 
fyrrnefnt ákvæði er grundvallað á. 

 Í samningunum fjórum eru ýmis sértæk atriði sem kveðið er á um að skoða eigi fyrir 

endurskoðun 2019. Þau þarf að greina sérstaklega í samstarfi þeirra sem eiga aðild að 

samningunum.  

o Garðyrkja: Farið yfir hvernig markmið um allt að 95% niðurgreiðslu vegna 

flutnings á raforku hefur gengið eftir. 



     
 

 

o Garðyrkja: Greina hagkvæmni þess að taka upp uppskerutengdar greiðslur 

vegna útiræktaðra garðyrkjuafurða og kartaflna gegn mögulegri niðurfellingu 

og/eða lækkun tollverndar.  

o Nautgriparækt: Horft til þess hvernig framleiðslan hefur þróast, bæði í mjólk 

og nautakjöti og hvaða árangur hefur náðst við útflutning mjólkurafurða. 

o Nautgriparækt: Bændasamtök Íslands láta fara fram atkvæðagreiðslu meðal 

mjólkurframleiðenda um hvort kvótakerfi í mjólkurframleiðslu skuli afnumið. 

o Sauðfjárrækt: Horft til þess hvernig framleiðsla sauðfjárafurða og afkoma í 

greininni hefur þróast, hvaða árangur hefur náðst við útflutning. Einnig skal 

skoða þróun bústærðar, fjölda búa eftir svæðum og fjárfjölda í landinu.  

o Sauðfjárrækt: Fram að endurskoðun 2019 er stefnt að því að auka 

útflutningstekjur af sauðfjárrækt sem leiði til þess að hlutur bænda í 

heildarverðmætasköpun greinarinnar aukist um 7,5% að lágmarki. Þetta 

miðast við óbreyttan fjárfjölda í landinu og fast verðlag. Takist það ekki skal 

niðurtröppun beingreiðslna endurskoðuð. 

o Sauðfjárrækt: Fjölgi fé í landinu yfir 10% frá gildistöku samningsins, fram til 

fyrri endurskoðunar árið 2019 skal endurskoða býlisstuðning, bæði fjárhæðir 

og þrep. Sérstaklega skal hafa í huga við þá endurskoðun að styðja við byggð 

alls staðar í landinu. 

o Ramminn: Við endurskoðanir verður fyrst og fremst horft til þess hvernig 

markmið samningsins hafi gengið eftir og það metið í samhengi við samninga 

um starfsskilyrði garðyrkju, nautgriparæktar og sauðfjárræktar. 

 

2. Greining á sérstöðu 

 Gera þarf formlega greiningu á sérstöðu íslensks landbúnaðar og bera hana saman 

við nágrannalöndin. Þá er átt við allt sem flokka má undir formlega sérstöðu, einkum 

gagnvart landbúnaði í Evrópu, N-Ameríku og Eyjaálfu og felst ekki síst í eftirfarandi 

þáttum: 

o Heilbrigðum dýrastofnum. Samanburður á fjölda greindra og landlægra 

búfjársjúkdóma í hverju landi. 

o Hlutfall grasfóðrunar. Hvað er hátt hlutfall grasbíta í hverju landi í raun fóðrað 

á grasi og hvað mikið með öðru fóðri? 

o Notkun tilbúins áburðar. Hver er notkun tilbúins áburðar á hvern uppskorinn 

hektara í einstökum löndum? 

o Lyfjanotkun. Hver er notkun sýklalyfja og annarra dýralyfja í hverju landi fyrir 

sig með tilliti til fjölda gripa? Lyfjastofnun Evrópu hefur gert samanburð hvað 

varðar Evrópulönd en skoða þarf fleiri svæði. 

o Notkun vaxtarhormóna. Í hvaða löndum er leyft að nota slíka hormóna í 

landbúnaði? 



