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Bóndi er bústólpi,
bú er landstólpi
Í upphafi 20. aldar fengust flestir landsmenn við búskap, eða sex af hverjum
tíu, og landbúnaður stóð á bak við rúm 40% af landsframleiðslunni. Einni öld
síðar hafa orðið mikil umskipti. Nú starfa eingöngu um 3% þjóðarinnar í
atvinnugreininni og mikilvægi hennar í þjóðarbúskapnum er komið niður fyrir
tvo af hundraði.
Enda þótt vægi landbúnaðar í hagkerfi nútímans sé þannig mun minna en
áður fyrr nýtur atvinnugreinin enn nokkurrar sérstöðu, bæði hérlendis sem í
öðrum iðnvæddum löndum. Fyrir því eru bæði sögulegar og menningarlegar
ástæður, en markaður fyrir landbúnaðarvörur sker sig einnig í hagrænu tilliti
nokkuð frá markaði fyrir aðrar vörur. Fyrir vikið hefur verið talið réttlætanlegt
og jafnvel eðlilegt að ríkið grípi inn í markaðinn fyrir búvörur. Í þessari skýrslu
er fyrst fjallað um þessa sérstöðu atvinnugreinarinnar og rætt um þær aðferðir
sem beitt hefur verið víða um lönd til að hafa áhrif á framleitt magn og verð á
búvörum. Meðal þeirra aðgerða má nefna innflutningsvernd, lágmarksverð,
styrki og framleiðslukvóta. Sýnt er fram á hvaða áhrif ríkisafskipti hafa á
bændur, neytendur og ríkissjóð, en einnig bent á að áhrifin ráðast eðlilega af
ríkjandi markaðsaðstæðum.
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Í skýrslunni er fyrst og fremst fjallað um íslenskan landbúnað út frá hagrænum
forsendum. Útskýrt er hvaða áhrif inngrip ríkisvaldsins á búvörumarkaði hafa
og hvernig aðkomu þess er háttað í mikilvægustu búgreinunum, mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt. Skýrslu þessari er þannig ætlað að verða innlegg í
upplýsta umræðu um stöðu íslensks landbúnaðar og horfur í greininni. Sú
umræða mun vonandi tryggja að bóndi verði áfram bústólpi og bú landstólpi.
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enda þótt margvísleg innflutningshöft séu enn við lýði. Innanlands ríkir hins
vegar frjáls samkeppni á öllum mörkuðum nema þremur. Heildarframleiðsla á
mjólk er takmörkuð með framleiðslukvóta, auk þess sem í gildi er ákveðið
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eru aftur á móti á framleiddu magni.
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Ágrip
Sérstaða landbúnaðar
Ýmsar hagrænar ástæður valda því að markaður fyrir landbúnaðarvörur sker sig
nokkuð frá markaði fyrir aðrar vörur. Kaup á matvöru ganga alla jafna fyrir öðrum
útgjöldum, en eftirspurn eftir landbúnaðarafurðum er yfirleitt tiltölulega ónæm fyrir
verðbreytingum. Hins vegar vega kaup á matvöru mishátt í útgjöldum fólks eftir því
hversu háar tekjur það hefur. Lágtekjufólk eyðir þannig að jafnaði hærra hlutfalli af
tekjum sínum í matvöru en þeir sem hærri hafa launin. Framleiðsla í landbúnaði er
einnig háð töluverðri óvissu. Framleiðsluferlar geta verið tiltölulega langir og því getur
liðið langur tími frá því ákvörðun um framleiðslumagn er tekin þar til afurðir eru seldar
á markaði. Á þeim tíma geta forsendur framleiðslunnar gjörbreyst, til að mynda vegna
breytinga á veðurfari og markaðsaðstæðum og vegna sjúkdóma.
Þessi hagræna sérstaða landbúnaðarins, sem og sú staðreynd að framleiðslugeta
greinarinnar er verulega umfram neyslu, hefur leitt til þess að stjórnvöld hafa talið rétt
að grípa inn í markaðinn til að hafa áhrif á magn og verð. Önnur sjónarmið, svo sem
hræðsla við að matvælaframleiðsla leggist af og ótti við að byggðir fari í eyði, hafa
einnig ráðið ferð.
Afskipti stjórnvalda af landbúnaðarmálum geta tekið á sig ýmsar myndir. Þar má nefna
lágmarksverð á búvöru, framleiðslutakmarkanir, framleiðslustyrki, óframleiðslutengda
styrki, kvótasetningu og innflutningshöft. Allar eiga þessar aðgerðir það sammerkt að
þær minnka ábata samfélagsins frá því sem verið hefði ef markaðurinn hefði verið
látinn afskiptalaus. Allar fela þær jafnframt í sér tilfærslur á milli bænda, neytenda og
ríkisvalds. Áhrifin hverju sinni ráðast hins vegar af ríkjandi aðstæðum á markaði og því
er erfitt að fullyrða hver þessara aðferða minnkar ábata samfélagsins mest. Þó má ætla
að beingreiðslur séu heppilegri en t.d. innflutningsvernd eða ákvarðanir um
lágmarksverð.
Fjölmörgum þessara aðferða var beitt á Íslandi á 20. öld til að stjórna verði á
landbúnaðarvörum og því magni sem framleitt var. Þar má nefna niðurgreiðslur,
framleiðslutengdar greiðslur, óframleiðslutengdar greiðslur, kvótasetningu,
innflutningsbann, tolla og ýmis önnur gjöld, útflutningsbætur og reglur um
lágmarksverð. Við aldamót hafði þó verið horfið frá mörgum þessara aðgerða, enda
þótt margvísleg innflutningshöft, sem komu mismikið niður á landbúnaðargreinum,
hafi enn verið við lýði. Innanlands ríkti hins vegar frjáls samkeppni á öllum mörkuðum
nema þremur. Heildarframleiðsla á mjólk var takmörkuð og kvótakerfi við lýði, auk
þess sem í gildi var ákveðið lágmarksverð til framleiðenda og greiddi ríkið tæpan
helming af því. Sauðfjárbændur og garðyrkjubændur fengu beinar greiðslur frá ríkinu
en engin takmörk voru aftur á móti sett á framleitt magn.
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Íslensk stjórnvöld hafa iðulega tekið mun meira mið af hagsmunum bænda en neytenda
þegar þau hafa mótað stefnu í málefnum landbúnaðarins. Þetta á sér að hluta til
sögulegar skýringar. Landbúnaður var lengi vel helsta atvinnugrein þjóðarinnar, enda
þéttbýlismyndun í landinu hæg. Vægi landbúnaðar í landsframleiðslu var í lok 20. aldar
komið niður fyrir tvo af hundraði, en öld áður stóð landbúnaður á bak við ríflega 40%
af framleiðslu landsmanna. Upp úr 1920 bjó enn um helmingur íbúa í dreifbýli, en við
upphaf 21. aldar bjuggu þar innan við 10% þjóðarinnar. Enda þótt flestir Íslendingar
búi nú í borg eða bæ eru þeir í raun nýkomnir á mölina. Tengslin við sveitina hafa allt
fram á þennan dag verið sterk og sjónarmið dreifbýlisins átt töluverðu fylgi að fagna
meðal íbúa í þéttbýli. Bændur sjálfir hafa vitaskuld slegið á þessa þjóðlegu strengi í
hagsmunabaráttu sinni, en einnig notið þess að vera tiltölulega fámennur hópur með
skýrt skilgreinda hagsmuni sem hefur átt greiðan aðgang að stjórnmálamönnum.

Afkoma
Bændum sem halda nautgripi eða sauðfé hefur fækkað verulega á undanförnum áratug.
Árið 1990 lögðu um 1.560 bændur inn mjólk hjá afurðastöðvum en árið 2003 voru þeir
einungis um 900 talsins. Fækkunin nemur ríflega 40%. Á sama tíma fækkaði þeim
sauðfjárbændum sem lögðu inn meira en 740 kg (40 ærgildi) um nálega þriðjung, eða
úr 2.840 í um 1.900. Bæði kúa- og sauðfjárbúin eru aftur á móti stærri en áður og
framleiðni hefur aukist. Meðalnyt kúa jókst um rúman fimmtung á þessum sama tíma
og afurðamagn eftir hverja vetrarfóðraða á um 16%. Fastlega má gera ráð fyrir að
þróunin verði áfram á sama veg á næstu árum og að mjólkurbændum fækki enn, en
býlin verði stærri. Í því sambandi má benda á að enn vantar töluvert upp á að
meðalkúabú á Íslandi sé jafnstórt og meðalbú í löndum Evrópusambandsins. Árið 2003
voru að meðaltali 28 kýr á íslensku kúabúi, en 40 í löndum Evrópusambandsins. Í þeim
löndum sem nýlega hafa gengið í ESB voru að jafnaði 34 kýr á hverjum bæ.
Sauðfjárbændum mun trúlega einnig halda áfram að fækka, enda getur rekstur smárra
búa vart talist annað en tómstundagaman.
Afkoma í kúabúskap og sauðfjárrækt er fjarri því að vera nægjanlega góð. Árið 2003
var hagnaður fyrir laun eigenda hjá þeim kúabændum sem héldu búreikninga að
meðaltali tæplega 1,9 milljónir króna. Samsvarandi hagnaður sauðfjárbænda var þá að
jafnaði 840 þúsund kr. Til samanburðar voru meðalatvinnutekjur einstaklinga á Íslandi
um 2,6 milljónir kr. þetta sama ár. Afkoma í mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt hefur
versnað undanfarin ár. Skuldastaða þessara bænda er einnig verri nú en fyrir rúmum
áratug. Höfuðstóll kúabænda var að jafnaði neikvæður árið 2003, en höfuðstóll
sauðfjárbænda samsvaraði að meðaltali um 45% af eignum þeirra. Tölum um afkomu
og skuldastöðu bænda ber þó af ýmsum ástæðum að taka með varúð. Búrekstur er í
fæstum tilfellum fyllilega aðgreindur frá rekstri heimilisins og reikningarnir
endurspegla því ekki ætíð raunverulegan kostnað. Þá hafa fjölmargir kúabændur keypt
greiðslumark í mjólk á undanförnum árum en samkvæmt skattareglum má færa þau
kaup niður á fimm árum. Keypt greiðslumark er aftur á móti ekki eignfært. Fyrir vikið
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hefur myndast dulinn varasjóður í reikningum margra búa og upplausnarvirði búanna
er því mun hærra en búreikningar gefa til kynna. Úttektir eigenda hafa einnig rýrt
höfuðstól margra búa.
Þær athuganir sem gerðar hafa verið á mjólkurframleiðslu erlendis og hér á landi benda
flestar til þess að jöfn stærðarhagkvæmni sé til staðar í greininni, þ.e. að aðfanganotkun
sé ætíð hlutfallslega jafnmikil óháð bústærð. Samkvæmt því er tæknilega séð ekkert
unnið með því að hafa bú stór, þar sem stórbúskapur skilar engum viðbótarávinningi,
en aftur á móti mun yfirleitt borga sig fyrir bændur að fullnýta þá afkastagetu sem er
fyrir hendi. Hið sama á einnig við um lítil bú; niðurstöður rannsóknanna gefa ekki til
kynna að neinn sérstakur ávinningur sé fólginn í þeirri bústærð. Enda þótt
stærðarhagkvæmni sé vart til staðar eru stór bú þó líklega heppilegri en smærri bú, þar
sem stórbú skila meiri tekjum í krónum talið — og þar með meiri hagnaði — en lítil.
Kúabændur hafa fjárfest mikið í nýjum fjósum og mjaltabúnaði á síðastliðnum árum.
Enda þótt óvíst sé hvort þessi nýja tækni muni bæta afkomu þeirra mun hún klárlega
auðvelda þeim fjósverkin og gera vinnutíma þeirra sveigjanlegri. Oft á tíðum tekur hins
vegar nokkurn tíma fyrir bændur að aðlaga bústofn sinn að fjárfestingum í húsum,
búnaði og greiðslumarki. Fyrir vikið kemur ávinningur fjárfestinganna ekki alltaf að
fullu fram fyrr en nokkuð er um liðið.

Stjórn framleiðslu á mjólk og kindakjöti
Ríkisvaldið kemur með beinum hætti að framleiðslu á mjólk og kindakjöti.
Landbúnaðarráðherra ákveður að fengnum tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins
hversu mikið heildargreiðslumark í mjólk skuli vera fyrir hvert verðlagsár og miðast
greiðslur ríkisins við það mark. Greiðslumark lögbýla veitir síðan rétt til beinnar
greiðslu úr ríkissjóði sem er tæpur helmingur af verði mjólkur til framleiðenda. Á
þessu verður breyting þegar nýr mjólkursamningur tekur gildi haustið 2005, en
samkvæmt honum verður stuðningur við bændur ekki lengur ákveðið hlutfall af verði
mjólkur heldur var samið um fastar heildarfjárhæðir beingreiðslna. Greiðslumark veitir
handhafa þess rétt til sama hlutfalls beingreiðslna og nemur hlutfalli greiðslumarks
hans af heildargreiðslumarki hvers árs. Þá er gert ráð fyrir að fimmtungur beingreiðslna
á lokaári nýja samningsins, 2012, verði óframleiðslutengdar greiðslur, eða svokallaðar
grænar greiðslur. Í nýja samningnum er gert ráð fyrir greiðslum vegna kynbóta- og
þróunarstarfsemi og svokölluðum gripagreiðslum. Gripagreiðslurnar renna til aðila sem
eiga einstaklingsmerktar kýr sem hafa átt að minnsta kosti einn kálf. Fullar greiðslur
verða greiddar fyrir allt upp að 40 kúm, en eftir það taka gripagreiðslurnar að skerðast
þannig að bú með meiri en 200 kýr mun ekki njóta greiðslna.
Með greiðslumarkskerfinu hefur tekist að laga innlenda framleiðslu að eftirspurn á
heimamarkaði. Kerfið er hlutlaust að því leyti að það hvorki letur né hvetur bændur til
stórbúskapar og hefur einnig lítil áhrif á hvar bændur velja búi sínu stað.
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Gripagreiðslurnar geta aftur á móti haft áhrif á stærð búa, þar sem þær dragast saman
með fjölda gripa. Ef stærðarhagkvæmni er til staðar í kúabúskap geta gripagreiðslurnar
þess vegna hamlað því að bændur notfæri sér kosti stærðarinnar.
Ríkisvaldið grípur ekki jafn mikið inn í framleiðslu á kindakjöti. Til þess að fá fullar
beingreiðslur þurfa sauðfjárbændur að eiga að minnsta kosti 0,6 vetrarfóðraðar kindur
fyrir hvert ærgildi greiðslumarks. Nái ásetningur ekki þeirri tölu skerðast beingreiðslur
hlutfallslega. Bændum er aftur á móti í sjálfs vald sett hversu mikið kjöt þeir framleiða,
en verða að lúta svokallaðri 0,7 reglu ef framleiðsla þeirra fer fram úr ákveðnu marki.
Samkvæmt þessari reglu eru þeir sem hafa 0,7 vetrarfóðraðar kindur eða minna á hvert
ærgildi greiðslumarks undanþegnir útflutningi, en þeir sem setja hærra hlutfall á þurfa
að flytja út tiltekið hlutfall af framleiðslu sinni. Ásetningshlutfallið í 0,7 reglunni er
ákveðið í reglugerð og var 0,64 fyrir árið 2004. Að auki er í gildandi samningi gert ráð
fyrir jöfnunargreiðslum til þeirra framleiðenda sem hafa nýlega hafið sauðfjárrækt, haft
miklar og vaxandi afurðir eftir hverja á eða stækkað bú sín á undanförnum árum. Þá er
í samningnum ákvæði um álagsgreiðslur vegna gæðastýringar. Loks var í samningnum
gert ráð fyrir ákveðnum uppkaupum ríkissjóðs á greiðslumarki sem lauk þegar keypt
höfðu verið 45 þúsund ærgildi.
Aðkoma ríkisvaldsins að sauðfjárrækt felur í sér að bændum eru tryggðar ákveðnar
greiðslur fyrir tiltölulega lítinn ásetning. Þrátt fyrir uppkaup ríkissjóðs hefur
framleiðsla verið töluvert meiri en sala innanlands og til að koma í veg fyrir að
umframframleiðslan sé seld á heimamarkaði hefur verið samið um tiltekið
útflutningshlutfall. Á þann hátt hefur tekist að koma í veg fyrir að verð á kindakjöti
lækki, en það verð sem hefur fengist erlendis hefur verið mun lægra en verð
innanlands. Til lengri tíma litið er enginn akkur í því fyrir bændur að selja
sauðfjárafurðir sínar á erlendum mörkuðum fyrir lægra verð en nemur heildarkostnaði
við framleiðsluna. Til skamms tíma getur aftur á móti verið réttlætanlegt að selja fyrir
verð sem er lægra en heildarkostnaður en hærra en breytilegur kostnaður.
Langtímamarkmið sauðfjárbænda hlýtur því að vera að laga framleiðslumagn betur að
innlendri eftirspurn. Á þann hátt ætti að vera hægt að halda útfluttu magni í lágmarki
og þar með þeirri tekjuskerðingu sem bændur verða fyrir af útflutningi. Ef hagstæðari
vindar taka aftur á móti að blása á erlendum mörkuðum getur vel komið til álita fyrir
íslenska bændur að flytja meira út þó svo að það geti tæpast nokkurn tíma orðið í
miklum mæli.
Stefna stjórnvalda í málefnum sauðfjárbænda felur í sér ákveðinn hvata til bænda sem
ætla ekki að nýta greiðslumark sitt nema að takmörkuðu leyti, að halda ásetningu innan
þeirra marka sem 0,7 reglan kveður á um. Að því marki sem þá bændur er einkum að
finna í hópi smærri bænda má hugsanlega segja að gildandi reglur hygli bændum eftir
bústærð. Stjórnvöld hafa aftur á móti ekki reynt að hafa áhrif á staðsetningu búa. Í því
sambandi er eftirtektarvert að uppkaup ríkisins á greiðslumarki miðuðu ekki að því að
kaupa greiðslumark af tilteknum svæðum, heldur áttu bændur ætíð frumkvæði að sölu
á greiðslumarki. Hugsanlega hefði verið heppilegra fyrir ríkisvaldið að beita
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uppkaupum sínum á markvissari hátt og kaupa t.d. upp greiðslumark í nágrenni
þéttbýlis.

Kvótakerfi í mjólkurframleiðslu
Töluverðar tilfæringar hafa átt sér stað með greiðslumark í mjólk eftir að framsal á
greiðslumarki var gefið frjálst árið 1992. Bændur í Skagafirði og í Árnes- og
Rangárvallasýslu hafa bætt á sig töluverðum kvóta, en kvótaeign bænda í nágrenni
Reykjavíkur hefur dregist saman. Í Árnessýslu hefur kvóti færst frá bændum í
vesturhluta sýslunnar til þeirra er austar búa. Land næst höfuðborginni er nú í auknum
mæli notað undir sumarbústaði eða annað er gefur meiri arð en kúabúskapur. Líklegt er
að þróunin verði áfram á sama veg næstu árin og að kúabúskapur færist fjær
höfuðborginni.
Verð á greiðslumarki í mjólk hefur hækkað verulega undanfarin ár og var í árslok 2004
rúmum 150% hærra á föstu verðlagi en haustið 1992. Kvótinn var þá nær fjórum
sinnum dýrari en grundvallarverð á mjólk, en í löndum Evrópusambandsins er ekki
óalgengt að kvótaverð sé 2–2,5 sinnum hærra en verð á mjólk. Hátt verð á
greiðslumarki ásamt kostnaði við aðrar fjárfestingar, svo sem í útihúsum og nýrri
tækni, getur fælt einstaklinga frá því að hasla sér völl í kúabúskap. Fyrirliggjandi tölur
gefa til kynna að afkoma geti verið erfið fyrstu árin en batni er frá líður þegar arður
fjárfestinganna fer að skila sér og kaup á greiðslumarki hafa verið færð niður.
Athuganir á aldursdreifingu kúabænda gefa enda ekki tilefni til að ætla að nýliðun sé
óeðlilega lítil í greininni. Þvert á móti virðist nægur áhugi vera til staðar hjá yngra fólki
á því að hefja kúabúskap. Fyrir því geta verið a.m.k. þrjár ástæður. Í fyrsta lagi getur
raunverulega afkoma bænda verið mun betri en fram kemur í færðum búreikningum. Í
öðru lagi geta vonir staðið til að afkoma batni verulega þegar keypt greiðslumark hefur
verið fært niður að fullu. Í þriðja lagi er hugsanlegt að aðrir þættir, svo sem nálægð við
náttúru og sveigjanlegur vinnutími, vegi þungt þegar tekin er ákvörðun um að hefja
búrekstur. Öðru máli gegnir um sauðfjárrækt. Þar hefur eldri bændum fjölgað
hlutfallslega á síðustu árum. Til þess að gera sauðfjárrækt eftirsóknarverðari fyrir yngra
fólk þarf afkoma í greininni trúlega að batna verulega.
Hátt verð á greiðslumarki í mjólk getur einnig gert það fýsilegri kost en áður að bregða
búi. Að mati sérfræðinga má gera ráð fyrir að hægt sé að selja meðalstórt kúabú —
greiðslumark, land, húsakost og tæki — fyrir 80–100 milljónir kr. og gefur augaleið að
slík sala gæti auðveldað mörgum að koma undir sig fótunum á nýjum vettvangi. Þá
hefur land einnig hækkað í verði, sérstaklega á svæðum næst þéttbýli. Fórnarkostnaður
sem því fylgir að sitja lítt nýttar jarðir hefur því hækkað verulega undanfarin ár.
Greiðslumarkskerfinu í mjólkurframleiðslu svipar um margt til aflamarkskerfisins í
fiskveiðum. Aflamarkskerfið veitir skipum rétt til að veiða tiltekið magn af fiski, en
greiðslumarkskerfið veitir rétt til tiltekinna beinna greiðslna úr ríkissjóði. Bæði kerfin
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byggja á frjálsu framsali með ákveðnum skilyrðum um lágmarksnýtingu. Í lögum um
stjórn fiskveiða er tekið fram að aflahlutdeild skips falli niður ef skip veiði minna en
helming af samanlögðu aflamarki sínu í þorskígildum talið tvö ár í röð. Reglur um
lágmarksnýtingu eru ekki jafn strangar í greiðslumarkskerfinu, heldur er þar gert ráð
fyrir að greiðslumark falli niður ef það er ekki nýtt að neinu leyti í tvö full verðlagsár.
Ólíkt því sem gildir um aflamarkskerfið er ekkert þak á kvótaeign einstakra
mjólkurbænda og engar reglur um forkaupsrétt greiðslumarks. Í ljósi þess að engin
ákvæði eru um hámarkseign og að tiltölulega litlar kvaðir eru á lágmarksnýtingu á
hverju verðlagsári má líta svo á að kvótakerfið í mjólkurframleiðslu geti ýtt undir meiri
samþjöppun en stjórnkerfi fiskveiða. Á hitt ber hins vegar að líta að sú samþjöppun
sem hingað til hefur átt sér stað í greiðslumarki í mjólk er langtum minni en sú sem
orðið hefur í sjávarútvegi.

