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Grunnstef landbúnaðarstefnunnar 

• Neytendur hafa aðgengi að hollum og næringarríkum búvörum á 

sanngjörnu verði 
 

• Food security “when all people at all times have access to sufficient, 

safe, nutritious food to maintain a healthy and active life”.  
 

• Að kjör þeirra sem landbúnað stunda verði í sem nánustu samræmi við 

kjör annarra stétta 
 

• Innlendar auðlindir nýtist í þágu lands og þjóðar 
 



Búvörusamningar 

Byggðastefna 

Grunnþjónusta í dreifbýli 

Búnaðarlagasamningur 

Núverandi landbúnaðarkerfi 

Tollvernd 



Tollverndin er mikilvæg 
 Stjórnvöld leggja tolla á innfluttar búvörur sem 

eru sambærilegar þeim sem framleiddar eru hér 
á landi. 

 Tollar lagðir á til að…. 
• Tryggja vilja til framleiðslu 
• Jafna samkeppnisstöðu 

  

 Margar landbúnaðarvörur fluttar inn án tolla 

 
• T.d Hveiti, kornvörur, hrísgrjón, sykur, 

ávextir  
  
 

 



Sérstaða landbúnaðar 

 
• Framleiðsluferlar eru langir 
• Verðbreytingar gagnvart framleiðendum lengi að koma fram í 

breytingum á framleiðslu 
• Brjóta þarf land, byggja hús og ala upp dýr.  

• Dæmi: frá því að holdakvígukálfur fæðist þar til afkvæmi hennar 
er komið í sláturstærð líða um fjögur ár 

• Sveiflur í náttúrunni hafa áhrif á skilyrði til framleiðslu 
• Vaxandi kröfur til framleiðenda um aðbúnað búfjár 
• Strangar kröfur um umgengni við land, umhverfi og nábýli við aðra 

starfsemi 



Æskilegt fyrirkomulag – Hver er framtíðin 
 Þurfum að huga að nokkrum þáttum þegar rætt er um áherslur. 

 

 Matvælaframleiðsla á heimsvísu  

 Breytt heimsmynd 

 Tækifæri sem því fylgja 

 Möguleikar okkar til að nýta þau tækifæri 
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Kaupmáttur 



Aukin matvælaframleiðsla 
• Auka þarf fæðuframboð um 70% á næstu 40 árum 

 

•  21 ríki með 600 milljónir íbúa skortir vatn 

  - Árið 2025 - 36 ríki, 1,4 milljarður manna 

 

•  Auka þarf matvælaframleiðslu um 50% næstu tvo áratugi 

 



Hvað getum við gert 
 Ísland býr yfir gnægð náttúruauðlinda sem við ættum að nýta með 

sjálfbærum hætti. 

 Við höfum…. 

 Vistvæna orku 

 Hreint vatn í miklu magn 

 Gjöful fiskimið  

 Mikið landrými 

 Mannauð 



Miklir möguleikar í jarðrækt 
 
 Ræktað land á Íslandi er 116.000 ha.  Ræktanlegt land er um 

600.000 ha. 

 Gras, Grænfóður, Bygg og Hveiti (Suðurland)                    20.000 ha. 

 Gras, Grænfóður og Bygg (ekki nægur hiti fyrir hveiti)   380.000 ha. 

 Gras og  Grænfóður (ekki nægur hiti fyrir bygg)              200.000 ha  

 

 SAMTALS – Mögulegt  ræktarland                                 600.000 ha  

 



Möguleikar í aukinni garðyrkju 
 

 



Sóknarfæri í Mjólk og Kjöti 
 Mikil eftirspurn eftir mjólkurvörum – Fjölbreytt vöruframboð 

 Aukin eftirspurn eftir nautakjöti – möguleikar til frekari framleiðslu 

 Sterk ímynd lambakjöts – útflutningsmöguleikar 

 Mikið matvælaöryggi í svína og alifuglakjöti. 

 

 Ein lægsta sýklalyfjanotkun í heimi 

 Rík dýravelferð 



Starfsumhverfi landbúnaðar 
 Íslenskir bændur vilja tryggja framboð á innanlandsmarkaði af 

heilnæmum og góðum matvælum. 

 Jafnframt að sækja fram í útflutningi og skapa gjaldeyri. 

 

 Við þurfum hinsvegar 

 Fyrirsjáanlegt starfsumhverfi til að gera áætlanir sem standast 

 Engar snöggar breytingar vegna langs framleiðsluferils. 

 Rúma aðlögun vegna breytinga á lögum og reglugerðum  



Hið fullkomna landbúnaðarkerfi 
• Skapar starfskilyrði fyrir öflugan atvinnuveg. 

• Atvinnuveg sem gefur þeim sem við hann starfa góð laun og spennandi 

framtíð 

 

• Atvinnuveg sem útvegar örugg matvæli og er mikilvægur fyrir fæðuöryggi 

þjóðarinnar 

 

• Atvinnuveg sem býður afurðir á sanngjörnu verði 

 

• Atvinnuveg sem nýtir landkosti í þágu þjóðarinnar  

 

 



Markmið æskilegt fyrirkomulag landbúnaðarkerfisins 
Frá sjónarhóli framleiðenda 

 Horfa á heildarhagsmuni landbúnaðar  varðandi tollvernd 
 Stækka og efla íslenskan landbúnað 
 Auka gæði búvöru, sérstaklega með tilliti til matvælaöryggis 
 Bæta afkomu bænda 
 Bæta samkeppnishæfni landbúnaðar í heild 
 Stuðla að sjálfbærri nýtingu auðlinda og bættri dýravelferð 
 Tryggja aðgengi bænda að landi 
 Efla nýliðun og fjárfestingu í landbúnaði, frumframleiðslu og úrvinnslu. 
 Efla rannsóknar og vísindastarf 
 Hvetja til hagræðingar, efla rekstrarumhverfi sprotafyrirtækja og stuðla að virðisauka matvæla heima í héraði 
 Tryggja fæðuöryggi 
 Tryggja sókn á erlenda markaði. 
 Leggja ríka áherslu á umhverfismál  
 Takmarka eða banna innflutning dýraafurða sem eru framleiddar við lakari aðstæður og kröfur um aðbúnað 

en gerðar eru til innlendrar framleiðslu. 

 