     
 

 

o Nýtingu varnarefna gegn meindýrum og illgresi. Hver er nýting kemískra 

varnarefna pr. uppskerueiningu í einstökum löndum og hvert er hlutfall  

lífrænna varna af heildarnotkun? 

o Vatn og orka. Hver er vatnsnotkun pr. framleiðslueiningu í landbúnaði í 

einstökum löndum og hvernig er vatnsstaðan? Hvert er hlutfall 

endurnýjanlegrar orku við af heildarorkunotkun við framleiðsluna? 

 

3. Loftslags- og umhverfismál 

 Fyrir liggur skýrsla Landbúnaðarháskóla Íslands um losun gróðurhúsalofttegunda frá 

landbúnaði. Þá liggur einnig fyrir skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um möguleika Íslands 

á að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.  Báðar skýrslurnar eru mikilvæg gögn í við 

umfjöllun um þessi mál en þörf er á frekari mælingum.  Í skýrslu 

Landbúnaðarháskólans er m.a. vikið að því að miklu getur munað við mat á losun 

hvort notaður eru mælingar sem farið hafa fram hér eða almennir staðlar. 

Hagfræðistofnun bendir einnig á nauðsyn frekari mælinga.  Þarna er því þörf á mun 

ítarlegri greiningum, ekki síst á ástandi skurða sem hafa veruleg áhrif á losun frá 

framræstu landi. Fyllsta ástæða er til að greina kolefnisfótspor landbúnaðarins í heild 

í kjölfarið og móta tillögur um hvernig megi minnka það.  Þar koma til skoðunar þær 

tillögur sem eru í skýrslu Hagfræðistofnunar og  lausnir eins og orkuskipti, frekari 

notkun rafknúinna véla, bætt orkunýting, frekari lífrænar varnir og aukinn hlutur 

lífrænnar innlendrar fóður- og áburðarframleiðslu.  Landbúnaðurinn þarf svo 

sannarlega að eiga hlut að því að uppfylla skuldbindingar Íslands samkvæmt 

Parísarsamkomulaginu frá 2015 sem Ísland hefur fullgilt. 

 Á vegum umhverfisráðuneytisins er starfandi verkefnisstjórn um loftslagsmál í 

landbúnaði, sem lét vinna framangreinda skýrslu Landbúnaðarháskólans. Þar er unnið 

að mótun vegvísis fyrir landbúnaðinn til að draga úr losun og vænta má þess að þessi 

mál fái þar ítarlega umfjöllun. 

 

4-5. Upplýsingagjöf, upprunamerkingar og neytendavernd 

Farið verði yfir eftirfarandi atriði til að tryggja betri upplýsingagjöf til neytenda og gera þeim 

auðveldara að taka upplýstar ákvarðanir 

1. Upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með því að styrkja verulega regluverk um 

upprunamerkingar matvæla.  

a. Skylt verði að merkja með upprunalandi allar afurðir sem standa neytendum 

til boða, hvort sem er í verslunum, veitingastöðum og mötuneytum. 

b. Upprunamerkingar verði settar fram með áberandi og skýrum hætti og m.a. 

gerðar kröfur um leturstærð o.fl. 



     
 

 

c. Upprunalegt framleiðsluland vörunnar komi skýrt fram þótt henni sé 

umpakkað annars staðar. 

2. Upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með því að bæta verulega innihaldslýsingar 

matvöru þar sem m.a. komi fram hvort - og þá hvaða - hormónar, lyf, eitur- eða 

varnarefni voru notuð við framleiðsluna.  

3. Upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með því að umhverfisfótspor matvöru komi 

fram með skilmerkilegum og skýrum hætti m.t.t. kolefnislosunar, áburðarnotkunar, 

erfðabreytts fóðurs, sýklalyfjanotkunar, notkunar á illgresis- eða skordýraeitri o.s.frv.  

4. Upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með sérstökum merkingum á dýraafurðum 

m.t.t. dýravelferðar. Taka skal sérstaklega fram með áberandi hætti ef ekki er tryggt 

að afurðir séu af dýrum sem alin eru við sambærilegar dýravelferðarreglur og  gilda 

hér á landi. 