Neysla og framleiðsla
Á síðasta aldarfjórðungi hefur verið reynt að draga úr framleiðslu á mjólk og
sauðfjárafurðum og aðlaga hana að neyslu innanlands. Greiðslumarkskerfið í mjólk
hefur leitt til þess að gott samræmi er orðið á milli framboðs og eftirspurnar, en
framleiðsla á sauðfjárafurðum er enn verulega umfram þörf.
Neysla á mjólkurvörum, sérstaklega magrari afurðum, hefur aukist og eins og er
stendur íslenskri mjólkurvöruframleiðslu ekki mikil ógn af innflutningi. Eitthvað er þó
flutt inn af jógúrti og ostum, og umframframleiðsla íslenskra bænda er einnig flutt út í
formi smjörs og mjólkurdufts. Inn- og útflutningur er þó lágt hlutfall af
heildarframleiðslu.
Neysla á kindakjöti á hvern íbúa dróst saman um helming á árunum 1980-2002, en
hefur heldur aukist aftur hin síðustu ár. Þessi samdráttur endurspeglar veigamiklar
breytingar sem orðið hafa á neysluháttum Íslendinga sem borða nú mun meira af ljósu
kjöti – kjúklinga- og svínakjöti – en áður. Enda þótt leitað hafi verið leiða til að draga
úr framleiðslu á sauðfjárafurðum hefur því ekki tekist að brúa bilið á milli framleiðslu
og neyslu á innanlandsmarkaði.
Verð á mjólk hækkaði um tæpan þriðjung á árunum 1993–2003, sem er heldur minna
en vísitala neysluverðs hækkaði um á sama tímabili. Verðlagsnefnd búvara ákveður
lágmarksverð á 1. flokks mjólk til framleiðenda og er verðið ákvarðað á grundvelli
áætlaðs kostnaðar við mjólkurframleiðslu á viðmiðunarbúi verðlagsnefndar.
Verðlagsbúið er nokkru stærra en meðalkúabú á Íslandi. Beingreiðslur úr ríkissjóði
nema 47% af verði mjólkur og afurðastöðvar greiða 53%. Smásöluálagning á mjólk var
gefin frjáls árið 1997.
Verð á svínakjöti og fuglakjöti lækkaði verulega frá 1993 til 2004, en hlutfallsleg
verðlækkun er enn meiri vegna þess að almennt verðlag hækkaði um 40% á sama tíma.
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Verð á kindakjöti og nautakjöti fylgdi hins vegar neysluverðsvísitölunni nokkurn
veginn yfir tímabilið allt til ársins 2001 þegar það féll nokkuð í verði. Skilaverð til
bænda hefur aftur á móti hækkað minna en verð í smásölu.

Afurðastöðvar
Afurðastöðvum í mjólkuriðnaði hefur fækkað á síðustu árum, enda var afkastageta
stöðvanna mun meiri en þörf var á. Árið 2004 voru níu mjólkurstöðvar á landinu, en
þær voru fimmtán áratug áður. Sums staðar er þó framleiðsla lítil og vafamál hvort
halda beri henni áfram.
Mjólkurstöðvar eru að nokkru leyti undanþegnar samkeppnislögum, þar eð þeim er
heimilt að gera samninga sín á milli um verðtilfærslu á milli tiltekinna afurða. Þá mega
þær sameinast, gera með sér samkomulag um verkaskiptingu að því er varðar
framleiðslu einstakra afurða og hafa með sér annars konar samstarf til að halda niðri
kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu mjólkurafurða. Afurðastöðvar koma því
nánast fram sem ein heild. Samkeppni þeirra á milli er lítil en á móti kemur að reynt er
að nýta eftir föngum hagkvæmni verkaskiptingar. Í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur
sér stað á undanförnum árum og mánuðum um samráð og fákeppni kann að vera rétt að
huga frekar að því hvernig staðið er að rekstri afurðastöðva.
Vegna síaukinnar samkeppni á kjötmarkaði, mikils kjötframboðs og lágs verðs hefur
rekstrarstaða margra afurðastöðva verið slæm síðustu ár. Trúlegt má telja að hægt yrði
að bæta kjör sauðfjárbænda með því að ná fram aukinni rekstrarhagkvæmni
vinnslustöðvanna og ódýrari vinnslu afurða, auk þess sem bændur gætu hugsanlega
rekið bú sín á hagkvæmari hátt. Til að stuðla að aukinni hagræðingu í framleiðslu og
vinnslu búvara hefur markvisst verið unnið að því að fækka afurðastöðvum á síðustu
árum. Líklega væri hægt að ná enn frekari hagræðingu með því að leggja niður sumar
afurðastöðvar og bæta nýtingu annarra. Þá er hægt að ná betri nýtingu sláturhúsa og
stuðla um leið að hagræðingu í rekstri þeirra með því að lengja sláturtíma um leið og
komið er til móts við markaðinn með auknu framboði á nýju kjöti yfir lengra tímabil.
Fækkun framleiðenda og afurðastöðva er grundvallaratriði í sókn til hagræðingar innan
greinarinnar. Þá er einnig mikilvægt að rekstur lúti ströngum aga og aðhaldi hvað
varðar gæði og tilkostnað þar sem ónýtt tækifæri til sparnaðar í rekstri afurðastöðva
fela í sér lakari afkomu framleiðenda þegar upp er staðið.
Ákveðin flutningsjöfnun er til staðar bæði í framleiðslu á mjólk og kindakjöti.
Verðmiðlunargjald er innheimt á heildsölustigi bæði í mjólkur- og
kindakjötsframleiðslu, auk þess sem mjólkurafurðastöðvar innheimta sérstakt
verðtilfærslugjald. Flutningsjöfnun getur að sjálfsögðu haft áhrif á staðarval bænda, en
áhrifin ráðast af því hvort jöfnunargjald á hvern kílómetra er hærra eða lægra en
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raunverulegur flutningskostnaður og hve mikill þessi munur er. Lítil ástæða er þó til að
ætla að flutningsjöfnun hafi hingað til haft veruleg á hvar bændur velja búi sínu stað.

Opinber stuðningur
Skipta má opinberum stuðningi við bændur í tvennt. Annars vegar fá þeir beina styrki
úr ríkissjóði, en hins vegar eru búvörur mun dýrari en þær myndu vera ef engir tollar
væru á innflutningi. Hátt búvöruverð samsvarar tilfærslum á peningum frá neytendum
til bænda. Efnahags- og framfarastofnunin í París, OECD, leggur mat á opinberan
stuðning við greinina. Einfalt er að telja saman opinber útgjöld til hennar, en stofnunin
metur einnig tilfærslur frá neytendum til bænda og leggur þar til grundvallar verð á
búvörum sem keyptar væru á heimsmarkaði og fluttar til landsins. Að mati OECD
nemur opinber stuðningur við íslenska bændur alls liðlega 12 milljörðum króna á ári,
eða um tveim þriðju af tekjum þeirra. Hlutfall opinbers stuðnings af tekjum bænda
hefur lítið breyst í tvo áratugi, en mun minna munar um stuðning við greinina sem
hlutfall af landsframleiðslu en áður. Það má rekja til þess að framleiðni hefur aukist í
greininni, bændum hefur fækkað og hún vegur því minna í landsframleiðslu en áður.
Fyrir tæpum tveimur áratugum var opinber stuðningur við íslenskan landbúnað alls um
5% af landsframleiðslu, en í upphafi nýrrar aldar var hlutfallið komið niður fyrir 2%. Í
lok níunda áratugarins var beinn stuðningur við bændur úr ríkissjóði vart umtalsverðar,
en megnið af stuðningi við stéttina var í formi verndar gegn innflutningi. Núna bera
skattgreiðendur aftur á móti tæpan helming af kostnaðinum við stuðninginn en rúmur
helmingur hans er tilfærslur frá neytendum. Rétt er að hafa í huga að erfitt er að meta
innflutningsverndina, en óhætt er að fullyrða að tölur OECD gefi besta hugmynd um
stuðning við greinina sem völ er á. Stuðningur við íslenska bændur er tvöfalt hærra
hlutfall af tekjum þeirra en í meðaltali OECD-ríkjanna. Af einstökum greinum hér á
landi er opinber stuðningur hæst hlutfall af tekjum bænda í mjólkurframleiðslu og
kjúklingarækt en lægst er hlutfallið í svína- og kindakjötsframleiðslu.
Mjólkurframleiðsla er langstærsta búgreinin á Íslandi og rennur helmingur opinbers
stuðnings við bændur til hennar.
Samkvæmt búvörulögum er eitt markmiða með opinberum stuðningi við landbúnað að
kjör þeirra sem landbúnað stunda verði í sem nánustu samræmi við kjör annarra stétta.
Breytingar á landbúnaðarstefnunni hreyfa við kjörum bænda þegar til skamms tíma er
litið, en meiri vafi leikur á því hvort landbúnaðarstefnan breytir miklu um kjör þeirra
þegar til lengdar lætur. Bændum fjölgar þegar kjör þeirra þykja góð. Um leið og fjölgar
í stéttinni harðnar samkeppnin og kjör rýrna í greininni. Á sama hátt fækkar bændum
þegar kjör þeirra þykja verri en bjóðast í öðrum störfum. Langur tími getur liðið þar til
jafnvægi næst aftur, en á endanum verða kjörin sambærileg við það sem gerist annars
staðar. Opinber stuðningur hefur því fyrst og fremst áhrif á framleiðslumagn í
landbúnaði og fjölda bænda.
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Tillögur:

Tillaga 1 Markmið landbúnaðarstefnunnar verði betur skilgreind og síðan valdar þær
leiðir sem best eru fallnar til þess að ná þessum markmiðum.

Ekki eru öll markmið landbúnaðarstefnunnar skilgreind í lögum. Í nýjum samningi
ríkisins við mjólkurbændur er reynt að treysta hag fjölskyldubúa í samkeppni við
stórbú, en í búvörulögum er ekkert markmið sett um stærð búa. Sumum af þeim
markmiðum sem nefnd eru í lögunum er erfitt að ná. Til dæmis breytir
landbúnaðarstefnan litlu um kjör bænda þegar til lengdar lætur. Þegar markmið
landbúnaðarstefnunnar hafa verið skilgreind þarf að laga hana að þeim. Besta leiðin til
þess að auka framleiðslu er til dæmis að styrkja hana beint. Ef stefnt er að því að bú
séu sem flest næst bestur árangur með því að greiða fastan styrk á hvert bú. Ef einungis
er stefnt að því að efla búsetu, en ekki endilega að efla landbúnað, fer best á því að
beitt sé hreinum búsetustyrkjum.

Tillaga 2 Lagt er til að innflutningsvernd verði lögð af, en beinn stuðningur úr
ríkissjóði aukinn þess í stað.

Vernd fyrir innflutningi er ekki eins sýnileg og beinir styrkir úr ríkissjóði. Fyrirfram
verður ekki séð hve mikið fé færist frá neytendum til bænda vegna hennar. Þegar
búvörur lækka í verði á heimsmarkaði eykst kostnaður íslenskra neytenda af
innflutningsverndinni, án þess að sérstök ákvörðun sé tekin um það. Með því að efla
beingreiðslur úr ríkissjóði á kostnað innflutningsverndar verður heildarkostnaður af
stuðningi við bændur ljósari og fyrirsjáanlegri en áður.
Þessi breyting leiðir til þess að verð á búvörum lækkar hér á landi og verður jafnt verði
á vörum sem keyptar eru á heimsmarkaði og fluttar til landsins. Verð sem neytendur
greiða bændum lækkar um nálægt helmingi að meðaltali. Ef reiknað er með að hlutur
bænda í smásöluverði sé núna nálægt 40% af verði varanna út úr búð þýðir þetta um
20% verðlækkun á búvörum að meðaltali. Útgjöld ríkisins vegna greiðslna til bænda
aukast sem þessu nemur, eða um nálægt 7 milljörðum króna á ári að jafnaði. Á móti
þessari útgjaldaaukningu ríkissjóðs kæmi sá ávinningur sem neytendur hefðu af lægra
verði, auk þess sem sú brenglun sem innflutningsvernd veldur yrði úr sögunni.
Verðsveiflur aukast þegar vörurnar fara að fylgja heimsmarkaðsverði. Rekstraráhætta
bænda eykst við þetta, en jafnframt má gera ráð fyrir að framleiðslan verði
hagkvæmari, því að líkast til dregst hún saman þegar verð lækkar á heimsmarkaði, en
eykst síðan þegar verðið er óvenjuhátt (þá yrði hluti framleiðslunnar væntanlega fluttur
úr landi). Innfluttar búvörur myndu keppa við íslenskar í vörugæðum. Ólíklegt er að ný
mjólk yrði flutt hingað til lands og íslenskt kindakjöt myndi halda sérstöðu sinni, en
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önnur framleiðsla fengi mun meira aðhald en hún hefur nú. Úrval myndi væntanlega
aukast á ostum, jógúrttegundum fjölga og gera má ráð fyrir að fleiri tegundum af fuglaog dýrakjöti bregði fyrir í búðum en nú.

Tillaga 3 Lagt er til að framleiðslutengdar greiðslur til bænda verði ekki bundnar við
einstakar búvörur.

Þetta myndi auka sveigjanleika í framleiðslunni. Þegar verð hækkaði á einni tegund
búvara gætu bændur á blönduðum búum framleitt meira af henni án þess að þurfa að
kaupa framleiðslurétt af öðrum (í mjólkurframleiðslu), eða missa styrki vegna
framleiðslu á öðrum búvörum. Framleiðsla einstakra búvara yrði þannig sveigjanlegri
og meira í takt við óskir markaðarins en nú er.
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1. Inngangur
[B]yggðir voru eyddar, mannvirki flest fallin eða hrörnuð, en nálega hreysi ein víðast
uppi standandi, þar er áður voru blómleg býli, vel að öllu búin, því er til búnaðarbóta
mátti verða, kvikfjárrækt úr sér gengin, svo að jafnan lá við horfelli, jarðrækt engin,
fólksfjöldi þverrandi, en óáran og alls konar skortur jafnan yfir vofandi, svo að dáð öll
og dugur var dreginn úr þjóðinni eða drepinn í dróma.
Páll Eggert Ólafsson, Saga Íslendinga V. bindi, 1942
Svo lýsir Páll Eggert Ólafsson ástandi á Íslandi við lok 17. aldar. Landsmenn töldust þá
um 50 þúsund talsins og voru langflestir þeirra bændur. Í manntali Árna Magnússonar
og Páls Vídalíns, sem tekið var veturinn 1702–1703, er þó einnig getið um nálega
1.500 karlmenn og 250 konur er höfðu önnur starfsheiti, svo sem prestar, hreppstjórar,
smiðir, smalar, fálkafangarar, böðlar og lærðra manna ekkjur.1 Flest þessi störf voru þó
stunduð samhliða búskap.
Tveimur öldum síðar fengust flestir landsmenn enn við búskap, eða sex af hverjum tíu,
og landbúnaður stóð á bak við rúm 40% af landsframleiðslu. Við upphaf 21. aldar
höfðu aftur á móti orðið mikil umskipti. Þá störfuðu eingöngu ríflega 3% þjóðarinnar
við landbúnað og vægi atvinnugreinarinnar í þjóðarbúskapnum var komið niður fyrir
tvo af hundraði.
Enda þótt vægi landbúnaðar í hagkerfi nútímans sé þannig ólíkt minna en fyrr á öldum
nýtur atvinnugreinin enn nokkurrar sérstöðu, bæði hérlendis sem í öðrum iðnvæddum
löndum. Fyrir því eru bæði sögulegar og menningarlegar ástæður, en markaður fyrir
landbúnaðarvörur sker sig einnig í hagrænu tilliti nokkuð frá markaði fyrir aðrar vörur.
Fyrir vikið hefur verið talið réttlætanlegt og jafnvel eðlilegt að ríkið gripi inn í
markaðinn fyrir búvörur. Í þessari skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands er fyrst
fjallað um þessa sérstöðu atvinnugreinarinnar og rætt um þær aðferðir sem beitt hefur
verið víða um lönd til að hafa áhrif á framleitt magn og verð á búvörum. Meðal þeirra
aðgerða má nefna innflutningsvernd, lágmarksverð, styrki og framleiðslukvóta. Sýnt er
fram á hvaða áhrif ríkisafskipti hafa á bændur, neytendur og ríkissjóð, en einnig bent á
að áhrifin hverju sinni ráðist eðlilega af ríkjandi markaðsaðstæðum. Íslenskir bændur
hafa, líkt og starfsbræður þeirra víða um lönd, iðulega átt góðan aðgang að
stjórnmálamönnum sem hafa gjarnan staðið vörð um hagsmuni sveitanna. Oft hefur
verið rætt um hin nánu tengsl Framsóknarflokksins og bændahreyfingarinnar, sem
sjaldan hafa orðið jafnsterk og í kringum 1930 þegar Tryggvi Þórhallsson, formaður
flokksins, var hvorttveggja í senn forsætisráðherra og formaður Búnaðarfélags Íslands.
En bændur hafa iðulega átt sér málsvara í öllum flokkum og málstaður þeirra hefur
einnig notið hylli almennings, enda flestir sem búa í þéttbýli í raun nýfluttir á mölina.
Fyrir vikið má segja að hagsmunir neytenda hafi á stundum verið fyrir borð bornir.
1

Hagskinna (1997), tafla 3.2.
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Í næstu tveimur köflum skýrslunnar er sjónum sérstaklega beint að tveimur
höfuðgreinum íslensks landbúnaðar, mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt. Rætt er um
afkomu og horfur í þessum greinum, greint frá aðkomu ríkisvaldsins og hvaða áhrif
þessi inngrip hafa haft. Þá er fjallað um verðþróun og þær breytingar sem orðið hafa á
fjölda afurðastöðva á undanförnum árum. Í síðasta kafla skýrslunnar er síðan vikið að
heildarumfangi opinbers stuðnings við íslenskan landbúnað. Þessum stuðningi má í
stórum dráttum skipta í tvennt. Annars vegar beinar greiðslur frá ríkinu og hins vegar
innflutningsvernd sem veldur því að neytendur greiða hærra verð fyrir búvörur en þeir
myndu gera ef þær væru fluttar inn. Við dagsbrún 21. aldar hafði aftur á móti að miklu
leyti verið horfið frá þeim umfangsmiklu afskiptum sem ríkisvaldið hafði langt fram
eftir 20. öld af íslenskum landbúnaði. Niðurgreiðslur og útflutningsbætur höfðu verið
aflagðar og opinber verðlagning var einnig að mestu úr sögunni, þó að enn ákvæði
Verðlagsnefnd búvara heildsöluverð á mjólk. Opinber verðlagning á slátur- og
heildsölukostnaði sauðfjár var hins vegari afnumin árið 1998. Ríkissjóður styrkir nú
sauðfjárbændur og garðyrkjubændur með beingreiðslum, en ákvörðun um
framleiðslumagn taka þessir bændur upp á eigin spýtur. Ríkisvaldið hefur þar engu
hlutverki að gegna. Kúabændur fá einnig beingreiðslur frá ríkisvaldinu, en framleiðsla
þeirra er aftur á móti takmörkuð.
Hvernig landbúnaður á Íslandi mun þróast á næstu árum ræðst af samspili margra þátta.
Þar skiptir miklu máli hvaða stefnu ríkisvaldið fylgir og hvort hún tekur mið af þeim
hagrænu kröftum sem eru til staðar í landbúnaði eða hvort hún verður þeim andstæð.
Það getur til dæmis reynst tvíbent að beita sér fyrir fjölgun fjölskyldubúa ef
stærðarhagkvæmni er til staðar í kúabúaskap. Þá mun afstaða stjórnvalda til
innflutningsverndar einnig skipta bændur miklu. Samkeppnisstaða þeirra mun versna
verulega ef dregið verður úr þeim höftum á innflutningi, sem nú eru til staðar og til að
mæta þeim vanda gæti reynst nauðsynlegt að auka beinar greiðslur til greinarinnar.
Í þessari skýrslu er fyrst og fremst fjallað um íslenskan landbúnað út frá hagrænum
forsendum. Útskýrt er hvaða áhrif inngrip ríkisvaldsins á búvörumarkaði hafa og
hvernig aðkomu hins opinbera er háttað núna í mikilvægustu búgreinunum,
mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt. Skýrslu þessari er þannig ætlað að verða innlegg í
upplýsta umræðu um stöðu íslensks landbúnaðar og horfur í greininni. Sú umræða mun
vonandi tryggja að bóndi verði áfram bústólpi og bú landstólpi.
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2. Hagrænt umhverfi landbúnaðar
2.1 Inngangur
Í þessum kafla er fjallað um sérkenni landbúnaðarmarkaða í hagrænu samhengi og
íhlutun stjórnvalda og leitast við að varpa ljósi á orsakir hennar og afleiðingar. Þá er
drepið á hagræn áhrif hagsmunagæslu innan stéttarinnar, tilurð hagsmunahópa og
stefnu stjórnvalda á sviðum landbúnaðarins.

2.2 Eftirspurn
Innan hagfræðinnar er jafnan gengið út frá því að á fullkomnum markaði muni
breytingar á verði sjá til þess að jafnvægi myndist á milli framboðs og eftirspurnar.
Jafnvægisverð myndast þar sem ábati framleiðenda og neytenda af viðskiptum er sem
mestur og þetta verð stjórnar því hvernig hinum takmörkuðum gæðum hvers samfélags
– og raunar alls heimsins – er dreift á milli þegnanna. Á fullkomnum markaði, þar sem
engir markaðsbrestir ríkja, mun hin ósýnilega hönd Adams Smiths þannig valda því að
markaðurinn dreifi gæðum á sem skilvirkastan hátt.
Þessi lýsing ætti í sjálfu sér að eiga alveg eins vel við um markað fyrir
landbúnaðarafurðir og markað fyrir aðrar vörur en svo er þó ekki. Þvert á móti eru á
markaði fyrir landbúnaðarvörur til staðar ákveðin sérkenni sem mikilvægt er að gefa
gaum. Framleiðsluferlar eru til dæmis tiltölulega langir og afurðir viðkvæmar og
misgeymsluþolnar. Eftirspurn eftir landbúnaðarvörum er fremur ónæm fyrir
verðbreytingum og dregst hlutfallslega saman með hærri tekjum, líkt og gildir um aðra
matvöru og ýmsar fleiri vörur. Af þessum sökum býr landbúnaðurinn við óvenjulítinn
sveigjanleika sem gerir honum erfitt um vik að bregðast við áföllum. Þessi sérkenni
landbúnaðar, sem og sú sérstaða sem atvinnugreinin hefur gjarnan notið meðal
stjórnmálamanna, hefur leitt til þess að hinni ósýnilegu hönd hefur ekki verið treyst
fyrir stjórn landbúnaðarmála, heldur hefur ríkisvaldið hlutast til um málefni
greinarinnar með margvíslegum hætti.
Til að glöggva sig á því hvernig markaður fyrir landbúnaðarvörur sker sig frá markaði
fyrir aðrar vörur er nauðsynlegt að fara nokkrum orðum um hugtökin framboð og
eftirspurn og hversu viðkvæmir framleiðendur og neytendur eru fyrir breytingum á
verði. Hér er fyrst vikið að eftirspurn en fjallað um framboð í næsta kafla.
Samkvæmt grunnkenningum hagfræðinnar er meira keypt af ódýrari vöru en dýrari.
Þegar verð hækkar mun því eftirspurn dragast saman og aukast þegar verð lækkar. Það
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er með öðrum orðum gert ráð fyrir að neikvætt samband ríki á milli verðs og keypts
magns, líkt og lýst er á mynd 2.1.
Þörfin fyrir mat og næringu er ein af grunnþörfum mannsins og þess vegna má gera ráð
fyrir að öflun fæðu njóti forgangs í útgjaldaliðum fjölskyldna og einstaklinga. Vegna
þessarar einföldu staðreyndar má draga þá ályktun að fólk láti verð matvæla hafa lítil
áhrif á það hvernig það hagar matarinnkaupum sínum. Þetta er vissulega einfölduð
mynd af raunveruleikanum því oftar en ekki getur fólk skipt einni fæðutegund út fyrir
aðra ef verð breytist, en í grundvallaratriðum hafa matarinnkaupin forgang á aðra
neyslu. Því hafa verðbreytingar helst áhrif á hlutfall matarreikningsins í
heildarneyslukörfu fólks. Þetta hefur þau áhrif að eftirspurnarferill fyrir matvæli verður
mun brattari en gerist og gengur, líkari því sem sjá má á mynd 2.1b og áhrif
verðbreytinga á selt magn verða tiltölulega lítil.
Mynd 2.1 Eftirspurnarferlar
Verð

Verð
Óteygin
eftirspurn

Algeng
eftirspurn

Magn

Magn

a) Venjulegur eftirspurnarferill.

2.2.1

b) Eftirspurnarferill fyrir landbúnaðarvörur.

Verðteygni og víxlteygni eftirspurnar

Af myndunum hér fyrir ofan má sjá að magn eftirspurnar eykst þegar verð lækkar, en í
tilfelli landbúnaðarafurða hefur verðbreyting lítil áhrif á jafnvægismagn. Þegar svo ber
undir er sagt að verðteygni eftirspurnar sé lág. Með því er átt við að viðbrögð neytenda
við breytingum á verðlagi eru lítil og þeir halda viðteknum neysluvenjum nær óháð
verði. Verðteygni er mæld með teygnistuðlinum e sem setja má fram með eftirfarandi
hætti:

e

hlutfallsleg breyting í magni
hlutfallsleg breyting í ver ði
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Rammi 1 Verðteygni landbúnaðarvara
Neysluvörur eru gjarnan flokkaðar í nauðsynjavörur og munaðarvörur og falla vörur
eins og matvæli og föt í fyrri flokkinn. Nauðsynjavörur eiga það sameiginlegt að hafa
lága verðteygni, en almennt er talið að mjólk og kartöflur hafi hvað lægsta teygni
þeirra á meðal. Í meðfylgjandi töflu er að finna mat á verðteygni nokkurra
landbúnaðarvara samkvæmt bandarískri rannsókn.

Verðteygni eftirspurnar
e
-0,62
-0,73
-0,37
-0,04
-0,08
-0,13

Nauta- og kálfakjöt
Svínakjöt
Kjúklingur
Mjólk
Hveiti
Ferskt grænmeti

Heimild: Kuo S. Huang, USDA Economic Research Service
Technical Bulletin 1821, 1993. Sjá Casavant, Infanger og Bridges,
1999.

Úr töflunni má lesa að hækki verð á kjúklingakjöti um 1% mun neysla kjúklingakjöts
dragast saman um 0,37%. Þetta er óveruleg breyting á magni eftirspurnar. Jafnframt
má sjá að kjöt hefur mun hærri teygni en aðrar landbúnaðarafurðir. Þar vegur þungt sá
eiginleiki að neytendurnir eiga kost á því að skipta einni kjöttegund út fyrir aðra ef
hlutfallslegt verð þeirra breytist. Því skýrir verðbreyting ein og sér ekki þá breytingu
sem verður á neyslu heldur þarf einnig að taka tillit til áhrifa af staðgönguvörum.
Staðgöngueiginleikar kjötvara valda því að bændur í ólíkri framleiðslu eru í
innbyrðissamkeppni um hlutdeild sína á kjötmarkaði.
Önnur skýring á hærri verðteygni kjötafurða liggur í því að geymsluþol þeirra má auka
með meðhöndlun eins og til dæmis frystingu. Þetta geta neytendur nýtt sér að nokkru
leyti með því að kaupa meira þegar verð er lágt og geyma til tíma þegar verð hækkar.
Munaðarvörur hafa mun hærri verðteygni en matvara. Sem dæmi má nefna að í
bandarískri rannsókn (Koujianou-Goldberg, 1995. Sjá Ivan Png, 2001) kom fram að
verðteygni eftirspurnar eftir bílum væri á bilinu -3 til -5. Verðlækkun á bílum um 10%
mun samkvæmt þessu auka eftirspurn eftir bílum um 30–50%.

Ef teygnistuðullinn er hár hefur tiltölulega lítil verðbreyting mikil áhrif á hversu mikils
er neytt. Þegar svo ber undir er eftirspurnin sögð teygin. Áhrifin verða öfug ef
stuðullinn er lágur en þá er talað um óteygna eftirspurn. Verðteygni mælir
hlutfallslegar breytingar á magni eftirspurnar vegna verðbreytingar um einn
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hundraðshluta. Verðteygni er alltaf neikvæð stærð, sem þýðir einfaldlega að ef verð
hækkar þá dregst magn eftirspurnar saman.
Þegar eftirspurnarferill er með þeim hætti sem raunin er í landbúnaði er verðteygni
eftirspurnarinnar sögð óteygin. Í því felst að breyting á verði afurða, hvort sem er til
hækkunar eða lækkunar, hefur óveruleg áhrif á það magn sem keypt er. Af þessu má
því skilja að umtalsverð aukning í eftirspurn mun einungis nást fram ef
eftirspurnarferillinn hliðrast til hægri eins og t.d. gerist við fólksfjölgun.
2.2.2

Tekjuteygni

Á sama hátt og meta má hversu viðkvæm eftirspurn eftir vörum er fyrir breytingum á
verði er hægt að athuga hvaða áhrif breytingar á tekjum neytenda hafa á eftirspurn. Það
er mælt með svokallaðir tekjuteygni eftirspurnar sem lýsir því hvernig eftirspurn
breytist hlutfallslega þegar tekjur neytenda breytast um 1%.

H

hlutfallsleg breyting í magni
hlutfallsleg breyting í tekjum

Tekjuteygni mælir viðbrögð í eftirspurn vegna breytinga á tekjum neytenda. Matvæli
má í langflestum tilvikum telja nauðsynjavörur. Sem slík er tekjuteygni þeirra lág,
þ.e.a.s. fólk kaupir þær matvörur sem það þarfnast og breytist tekjur þess hefur það lítil
áhrif á matarinnkaupin sjálf en áhrifin koma fram í nýju vægi matarkörfunnar í
heildarneyslukörfunni. Sumar landbúnaðarvörur má hins vegar líta á sem
munaðarvörur og um þær gegnir öðru máli. Munaðarvörur hafa háa tekjuteygni en
greint er á milli með eftirfarandi hætti:
H < 1 Nauðsynjavara
H > 1 Munaðarvara
Neytendur sníða sér stakk eftir vexti og þegar þrengir að setja þeir nauðsynjavörur
fremst í forgangsröðina en láta munaðarvörur mæta afgangi. Fyrir langflest matvæli er
tekjuteygni lægri en einn.

2.3 Framboð
Sérhver framleiðandi leitast við að reka sitt bú á sem hagkvæmastan hátt og er að öllu
öðru gefnu reiðubúinn að framleiða því meira sem verðið er hærra. Þegar verð er lágt
mun hann því framleiða lítið magn, en auka framleiðslu sína ef verð hækkar. Þess
vegna er í hagfræði gert ráð fyrir að jákvætt samband ríki á milli framleiðslumagns og
verðs og að framboðsferlar hafi jákvæða hallatölu, líkt og sýnt er á mynd 2.2. Á
frjálsum markaði myndast síðan jafnvægi þar sem framboðs- og eftirspurnarferlarnir
skerast. Á myndinni mun þetta jafnvægi myndast í punktinum (M0, V0), þar sem M0
táknar jafnvægismagn og V0 jafnvægisverð.
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Mynd 2.2 Aðstæður á landbúnaðarmörkuðum.

Verð
Eftirspurn
Framboð

V0

M0

Magn

Svo sem sjá má á mynd 2.2 er ferillinn sem lýsir eftirspurn neytenda teiknaður mun
brattari en sá sem lýsir framboði. Eftirspurnarferillinn er raunar nær lóðréttur — sem
endurspeglar hve óteygin eftirspurnin er eins og áður var lýst.
Til að jafnvægi náist á markaði fyrir landbúnaðarvörur þarf því eftirspurn að vera jöfn
framleiðslu og í því er stóri vandi greinarinnar fólginn. Neysla á landbúnaðarvörum
hefur nefnilega einatt verið minni en framleitt magn og því hafa myndast birgðir sem
ýmist hafa síðan verið seldar á niðursettu verði á fjarlægum mörkuðum eða einfaldlega
eytt. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að jafnvægi næst ekki á milli framboðs og
eftirspurnar, svo sem tæknibreytingar sem valda framleiðsluaukningu, breytingar á
veðurfari sem hafa áhrif á uppskeru og breytingar á smekk neytenda. Skal nú vikið að
sumum þessara þátta.
2.3.1

Tímabundin og varanleg áhrif á framboð

Við fyrstu sýn er hægt að álykta að gott árferði hafi í för með sér betri afkomu bænda
hverju sinni, en vegna óteygni eftirspurnar verður raunin þó önnur. Ef sú staða kemur
upp að framleiðsla er nokkuð yfir væntingum hliðrast framboðsferillinn á mynd 2.3 til
hægri. Eftirspurnarferillinn er óbreyttur en það merkir að til að jafnvægi náist verður
verð að lækka.

19

Mynd 2.3 Gott árferði hliðrar framboðsferlinum til hægri, en áhrifin eru óvaranleg til
lengri tíma litið. Tækniframfarir hafa sömu áhrif, fyrir utan að þau eru varanleg.

Verð
Eftirspurn
Framboð 0

Framboð 1

V0
V1

M0
M1

Magn

Á myndinni má sjá að rauntekjur bænda verða einungis V1*M1 í stað V0*M0 eins og
áætlað hafði verið, en tilkostnaðurinn er sá sami þegar upp er staðið. Því verður afkoma
bænda í heild sinni slakari fyrir vikið. Til að vega upp þessa breytingu hefði
eftirspurnarferillinn þurft að færast til í sömu stefnu. Slík hliðrun verður til að mynda
við fólksfjölgun en nær eðli málsins samkvæmt ekki að vega upp þær sveiflur sem
líkanið ætlast til.
Ein lausn á þessum markaði væri að bændur héldu aftur af framleiðslunni á tímum
góðæris. Slíkt fyrirkomulag gengur þó ekki því í kerfinu er innbyggður hvati á þann
veg að bændur setji alla sína framleiðslu á markað án tillits til annarra. Staðreyndin er
sú að í flestum greinum landbúnaðarins eru framleiðendur margir og smáir í þeim
skilningi að hver og einn framleiðir aðeins lítinn hluta af heildarframleiðslu. Þar á ofan
kemur að heildarframleiðslugeta greinarinnar er langt umfram neysluþörf þjóðarinnar.
Því er það svo að ákveði einn bóndi að halda sinni framleiðslu í skemmu kemur það
einungis honum sjálfum í koll þar sem tekjur hans dragast saman en gagnast hinum
bændunum betur sem fá þá meira svigrúm fyrir sínar afurðir.
Tækniframfarir verða í landbúnaði eins og í öðrum atvinnuvegum. Þær fela í sér allar
nýjar aðferðir sem verða til þess að auka uppskeru miðað við tilkostnað.2 Undir það
2

Tækniframfarir geta vitanlega einnig leitt til þess að hægt er að framleiða sama magn og áður
með lægri tilkostnaði.
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myndi til dæmis falla nýr áburður sem yrði til þess að meiri uppskera fengist á
ræktaðan fermetra en áður, eða nýtt lyf sem yrði til að bæta heilsu búfjár.
Tækniframfarir hafa hins vegar sambærileg áhrif á framboð og gott veður nema hvað
áhrifin eru varanleg. Fram kemur sama hliðrun framboðsferilsins og áður og eftirspurn
nær ekki að fylgja í kjölfarið.
Nái bóndi að innleiða nýja tækni í framleiðslu sína getur hann náð tímabundnu forskoti
á keppinauta sína á meðan þeir laga sig að nýjum aðstæðum. Þessi aðlögunartími er
misjafnlega sársaukafullur fyrir þá bændur sem eftir eru. Þeir þurfa að ákveða hvort
það borgi sig að innleiða nýja tækni í eigið framleiðsluferli eða hætta rekstri. Önnur
hvor leiðin verður óumflýjanleg til lengri tíma því hinn tæknivæddi bóndi getur nú
boðið afurðir sínar á lægra verði en áður.
Þetta ferli er hringferli sem kemur landbúnaðinum í ákveðna sjálfheldu. Því þó
skilvirkni og hagkvæmni aukist til muna og hagur tæknivædds bónda vænkist dregur úr
lífsgæðum hinna. Þar sem aukin eftirspurn fylgir ekki í kjölfarið hefur tæknivæðingin
óumflýjanlega þau áhrif að bændum og ræktarjörðum fækkar og tekjur lækka.
2.3.2

Framleiðsluskilyrði, óstöðugleiki og áhætta

Ljóst er að framleiðsla í landbúnaði er háð mikilli óvissu en mesta áhættan liggur í
lengd framleiðsluferla. Nokkrir mánuðir geta liðið frá því að bóndi þarf að taka
ákvörðun um hve mikið skal framleiða þar til framleiðslan lítur dagsins ljós. Á þeim
tíma geta forsendur framleiðslunnar gjörbreyst. Sveiflur á eftirspurnarhliðinni geta
verið verulegar og stjórnast af síbreytilegum smekk neytenda eða áföllum af einhverju
tagi.
Kjúklingabændur hafa ekki farið varhluta af slíkum sveiflum en þeir hafa reglulega
þurft að taka á sig brotsjó í kjölfar bakteríusmits í framleiðslunni. Reglur og
heilbrigðiseftirlit hafa svo verið hert í kjölfarið. Áhrifin hafa þó verið á þann veg að
eftirspurn eftir kjúklingakjöti hefur hrunið um sinn og þá hefur það engu breytt hvort
sýking hefur komið upp á einu kjúklingabúi eða fleiri því í augum neytenda eru
kjúklingaframleiðendur í mörgu tilliti eins.
Staðgönguvörur geta einnig haft veruleg áhrif. Svo haldið sé áfram með dæmið um
kjúklingabændurna hefur tímabundið hrun í neyslu einnar kjöttegundar þau áhrif að
eftirspurnin eftir öðrum kjötvörum hlýtur að aukast á meðan traust neytendanna er
unnið á nýjan leik.
Breytingar á eftirspurn geta þó átt sér einfaldari skýringar. Nægjanlegt er að óvænt
aukist framboð á einni vörutegund sem verður til þess að verðið lækkar. Þá verður sú
vara hlutfallslega ódýrari en staðgönguvörur hennar og þar með eykst eftirspurn eftir
henni á kostnað hinna.
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Einnig getur ýmislegt komið upp á í framleiðsluferlinu sjálfu. Framleiðsla getur til
dæmis verið háð veðurfari og sjúkdómar og hvers konar áföll geta dregið úr gæðum og
magni. Á móti kemur að rannsóknir og tækniframfarir á sviði landbúnaðar hafa dregið
úr áhrifum slíkra búsifja. Þegar allt kemur til alls verða bændur að gera
langtímaáætlanir með allvíðum óvissumörkum.

2.4 Staðsetning búa
Ýmsir þættir geta ráðið því hvar fyrirtæki velja starfsemi sinni stað. Þar má til dæmis
nefna aðgang að aðföngum, nálægð við önnur fyrirtæki í sömu atvinnugrein og
fjarlægð frá mörkuðum fyrir afurðir. Fleiri atriði geta vitaskuld spilað inn í, svo sem
hversu þróað og opið hagkerfið er, hversu traust lagaumhverfið er og hversu stöðugt
stjórnmálaástandið er.
Þeim hagfræðingum sem fyrstir fjölluðu um það hvað ræður staðarvali fyrirtækja varð
mjög starsýnt á samspil fjarlægðar frá markaði og flutningskostnað. Þeirra á meðal var
Þjóðverjinn Johan Heinrich von Thünen sem setti árið 1826 fram líkan af því hvað réði
landnýtingu í kringum þéttbýliskjarna.3 Í líkani hans er gert ráð fyrir því að verð afurða
þurfi að standa undir þrenns konar framleiðslukostnaði; kostnaði við kaup á aðföngum,
flutningskostnaði og arðinum sem hafa má af landinu sjálfu. Bændur sem eiga land
nálægt mörkuðum hafa tilhneigingu til að rækta afurðir sem eru hlutfallslega dýrar í
flutningi, en bændur fjær mörkuðum og byggðarkjörnum rækta hins vegar léttari og
fyrirferðarminni afurðir sem ódýrara er að flytja. Í líkaninu er gert ráð fyrir því að
uppskera sé mismikil á hvern ferkílómetra landsvæðis eftir tegundum og uppskera
getur enn fremur verið mismikil eftir þeim ræktunaraðferðum sem beitt er. Ávinningur
af framleiðslunni er mismunandi eftir flutningskostnaði og fjarlægðum frá markaði. Á
grundvelli þessa líkans spyr von Thünen tveggja grundvallarspurninga: Hvernig á að
skipuleggja landnotkun umhverfis þéttbýlið ef leitast er við að halda framleiðslu- og
flutningskostnaði vörunnar í lágmarki? Hvernig verður landnotkun í raun ef
samkeppnisöfl ráða ferðinni þar sem landeigendur og leiguliðar leitast við að halda
eigin hag í hámarki? Og von Thünen svarar því til að hagkvæmasta staðsetning ráðist
af því hversu mikilli framlegð hver fermetri skilar til bóndans og hve mikið kostar að
flytja afurðir á markað frá framleiðslustað. Bændur sem hafa mikla framlegð á hvern
fermetra treysta sér þess vegna til að greiða hærra verð eða leigu fyrir land en spara á
móti flutningskostnað. Bændur sem hafa lága framlegð af landi kjósa aftur á móti að
greiða lægra verð eða leigu fyrir land og staðsetja bú sín fjær markaði. Hér skiptir
hlutfallsleg framlegð á landeiningu öllu máli þar sem verð á landi ræðst af eftirspurn.
Ef samkeppni um land er fyrir hendi hreppir hæstbjóðandi hverju sinni það land sem í
boði er. Ef hlutfallsleg arðsemi eins bónda í tiltekinni búgrein er meiri en annars getur
hann boðið betur í landið en sá bóndi sem stundar óarðbærari búskap. Arðsamari
greinin hrekur því aðrar búgreinar af landinu og fjær markaði.
3

Góða umfjöllun um kenningar um staðarval fyrirtækja er að finna í McCann (2001).
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Rammi 2 von Thünen á Íslandi
Líkan von Thünens má yfirfæra á íslenskar aðstæður og þá sérstaklega til að skilja
hvaða hagrænu kraftar hafa áhrif á það hvernig land er nýtt í kringum
höfuðborgarsvæðið. Fyrir fram mætti gera ráð fyrir að þær búgreinar sem þurfa lítið
landsvæði, og skila miklum afrakstri á hvern hektara, væru stundaðar næst
höfuðborginni, en þær sem plássfrekastar eru, og skila minni arðsemi á hvern hektara,
væru stundaðar lengst í burtu. Samkvæmt þessu ættu kjúklinga- og svínabúin að vera
næst Reykjavíkursvæðinu, en sauðfjárræktin í þeim sveitum er fjærst liggja. Sú er og
raunin.
Greiðsluvilji á m2

Svína- og kjúklingarækt

Ylrækt
Sumarhúsabyggð
Mjólkurframleiðsla
Sauðfjárrækt
Fjarlægð frá þéttbýli

Á myndinni má sjá hvernig landnýting er breytileg eftir fjarlægð frá Reykjavík. Beinu
línurnar tákna hversu hátt verð bændur og sumarbústaðaeigendur eru reiðubúnir að
greiða fyrir afnot af landi. Svo sem sjá má lækkar þessi greiðsluvilji eftir því sem fjær
dregur þéttbýli. Svína- og kjúklingarækt er stunduð í útjaðri Reykjavíkur, ylrækt er til
dæmis að finna í Mosfellsdal og Hveragerði og sumarbústaðabyggðir eru skipulagðar í
Árnessýslu og Borgarfirði. Á myndinni er látið líta svo út sem skörp skil séu á milli
ylræktar, sumarbústaðabyggða og kúabúskapar. Í rauninni eru línur ekki svo skýrar
heldur á sér víða stað ákveðin togstreita um jarðnýtingu. Í uppsveitum Árnessýslu er til
dæmis víða stunduð ylrækt innan um kúabú og sumarbústaði. Þróunin virðist hins
vegar vera í átt til svæðisbundinnar sérhæfingar. Í því sambandi má benda á að
greiðslumark í mjólk hjá bændum í Borgarfirði norðan og sunnan Skarðsheiðar
minnkaði um nálega 850 þúsund lítra á árunum 1994–2001 og bænda í Gullbringu- og
Kjósarsýslu um nær 500 þúsund lítra á sama tíma. Þá hefur átt sér stað tilflutningur á
greiðslumarki frá býlum í vesturhluta Árnessýslu til býla í austurhluta sýslunnar.
Líklegt má telja að aukin eftirspurn eftir sumarbústaðalandi valdi þessum samdrætti í
greiðslumarki á svæðunum næst höfuðborginni. Margir bændur hafa nýtt sér tækifærið
til að selja kvóta sinn og land og hætt kúabúskap eða flutt sig fjær
höfuðborgarsvæðinu. Hægt er með ýmsu móti að vinna gegn þeim hagrænu kröftum
sem líkan von Thünens spáir að ráði mestu um landnýtingu og má þar t.d. nefna
flutningsjöfnun og búsetustyrki. Í þessari greiningu er til einföldunar horft fram hjá
þeim þáttum.
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Flutningskostnaður skiptir einnig verulegu máli. Lægri kostnaður við að flytja vöru á
markað leiðir til þess að hægt er að bjóða betur í ræktunarland og þar með stækkar það
landsvæði þar sem hægt er að framleiða viðkomandi vöru á arðbæran hátt. Bændur sem
framleiða vöru er áður var framleidd á þessu svæði verða þar með að flytja sig enn
lengra í burtu frá markaði. Sama gerist ef markaðsverð einnar framleiðsluvöru hækkar
umfram aðrar. Þá skapast forsendur til að stunda þessa búgrein nær markaði en áður, en
framleiðsla á vöru sem ekki hefur hækkað jafnmikið verður þá að láta undan síga og
færast fjær.
Líkanið hefur þá annmarka að niðurstöður byggjast á því að allt land henti jafn vel til
ræktunar og að hið eina sem greini landsvæði að sé fjarlægð frá markaði. Enda þótt
raunveruleikinn sé flóknari og landkostir séu afar ólíkir eftir svæðum hefur líkanið þótt
henta ágætlega til að spá fyrir um hversu langt frá þéttbýli hver búgrein er stunduð. Í
seinni tíð hafa komið fram ný afbrigði af líkaninu sem taka tillit til fleiri þátta og hafa
þau verið notuð til að spá fyrir um hvað ráði staðarvali fyrirtækja í öðrum
atvinnugreinum.