 

Sérstök neytendavernd fyrir börn, aldraða og sjúklinga 

5. Sérstakt átak verði gert í koma ítarlegum og greinargóðum upplýsingum til foreldra 

um þann mat sem boðið er upp á í skólum og leikskólum m.t.t. þeirra þátta sem 

greinir í lið 1 – 4. 

6. Sérstakt átak verði gert í koma ítarlegum og greinargóðum upplýsingum til sjúklinga, 

aldraðra og annarra sem dvelja um lengri eða skemmri tíma á sjúkrastofnunum, 

dvalarheimilum og viðlíka stöðum um þann mat m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 

4. 

 

Bætt eftirlit í þágu neytenda 

7. Neytendavernd verði bætt með skilvirkara og auknu eftirliti og strangari viðurlögum 

gegn brotum. 

a. Bætt og reglulegt eftirlit í a.m.k. hverjum mánuði verði með merkingum í 

verslunum, veitingastöðum og mötuneytum m.t.t. þeirra þátta sem greinir í 

lið 1 – 4. 

b. Hafin verði regluleg sýnataka úr öllum innfluttum matvælum og sýnataka úr 

innlendri framleiðslu uppfærð m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 4. 

c. Gerð verði krafa um fullnægjandi vottorð með innlendri og innfluttri matvöru 

m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 4. 

8. Neytendavernd verði bætt með skilvirkari og harðari viðurlögum við rangri og villandi 

upplýsingagjöf m.t.t. þeirra þátta sem greinir í lið 1 – 6. 

 



     
 

 

Fordæmi hins opinbera við neytendavernd með siðlegri innkaupastefnu 

9. Gerð verði skýlaus krafa um að fyrir liggi upplýsingar um uppruna, dýravelferð, 

umhverfisfótspor, lyfja- og eiturefnainnihald við öll opinber innkaup m.t.t. þeirra 

þátta sem greinir í lið 1 – 4. Það sé forsenda innkaupa bæði ríkis og sveitarfélaga að 

matvörur standist ströngustu gæðakröfur í þessu tilliti. 

10. Umhverfisfótspor, hollusta og hreinleiki verði metin a.m.k. jafn þýðingarmikil við 

opinber útboð og innkaup á matvælum og verð eða hæfi bjóðenda. Þetta gildi um 

ríki, sveitarfélög og allar opinberar stofnanir og félög. 

 

6. Tengsl landbúnaðarins við aðra atvinnuvegi 

 Leggja mat á þarf mat á þýðingu landbúnaðarins fyrir aðra atvinnustarfsemi í landinu. 
Landbúnaður og afurðir hans eru þýðingarmikill hluti af ýmissi framleiðslustarfsemi, 
verslun og þjónustu. Sérstaklega þarf að skoða framlag landbúnaðarins til 
ferðaþjónustu m.t.t. menningarlegrar ásýndar, skipulagðra ferða, veitingastarfsemi 
og annarrar matarferðamennsku, handverks, minjagripa o.fl. 

 Meta þarf sérstaklega virði þess menningarlandslags sem tengist landbúnaði. Líta má 
til Noregs varðandi rannsóknir á því sviði en frumrannsóknir hérlendis hafa ekki farið 
fram. Einnig þarf að meta verðmæti þeirrar einstöku menningar sem tengist 
íslenskum landbúnaði og áhrif hennar á ímynd landsins m.t.t. til markaðssetningar á 
landinu og ýmsum ótengdum afurðum, sem og beinna áhrifa á sjávarútveginn, 
ferðaþjónustuna og markaðshæfni þessara greina.  

 Draga þarf saman fyrirliggjandi rannsóknir á þessum sviðum og gera nýjar sé þess 
þörf.  

 Líta þarf sérstaklega til þýðingar landbúnaðarins fyrir samfélög dreifbýlisins og þátt 
greinarinnar í innviðum og atvinnulífi þeirra. Þar þarf m.a. að skoða framboð á 
hæfum starfsmönnum í þjónustu, kennslu og fleiri greinum. Einnig framlag 
landbúnaðarins og bænda til öryggismála, leitar og björgunar og slíkra þátta. 