2.5 Skala- og stærðarhagkvæmni
Stjórnendur fyrirtækja hafa alla jafna mikinn áhuga á að þekkja sambandið á milli
aðfanganotkunar og framleiðslu, og hvort þeir geti bætt stöðu sína með því annaðhvort
að auka eða minnka framleiðslumagnið. Þetta samband á milli aðfanganotkunar og
framleiðslu er kallað skalahagkvæmni og er greint á milli þriggja flokka.
x
x
x

Vaxandi skalahagkvæmni.
Föst skalahagkvæmni.
Minnkandi skalahagkvæmni.

Vaxandi skalahagkvæmni er til staðar ef hlutfallsleg aukning aðfanga leiðir til þess að
framleiðsla eykst hlutfallslega meira. Ef bóndinn eykur til dæmis notkun allra aðfanga
við mjólkurframleiðslu um 10% og framleiðslan vex um 12% er talað um vaxandi
skalahagkvæmni. Föst skalahagkvæmni er fyrir hendi ef hlutfallsleg
framleiðsluaukning er jöfn hlutfallslegri aukningu aðfanga. Hér myndi þá 10% aukning
aðfanga leiða til 10% aukningar í framleiðslu. Minnkandi skalahagkvæmni er aftur á
móti til staðar ef framleiðslan eykst hlutfallslega minna en nemur hlutfallslegri
aukningu aðfanga. Í þessu tilfelli myndi framleiðslan vaxa um minna en 10% þótt svo
aðfanganotkunin yrði aukin um 10%. Á mynd 2.4 a eru sýndir þrír framleiðsluferlar
sem samsvara vaxandi, fastri og minnkandi skalahagkvæmni.
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Vaxandi
Föst

Minnkandi

Framleitt magn

Framleitt magn

Mynd 2.4 Tengsl aðfanga og afurða með vaxandi, fastri og minnkandi
skalahagkvæmni.

Minnkandi
Föst

Vaxandi
Magn aðfanga
a) Þrenns konar skalahagkvæmni.

Magn aðfanga
b) Framleiðslufall fyrirtækis.

Yfirleitt er gert ráð fyrir því að framleiðslufall fyrirtækja hafi mismunandi
skalahagkvæmni eftir því við hvaða framleiðslustig er framleitt, svo sem sýnt er á
mynd 2.4 b. Hér er vaxandi skalahagkvæmni fyrir hendi í upphafi, þegar framleiðslan
er lítil, en síðan tekur við jöfn skalahagkvæmni og ef framleiðslan er aukin enn frekar
mun minnkandi skalahagkvæmni verða til staðar.
Annað hugtak nátengt skalahagkvæmni er stærðarhagkvæmni, en með því er átt við
hvernig kostnaður breytist þegar framleiðsla eykst. Sem fyrr er talað um vaxandi, jafna
og minnkandi stærðarhagkvæmni eftir því hvort kostnaður vex hlutfallslega minna,
jafnmikið eða meira en hlutfallsleg framleiðsla. Yfirleitt má gera ráð fyrir að
framleiðslukostnaður á einingu fari lækkandi fyrst í stað, nái síðan ákveðnu lágmarki
og fari loks vaxandi á ný.
Keppikefli fyrirtækja er að framleiða nákvæmlega það magn að skalahagkvæmni sé
jöfn, en sú staða svarar yfirleitt til lágmarksframleiðslukostnaðar á hverja einingu. Ef
fyrirtæki býr við vaxandi skalahagkvæmni er heppilegt fyrir það að auka
framleiðslumagn sitt, þar sem ábatinn af því er meiri en kostnaðurinn. Fyrirtæki sem
býr við minnkandi skalahagkvæmni ætti að sama skapi að draga úr framleiðslu sinni.
Langtímajafnvægi næst aftur á móti þar sem skalahagkvæmni er jöfn, en þá er hvorki
hvati til að auka eða minnka framleiðsluna.
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2.6 Íhlutun stjórnvalda á mörkuðum í landbúnaði
Landbúnaður var allt fram yfir aldamótin 1900 höfuðatvinnuvegur Íslands, en á síðustu
öld dró verulega úr mikilvægi greinarinnar. Þannig hefur verið áætlað að árið 1901 hafi
landbúnaður staðið á bak við ríflega 40% af landsframleiðslu en við aldarlok var þetta
hlutfall komið niður fyrir 2%. Sama þróun kemur einnig í ljós ef litið er til fjölda þeirra
sem fást við landbúnað. Fyrir einni öld má ætla að sex af hverjum tíu Íslendingum hafi
stundað landbúnað, en hundrað árum síðar fékkst einungis þrítugasti hver maður við
búskap.
Lengi vel var skortur á landbúnaðarvörum á Íslandi og í raun náði ekki innlend
framleiðsla að fullnægja eftirspurn fyrr en komið var fram undir 1960. Á næstu 20
árum fór síðan framleiðsla sívaxandi en tók síðan að dragast saman á ný og á síðustu
árum hefur verið reynt að laga framleitt magn enn frekar að neyslu á
innanlandsmarkaði. Í dag hafa stjórnvöld að mestu sleppt takinu á landbúnaði en koma
þó enn með beinum hætti að sauðfjárrækt, mjólkurframleiðslu og ylrækt.
Svo sem nefnt var hér að framan myndast jafnvægi á frjálsum markaði við það
framleiðslustig þar sem verð til framleiðenda er jafnt því verði sem neytendur eru
tilbúnir að greiða fyrir vöruna. Þetta á jafnt við um landbúnaðarmarkaði sem aðra
markaði ef þeir fá að starfa án utanaðkomandi afskipta. Stjórnvöld hafa þó oft gripið til
þess ráðs að handstýra landbúnaðarmörkuðum í því augnamiði að bæta kjör bænda til
samræmis við aðrar stéttir eða til að draga úr sveiflum. Hér á eftir er vikið að þeim
aðgerðum sem stjórnvöld – bæði hérlendis og annars staðar – hafa gripið til í þessu
skyni.
2.6.1

Verðstuðningur og framleiðslustýring

Ein leið sem gjarnan hefur verið farin, og er m.a. við lýði í íslenskri mjólkurframleiðslu
um þessar mundir, er að ákveða lágmarksverð á búvörum. Með þessu eru bændum í
raun tryggðar lágmarksgreiðslur sama hvert ástand markaðarins er hverju sinni. Ef
markaðsverð er hærra en lágmarksverð er markaðurinn látinn afskiptalaus. Ef
markaðsverð fer á hinn bóginn niður fyrir lágmarksverðið skuldbinda stjórnvöld sig til
að kaupa vörur til að halda verðinu uppi.
Af efri hluta myndar 2.5 má sjá að í eiginlegu jafnvægi væri framleitt magnið M og
verðið væri V ef markaðurinn væri frjáls. Ef lágmarksverð til bænda er sett VB skapast
hins vegar misræmi því við þetta verð vilja bændur framleiða magnið MB en neytendur
eru einungis tilbúnir að kaupa sem svarar magninu MN. Því verður offramleiðsla sem
nemur mismuninum á MB og MN og kostnað vegna þessa bera skattgreiðendur þar sem
stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að kaupa framleiðslumismuninn. Þessi kostnaður er
VB(MB–MN) en hann samsvarar samanlögðu flatarmáli svæðanna C, E, G, H og I á
myndinni.
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Þjóðhagslegur ábati er mælikvarði á samanlagðan ábata allra aðila í þjóðfélaginu það er
neytenda, framleiðenda (bændur) og stjórnvalda. Hver aðili um sig hefur ákveðið
hagræði eða ábata af því ástandi sem er við lýði. Þennan ábata má lesa út úr
fyrrgreindri mynd en samantekt um hann má finna í töflu 2.1. Án handstýringar yrði
ábati neytenda samsvarandi flatarmáli þríhyrningsins sem er samsettur af svæðunum A,
B og C. Á sama tíma yrði ábati bænda samsvarandi flatarmáli svæðanna F og G. Af
þessu kerfi myndu stjórnvöld hvorki bera kostnað né njóta ábata.
Tafla 2.1 Áhrif verðstuðnings.4
Ábati
Neytendur
Framleiðendur
Ríkissjóður
Samfélagið

Án verðstuðnings
A+B+C
F+G
A+B+C+F+G

Með verðstuðningi
A
B+C+E+F+G
-C-E-G-H-I
A+B+F-H-I

Hagnaður
-B-C
+B+C+E
-C-E-G-H-I
-C-G-H-I

Ákvörðun um lágmarksverð hefur í för með sér tilfærslu á fjármunum. Sú tilfærsla er
annars vegar kostuð af neytendum, sem nú verða að greiða hærra verð fyrir
framleiðsluna, auk þess að verða að sætta sig við að geta nú ekki keypt það magn sem
þeir hefðu áður kosið, og hins vegar af ríkinu, sem þarf að kaupa upp umframbirgðir
sem ekki seljast. Við þetta dregst ábati neytenda saman um svæðin B og C auk þess
sem ábati ríkissjóðs verður neikvæður sem nemur kostnaði við uppkaup og umsýslu
umframbirgða, þ.e. -C-E-G-H-I. Eins og sjá má í töflu 2.1 eykst ábati bænda hins vegar
einungis um B+C+E, en það er aðeins hluti af því sem búið er að kosta til. Útkoman
verður því sú að hluta tilfærslunnar er sóað þar sem hún skilar sér hvorki til bænda né
neytenda heldur ýrist upp í kostnað við förgun umframbirgðanna sem ómögulegt er að
selja á innanlandsmarkaði.

4

Taflan gildir einnig ef framleiðslustýringu er beitt með verðstuðningi en eins og síðar er lýst
minnkar vægi svæðanna E og I í því tilfelli.
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Mynd 2.5 Velferðaráhrif verðstuðnings með og án framleiðslustýringar
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Það eru einmitt umframbirgðirnar sem valda svo miklum kostnaði eins og hér hefur
verið greint frá og til að spyrna fótum við þessari óæskilegu hliðarverkun hafa
stjórnvöld gjarnan fylgt verðstuðningi eftir með framleiðslustýringu, þ.e. með því að
setja þak á hversu mikið má framleiða. Á neðri hluta myndar 2.5 er sýnt hver áhrif
verðstuðnings með framleiðslustýringu verða á þjóðhagslegan ábata. Þar má sjá að
þegar hámarksframleiðsla er sett M´B lækkar kostnaður stjórnvalda af aðgerðinni sem
nemur svæðunum J, K og L þar sem þau þurfa þá ekki lengur að kaupa upp eins mikið
magn af umframbirgðum.5 Þannig ná yfirvöld að draga úr eigin óvissu vegna
verðstuðningsins. Ábati bændanna er eftir sem áður talsvert meiri en þeir hefðu haft á
frjálsum markaði en aðeins lægri en ef þeir hefðu notið verðstuðningsins án
framleiðslustýringarinnar. Í töflu 2.1 eru í raun einnig dregin saman áhrif á
þjóðfélagslegan ábata ef tekið er tillit til framleiðslustýringarinnar, en ef efri hluti
myndar 2.5 er borinn saman við neðri hlutann má sjá að vægi svæðanna E og I verður
minna í þessu tilfelli. Sjá má að framleiðslustýringin hefur engin áhrif á ábata
neytendanna sem enn bera jafnmikinn kostnað af afskiptunum og áður en sóun
þjóðfélagsins dregst saman þar sem kostnaður ríkissjóðs er nú minni en áður.
2.6.2

Framleiðslustyrkir

Til er önnur leið sem gjarnan er farin til stuðnings bændum en hún er sú að stjórnvöld
greiði þeim með beinum hætti styrk á hverja framleiðslueiningu. Framleiðslukostnaður
bændanna er óbreyttur en nú niðurgreiða stjórnvöld hluta kostnaðarins með styrknum
og það skilar sér í lækkuðu verði til neytenda.6 Styrkurinn verður til þess að
framleiðendur fá hærra verð fyrir framleiðsluna en neytendur þurfa að greiða. Þetta er
dregið upp á mynd 2.6 en þar má sjá að verð til neytenda lækkar nú úr V í VN og í
kjölfarið auka þeir neyslu sína úr M í MS. Verðið til bænda hækkar úr V í VB vegna
magnaukningarinnar í eftirspurninni og þá er ljóst að kostnaður ríkisins af aðgerðinni
verður MS(VB –VN), sem er jafngilt flatarmálinu sem afmarkað er með rauðum ramma
á myndinni.
Þegar ábati einstakra aðila er skoðaður kemur í ljós að hagur neytenda og framleiðenda
vænkast en hins vegar minnkar þjóðfélagslegur ábati vegna inngripsins (sbr. töflu 2.2).
Ábati neytenda, sem fyrir hafði verið jafngildur summu svæðanna A og B, verður nú
A+B+D+E+F en ábati framleiðenda eykst úr D án styrks í B+C+D þegar styrkur er
veittur. Ríkisvaldið, sem hins vegar hefur skuldbundið sig til að greiða styrk á hverja
framleiðslueiningu, hefur af þessu neikvæðan ábata sem samsvarar svæðinu
B+C+D+E+F+G, en ljóst er að þar er meiru til kostað en skilar sér út í samfélagið.
Velferðartapið samsvarar bláskyggða svæðinu G en það er til komið vegna þess að
markaðurinn lagar sig að nýjum aðstæðum.
5

Gert er ráð fyrir að M < M´B < MB.
Ef styrkurinn bættist einungis ofan á þær tekjur sem bændur hefðu fyrir fengju þeir meira
greitt en samsvaraði kostnaði þeirra. Þetta yrði til þess að framleiðendum myndi fjölga þar til
umframrentunni yrði eytt.
6
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Tafla 2.2 Velferðaráhrif styrkveitingar sem tengd er framleiðslueiningu
Ábati
Neytendur
Framleiðendur
Ríkissjóður
Samfélagið

Án styrks
A+B
D
A+B+D

Með styrk
A+B+D+E+F
B+C+D
-B-C-D-E-F-G
A+B+D-G

Hagnaður
D+E+F
B+C
-B-C-D-E-F-G
-G

Mynd 2.6 Velferðaráhrif styrkveitingar sem tengd er framleiðslueiningu

Styrkur eins og þessi er í raun framleiðsluhvetjandi, en það er framleiðsluaukningin
sem veldur velferðartapinu. Hvert hið endanlega velferðartap verður nákvæmlega er
háð lögun og legu framboðs- og eftirspurnarferlanna svo og umfangi styrksins sem um
ræðir.
2.6.3

Óframleiðslutengdar beingreiðslur

Styrki eins og hér hafa verið ræddir má einnig veita án þess að til komi
framleiðslutenging. Þá myndi ríkisvald til að mynda ákvarða ákveðna upphæð sem
veita skyldi í styrk á hvern framleiðanda. Þessháttar aðgerð myndi skila minnstu
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framleiðendunum hlutfallslega mestum ábata en áhrifin eru háð því hvort
aðgangshindranir eru á markaði eða ekki.
Án aðgangshindrana yrðu áhrifin lík því sem lýst er á mynd 2.7. Á vinstri hluta
myndarinnar má sjá framleiðsluaðstæður hjá einstökum framleiðendum en á hægri
hluta hennar markaðinn í heild.
Mynd 2.7 Áhrif óframleiðslutengdra styrkja á hag einstakra bænda og á markaði ef
aðgangur er frjáls.

Styrkurinn myndi lækka fastan kostnað framleiðenda sem yrði til þess að
meðalkostnaðarferill þeirra hliðrast niður á við. Hjá framleiðanda sem áður framleiddi
við verð V1 myndast nú umframrenta sem jafngildir skyggða svæðinu á myndinni.
Þessi umframarður dregur til sín nýja framleiðendur og leiðir að lokum til aukins
framboðs á markaði sem svo verður til þess að verð hækkar. Þannig gengur þetta áfram
þar til allri umframrentunni er eytt. Lyktir málsins verða þær að verð til bænda hefur
lækkað úr V1 í V2 og bændum hefur fjölgað og tekjur hvers og eins eru orðnar rýrari en
var í upphafi. Velferðaráhrif þessarar aðgerðar má skoða á mynd 2.8.
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Mynd 2.8 Velferðaráhrif beingreiðslna með frjálsum markaðsaðgangi.

Af myndinni má sjá að beingreiðslur auka ábata neytenda, sem nú geta keypt meira
magn fyrir lægra verð, en ábati bænda breytist ekki. Tilkostnaður ríkisins, sem er
táknaður með rauðum ramma, er hins vegar meiri en sem nemur auknum ábata
neytenda. Sóunin sem af þessu hlýst er afleiðing af þeirri framleiðsluaukningu sem
rekja má til fjölgunar bænda. Í töflu 2.3 hafa þessi áhrif verið tekin saman.
Tafla 2.3 Velferðaráhrif beingreiðslna með frjálsum markaðsaðgangi
Ábati
Neytendur
Framleiðendur
Ríkissjóður
Samfélagið

Án beingreiðslu
A+B
D
A+B+D

Með beingreiðslu
A+B+D+E+F
H+I
-B-C-D-E-F-G
A+B+E

Hagnaður
D+E+F
-D+H+I
-B-C-D-E-F-G
-G *

* Eins og myndin er teiknuð eru svæðin B+C+D og H+I jafn stór.

Ef stjórnvöld myndu á hinn bóginn setja inn aðgangshindranir á framleiðendur yrðu
áhrifin á annan veg. Áhrifin á framleiðendur verða eins og áður þau að meðalkostnaður
lækkar — og þar með verð til neytenda — en þar sem aðgangur er nú hindraður verður
samdráttur í framleiðslu ekki veginn upp með fjölgun framleiðenda. Þetta ástand er
dregið upp á mynd 2.9. Þar má sjá að hvorki framboðs- né eftirspurnarferlar hliðrast í
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kjölfar verðlækkunarinnar. Neytendur vilja nú kaupa magnið MN á meðan
framleiðendur framleiða einungis magnið M2. Þetta veldur vöruskorti í greininni sem
nemur mismuninum MN-M2. Slíkt ástand er ekki í jafnvægi og felur í sér
þjóðfélagslega óhagkvæmni. Til lengri tíma er óhjákvæmilegt að vöruskorti sé mætt
með aukinni framleiðslu eða innflutningi ef ekki kemur til aðlögun eftirspurnar.
Mynd 2.9 Velferðaráhrif beingreiðslna þegar aðgangur að markaði er hindraður.

Verð
Eftirspurn

Framboð

V1
V2

M2

2.6.4

M1 MN

Magn

Kvótasetning

Af sjónarhóli yfirvalda hafa þær aðferðir sem hér hefur verið fjallað um þann ókost að
þær fela í sér útgjöld af hálfu ríkisins. Fram hjá þessu má komast með því að setja
kvóta á framleitt magn í greininni. Kvótinn verður til þess að verð til bænda hækkar. Á
mynd 2.10 eru áhrif kvótasetningar skýrð. Þar má sjá að verðhækkunin til bænda er að
fullu greidd af neytendum sem fórna ábata að jafngildi flatarmáls svæðanna B og C.
Ábati bændanna eykst hins vegar að jafngildi mismunarins B-F en hann er mun minni
en sá kostnaður sem neytendurnir bera. Ljóst er af myndinni að með þessari aðgerð
dregst þjóðfélagslegur ábati saman um C+F. Svæðið C tapast vegna þess að neytendur
þurfa nú að greiða hærra verð en áður og svæðið F tapast þar sem bændur fá ekki að
framleiða við hagkvæmasta framleiðslustig. Í töflu 2.4 er það dregið saman hver
velferðaráhrif verða vegna kvótasetningar.
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Mynd 2.10 Velferðaráhrif kvótasetningar.

Umframarður myndast í greininni vegna þess að neytendur greiða hærra verð, VK, en
framleiðendur myndu sætta sig við fyrir heildarframleiðsluna, MK. Vegna þessa
myndast efnahagslegur hvati til meiri framleiðslu en leyfileg er. Það er háð
fyrirkomulagi kvótasetningar hvernig umframarðinum er eytt, en ef kvótinn er
framseljanlegur, líkt og gerist hér á landi, myndast verð á framleiðsluleyfunum. Það
verður til þess að einungis þeir framleiðendur hagnast sem hljóta úthlutun þegar
kvótakerfi er komið á en þeir sem síðar kunna að hefja framleiðslu verða að kaupa
arðinn fullu verði. Tilfærsla kvóta milli framleiðenda getur hins vegar einnig haft áhrif
á heildararðsemi greinarinnar ef hún ýtir undir hagræði, þ.e. ef bændur með hærri
framleiðni kaupa kvóta af þeim sem hafa lægri framleiðni.
Tafla 2.4 Velferðaráhrif kvótasetningar.
Ábati
Neytendur
Framleiðendur
Ríkissjóður
Samfélagið

Án kvóta
A+B+C
E+F
A+B+C+E+F
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Með kvóta
A
B+E
A+B+E

Hagnaður
-B-C
B-F
-C-F

2.6.5

Innflutningshöft

Hingað til hafa stjórnvöld beint sjónum sínum með einkar markvissum hætti að
takmörkun framboðs. Beiting innflutningshafta hefur verið eitt veigamesta stjórntæki
þeirra í þeim tilgangi enda er innlend framleiðsla afar fenglítil í samanburði við
framleiðslu á heimsmarkaði. Takmörkun á innflutningi hófst mjög snemma á síðustu
öld og innflutningur á flestum landbúnaðarvörum var takmarkaður með þeim hætti að
hann lagðist nær af. Velferðaráhrif innflutningshafta eru dregin upp á mynd 2.11.
Mynd 2.11 Velferðaráhrif innflutningshafta.

Ef frelsi ríkir á markaðinum borgar sig fyrir innlenda framleiðendur að framleiða
magnið MBH en upp að því marki geta þeir framleitt við lægri kostnað en svarar
kostnaði af innkaupum og aðflutningi erlendrar framleiðslu. Neytendur vilja hins vegar
kaupa sem samsvarar magninu MNH. Mismuninum á því sem neytendur vilja kaupa og
innlendir framleiðendur geta boðið er mætt með innflutningi. Við þessar aðstæður er
ábati neytenda A+B+C en ábati framleiðenda einungis E. Af þessu fyrirkomulagi bera
stjórnvöld hvorki kostnað né njóta ábata.
Tilkoma innflutningshafta yrði á hinn bóginn til þess að auka ábata bænda nokkuð.
Hann yrði nú B+E en jafnhliða því að neytendur þyrftu að greiða hærra verð en áður
dregst ábati þeirra saman um B+C. Af fyrrgreindri mynd má sjá að einungis hluti þess
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kostnaðar skilar sér til framleiðenda. Þrátt fyrir að stjórnvöld þurfi ekki að greiða
kostnað af þessu er heildarniðurstaðan sú að innflutningshöft draga úr þjóðhagslegum
ábata sem samsvarar svæði C á myndinni. Þessi áhrif eru dregin saman í töflu 2.5.
Tafla 2.5 Velferðaráhrif framleiðslustýringar.
Ábati
Neytendur
Framleiðendur
Ríkissjóður
Samfélagið

Með innflutningi
A+B+C
E
A+B+C+E

Án innflutnings
A

B+E
A+B+E

Hagnaður
-B-C
+B
-C

Það fer auðvitað eftir endanlegri lögun framboðsferilsins og því hvar hann sker lóðrétta
ásinn hversu mikil framleiðsla er í landinu ef markaðurinn er frjáls. Ef
heimsmarkaðsverðið VH væri til dæmis lægra en kostnaðurinn við það að hefja
framleiðslu yrði ekkert framleitt innanlands. Á myndinni jafngildir það því að svæðið
E væri ekki til.
Þegar íslenskur landbúnaður er skoðaður í ljósi styrkjakerfisins og
samkeppnisaðstæðna kemur í ljós að almennt er samkeppni óhindruð í sölu á flestum
landbúnaðarafurðum, að mjólkurafurðum undanskildum. Þannig hafa viðskipti með
egg, kjúklinga, svínakjöt, nautakjöt, hrossakjöt og grænmeti verið svo til frjáls
undanfarin 5–10 ár, að undanskilinni innflutningsvernd og beinni tollvernd.
Verðlagning á sauðfjárafurðum er frjáls en íhlutun hins opinbera á þeim vettvangi
hefur mikil áhrif á viðskipti og verð afurðanna. Þar er um að ræða styrkveitingu á
einingu eins og áður hefur verið fjallað um. Í mjólkurframleiðslu ákvarðar
landbúnaðarráðherra heildargreiðslumark fyrir hvert verðlagsár að fengnum tillögum
frá framkvæmdanefnd búvörusamninga. Heildargreiðslumat í kindakjöti er ákvarðað út
frá tillögum frá markaðsráði kindakjöts. Greiðslumarkið er ákvarðað út frá neyslu og
þýðir í reynd að þeir sem hafa kvóta fá styrk á framleidda einingu. Síðar verður vikið
að kostnaði við þetta kerfi.

2.7 Aðgangur að fjármagni í landbúnaði
Íslenskur fjármagnsmarkaður var lengst af 20. öldinni afar vanþróaður. Lánsfjárskortur
var viðvarandi og því þótti rétt að ríkisvaldið gripi inn í og skammtaði fé úr hnefa til
einstakra aðila og atvinnugreina. Þannig byggðist upp ríkisrekið fjármálakerfi sem sjá
átti um að veita höfuðatvinnuvegum þjóðarinnar, landbúnaði og sjávarútvegi og í
minna mæli iðnaði, aðgang að lánum til fjárfestinga og rekstrar. Þessi skipan riðaði til
falls í þeim sviptingum sem áttu sér stað á fjármálamarkaði í lok aldarinnar með
stofnun Íslandsbanka – Fjárfestingabanka atvinnulífsins (FBA), breytingu
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Búnaðarbanka Íslands og Landsbanka Íslands í hlutafélög og síðar sölu sömu banka til
einkaaðila.
Við upphaf 21. aldar var landbúnaður eina atvinnugreinin þar sem til staðar var
lánasjóður í ríkiseigu. Nánar er vikið að þeim sjóði í 5. kafla hér á eftir.

2.8 Hagsmunagæsla
Þéttbýlismyndun á Íslandi var tiltölulega hæg og upp úr 1920 bjó enn um helmingur
þjóðarinnar í dreifbýli. Í lok 20. aldar bjuggu þar aftur á móti innan við 10%
þjóðarinnar. Enda þótt flestir Íslendingar búi nú í borg eða bæ eru þeir því í raun
nýkomnir á mölina. Tengslin við sveitina hafa allt fram á þennan dag verið sterk og
sjónarmið dreifbýlisins átt töluverðu fylgi að fagna meðal íbúa í þéttbýli. Þessa sér ekki
hvað síst stað í þeirri stefnu sem fylgt hefur verið í málefnum landbúnaðarins. Þar
hefur taumur bænda yfirleitt verið dreginn, en hagsmunum neytenda verið minni
gaumur gefinn.
Mynd 2.12 Vægi landbúnaðar í vergri landsframleiðslu frá 1901-2003.
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Heimild: Þjóðhagsstofnun: Sögulegt yfirlit hagtalna, tafla 1.7 og Hagstofa Íslands: Hlutur atvinnuvega í
landsframleiðslu.

Fólksflutningar úr sveit í bæ hafa leitt til þess að hlutfall kjósenda í hverju kjördæmi
hefur tekið umtalsverðum breytingum, svo sem sjá má í töflu 2.6. Þar er gengið út frá
þeirri kjördæmaskipan sem tekin var upp með breytingu á lögum um kosningar árið
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20007 og kannað hvernig hlutfall kjósenda í hverju kjördæmi breyttist í fernum
kosningum á tímabilinu 1880–2004. Úrslit í sérhverjum kosningum eru annars vegar
skoðuð út frá fjölda kjörinna þingmanna (Þ) og hins vegar út frá hlutfalli kjósenda (K).
Mismunur þessara tveggja talna (M) gefur til kynna hversu gott samræmi var í hvert
sinn á milli hlutfallslegs fjölda þingmanna og kjósenda. Ef vægi þingmanna í kjördæmi
er lægra en nemur vægi kjósenda á landsvísu verður þessi stærð neikvæð og öfugt.
Þannig sjáum við hvernig dreifing þingmanna á kjördæmi var nær alveg í samræmi við
íbúadreifinguna í kosningunum 1880. Eftir því sem líður á tímabilið fer frávikið
vaxandi, þ.e. fleiri atkvæði eru að baki hverjum þingmanni í þéttbýlinu á
höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. Sérstaklega er þessi ójöfnuður áberandi í
kosningunum 1979. Þessi ójöfnuður hefur nú verið lagaður að hluta til með nýrri
kjördæmaskipan en er þó enn til staðar.
Tafla 2.6 Dreifing kjósenda og vægi þingmanna í kjördæmum í fernum kosningum.8
Kosningar

September 1880
5. júlí 1942
Þ
K
M
Þ
K
M
Suðvesturkjördæmi
7%
8%
-1%
4%
7%
-3%
Reykjavík
3%
4%
0% 18% 34% -15%
Norðvesturkjördæmi
40% 42%
-2% 29% 24%
5%
Norðausturkjördæmi
27% 24%
3% 27% 23%
3%
Suðurkjördæmi
23% 23%
0% 22% 12% 11%
Þ: Hlutfall þingmanna, K: Hlutfall kjósenda, M: Mismunurinn á Þ og K.

2.–3. des. 1979
Þ
K
M
5% 10%
-5%
25% 40% -15%
30% 15% 15%
22% 16%
5%
18% 19%
0%

10. maí 2004
Þ
K
M
17% 23%
-6%
35% 40%
-6%
16% 10%
6%
16% 13%
3%
16% 13%
2%

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Hagstofu Íslands.

Misræmið á milli hlutfallslegum fjölda þingmanna og kjósenda sést enn betur á mynd
2.13. Glögglega kemur fram hve atkvæðavægi kjósenda í Reykjavík var lágt í
kosningunum 1942 og 1979 en vegna breytinga á kjördæmaskipan var búið að rétta
hlut Reykvíkinga nokkuð fyrir kosningarnar 2004.
Við upphaf 20. aldar bjuggu langflestir Íslendingar í sveit og landbúnaður var
mikilvægasta atvinnugreinin. Það var því ekki að undra að stjórnvöld hafi tekið mikið
mið af hagsmunum landbúnaðar þegar þau mótuðu stefnu sína. Og þessi áhersla á
hagsmuni landbúnaðarins hefur haldist þótt svo atvinnugreinin hafi minnkað að
mikilvægi og bændum fækkað. Enn þann dag í dag virðast sjónarmið framleiðenda
eiga mun greiðari leið inn á borð stjórnvalda en sjónarmið neytenda. Til að skýra þá
staðreynd er gagnlegt að grípa til þeirra kenninga sem settar hafa verið fram um
hagsmunagæslu einstakra hópa.

7

Samkvæmt þessari lagabreytingu var kjördæmum fækkað í sex: Suðvesturkjördæmi,
Reykjavíkurkjördæmi suður, Reykjavíkurkjördæmi norður, Norðvesturkjördæmi,
Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi. Í töflu xx eru Reykjavíkurkjördæmin sett saman í eitt.
Heimild: Vefur um alþingiskosningar árið 2003, www.kosning2003.is/web, 28. desember 2004.
8
Í einstaka tilfellum kemur fram skekkja í útreikningi á mismuni (M) á hlutfalli þingmanna og
hlutfalli kjósenda sem rekja má til námundunar stærða.
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Mynd 2.13 Frávik kjósendadreifingar og þingmannavægis, kjördæmaskipt, í fernum
kosningum.
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Reykjavík
Norðausturkjördæmi
Heimildir: Unnið upp úr gögnum frá Hagstofu Íslands. Mynd með kjördæmaskipan: Dóms- og
kirkjumálaráðuneytið (2003).

2.8.1

Kenningar um hagsmunahópa

Á undanförnum árum hafa hagfræðingar í síauknum mæli beint athygli sinni að
starfsemi hagsmunahópa sem berjast t.d. fyrir aukinni vernd atvinnugreina í formi tolla
og annarra ívilnana eða reyna að fá stjórnvöld til að setja reglur sem ívilna þeim á einn
eða annan hátt. Þá er rætt um að sækjast eftir tímabundinni rentu eða sókn í ágóða og
kemur það hagkerfinu til góða á þann veg að auðlindir færast í þá framleiðslu sem
gefur mest af sér. Þannig má líta á rentusókn sem tilraun af hálfu einstaklinga til að
auka sinn eigin auð á sama tíma og framlag þeirra til heildarauðs hagkerfisins er
neikvætt.9
Fyrirtæki eiga hægar um vik að sækja rentu en hagsmunahópar einstaklinga vegna þess
að þau eiga auðveldara með að samræma aðgerðir sínar. Sá sem fyrstur benti á
vandamál hagsmunahópa var Olson í bók sinni The Logic of Collective Action en í
henni heldur hann því fram að á þá starfsemi sem hagsmunahópar inna af hendi megi
líta sem framboð á því sem hann kallar heildargæði, en heildargæði líkjast samgæðum.
9

Tollison, 1982, bls. 144
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Þannig hagnast allir af þjónustu hagsmunahópsins án þess þó að vera í honum. Þetta er
kallað hið klassíska vandamál laumufarþegans.
Vandamálinu má lýsa með fyrirtæki sem er að reyna að fá í gegn innflutningsbann frá
stjórnvöldum á einhverja ákveðna vörutegund, en það skaðar augljóslega hagsmuni
neytenda. Samkvæmt hefðbundnum kenningum um viðbrögð neytenda ættu þeir að
taka sig saman og mynda hagsmunahóp og berjast gegn innflutningsbanninu. En hvaða
valkostum stendur neytandinn frammi fyrir? Ef hann leggur fram nokkurra daga starf
og fjármagn til að skipuleggja aðgerðir þá leiðir það til þess að hann fórnar tíma og
fjármagni í þágu málstaðarins — en ávinningur hans er ótryggur. Á meðan málum er
þann veg háttað er lítill hvati fyrir þennan ákveðna einstakling að taka þátt í aðgerðum
og hagsmunahópar sem samanstanda af skynsömum einstaklingum verða óstarfhæfir.
Þetta er vandamálið við stofnun stórra hagsmunahópa og er samsvarandi vandamáli
ríkisvaldsins því þrátt fyrir að flestir séu sáttir við starfsemi þess þá er ekki nokkur
möguleiki að það geti fjármagnað starfsemi sína án skatta og annarra lögbundinna
greiðslna; frjáls framlög gætu aldrei fjármagnað starfsemi ríkisvaldsins.
Laumufarþegavandamálið er ekki eins ráðandi þáttur í minni hópum þar sem kostnaður
vegna samhæfingar er lægri og líklegra að það borgi sig fyrir hópinn að leggja út í
kostnað og leita upplýsinga í því augnamiði að koma hagsmunum sínum á framfæri við
stjórnvöld. Í þessu samhengi benda Connolly og Munro (1999) á nokkra þætti sem eru
líklegir til að tryggja farsæld hagsmunahópa:
x
x
x
x
x

Meðlimir eru fáir.
Hópurinn lætur í té einkagæði til meðlima (dregur úr laumufarþegavanda).
Hópurinn er einsleitur svo að hagsmunaárekstrar haldast í lágmarki.
Skipulagskostnaður er lágur.
Arðgjöf hagsmunagæslunnar er há á hvern meðlim og ekki bundin óvissu.

Hagsmunagæsla í landbúnaði fellur tiltölulega vel að þeim kenningum sem hér hafa
verið skýrðar og hvílir á breiðum grunni sem mótaðist þegar stór hópur kjósenda
tilheyrði hópi bænda. Hópurinn er einsleitur og ávinningurinn af hagsmunagæslunni er
mikill. Þessi atriði gera það að verkum að sjónarmið framleiðenda fremur en neytenda
hafa hingað til vegið þyngra þegar íhlutun stjórnvalda á mörkuðum í landbúnaði er
skoðuð.
Valröðun kjósenda í þéttbýli er önnur og ætti að vega þyngra.
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Mynd 2.14 Uppbygging hagsmunagæslu í landbúnaði.

Bændur

Hreppabúnaðarfélög

Búgreinafélög í héruðum

13 búnaðarsambönd

12 búgreinasambönd

29 fulltrúar

20 fulltrúar

Bændasamtök Íslands
49 kjörnir fulltrúar á Búnaðarþingi

7 stjórnarmenn

Heimild: Hagtölur landbúnaðarins 2004.

Bændasamtökin eru heildarsamtök bænda. Helstu verkefni þeirra eru:
x
Hagsmunagæsla fyrir bændur og landbúnaðinn.
x
Leiðbeiningarþjónusta í landbúnaði, svo sem í jarðrækt, búfjárrækt, kynbótum
og meðferð búfjár, bútækni, hagfræði, nýtingu lands og hlunninda o.fl.
x
Skýrsluhald um bústofn og kynbætur, afurðir og uppskeru.
x
Útgáfa Bændablaðsins, Freys, Handbókar bænda, Hagtalna landbúnaðarins,
Búnaðarrits og annars kynningarefnis.
x
Rekstur nautastöðvar.
x
Umsjón með beingreiðslum í landbúnaði og viðskiptum með greiðslumark.
x
Framkvæmd ýmissa laga fyrir ríkið og fleiri verkefni.
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Meginmarkmið landbúnaðarráðuneytisins eru sprottin af sama meiði og miða þau
öðrum þræði að því að tryggja aðstöðu og afkomu bændastéttarinnar. Markmið
ráðuneytisins eru því hneigð að hagsmunum framleiðenda og hagsmunir neytenda eru
látnir sitja á hakanum þótt hagsmunir hópanna fari saman í einstaka málaflokkum, svo
sem landvernd og gæðamálum.
Stofnanir landbúnaðarráðuneytisins
Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands
Skógrækt ríkisins
Landgræðsla ríkisins
Héraðsskógar
Aðfangaeftirlitið

Veiðimálastofnun
Veiðimálastjóri
Hagþjónusta landbúnaðarins
Embætti yfirdýralæknis
Framleiðnisjóður landbúnaðarins
Yfirkjötmat ríkisins

Markmið núgildandi laga nr. 88/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum
er eftirfarandi:
a)
Að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu og vinnslu
og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur.
b)
Að framleiðsla búvara til neyslu og iðnaðar verði í sem nánustu samræmi við
þarfir þjóðarinnar og tryggi ávallt nægjanlegt vöruframboð við breytilegar
aðstæður í landinu.
c)
Að nýttir verði sölumöguleikar fyrir búvörur erlendis eftir því sem hagkvæmt
er talið.
d)
Að kjör þeirra sem stunda landbúnað verði í sem nánustu samræmi við kjör
annarra stétta.
e)
Að innlend aðföng nýtist sem mest við framleiðslu búvara, bæði með hliðsjón
af framleiðsluöryggi og atvinnu.
f)
Að stuðla að jöfnuði á milli framleiðenda í hverri búgrein hvað varðar
afurðaverð og markað.
Í markmiðum laganna togast á hagsmunir neytenda og framleiðenda. Lægra vöruverð
kemur neytendum til góða, en getur að sama skapi rýrt tekjur bænda. Aukin
hagkvæmni í búvöruframleiðslu getur leitt til þess að búum fækki en að þau verði
stærri. Stærri búin myndu þá væntanlega skila hærri tekjum til framleiðenda. Til að
hagur bænda á stórbúum yrði betri en á smábýlum þyrfti stærðarhagkvæmni að vera til
staðar, og hún yrði að vera það mikil að búreksturinn skilaði meiri hagnaði þótt svo
vöruverð lækkaði með aukinni framleiðslu. Ef sú væri raunin gætu tilraunir stjórnvalda
og annarra hagsmunaðila til að sporna gegn fækkun bænda gengið þvert gegn
hagsmunum bændastéttarinnar, þar eð þá yrði komið í veg fyrir að bættan hag þeirra
bænda sem áfram myndu halda búskap. Það er hins vegar athyglisvert að í markmiðum
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laganna er ekkert kveðið á um að koma eigi í veg fyrir fækkun bænda eða
byggðaröskun. Þeir sem slíku halda á lofti eru því ekki að vinna í anda markmiða
gildandi laga.
Þegar stuðlað er að jöfnuði milli framleiðenda í ólíkum búgreinum er samkeppnisstaða
þeirra bjöguð á kostnað þeirra sem skila meiri arðsemi í rekstri og á sama tíma hyglar
kerfið þeim sem hafa minni framleiðni. Kostir slíkra jöfnunaraðgerða eru að sjálfsögðu
þeir að fjölbreytni er styrkt í sessi í innlendri framleiðslu en sambærilegri fjölbreytni
mætti ná eftir öðrum leiðum, t.a.m. með frjálsari innflutningi á landbúnaðarvörum.

Rammi 3 Stefna stjórnmálaflokka í landbúnaði
Bændasamtökin eru öflugur þrýstihópur og þrátt fyrir smæð greinarinnar eru
landbúnaði gerð ítarleg skil í stefnuskrám allra flokka. Grunnstef þeirra er að tryggja
beri traust neytenda til innlendrar framleiðslu og leita eigi allra ráða til að tryggja gæði
hennar og efla varnir gegn búfjársjúkdómum. Að sama skapi telja flokkarnir menntun
og framfarir hornstein að bættri afkomu í greininni og að hlutverk ríkisvaldsins sé að
styðja bændur með ráðum og dáð með því að efla menntun og rannsóknir innan
greinarinnar.
Byggðasjónarmið eru ráðandi í íslenskum stjórnmálum og drepa flokkarnir í
mismiklum mæli á þann málaflokk í stefnuskrám sínum. Framsóknarflokkurinn gengur
fram fyrir skjöldu og vill að blómleg byggð sé tryggð um land allt með stuðningi
ríkisvaldsins og að frumkvæði heimamanna verði stóraukið og svipaðan þráð má finna
í stefnuskrá vinstri grænna.
Samfylkingin telur mikilvægt að hafin verði skipulögð vinna við það að endurskoða
landbúnaðarstefnuna í heild í nánu samstarfi við bændur og aðila vinnumarkaðarins.
Sjálfstæðisflokkurinn telur að endurskoða beri gildandi sauðfjársamning auk þess sem
talið er mikilvægt að auka hagræðingu enn frekar vegna fyrirsjáanlegrar samkeppni í
náinni framtíð. Flokkurinn vill að auki treysta sem best stöðugleika í rekstrarumhverfi
stéttarinnar. Framsóknarflokkurinn áréttar hins vegar að búfjársamningar verði
endurnýjaðir þannig að þeir tryggi stöðu innlendrar búvöruframleiðslu og skjóti þannig
styrkum stoðum undir afkomu bænda og búsetu í sveitum landsins.
Að mati Samfylkingarinnar bendir flest til þess að á endanum muni aukinn
innflutningur á landbúnaðarafurðum verða heimilaður vegna alþjóðlegra samninga og
vill því sjá landbúnaðinn búinn undir aukna samkeppni. Í þessu samhengi telur hún
nauðsynlegt að afnema opinbera verðlagningu á mjólkurvörum en samt sem áður gefa
greininni nauðsynlegan aðlögunartíma til að hagræða. Samfylkingin telur núverandi
aðstæður ekki til þess fallnar að ná þeim markmiðum fram.
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Frjálslyndi flokkurinn telur að tilraunir stjórnvalda til að aðstoða bændur við
framleiðslu sína og við að stöðva fólksflótta úr sveitum, með því að gefa bændum
framleiðslurétt og síðar framseljanlegan rétt, hafi misheppnast. Tillögur flokksins
hverfast þess í stað um búsetustyrki og takmarkaða framleiðslustyrki. Vinstrihreyfingin
vill taka fyrirkomulag núverandi framleiðslustýringar og stuðnings við hefðbundna
búvöruframleiðslu til gagngerrar endurskoðunar með það að leiðarljósi meðal annars
að fyrirkomulag framleiðslustjórnunar hindri ekki nýliðun eða kynslóðaskipti í
stéttinni.
Vinstrihreyfingin telur mikilvægt að opinberir aðilar styðji við sóknarfæri í
markaðssetningu og útflutningi á lífrænum landbúnaðarafurðum sem og að
innflutningur á niðurgreiddum landbúnaðarvörum verði ekki ótakmarkaður því slíkt
gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir innlendan landbúnað. Svipaðar hugmyndir eiga
upp á pallborðið hjá Sjálfstæðisflokki en landsfundur flokksins áréttaði að þeim
markmiðum væri best náð með aukinni nýsköpun og bættri menntun innan
bændastéttarinnar.
Heimildir um stefnumál stjórnmálaflokkanna eru í meginatriðum sóttar á vefsíður
þeirra. Stefna Samfylkingarinnar er fengin úr þingskjali 1799 og viðtali við Lúðvík
Bergvinsson alþingismann.