 Meta þarf þýðingu einstakra búgreina fyrir innviði landbúnaðarins í heild svo sem í 
starfsemi þjónustufyrirtækja, afurðastöðva, kjötvinnsla og annar úrvinnslufyrirtækja.   

 Leggja þarf mat á störf í landbúnaðinum og afleidd störf í tengdum greinum til dæmis 
með því að gera vinnumarkaðsrannsókn. Greining á því fór síðast fram árið 2007. 
 

 

7. Samkeppnisumhverfi 

 Greina þarf samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar. Hvernig er raunveruleg 

samkeppnisstaða innlendrar framleiðslu gagnvart erlendri með tillit til launa, skatta, 

stuðnings, tollverndar , framleiðsluaðstæðna og annarra þátta sem skipta máli? 

Tilgangur þess er að draga fram með skýrari hætti hvernig íslenskur landbúnaður er í 

stakk búinn til að keppa við innflutta framleiðslu á markaði, án tillits til sérstöðu 



     
 

 

framleiðslunnar. Til eru aðferðir við greiningu á samkeppnisstöðu sem hægt er að líta 

til í þessu samhengi. 

 Leggja þarf formlegt mat á hvernig starfsumhverfi mjólkuriðnaðarins hefur þjónað 

þeim markmiðum sem fram koma í gildandi samningum og lögum sbr. 1. lið. Verði 

niðurstaða þess mats jákvæð þarf að taka til skoðunar hvort hægt sé að ná 

sambærilegum árangri með sömu aðferðum í fleiri búgreinum. 

 Fara þarf yfir stöðu heimaframleiðslu. Er eitthvað í lögum eða öðrum starfsskilyrðum 

sem hamlar frekari þróun hennar og hvað getum við gert til að efla hana? 

 Greina þarf stöðu menntunar og rannsókna í landbúnaði og leggja til breytingar sé 

þeirra talin þörf. 

 

8. Afkoma bænda 

Hagstofa Íslands þarf að taka saman yfirlit um afkomuþróun í landbúnaði og bera saman við 

almenna þróun í landinu. Útgáfu búreikninga hefur verið hætt og stofnunin þarf að meta 

þessa þróun með öðrum hætti, svo sem með skattagögnum. 

Vinna þarf formlega samantekt á stjórnvaldskröfum til landbúnaðarins og þeim kostnaði sem 

henni fylgir, s.s. vegna velferðarkrafna, hollustuhátta, eftirlitsgjalda og annarra sem við eiga.  

Þetta má gera í samhengi við greiningu á samkeppnisstöðu skv. 7. lið og bera þá jafnframt 

þessa stöðu saman við nágrannalöndin. 

 

9. Samráðsvettvangur 

Um starf hópsins segir í ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 102/2016 um breytingar á 

búvörulögum nr. 99/1993: 

„Eigi síðar en 18. október 2016 skal sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipa samráðshóp 

um endurskoðun búvörusamninga. Tryggja skal aðkomu afurðastöðva, atvinnulífs, bænda, 

launþega og neytenda að endurskoðuninni og skal henni lokið eigi síðar en árið 2019. Skulu 

bændur eiga þess kost að kjósa um nýjan búvörusamning eða viðbætur við fyrri samninga.“  

Fyrri ráðherra skipaði hópinn 18. nóvember 2016, en nýr ráðherra skipaði hann aftur 

breyttan þann 1. febrúar 2017. 

Að öðru leyti telja bændur að starf samráðshópsins eigi að vera í samræmi við skipunarbréf 

eins og þar segir: „Í nefndaráliti við lögin er lagt til að ráðherra efni til formlegs samráðs um 

undirbúning að endurskoðun á búvörusamningum og framkvæmd landbúnaðarstefnunnar.  