2.9 Niðurstöður
Ýmsar hagrænar ástæður valda því að markaður fyrir landbúnaðarvörur sker sig
nokkuð frá markaði fyrir aðrar vörur. Kaup á matvöru ganga alla jafna fyrir öðrum
útgjöldum, en eftirspurn eftir landbúnaðarafurðum er yfirleitt tiltölulega ónæm fyrir
verðbreytingum. Hins vegar vega kaup á matvöru mishátt í útgjöldum fólks eftir því
hversu háar tekjur það hefur. Lágtekjufólk eyðir þannig að jafnaði hærra hlutfalli af
tekjum sínum í matvöru en þeir sem hærri hafa laun. Framleiðsla í landbúnaði er einnig
háð töluverðri óvissu. Framleiðsluferlar geta verið tiltölulega langir og því getur liðið
góður tími frá því ákvörðun um framleiðslumagn er tekin þar til afurðir eru seldar á
markaði. Á þeim tíma geta forsendur framleiðslunnar gjörbreyst, m.a. vegna breytinga
á veðurfari og sjúkdóma.
Þessi hagræna sérstaða landbúnaðarins, sem og sú staðreynd að framleiðslugeta
greinarinnar er verulega umfram neyslu, hefur leitt til þess að stjórnvöld hafa talið rétt
að grípa inn í markaðinn og hafa áhrif á magn og verð. Önnur sjónarmið, svo sem
hræðsla við að matvælaframleiðsla leggist af og ótti við að byggðir fari í eyði, hafa
einnig stundum ráðið ferð.
Afskipti stjórnvalda af landbúnaðarmálum geta tekið á sig ýmsar myndir. Þar má nefna
lágmarksverð á búvöru, framleiðslutakmarkanir, framleiðslustyrki, óframleiðslutengda
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styrki, kvótasetningu og innflutningshöft. Allar eiga þessar aðgerðir það sammerkt að
þær minnka ábata samfélagsins frá því sem verið hefði ef markaðurinn hefði verið
látinn afskiptalaus. Allar fela þær jafnframt í sér tilfærslur á milli bænda, neytenda og
ríkisvalds. Áhrifin hverju sinni ráðast hins vegar af ríkjandi aðstæðum á markaði og því
er erfitt að fullyrða hver þessara aðferða minnkar ábata samfélagsins mest.
Við upphaf 21. aldar er óhindruð samkeppni við lýði innanlands í öllum greinum
íslensks landbúnaðar nema mjólkurframleiðslu, sauðfjárrækt og ylrækt.
Framleiðslustyrkir eru greiddir til kúabænda, en sauðfjárbændur og garðyrkjubændur fá
beingreiðslur frá ríkinu. Að auki nýtur landbúnaður innflutningsverndar sem er
mismikil eftir greinum.
Fyrir einni öld bjuggu langflestir Íslendingar í sveit og landbúnaður var mikilvægasta
atvinnugreinin. Eðlilegt má því telja að stjórnvöld hafi mótað stefnu sínu í ýmsum
málum með hagsmuni dreifbýlisins í huga. Þessi áhersla á hagsmuni landbúnaðarins
hefur haldist þótt svo atvinnugreinin hafi minnkað að mikilvægi og bændum fækkað.
Enn þann dag í dag virðast sjónarmið framleiðenda eiga mun greiðari leið inn á borð
stjórnvalda en sjónarmið neytenda.
Í markmiðum núgildandi laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum togast
á hagsmunir neytenda og framleiðenda. Óskir neytenda um lægra vöruverð getur reynst
erfitt að samræma kröfum um að kjör bænda séu sambærileg við kjör annarra stétta.
Eðli málsins samkvæmt hljóta verðlækkanir á afurðum að lækka tekjur bænda og þann
tekjumissi eru þeir vitaskuld eingöngu tilbúnir að taka á sig ef þeir geta lækkað kostnað
við framleiðsluna enn meira þannig að hagnaður þeirra rýrni ekki og afkoma versni. Til
þess að svo megi verða kann að þurfa að auka stórbúskap sem aftur myndi hafa í för
með sér fækkun bænda. Smábýlastefna getur hins vegar gengið gegn hagsmunum
bænda, ef hún kemur í veg fyrir þá stækkun búa og fækkun bænda sem nauðsynleg er
til að afkoma þeirra bænda er eftir standa verði viðunandi.
Þegar stuðlað er að jöfnuði milli framleiðenda í ólíkum búgreinum er samkeppnisstaða
þeirra bjöguð á kostnað þeirra sem skila meiri arðsemi í rekstri og á sama tíma hyglar
kerfið þeim sem hafa minni framleiðni. Kostir slíkra jöfnunaraðgerða eru að sjálfsögðu
þeir að fjölbreytni er styrkt í sessi í innlendri framleiðslu en sambærilegri fjölbreytni
mætti ná eftir öðrum leiðum, t.a.m. með frjálsari innflutningi á landbúnaðarvörum.
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3. Mjólkurframleiðsla
3.1 Inngangur
Í þessum kafla er fjallað um stöðu mjólkurframleiðslu við upphaf nýrrar aldar. Rætt er
um fjölda og stærð búa, framleiðslu og neyslu og afkomu bænda og skuldasöfnun.
Fjallað er um stýringu í mjólkurframleiðslu og áhrif mjólkursamninga á framleiðslu og
fjölda bænda, og tilflutning á mjólkurkvótum á milli héraða. Þá er vikið að
tækniframförum í greininni og fjallað um athuganir sem gerðar hafa verið á
skalahagkvæmni í mjólkurframleiðslu á Íslandi og fleiri löndum. Greint er frá
verðþróun, bæði í heildsölu og smásölu, og þeim breytingum sem orðið hafa á fjölda
afurðastöðva undanfarin ár.

3.2 Framleiðsla
Nautgriparækt er langstærsta grein íslensks landbúnaðar. Árið 2002 var heildarvelta
hennar 9,2 milljarðar kr. eða 44% af heildarverðmætasköpun í landbúnaði samkvæmt
gjaldstofni búnaðargjalds, þ.e. á verðlagi til bænda. Sauðfjárrækt velti þá 4,3
milljörðum kr. og var næststærsta greinin.
Mynd 3.1 Hlutdeild einstakra búgreina í heildarverðmætasköpun í landbúnaði10 árið
2002 samkvæmt gjaldstofni búnaðargjalds.
Loðdýraafurðir
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Garðyrkja
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Heimild: Unnið upp úr gögnum frá ríkisskattsstjóra.
10

Fiskeldi og hlunnindi (að æðardúni undanskildum) bera ekki búnaðargjald en falla undir
landbúnað. Ef tekið er tillit til þess yrði hlutur nautgriparæktar örlítið minni.
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Á undanförnum áratug hefur kúabændum í landinu fækkað verulega. Þeir voru um
1560 árið 1990, en árið 2003 lögðu nálega 900 bændur inn mjólk hjá afurðastöðvum
landsins. Fækkunin nemur 43% og hefur átt sér stað í tiltölulega jöfnum skrefum, líkt
og fram kemur á mynd 3.2. Þó var þróunin örust á milli áranna 1999 og 2000 er
kúabændum fækkaði um nálega 7,5%.
Þessi þróun hefur þó ekki leitt til samdráttar í mjólkurframleiðslu, þar sem meðalbúið
hefur stækkað og nyt kúa jafnframt batnað. Árið 1991 lagði meðalbúið inn til
afurðastöðvar um 70 þús. lítra, en árið 2003 hafði innlagt magn mjólkur aukist í
rúmlega 121 þús. lítra að meðaltali11. Aukningin nemur um 74%. Óverulegar
breytingar urðu á framleiðslumagni meðalframleiðanda framan af tíunda áratuginum,
en á síðari hluta hans tók meðalframleiðslan góðan kipp upp á við. Þannig jókst
meðalinnlegg framleiðenda um 12% á árunum 1991–1996, en aukningin á tímabilinu
1996–2003 nam 54%.
Mynd 3.2 Fjöld innleggjanda til afurðastöðva og meðalinnlegg 1990–2003 í lítrum.
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Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði.

Stórbúum hefur fjölgað mjög síðustu ár en smáum búum fækkað, líkt og skýrt kemur
fram á mynd 3.3. Árið 1992 voru 84% mjólkurbúa landsins með minna en 100 þús.
lítra ársframleiðslu og nam samanlagt hlutfall þeirra af heildarframleiðslu ársins
tæplega 70%. Árið 2003 framleiddu 44% búanna minna en 100 þús. lítra og samanlagt
framleiðslumagn þeirra var ríflega fimmtungur af framleiðslu ársins. Stórbú, sem
framleiddu meira en 125 þús. lítra á ári, voru 6% af heildarfjölda búa árið 1992, en
11

Hér er gert ráð fyrir að fjöldi innleggjenda sé jafn fjölda búa. Í rauninni er hins vegar eitthvað
um það að fleiri en einn aðili á búi sé skráður fyrir greiðslumarki og þar með sem innleggjandi.
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þetta hlutfall hafði vaxið í 43% árið 2003. Hlutfall þessara búa af heildarframleiðslu óx
á sama tíma úr 14% í 64%. Þessi þróun á sér margar orsakir, en breytt tækni og tilkoma
framseljanlegs greiðslumarks hafa skipt þar mestu máli. Nánar er vikið að þessum
tveimur þáttum hér á eftir.
Mynd 3.3 Stærðardreifing kúabúa 1992–2003.
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Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Bændasamtökum Íslands.

Aukin framleiðsla á hverju búi á sér tvær skýringar. Annars vegar hefur gripum fjölgað
og hins vegar hefur nyt aukist. Árið 1990 voru að meðaltali 21 kýr á hverju búi, en
þeim fjölgaði um þriðjung á næstu árum og árið 2003 voru að meðaltali 28 kýr í hverri
hjörð. Meðalnyt kúa jókst úr ríflega 4.000 lítrum árið 1990 í rúmlega 4.900 lítra 2003.
Aukningin nemur 22,5%. Auk þeirra tveggja þátta sem þegar hafa verið nefndir,
bættrar tækni og framseljanlegs greiðslumarks, er ótvírætt að bættur aðbúnaður kúa,
betri hey, markvissari fóðurgjöf og aukin menntun bænda hefur skilað sér í hærri
meðalnytjum og aukinni framleiðslu.
Þetta er svipuð þróun og orðið hefur í löndum Evrópusambandsins á undanförnum
árum. Á milli áranna 1984 og 1997 fækkaði mjólkurkúm í löndunum 12 sem voru í
ESB árið 1984 um 26%, en fjöldi kúa í hverri hjörð jókst að jafnaði um 76% auk þess
sem meðalnytin jókst.
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3.3 Neysla mjólkurvara
Breytingar á neyslu, og sér í lagi aukin neysla á ýmiss konar skyndibitamat, hafa gert
mjólkuriðnaðinum erfitt fyrir. Áður fyrr stóð valið nær eingöngu á milli mjólkur, vatns
eða sýru, en á seinni hluta 20. aldar héldu gosdrykkir fyrir alvöru innreið sína á
drykkjarvörumarkaðinn og ýmsir aðrir drykkir hafa síðan aukið á þá samkeppni á
síðustu árum. Mjólkurframleiðendur hafa mætt þessari samkeppni á tvennan hátt; með
auglýsingum og vöruþróun og nýsköpun sem leitt hefur til þess að framleiðsla á
mjólkurvörum er nú mun fjölbreyttari en áður.
Staða innlendra mjólkurvara er þrátt fyrir breytt neyslumynstur allsterk. Vægi
mjólkurvara, annarra en smjörs, í heildarneyslu á mat- og drykkjavörum er um 17% og
heildarneysla á mann — mæld í mjólkurprótínum — hefur farið vaxandi12. Sala á
mann óx um 9,8% á árunum 1992–2003 miðað við prótíngrunn, en minnkaði um 2,3%
miðað við fitugrunn. Mjólkurvörur hafa því haldið markaðshlutdeild sinni vel þrátt
fyrir aukna samkeppni við önnur matvæli.
Tafla 3.1 Sala umreiknuð í lítra af mjólk miðað við fitu og prótín 1992–2003.
Milljónir lítra.
Hrámjólk
Sala m.v. fitu [ltr]
Sala m.v. prótín [ltr]

1992
99,1
97,8

1995
99,7
110,6

1998
99,7
103,0

2000
98,0
106,0

2003
96,8
107,4

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði.

Enda þótt eftirspurn eftir mjólkurvörum hafi í heildina haldist allstöðug hafa nokkrar
breytingar orðið á neyslu einstakra mjólkurvara. Þannig hefur dregið úr sölu á mjólk og
viðbiti en á móti hefur neysla á osti og skyri aukist jöfnum skrefum. Að nokkru leyti
má rekja þessa þróun til aukinnar áherslu á magrari neysluvörur á kostnað hinna feitari.

12

Hagstofa Íslands. Miðað er við grunn neysluvöruverðsvísitölunnar í mars 2004. Viðbit er ekki
meðtalið.
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Tafla 3.2 Sala mjólkurafurða á mann 1992–2003. Lítrar og kg.
Vörutegund
Mjólk [ltr]
Rjómi [ltr]
Jógúrt [ltr]
Skyr [kg]
Aðrar ferskvörur [ltr]
Viðbit [kg]
Ostur [kg]
Duft [kg]

1992
187,8
7,3
9,8
5,2
1,6
6,3
11,7
1,8

1995
173,2
7,3
9,7
4,9
1,3
6,2
13,3
2,1

1998
163,3
7,1
11,4
4,9
1,5
5,7
14,0
2,3

2000
154,4
7,3
10,9
6,7
1,5
5,4
14,7
2,2

2003
146,9
7,5
12,2
8,9
1,4
5,0
15,0
2,2

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði.

Framleiðsla á mjólkurvörum miðast eingöngu við það sem þarf til að fullnægja neyslu
innanlands, en vörur eru ekki framleiddar sérstaklega til útflutnings. Svo sem nefnt var
hér að framan neyta Íslendingar nú minna af feitari mjólkurafurðum en áður, en það
sem ekki selst af mjólkurfitu er flutt út sem smjör eða mjólkurduft. Útflutningsbætur
voru lagðar niður árið 1992 og ræðst það verð sem fæst fyrir útflutninginn því
eingöngu af aðstæðum á erlendum mörkuðum. Verðið sem fæst fyrir vöruna er fremur
lágt og nægir ekki fyrir framleiðslukostnaði. Útflutningur síðustu ára hefur verið
óverulegur hluti af heildarframleiðslunni.
Tafla 3.3 Útflutningur mjólkurvara 1992–2003. Tonn.
Vörutegund
Ferskvörur
Viðbit
Ostar
Duft

1992
0
4
497
150

1995
0
89
0
0

1998
20
15
0
0

2000
14
236
0
106

2003
3
658
0
125

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði.

Með landbúnaðarsamningi WTO, sem kom til framkvæmda á árunum 1995–2001, urðu
miklar breytingar á aðgengi erlendra landbúnaðarvara að íslenskum markaði.
Innflutningur á landbúnaðarvörum er nú heimill en þó verður að greiða af þeim þann
toll sem tilgreindur er í tollalögum. Enn er þó bannað að flytja inn til landsins hráar
sláturafurðir, ógerilsneydda mjólk og hrá egg til varnar því að dýrasjúkdómar berist til
landsins. Markaðsaðgangur annarra landbúnaðafurða ræðst af tvenns konar
innflutningskvótum. Annars vegar er þar um að ræða svokallaða ríkjandi
markaðsaðgangskvóta sem heimila innflutning á sama magni af vörum og á
viðmiðunarárum samningsins – tímabilinu 1986–1988 – og á sömu kjörum og þá giltu.
Í þennan flokk falla þær landbúnaðarafurðir sem fluttar hafa verið inn til landsins í
verulegu magni. Hins vegar er um að ræða lágmarksaðgangskvóta fyrir vörur sem
annað hvort höfðu ekki verið fluttar inn áður eða í óverulegu magni. Þessir tollkvótar
voru fyrst í stað (árið 1995) 3% af innanlandsneyslu viðmiðunaráranna en hækkuðu
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upp í 5% árið 200013. Lítið hefur hingað til verið flutt inn af erlendum mjólkurvörum,
en þó hefur innflutningur aukist nokkuð undanfarin ár, einkum á osti og jógúrti.
Tafla 3.4 Innflutningur mjólkurvara 1992–2003. Tonn.
Vörutegund
Ferskvörur
Viðbit
Ostar
Duft

1992
0
0
0
0

1995
10
0
42
0

1998
27
1
94
0

2000
394
0
162
0

2003
85
1
146
0

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði.

3.4 Afkoma
Hagþjónusta landbúnaðarins hefur frá árinu 1991 safnað margvíslegum upplýsingum
um landbúnað, m.a. um afkomu og skuldsetningu, og þar kemur fram að afkoma í
mjólkurframleiðslu hefur haldist nokkuð svipuð undanfarinn áratug. Hagnaður fyrir
laun eigenda var að meðaltali um 2,1 milljón kr. árið 1992, en fór lækkandi á næstu
árum og féll í 1,6 milljónir kr. árið 1997. Þá tók hagur mjólkurbænda aftur að batna að
jafnaði og árið 1999 var hagnaður þeirra um 2,3 milljónir kr. að meðaltali. Síðustu árin
hefur hann aftur dregist saman og var tæpar 1,9 milljónir kr. árið 2003. Til
samanburðar má nefna að árið 2003 voru meðalatvinnutekjur einstaklinga ríflega 2,6
milljónir kr. Meðalhagnaður kúabænda fyrir laun eigenda var því heldur lægri en
meðaltekjur landsmanna, en hafa ber í huga að vinna á meðalkúabúi árið 2003 var
meiri en svarar til eins ársverks. Tekjur kúabænda hafa því samkvæmt þessu að jafnaði
verið mun lakari en annarra starfsstétta. Hér ber þó að slá tvo varnagla. Hinn fyrri er sá
að þessi reikningsskil miðast við gildandi skattareglur og endurspegla því ekki
raunverulegar inn- og útgreiðslur. Hinn síðari er sá að ómögulegt má telja að ætla sér
að skilja fyllilega rekstur bús frá neyslu heimilis. Af þessum tvennum orsökum er
trúlegt að afkoma bænda sé mun betri en búreikningar Hagþjónustunnar gefa til kynna.

13

Stöðumat og stefnumótun í mjólkurframleiðslu (2004).
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Tafla 3.5 Afkoma kúabænda 1992 – 2003. Hagnaður fyrir laun eigenda á verðlagi
ársins 2003 eftir bústærð. Þúsund kr.

Meðaltal

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2.112
1.986
1.818
1.814
1.785
1.645
2.200
2.316
2.201
2.129
2.023
1.881

<600
ærgildi
1.709
1.741
1.533
1.517
1.596
1.316
2.040
1.811
2.003
1.539
1.356
1.811

601-700
ærgildi
2.387
2.272
1.946
1.823
1.943
1.914
2.226
2.383
2.415
2.276
1.643
3.483

701-800
ærgildi
2.882
2.456
2.416
2.490
1.753
2.143
2.862
2.952
2.397
2.099
2.475
1.813

801-900
ærgildi
3.235
2.830
2.385
2.778
2.360
1.838
3.551
2.949
2.175
1.912
3.099
1.942

> 900
ærgildi
4.431
2.941
3.556
3.369
2.888
2.461
1.752
2.758
2.161
2.735
1.630
1.413

Heimild: Hagþjónusta landbúnaðarins. Búreikningaskýrslur kúabúa 1992-2003.

Afkoma kúabænda er nokkuð misjöfn eftir bústærð. Árið 2003 reyndist hún best hjá
búum með 1300–1600 ærgildi og búum með 600–700 ærgildi, en hagnaður þeirra fyrir
laun eigenda var 3,5–3,8 milljónir kr. Á stærri búunum voru að meðaltali 52 kýr en á
hinum 24. Bú með 1.200–1.300 ærgildi (50 kýr) voru þá að jafnaði rekin með tapi, og
lítill hagnaður var einnig af búum með 1.000–1.100 ærgildi (38 kýr).
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Mynd 3.4 Afkoma kúabænda árið 2003. Hagnaður fyrir laun eigenda og niðurfærsla
greiðslumarks eftir bústærð. Þúsund kr.

Bústærð í ærgildum
Heimild: Hagþjónusta landbúnaðarins. Búreikningaskýrsla kúabúa 2003.

Á síðustu árum hafa mörg bú keypt til sín greiðslumark sem þau síðan geta fært til
gjalda í rekstri á fimm árum. Niðurfærslurnar geta vegið nokkuð þungt og má nefna að
árið 2003 nam niðurfærsla greiðslumarks að jafnaði 4,3 milljónum kr. hjá stærstu
búunum, eða um 14% af búgreinatekjum þeirra. Hjá búum með meira en 1.000 ærgildi
voru þær að jafnaði á bilinu 2,2–4,3 milljónir króna. Afkoma þessara búa mun því
batna verulega þegar búið verður að færa allan kvótann til gjalda. Sem dæmi má nefna
að ef stærstu kúabúin hefðu ekki þurft að færa niður greiðslumarkskaup sín hefði
hagnaður þeirra fyrir laun eigenda verið 6,3 milljónir kr. í stað 2 milljóna kr. og
hagnaður þeirra næststærstu 6,8 milljónir kr. í stað 3,8 milljóna króna.
Framlegð eftir mjólkurkú var árið 2003 á bilinu 197–327 þús. kr., eins og fram kemur á
mynd 3.5. Athyglisvert er að ekki er beint samhengi á milli bústærðar og framlegðar
eftir kú, enda þótt minni býlin séu tvímælalaust ekki jafnarðsöm og þau stærri.
Framlegðin á stærstu búunum var minni en á þeim næststærstu og raunar var
framlegðin árið 2003 betri á meðalstórum búum en þeim stærstu. Sama hefur raunar
verið uppi á teningnum síðustu árin; stærri búin hafa að jafnaði haft betri framlegð eftir
mjólkurkú en þau minni án þess að um beint línulegt samband sé að ræða.
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Mynd 3.5 Meðalframlegð eftir mjólkurkú árið 2003 eftir bústærð.
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Bústærð í ærgildum
Heimild: Hagþjónusta landbúnaðarins. Búreikningaskýrsla kúabúa 2003.

3.5 Fjármögnun og fjárfestingar
Á undanförnum árum hafa fjölmargir bændur stækkað bú sín, keypt greiðslumark og
byggt ný fjós og jafnvel tekið í notkun nýja tækni við mjaltir. Engar tölur eru til um
fjármunamyndun í nautgriparækt sérstaklega, en ef litið er á landbúnaðargreinar í heild
jókst fjármunamyndun úr 2,4 milljörðum kr. í 5,9 milljarða kr. að raungildi á
tímabilinu 1990–2000 eða að meðaltali um 9% á ári.14 Hámarki náðu fjárfestingar árið
2000, nálega 6 milljörðum kr., en árið 2003 voru þær 3,4 milljarðar króna. Ríflega 90%
af allri fjárfestingu á árunum 1997–2003 voru fjárfestingar í útihúsum, vélum og
tækjum.
Lunginn af því fjármagni sem hefur fengist til langtímafjárfestinga í landbúnaði er
kominn frá Lánasjóði landbúnaðarins. Langmest er lánað til nautgriparæktar, eða um
helmingur allra lána sjóðsins. Lánað er til allflestra þátta sem snerta búrekstur
nautgripabænda, en þó ekki til kaupa á greiðslumarki.

14

Hagstofa Íslands. Frá og með árinu 1997 hafa nýjar heimildir verið nýttar og flokkun
fjármunamyndunar verið breytt. Tölur eru því ekki fyllilega sambærilegar við fyrri ár. Kaup á
greiðslumarki eru undanskilin.
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Mynd 3.6 Lán til nautgriparæktar 2003.
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Heimild: Ársskýrsla Lánasjóðs landbúnaðarins 2003.

Lán til landbúnaðarbygginga vega þyngst í lántöku nautgripabænda.15 Í þeim felast lán
til byggingar fjósa, mjólkurhúsa og haughúsa sem og til kaupa á fóðrunarkerfum,
mjaltakerfum og mjólkurtönkum. Á allra síðustu árum hefur mikið verið fjárfest í
mjaltakerfum og fjósum og má nefna að Lánasjóður landbúnaðarins veitti 130 lokalán
til nýbyggingar á fjósum eða stækkunar þeirra á árunum 1997–2003. Árið 2003 höfðu
lán til byggingar á fjósum og til kaupa á mjaltabúnaði tvöfaldast að raungildi frá árinu
1997 en rúmlega sjöfaldast frá 1994.16
Í áliti sjömannanefndar frá árinu 1997 kom fram að nýfjárfestingar í fjósum væru litlar
og að hátt hlutfall fjósa þarfnaðist endurnýjunar. Landssamband kúabænda hefur unnið
upp úr gögnum Bændasamtaka Íslands og upplýsingum frá búnaðarsamböndum og
héraðsdýralæknum yfirlit yfir gerðir fjósa og mjaltakerfi og af því má ráða að
legubásafjós með mjaltabás og mjaltaþjóni hafa orðið æ algengari á síðustu árum.17

15

Einnig nefnd framkvæmdalán.
Ársskýrsla Lánasjóðar landbúnaðarins árið 2003.
17
Snorri Sigurðsson, (2004), hjá Landssambandi kúabænda, skv. tölvupóstskeyti.
16
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Tafla 3.6 Breytingar á fjósgerðum frá 1997 til 2003.
Fjósgerðir
Básafjós
Básafjós með mjaltabás
Legubásafjós með mjaltabás
Lausagöngufjós með mjaltabás
Legubásafjós með mjaltaþjóni
Fjöldi fjósa skoðuð
Skoðuð fjós sem hlutf. af heildarfjölda fjósa

September 2003
Fjöldi
Hlutfall
635
73,1%
114
13,1%
107
12,3%
2
0,2%
11
1,3%
869
100%

Júlí 1997
Fjöldi
Hlutfall
629
84,3%
90
12,1%
12
1,6%
15
2,0%
0
0,0%
746
60%

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Landssambandi kúabænda.

Töluverð þörf virtist vera fyrir að endurnýja fjós í landinu, þar sem lítið hafði verið
byggt eftir 1980. Í úrtakinu árið 1997 var byggingarár fjósa skoðað og reyndist árið
1966 meðalbyggingarárið en flest fjós höfðu verið byggð á árunum 1950–1980.18
Á síðustu árum hefur höfuðstóll margra búa rýrnað verulega. Þetta kemur glöggt fram í
gögnum Hagþjónustu landbúnaðarins, en árið 2003 voru nær öll bú með meira en 700
ærgildi að jafnaði með neikvæðan höfuðstól. Bókfærðar eignir þessara býla voru með
öðrum orðum minni en skuldir þeirra. Einungis bú með 800–900 ærgildi voru að
jafnaði með jákvæðan höfuðstól. Eignastaða býlanna virðist hafa verið með versta móti
þetta árið, a.m.k. ef litið er til næsta áratugar á undan, en bú með minna en þúsund
ærgildi voru þá að jafnaði með jákvæðan höfuðstól. Hér ber að hafa þann fyrirvara á að
þessar niðurstöður ná eingöngu til eins árs og ekki er byggt á ársreikningi allra
kúabænda heldur eingöngu þeim 193 sem skiluðu reikningum til Hagþjónustunnar.19
Eigi að síður gefa niðurstöðurnar sterklega til kynna að skuldastaða kúabænda sé erfið
og geti leitt til þess að sumir bændur skipti yfir í aðrar búgreinar eða bregði jafnvel búi.

18
19

Snorri Sigurðsson (1998).
Þessi bú réðu þó yfir um 80% af greiðslumarki í mjólk þetta árið.
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Tafla 3.7 Höfuðstóll kúabúa 1992 – 2003. Hlutfall af eignum eftir bústærð.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Alls
52,6
51,0
50,2
46,1
42,6
36,3
33,6
32,4
23,4
18,4
2,4
-3,8

<600
ærgildi
49,3
49,8
52,2
47,7
45,6
40,1
39,1
44,5
37,5
43,2
30,1
31,7

601-700
ærgildi
51,7
55,6
53,9
45,5
45,3
34,8
30,2
33,3
33,3
35,6
18,1
42,5

701-800
ærgildi
56,8
62,0
50,9
52,7
45,0
42,7
36,9
29,3
35,6
20,7
5,9
-0,2

801-900
ærgildi
74,9
57,9
33,3
26,7
34,3
35,3
15,4
30,7
22,4
14,8
9,4
5,3

> 900
ærgildi
58,6
19,9
43,4
49,6
26,7
22,0
4,7
9,3
4,6
3,0
-8,8
-21,6

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Hagþjónusta landbúnaðarins og Bændasamtökum Íslands.

Þessi þróun á sér einna helst tvær skýringar. Annars vegar þá að bændur hafa ekki
eignfært keypt greiðslumark heldur hefur það einungis verið fært til gjalda í bókhaldi
þeirra. Því hefur vafalítið myndast dulinn varasjóður í reikningum margra búa. Hin
ástæðan er úttektir eigenda sem hafa iðulega verið hærri en sem nemur hagnaði fyrir
laun eigenda.

3.6 Nýliðun
Líkt og í öðrum kvótabundnum atvinnugreinum þurfa nýliðar í mjólkurframleiðslu að
leggja í töluverða fjárfestingu til að geta hafið búskap. Kaupa þarf jörð og kvóta og
hugsanlega þarf einnig að ráðast í aðrar fjárfestingar, t.d. endurbætur á útihúsum og
kaup á vélum og tækjum. Hindranir inn á þennan markað eru því fleiri en þær voru
áður en greiðslumarkskerfið ruddi sér til rúms.
Afkoma í greininni, mæld sem hagnaður fyrir laun eigenda, hefur verið lakari en
almennt gerist meðal íslenskra launamanna, en hún gæti þó breyst til hins betra þegar
búið verður að færa niður kaup á greiðslumarki. Nýliðar sem þurfa að kaupa
greiðslumark og leggja í aðrar fjárfestingar munu aftur á móti, að öllu óbreyttu, þurfa
að sætta sig við tiltölulega bága afkomu fyrstu árin og sú staðreynd getur dregið úr
áhuga þeirra á að leggja mjólkurframleiðslu fyrir sig.
Til lengri tíma mun skipta höfuðmáli hvort hagnaður í greininni, og annar ábati, verður
jafnmikill eða meiri en í öðrum atvinnugreinum. Fari svo munu eflaust margir verða
fúsir til að hefja kúabúskap.
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Svo sem fram kom hér að framan hefur kúabændum fækkað síðastliðin ár, en sú þróun
virðist ekki hafa haft í för með sér miklar breytingar á aldurssamsetningu bænda. Árið
1992 voru 65% bænda á aldrinum 36–65 ára, en þetta hlutfall var 67% árið 2003.
Bændum á aldrinum 56–65 ára hafði þó fækkað um fimm prósentustig og yngstu
bændunum fjölgað samsvarandi. Athygli vekur hins vegar að félagsbú eru orðin mun
algengari en áður. Árið 1992 voru 3% býla félagsbú, en áratug síðar var hlutfall þeirra
komið í 11%.20
Tafla 3.8 Hlutfall (%) bænda í aldursflokkum.
Ár
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

16-25
2
2
2
0
1
0
0
0
0
1
1
1

26-35
18
15
17
11
12
9
9
8
4
14
11
11

36-45
23
23
24
25
26
26
27
27
21
27
27
27

46-55
20
21
21
21
21
22
22
23
25
22
22
22

56-65
22
22
21
19
19
19
18
18
19
17
18
18

66-69
7
6
5
8
7
7
8
6
16
5
5
6

>70
5
7
6
10
8
9
9
9
6
5
5
4

Félagsbú
3
4
4
5
6
7
7
8
8
9
11
11

Heimild: Bændasamtök Íslands og Hagur landbúnaðarins.

Af aldurssamsetningu kúabænda verður ekki annað ráðið en að töluverður áhugi sé
fyrir því meðal yngra fólks að hefja kúabúskap, og að mikill stofnkostnaður og
tiltölulega bág afkoma hafi þar lítt hamlandi áhrif. Vonir um betri afkomu eftir að
greiðslumark hefur verið afskrifað til fulls geta skýrt þessa þróun, en einnig er vel
hugsanlegt að aðrir þættir sem ekki tengjast peningum, svo sem nálægð við náttúru
landsins, vegi þungt á metunum.

3.7 Framleiðslustýring
Með lögum nr. 95/1981 var landbúnaðarráðherra heimilað að grípa með reglugerðum
til tímabundinna ráðstafana til þess að draga úr framleiðslu á búvörum. Meðal annars
mátti ráðherra draga afurðaverð til hvers framleiðanda frá grundvallarverði vegna þess
hluta framleiðslunnar sem væri umfram ákveðin viðmiðunarmörk. Þessi viðmiðun var
skilgreind sem búmark í ærgildisafurðum og skyldi að meginreglu miðast við
20

Félagsbú: Tveir eða fleiri einstaklingar gera með sér samning um að standa að sameiginlegum
búrekstri á einu eða fleiri lögbýlum, enda hafi aðilar félagsbúsins meirihluta tekna sinna af
rekstri félagsbúsins og séu allir búsettir á viðkomandi lögbýli.
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meðaltalsframleiðslu áranna 1976–1978. Í lögunum var einnig tekið fram að heimilt
væri að ákveða sérstaklega rétt þeirra sem væru að hefja búskap, draga saman seglin
eða hætta búskap. Búmarkið var ákveðið fyrir sauðfjár- og nautgripaafurðir.
Á grundvelli búvörulaga nr. 46/1985 var fyrsti búvörusamningurinn milli ríkis og
bændasamtaka gerður. Tekið var upp hugtakið fullvirðisréttur, en með því var vísað til
þess framleiðslumagns sem framleiðendur fengu fullt verð fyrir. Fullvirðisrétturinn var
ákveðinn sem heild fyrir landið allt og síðan skipt niður, fyrst á einstök héruð eða
búmarkssvæði og síðan á einstaka framleiðendur. Fullvirðisréttur var reiknaður út frá
framleiðslu einstakra bænda árin 1981–1983, sem var lítt breytt frá búmarki eftir eldri
lögum. Ríkið greiddi fullt verð til bænda fyrir tiltekið heildarframleiðslumagn mjólkur,
sem fyrst í stað var 107 milljónir lítra og var skipt niður eftir fullvirðisrétti.
Mjólkurframleiðsla á þessum árum var þó töluvert umfram það magn sem ríkið
ábyrgðist fullt verð fyrir. Annar búvörusamningur var gerður 1987 og gilti til 1.
september 1992 og var hann í meginatriðum framlenging á hinum fyrri.
Framleiðslumagn sem ríkið ábyrgðist að greiða fullt verð fyrir lækkaði í 104 milljónir
lítra en mjólkurneysla á þessu tímabili var um 100 milljónir lítra. Ennþá vantaði því
upp á að jafnvægi milli framleiðslu og sölu væri náð.
Mynd 3.7 Framleiðsla og neysla hrámjólkur 1980–2003. Milljónir lítra.21
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Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði .
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Við framsetningu neyslutalna er miðað við það hrámjólkurmagn sem fullnægir sölu hverju
sinni. Á tímabilinu 1980–1991 fengust aðeins neyslutölur m.v. fitugrunn. Á þessu tímabili er
því gert ráð fyrir að neysla m.v. fitugrunn hafi verið meiri en neysla m.v. prótíngrunn.
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Í mjólkursamningi árið 1985 var framsal á fullvirðisrétti leyft en lítið var um viðskipti.
Viðskipti með fullvirðisrétt lágu hins vegar að mestu niðri árin 1989–1991, en á þeim
árum giltu allstrangar reglur um viðskipti með fullvirðisrétt.
Í þriðja mjólkursamningum, sem gilti árin 1992–1998, var framleiðslustýring fest í
sessi og frjálst framsal á greiðslumarki í mjólk heimilað.22 Fyrsta ár samningstímans
höfðu búnaðarsambönd þó forkaupsrétt ef selja átti framleiðslurétt út af viðkomandi
búnaðarsambandssvæði. Gert var ráð fyrir að kvótakerfið myndi auka sveigjanleika í
mjólkurframleiðslu og gera bændum þar með kleift að hagræða í rekstri og auka
framleiðni. Af þeim sökum var samið um að mjólkurverð til bænda skyldi lækka um
1% árið 1992, 2% árið 1993 og 2% árið 1994.
Núgildandi mjólkursamningur spannar tímabilið 1998–2005. Breytingar frá fyrri
mjólkursamningi felast fyrst og fremst í aðlögun íslenska ríkisstyrkjakerfisins að
alþjóðlegum samþykktum sem komu til framkvæmda á tímabilinu. Til stóð að afnema
heildsöluverðlagningu um mitt ár 2001 en því var fyrst frestað til 1. júlí 2004 og síðar
um óákveðinn tíma. Beingreiðslum er skipt í tvennt. Drjúgur helmingur þeirra (53,5%)
er greiddur óháð framleiðslu, að því tilskildu að framleiðsla lögbýlis sé eigi minna en
85% greiðslumarks á viðkomandi tímabili. Afgangur greiðslnanna er hins vegar háður
framleiðslumagni. Veigamikil breyting var gerð í verðlagsmálum. Lengst af var lítill
sveigjanleiki innan verðlagskerfisins en nú er heimilt að víkja frá því verði sem
verðlagsnefnd landbúnaðarins ákvað fyrir gæðaminni mjólk. Lágmarksverð miðast við
1. flokks mjólk með skilgreindu efnainnihaldi og hækkar verð til bænda eftir því sem
efnainnihaldið er hagstæðara. Fyrir mjólk sem er lakari að gæðum er greitt með
leyfilegum afföllum frá verði 1. flokks mjólkur. Frá 1. janúar 2005 hefur lágmarksverð
á 1. flokks mjólk verið 83,49 kr. á lítra sem skiptist í beingreiðsluhluta og
afurðastöðvahluta.
Sjötti mjólkursamninginn tekur gildi 1. september 2005 og nær fram til ágústloka
2012. Í töflu 3.9 eru áætluð útgjöld ríkisins sýnd út samningstímann. Á
samningstímanum er gert ráð fyrir lækkun útgjalda ríkisins um samtals 234 milljónir
kr. eða um 1% á ári. Allar samningsfjárhæðir eru verðtryggðar miðað við verðvísitölu
neysluverðs og mun heildarfjárhæð samnings því hækka sem nemur vísitölunni.

22

Fullvirðisrétturinn hafði er hér var komið sögu fengið nýtt nafn og var kallaður greiðslumark.
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Tafla 3.9 Áætlaður stuðningur við nautgriparækt frá 1. september 2005 - 31. ágúst
2012. Verðlag hvers árs.
Verðlagsár
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Heildarfjárhæð
4.000
3.960
3.920
3.881
3.842
3.804
3.766

Kynbóta og
þróunarfé
100
99
98
97
96
95
94

Beingreiðslur
3.900
3.465
3.381
3.299
3.218
3.139
3.014

Gripagreiðslur

Óframleiðslutengdur stuðningur

396
392
388
384
380
376

49
97
144
190
282

Heimild: Samningur um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu.

Helsta breyting frá fyrri mjólkursamningi er nýtt fyrirkomulag í útdeilingu
beingreiðslna. Beingreiðslur ríkisins verða ekki lengur ákveðið hlutfall af verði
mjólkur, eins og verið hefur, heldur fastar verðtryggðar heildarfjárhæðir. Um 20% af
heildarbeingreiðslum á lokaári samningsins verða ekki tengd framleiðslu.23
Hinu nýja fyrirkomulagi ríkisstyrkja er meðal annars komið á í þeim tilgangi að mæta
hugsanlegum
breytingum
á
skuldbindingum
Íslands
á
vettvangi
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO). Óframleiðslutengdar greiðslur eru greiðslur
vegna kynbóta- og þróunarstarfsemi, greiðslur sem meðal annars fara til eflingar
jarðræktar og gripagreiðslur. Gripagreiðslur eru föst fjárhæð sem greidd er með hverri
kú. Miðað við þær forsendur sem kveðið er á um í samninginum stiglækka
gripagreiðslur ef bústærð fer yfir 40 kýr og ekkert er greitt með þeim kúm sem eru
umfram hundraðið. Greiðslur skerðast þegar fjöldi gripa fer yfir 170 og skerðast
gripagreiðslur um 25% fyrir hverjar 10 kýr sem umfram eru, þannig að bú með fleiri en
200 kýr nýtur ekki gripagreiðslna. Eins og staðan er núna þá mun ekki koma til
skerðingar hjá neinu búi þar sem stærsta bú landsins telur u.þ.b. 160 kýr. Stærri bændur
munu augljóslega hafa hag af því að nota færri kýr til framleiðslunnar vegna tilkomu
gripagreiðslna og það gæti stuðlað að enn markvissari fóðurgjöf, vaxandi
meðalframleiðslu gripa og aukinni skilvirkni og framleiðni.

3.8 Áhrif búvörusamninga á framleiðslu og fjölda bænda
Til að glöggva sig frekar á þeim áhrifum sem búvörusamningar hafa á framleiðslu og
fjölda bænda getur verið gagnlegt að kanna þróun þessara þátta eftir þeim tímabilum
sem samningar spanna. Í töflu 3.10 sést árleg þróun meðalinnleggs framleiðenda í
afurðastöð og meðalfjöldi bænda sem leggja inn í afurðastöðvar.

23

Óframleiðslutengdar greiðslur eru nefndar grænar greiðslur en framleiðslutakmarkandi bláar
greiðslur.
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Tafla 3.10 Meðalprósentubreyting á innleggi og fjölda innleggjenda eftir gildandi
búvörusamningum.
Tímabil

Meðalinnlegg

Meðalfjöldi
bænda

1980-1985

4,41

-2,70

1985-1987

2,52

-6,39

1987-1992

2,11

-3,38

1992-1998

4,50

-3,37

1998-2003

6,35

-5,50

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði.

Á tímabilinu 1980–2003 fækkaði mjólkurframleiðendum um 61% og meðalinnlegg
jókst um 157%. Eins og kemur fram í töflu 3.10 hefur fækkun bænda að meðaltali
verið nokkuð áþekk öll árin ef undan eru skilin tímabilin 1985–1987 og 1998–2003.
Fyrra tímabilið nær til þeirra ára sem fyrsti mjólkursamningurinn gilti, en tilkoma hans
virðist hafa orðið mörgum tilefni til að hætta búskap. Ekki er marktækur munur á
árlegri meðaltalsfækkun næstu árin áður en frjálst framsal mjólkurkvóta (1987–1992)
var tekið upp og eftir þá breytingu, en á árunum eftir 1998 hefur bændum fækkað mun
örar en áratuginn þar á undan. Talsvert meiri vaxtarhraði meðalinnleggs frá 1992
skýrist að hluta til af aukningu heildargreiðslumarks og umframmjólkur ásamt þeim
þáttum sem nefndir voru hér á undan. Ljóst er að breytingar á meðalinnleggi hafa
síðustu ár verið meiri en breytingar á fjölda bænda. Sú breyting á ytra umhverfi
mjólkurframleiðslunnar sem búvörusamningar hafa í för með sér virðist því ekki hafa
leitt til marktækra breytinga á fjölda bænda fyrr en á síðustu árum. Það gæti stafað af
því að breytingar á ytra umhverfi í nautgriparækt komi ekki fram í rekstrarstærðum fyrr
en nokkrum árum eftir að þær hafa átt sér stað.

3.9 Verð á greiðslumarki
Opinberar upplýsingar um verð á greiðslumarki mjólkur á árunum 1992-2004 liggja
ekki fyrir, en frá og með 1. september 2004 var Bændasamtökum Íslands heimilað að
birta yfirlit yfir viðskipti með greiðslumark og verð á því án þess þó að hægt væri að
rekja upplýsingarnar til einstakra aðila.24 Landssamband kúabænda hefur aftur á móti
fylgst með verðþróun greiðslumarks frá árinu 1992. Þær upplýsingar benda til þess að
meðalverð á greiðslumarki hafi hækkað um rúmlega 156% að raungildi frá 1992. Í
árslok 2004 var verðið komið í 295 kr. á lítra og hafði þá hækkað um 12% frá því í
septemberbyrjun. Verð á greiðslumarki er yfirleitt nokkuð hærra á vorin en á haustin.
Það stafar af því að á vorin gera bændur sér betur grein fyrir hver framleiðsla
24

Reglugerð nr. 523/2004 um greiðslumark mjóklur á lögbýlum og beingreiðslur til bænda
verðlagsárið 2004–2005.
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verðlagsárs verður. Ef bændur sjá fram á að framleiðsla þeirra verði umfram
greiðslumark er algengt að þeir kaupi greiðslumark til að fullt verð fáist fyrir
umframframleiðslu. Þessi viðskipti verða að fara fram fyrir ákveðin tímamörk til að
þau taki gildi á viðkomandi verðlagsári.25
Mynd 3.8 Þróun meðalverðs á kvóta og grundvallarverðs mjólkur frá hausti 1992 til
vors 2004. Krónur á lítra.
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Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Landssambandi kúabænda og Bændasamtökum Íslands.