Starfshópurinn skal ljúka störfum fyrir lok árs 2018 og skila skýrslu eða greinargerð til 

ráðherra um niðurstöður sínar.“ 

Atvinnuvegaráðuneytið hafi umsjón með greiningarvinnu sbr. að framan í samvinnu við 

Hagstofu og Búnaðarstofu Matvælastofnunar.  



     
 

 

Við upphaf verkefnisins verði farið ítarlega yfir efni búvörusamninganna. Hvað eru þeir og 

hvað eru þeir ekki? Það verði einnig gerð grein fyrir þróun samningaviðræðnanna, s.s. um 

hvað var fjallað sem ekki rataði inn í samningana og annað sem þar var rætt og hefur 

þýðingu fyrir endurskoðunina.  
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Skýrsla LbhÍ um tækifæri til að draga úr losun frá landbúnaði: 

https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Greining-a-losun-grodurhusa-vegna-

landbunadar_161012JG_okt.pdf 

Skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um möguleika Íslands til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/island_og_loftslagsmal_hhi_feb_2017.pdf 

Skýrsla Arion banka um stöðu og horfur í íslenskri matvælaframleiðslu með áherslu á landbúnað: 

https://www.arionbanki.is/library/Skrar/Netpostur/Greiningardeild/Tenglar/%C3%8Dslensk%20matv

%C3%A6laframlei%C3%B0sla.pdf 

Skýrslur Byggðastofnunar um dreifingu nautgripa og sauðfjár á Íslandi: 

http://www.byggdastofnun.is/static/files/Byggdabrunnur/nautgriparaekt.pdf 

http://www.byggdastofnun.is/static/files/Byggdabrunnur/dreifing_saudfjarbua.pdf 

http://www.althingi.is/altext/145/s/1591.html
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/161021-Skyrsla-um-innvidi-og-busetu-i-sveitum.pdf
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/161021-Skyrsla-um-innvidi-og-busetu-i-sveitum.pdf
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/151005-Markmid_forsendur_saudfjarsamnings_RHA_2015.pdf
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/151005-Markmid_forsendur_saudfjarsamnings_RHA_2015.pdf
http://www.rha.is/static/files/Rannsoknir/2015/saudfjarraekt_rha-loka-br_300315.pdf
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/sjavarutvegs-og-landbunadarmal/frettir/nr/8726
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/sjavarutvegs-og-landbunadarmal/frettir/nr/8726
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Mjolkurskyrsla_mai_2015_lokaskjal.pdf
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/150505-Rikisendurskodun-Verdlagsnefnd-Lokaskyrsla.pdf
https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/150505-Rikisendurskodun-Verdlagsnefnd-Lokaskyrsla.pdf
http://www.bondi.is/files/vidhengi/kolefnisspor-gardyrkjunnar-mars2015.pdf
https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Greining-a-losun-grodurhusa-vegna-landbunadar_161012JG_okt.pdf
https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Greining-a-losun-grodurhusa-vegna-landbunadar_161012JG_okt.pdf
https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/island_og_loftslagsmal_hhi_feb_2017.pdf
https://www.arionbanki.is/library/Skrar/Netpostur/Greiningardeild/Tenglar/%C3%8Dslensk%20matv%C3%A6laframlei%C3%B0sla.pdf
https://www.arionbanki.is/library/Skrar/Netpostur/Greiningardeild/Tenglar/%C3%8Dslensk%20matv%C3%A6laframlei%C3%B0sla.pdf
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Byggdabrunnur/nautgriparaekt.pdf
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Byggdabrunnur/dreifing_saudfjarbua.pdf


     
 

 
Skýrsla Byggðastofnunar um byggðaþróun á Íslandi – stöðugreining 2016: 

http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/stodugreining-2016-09-22.pdf 

Dæmi um rannsókn á virði menningarlandslags: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X1200266X 

Stefna sænsku ríkisstjórnarinnar um matvælaframleiðslu í landinu: 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-

hela-landet/ 

 

http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/stodugreining-2016-09-22.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X1200266X
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/