Eins og sést á mynd 3.8 hefur munur á meðalverði greiðslumarks og grundvallarverði
mjólkur aukist mjög undanfarinn áratug og í byrjun árs 2004 lætur nærri að kvótinn
hafi kostað fjórum sinnum meira en nam grundvallarverði mjólkur. Þetta er mun meiri
munur en þekkist erlendis, en þar er algengt að kvótinn seljist á verði sem er 2–2,5
sinnum hærra en verð á mjólk.26

3.10 Þróun greiðslumarks á samlagssvæðum
Ýmsar kenningar hafa verið settar fram til að útskýra hreyfingar kvóta á milli svæða.
Þær sem mestri fótfestu hafa náð tengja áhrif kostnaðaryfirburða framleiðenda og
nálægð við þéttbýli við hreyfingu kvóta. Ákvörðun um sölu eða kaup á kvóta getur því
farið eftir landfræðilegri staðsetningu býlis og þeim möguleikum sem hún býður upp á.
Nálægð við þéttbýli getur veitt færi á atvinnu sem skilar meiri arðsemi en búrekstur.
25

Tilkynningar um aðilaskipti að greiðslumarki fyrir verðlagsárið 2004–2005 verða að hafa
borist Bændasamtökum Íslands fyrir 20. júní 2005. Sjá reglugerð nr. 523/2004.
26
Van Arendonk og Liinamo (2003).
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Einnig hefur annars konar nýting lands, svo sem fyrir sumarbústaði, orðið til þess að
hækka verð á landi og valdið því að önnur svæði, fjær þéttbýli, henta betur fyrir
hefðbundinn búrekstur.27 Bú sem nýtur nálægðar við þéttbýli getur þess vegna haft
háan fórnarkostnað við búrekstur. Á móti kemur að flutningskostnaður á aðföngum og
afurðum vex eftir því sem fjær þéttbýli kemur.
Þegar framleiðslukvótar eru framseljanlegir og litlar hindranir eru á framsali þeirra
mun hinn frjálsi markaður sjá til þess að þeir lendi í höndum þeirra sem framleiða á
sem skilvirkastan hátt. Þetta algilda lögmál á ekki síður við í landbúnaði en öðrum
atvinnugreinum. Bændur sem hafa lágan framleiðslukostnað geta greitt það hátt verð
fyrir kvóta að óskilvirkari framleiðendur geta ekki keppt við þá. Þess vegna eru bændur
með háan framleiðslukostnað líklegri til að draga úr greiðslumarkseign sinni eða selja
allan kvótann frá sér. Ýmsar ástæður geta verið fyrir háum framleiðslukostnaði, svo
sem lítil landgæði, gömul útihús og léleg tækni, ónóg menntun bænda og hár
flutningskostnaður.
Dreifing kvóta til markaðsaðila veltur á frjálsræði markaðarins, lagalegu umhverfi og
þeim upplýsingum sem liggja fyrir á markaði. Frjáls markaður með kvóta er því ekki
nægjanleg forsenda þess að kvótinn safnist á hendur þeirra er best kunna með hann að
fara. Ófullkominn lánsfjármarkaður og áhættufælni, bæði framleiðenda og
lánardrottna, getur leitt til þess að kvótinn leiti annað en þangað sem hann nýtist best.
Bóndi með háan framleiðslukostnað en aðra fasta tekjulind getur til dæmis átt auðvelt
með að nálgast lánsfé sem nýtist til fjárfestinga í búrekstri þótt hann hefði ekki fengið
lán beinlínis til þeirra fjárfestinga. Einnig eru dæmi þess að hagsmunaaðilar á markaði
hafi veitt ódýr lán til aðila í sínu sveitarfélagi.28 Flæði ódýrs fjármagns til einstakra
byggðarlaga getur þannig skekkt markaðstöðu framleiðenda og orðið til þess að
kvótinn dreifist á annan hátt en ellegar hefði orðið.
Á tímabilinu 1. september 1992 til 31. ágúst 2003 áttu sér alls stað viðskipti með
greiðslumark upp á 45,6 milljónir lítra, en þar af var um 142 þús. lítrum endurdreift
hlutfallslega á alla eigendur greiðslumarks vegna uppkaupa hagræðingarnefndar eða
ófullnægjandi nýtingar á greiðslumarki.29 Í töflu 3.11 er sýnd greiðslumarkseign
framleiðenda á hverju samlagssvæði í upphafi og lok þess tímabils og er miðað við þau
samlög sem voru í rekstri árið 1992.

27

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, (2002). Byggðir og búseta.
Anna M. Stefánsdóttir (1997).
29
Handhafaskipti í tengslum við breytingar á rekstrarformi eða kynslóðaskipti eru ekki
meðtalin.
28
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Tafla 3.11 Þróun greiðslumarks eftir samlagssvæðum frá 1. sept. 1992 – 31. ágúst
2003. Þúsund lítrar.
Afurðastöð
Ms.Reykjavík
Ms.Borgarnesi
Ms. Búðardal
Ms. Patreksfirði
Ms. Ísafirði
Ms. Hvammstanga
Ms. Vopnafirði
Ms.Sauðárkróki
Ms. Akureyri
Ms. Blönduósi
Ms. Húsavík
Ms. Egilsstöðum
Ms. Norðfirði
Ms. Hornafirði
MBF. Selfossi
Heildargreiðslumark

1992/1993
3.918
9.180
2.916
996
1.575
2.390
768
7.873
19.850
3.811
5.946
2.783
616
1.617
35.762
99.999

1996/1997
3.471
9.460
2.880
1.023
1.322
2.427
860
8.959
19.802
4.127
6.204
2.877
534
1.708
36.346
102.000

2000/2001
3.056
8.842
2.880
910
1.286
2.471
687
9.730
20.139
4.009
6.243
3.043
352
1.815
37.535
103.000

2002/2003
3.171
8.899
3.036
922
1.199
2.513
742
10.351
20.165
4.040
6.363
2.944
327
1.835
39.493
106.000

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði og Bændasamtökum Íslands.

Á sex samlagssvæðum hefur greiðslumark bænda minnkað frá 1. september 1992.30
Helmingur þeirra bænda er á svæðum þar sem mjólkurbú í næsta nágrenni hefur lagt
niður rekstur, en sex mjólkurbú af þeim fimmtán sem tilgreind eru í töflu 3.11 eru ekki
lengur í rekstri. Sé leiðrétt fyrir áhrifum aukningar í heildargreiðslumarki hafa
samlagssvæði í kringum Reykjavík (983 þús. ltr.), Akureyri (876 þús. ltr.) og
Borgarnes (831 þús. ltr.) selt mest greiðslumark frá sínu svæði. Fórnarkostnaður þeirra
framleiðenda sem næst eru þéttbýliskjörnum virðist því hærri en annarra bænda. Þá
getur einnig verið að sú uppbygging sem átt hefur sér stað á Grundartanga hafi haft
áhrif á staðsetningu kúabúa.
Á níu svæðum hefur greiðslumarkseign aukist en ef leiðrétt er fyrir áhrifum aukningar
á heildargreiðslumarki kemur í ljós að einungis fimm svæði hafa bætt við kvótaeign
sína með kaupum á greiðslumarki. Þetta eru Sauðárkrókur (2 millj. ltr.), Selfoss (1,6.
millj. ltr.), Hornafjörður (120 þús. ltr.), Húsavík (60 þús. ltr.) og Blönduós (500 ltr.). Ef
svæðið í kringum Selfoss er skoðað nánar þá kemur í ljós að þeir framleiðendur sem
eru vestan megin á svæðinu hafa verið að selja sitt greiðslumark til þeirra sem búa
austar og eru lengra frá höfuðborgarsvæðinu. Tvö sveitarfélög á samlagssvæði Selfoss
hafa aukið greiðslumarkseign sína um rúmlega milljón lítra. Þetta eru sveitarfélögin
Rangárþing eystra og Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Annað sveitarfélagið liggur
austarlega á svæðinu en það síðarnefnda liggur vestar og teygir sig í átt til norðausturs.
Miðað við hreyfinguna á svæðinu er hægt að gera ráð fyrir því að kvótinn sé að færast
heldur austar og fjær höfuðborgarsvæðinu.
30

Ekki leiðrétt fyrir breytingum á heildargreiðslumarki.
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Tafla 3.12 Viðskipti með greiðslumark milli samlagssvæða 1. september 1992 – 31.
ágúst 2003. Hlutfallstölur.31
Seljandi
Selfoss
Húsavík
Akureyri
Blöndós
Búðard.
Egilsstaðir
Hornafj.
Hvammst.
Ísafj.
Norðfj.
Patreksfj.
Vopnafj.
Borgarnes
Reykjavík
Sauðárkr.
Magn [ltr]

Kaupandi

Selfoss Húsavík Akureyri Blöndós Búðard. Egilsstaðir Hornafj. Hvammst. Ísafj. Norðfj. Patreksfj. Vopnafj. Borgarnes Reykjavík Sauðárkr. Endurdreift
92,8
0,0
1,4
0,3
0,8
0,7
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
3,1
0,0
4,8
79,2
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,7
0,0
1,4
0,0
0,2
1,2
0,0
5,1
2,2
79,3
1,0
0,1
0,6
0,4
1,3
0,0
0,1
0,3
0,0
2,3
0,3
7,0
0,0
10,5
0,0
7,0
74,4
0,5
0,0
0,0
2,3
0,0
0,0
0,6
0,0
1,9
1,6
1,3
0,0
6,6
4,6
6,7
4,9
51,2
0,0
0,0
5,8
0,0
0,0
5,2
0,0
13,4
0,5
1,1
0,0
12,7
5,4
0,0
0,0
0,0
56,2
4,9
0,0
0,0
0,7
0,0
1,6
0,0
0,0
18,5
0,0
11,2
1,6
0,4
0,0
0,0
8,0
73,1
1,7
0,0
0,0
0,0
1,4
2,6
0,0
0,0
0,0
8,2
1,8
2,7
3,7
8,3
0,0
0,0
61,5
0,0
0,0
0,0
0,0
8,1
1,3
4,5
0,0
12,6
0,0
4,3
5,0
5,8
0,0
1,3
2,1
59,3
0,0
7,5
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
28,5
0,0
15,4
0,0
0,0
38,6
12,8
0,0
0,0
2,5
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7,6
0,0
15,7
0,0
13,8
0,0
4,2
5,3
4,1
0,0
39,9
0,0
9,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
13,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,4
4,7
0,0
0,0
33,6
18,9
0,0
7,0
1,4
3,5
3,0
0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
1,2
53,1
6,5
4,8
0,0
12,4
0,3
6,9
2,7
4,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,2
33,0
16,4
2,0
2,5
0,0
1,5
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
94,6
0,0
17.214.776 2.384.441 9.652.566 1.589.937 1.319.766 1.183.974 815.091 1.024.414 498.678 40.124 416.324 196.047 3.328.262 926.928 4.883.656
142.177

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði og Bændasamtökum Íslands.

Til að glöggva sig frekar á tilflutningi mjólkurkvóta á milli samlagssvæða er gagnlegt
að skoða greiðslumarkseign á hverju svæði í upphafi tímabilsins, og hvert kvótinn
hefur verið seldur og hvaðan hann hefur verið keyptur. Þetta er gert í töflu 3.12.
Blálitaða skálínan sýnir hversu hátt hlutfall af viðskiptum með greiðslumark á
tímabilinu 1992–2003 átti sér stað á milli aðila á sama samlagssvæði. Sem dæmi má
nefna að þetta hlutfall var 92,8% fyrir Selfoss. Tölurnar í sömu línu sýna aftur á móti
hvert kvótinn hefur verið seldur frá Selfossi. Eins og sjá má hafa 3,1% af kvótaeign
Selfyssinga árið 1992 farið til Sauðkræklinga, 1,4% til Akureyringa, en minna á önnur
svæði. Með því að lesa niður dálkinn sem merktur er Selfoss má sjá hversu mikið
Selfyssingar hafa keypt af öðrum. Þannig kemur í ljós að til Selfoss hafa runnið 28,5%
af þeim kvóta sem Norðfirðingar seldu á tímabilinu og 18,9% af kvóta Borgfirðinga.
Á sex svæðum hafa yfir 70% af seldum lítrum haldist innan sama samlagssvæðis. Á
flestum þessum svæðum hefur mjólkurstöð verið starfrækt allan tímann, nema á Höfn í
Hornafirði. Eftir að afurðastöðin þar var lögð niður árið 1996 eru allt að 500 km í
næstu mjólkurstöð, en á meðan samlagið á Höfn var starfrækt þurfti í mesta lagi að
flytja mjólk þangað 100 km. Bændur í A-Skaftafellssýslu hafa ekki látið
fjarlægðarmuninn hafa áhrif á sig heldur haldið áfram framleiðslu í stað þess að selja
31

Sölusamningaskrá er notuð til að skoða flæði greiðslumarks. Þar eiga að koma fram öll
aðilaskipti á greiðslumarki (handhafaskipti ekki meðtalin). Gögnin hafa hins vegar ekki verið
afstemmd reglulega, þess vegna eru einhverjar villur í þeim. Möguleiki er á að einhver viðskipti
séu ekki skráð, lítrafjöldi í skráðum viðskiptum vitlaus, dagsetning viðskipta röng eða
hreppanúmer viðskiptaaðila jafnvel vitlaust skráð. Því var farið yfir gögnin aftur en ekki náðist
að leiðrétta allar villur. Við yfirferðina sáust þó engin merki um síðasttalda villu. Við úrvinnslu
gagna kom í ljós að það munaði dálitlu á greiðslumarksstöðu svæða samkvæmt
sölusamningaskrá annars vegar og greiðslumarksskrá hins vegar. Sölusamningaskrá er því
eingöngu notuð hér til að sýna flæði greiðslumarks en ekki stöðu.
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kvótann frá sér. Meirihluti þeirra er enn sem fyrr staðsettur í nágrenni við Höfn, víðs
fjarri næsta mjólkursamlagi, en leggur eigi að síður inn á Selfossi sem er í um 400 km
fjarlægð. Kostnaðurinn við flutning á mjólk þeirra dreifist aftur á móti á alla bændur á
samlagssvæðinu, en vegna þess hve meðalflutningskostnaður á þessu svæði er lágur —
árið 2002 var hann 2,26 kr. á lítra en að meðaltali 2,42 kr. í öllu landinu — verða
bændur þar að bera hann að fullu. Nánar er fjallað um flutningskostnað í kafla 3.16 hér
á eftir.
Tvö samlagssvæði hafa verið sýnu atkvæðamest í kvótaviðskiptum á þessu tímabili,
Sauðárkrókur og Selfoss. Til samans áttu bændur á þessum svæðum hlut að 48% af
öllum kvótakaupum og 41% af allri sölu. Hreyfing innan samlagssvæðisins í
Skagafirði beindist þó í mun minna mæli í einhverja ákveðna átt eins og gerðist á
Selfossi, enda kraftar þéttbýlissvæðisins við Eyjafjörð og á Sauðárkróki ekki jafnsterkir
og á höfuðborgarsvæðinu.

3.11 Tækniframfarir í mjólkurframleiðslu
Á síðustu árum hafa töluverðar tækniframfarir átt sér stað í landbúnaði, sér í lagi
tengdar mjólkurframleiðslu. Segja má að almennar tækniframfarir séu af tvennum
meiði. Annars vegar hefur átt sér stað bylting í verkun votheys og hins vegar hefur bætt
menntun bænda og markvissari fóðurgjöf – einkum meiri notkun á kjarnfóðri – skilað
auknum árangri. Árið 2002 var 84% af heildarheyfeng aflað með votheysrúlluverkun,
en innan við 15% af heyfengnum var þurrhey og einungis 2% annað vothey en
votheysrúllur. Með rúlluverkun nást mjög mikil afköst með tiltölulega einfaldri tækni
og færri vinnutímum. Heyskapur tekur nú mun skemmri tíma en áður, u.þ.b. 2–3 vikur
og bændur eru ekki jafnmikið upp á guð og gæfuna og góðan þurrk komnir og áður
þegar mestallt var verkað í þurrhey. Kostnaður við þessa aðferð er hins vegar mun
meiri enda er plastið alldýrt.
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Mynd 3.9 Heyfengur eftir verkun 1990–2002. Hlutfallstölur (%).
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Heimild: Hagstofa Íslands: Heyfengur og uppskera grænmetis, korns og garðávaxta 1977-2003.

3.11.1 Fjósverkin
Á langflestum býlum landsins eru notaðar mjaltavélar við mjöltun, en ný tækni er þó
nokkuð tekin að ryðja sér til rúms. Samkvæmt athugun sem Landssamband kúabænda
gerði haustið 2003, og náði til 869 bænda, var handmjólkað á einu býli, á 18 stöðum
var fötumjaltakerfi og í 11 fjósum var mjaltaþjónn til taks. Á hinum býlunum var
notast við hefðbundnar mjaltavélar og rörmjaltakerfi.
Fyrsti mjaltaþjónninn var tekinn í notkun árið 1992 í Hollandi, en með þessari nýjustu
mjaltatækni er hægt að mjólkar kýrnar á sjálfvirkan hátt og getur einn þjónn annað 60–
70 kúm. Með því að taka upp sjálfvirkni við mjaltir og fóðurgjöf er hægt að létta mjög
vinnu við mjaltir og eftirlit með kúm. Í raun breytist eðli vinnunnar algerlega, var áður
erfiðisvinna en felst nú í því að hafa auga með því að allt gangi sinn rétta gang.
Vinnutími verður frjálsari og vinna auðveldari.32 Kýr eru yfirleitt mjólkaðar oftar yfir
daginn en við mjaltir í mjaltabás og erlendar rannsóknir sýna að nyt kúa eykst við
notkun mjaltaþjóna.33 Það er þó ákaflega misjafnt hvernig ný tækni reynist hvað varðar
gæði mjólkur, nyt kúa og ekki síst vinnusparnað.
Í júní 2004 höfðu 14 bú á landinu tekið mjaltaþjón í notkun, eða 1,8% kúabúa landsins.
Þetta er svipað hlutfall og á Norðurlöndunum en í Danmörku eru 7.400 kúabú og
32
33

Torfi Jóhannesson (2001).
Torfi Jóhannesson (2001).
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mjaltaþjónar í 4% þeirra. Í Svíþjóð eru 2,5% búa með mjaltaþjón og kúabúin alls
9.853. Í Finnlandi eru 0,4% búa af 17.600 búum með mjaltaþjón en í Noregi eru 19.531
bú en einungis 0,2% þeirra eru með mjaltaþjóna.34
Vaxandi áhugi virðist vera meðal bænda á að nýta sér þessa nýju tækni. Fjölmargir
hafa þegar pantað mjaltaþjóna og ef fram fer sem horfir má búast við að innan tíðar
verði 36 bændur með mjaltaþjón eða um 4% kúabúa. Ef gert er ráð fyrir að þeir nýti
tæknina að fullu og haldi 60–70 kýr hver og að meðalnyt sé um 5.000 lítrar á ári þá
lítur út fyrir að bændur með mjaltaþjóna muni framleiða 10–11,5% af
heildarframleiðslu kúabænda.35
3.11.2 Kostnaður við mjaltabás og mjaltaþjón
Sé ráðist í fjárfestingu á mjaltaþjóni þarf fjós að vera innréttað á þann veg að kýrnar
geti hindrunarlaust gengið til mjöltunar, af gjafsvæði og af hvíldarsvæði. Fjós af þessu
tagi kallast lausagöngufjós. Sumir bændur ráðast í að byggja nýtt fjós þegar
mjaltaþjónn er keyptur en talsvert er um að bændur láti breyta básafjósi með rörkerfi í
lausagöngufjós. Ef útihús er í góðu ásigkomulagi og grunnflötur þess nægilega stór til
að vel skipulagt lausagöngufjós komist fyrir þá er hagkvæmara að nota umgerðina sem
er til staðar. Kostnaður við breytinguna er þá á bilinu 1/3–2/3 af nýbyggingu fjóss fyrir
mjaltaþjón.36
Allnokkur munur er á stofnkostnaði við nýbyggingu lausagöngufjóss eftir því hvernig
tæknibúnaður verður fyrir valinu. Meira rými þarf fyrir mjaltabás samanborið við
mjaltaþjón en mjaltakerfið er ódýrara. Í september 2004 kostaði fjós37 fyrir 60 kýr með
mjaltabás tæplega 33 milljónir en fjós með mjaltaþjóni tæplega 31 milljón Í þessum
upphæðum er ekki tekið tillit til kostnaðar við mjaltakerfi og fóðuraðstöðu, en hver
mjaltaþjónn kostar 12,5–13,5 milljónir kr. án aukabúnaðar.38 Miðað er við rýmistölur
og einingarverð úr gagnabanka Lánasjóðs landbúnaðarins.
Til að fá sem besta mynd af heildarkostnaði við fjárfestingu í mjaltakerfi verður einnig
að taka tillit til endingartíma og rekstrarkostnaðar. Endingartími mjaltabása er um 12 ár
en þótt ekki sé komin reynsla á hver er endingartími mjaltaþjóna er talið að óhætt sé að

34

Bændablaðið 22. júní 2004: Aldrei jafn mikið pantað af mjaltaþjónum og mjaltabásum.
Hér er miðað við 110 milljóna lítra heildarframleiðslu.
36
Samkvæmt upplýsingum frá Magnúsi Sigsteinssyni, bygginga- og bútækniráðunautur hjá
Bændasamtökum Íslands.
37
Reiknað er með plássi fyrir uppeldisgripi og haughús. Deila má um hvort rýmið sem ætlað er
fyrir uppeldisgripi sé nægilega stórt en það hefur engin áhrif á samanburð milli fjósa eftir
mjaltakerfi.
38
Samkvæmt upplýsingum frá söluaðilum mjaltaþjóna í október 2004. Útsöluverðið er 11,5
milljónir kr. á sumum mjaltaþjónum. Með aukabúnaði er átt við aukakjarnfóðurbás,
aukakúabursta og annan búnað sem ekki er nauðsynlegur í öllum tilvikum.
35
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reikna með að mjaltaþjónn, sem vel er við haldið endist í 10–12 ár.39 Þegar fjárfest er í
mjaltaþjóni er gerður þjónustusamningar við söluaðila og nema árlegar greiðslur fyrir
þjónustuna 300–360 þúsund kr.40 Annar árlegur kostnaður við nauðsynlega varahluti er
talinn nema um 60–80 þúsund kr. á hvern þjón. Kostnaður við viðhald rörmjaltakerfa
og nauðsynlega varahluti nemur um 70–80 þúsund kr. á ári.41
Tafla 3.13 Samanburður á stofn- og viðhaldskostnaði mjaltaþjóns og mjaltabáss. Allar
tölur án virðisaukaskatts. Þúsund kr.
Mjaltabás
6.000
33.000
39.000
70-80

Mjaltakerfi
Nýbygging lausagöngufjóss
Alls stofnkostnaður
Árlegt viðhald og eftirlit söluaðila

Mjaltaþjónn
11.500-13.500
31.000
42.500-44.500
360-442

Verð á mjaltakerfi fyrir mjaltabás getur verið mjög breytilegt eftir því hvaða tæknibúnaður verður
fyrir valinu. Hér er gert ráð fyrir mjaltavél af fullkomnustu gerð í 2*6 mjaltabás sem getur annað
um 60–70 kúm.
Heimild: Upplýsingar frá söluaðilum.

3.11.3 Vinnusparnaður við notkun mjaltaþjóns
Við samanburð á mjaltakerfum er ekki nægilegt að horfa eingöngu til kostnaðar heldur
verður einnig að líta til annars ávinnings sem felst í notkun viðkomandi mjaltabúnaðar.
Engar athuganir hafa verið gerðar hérlendis á fjölda vinnutíma við mjaltir með
sjálfvirka mjaltatækni. Í skýrslu Hagþjónustu landbúnaðarins um sjálfvirka mjaltatækni
er áætlað að út frá reynslu Dana geti vinnusparnaður við það að nota mjaltaþjón við
mjaltir á 60 kúm numið um klukkustund á dag miðað við mjaltir í mjaltabás. Eins og
minnst var á hér á undan er vinnusparnaður við notkun mjaltaþjóna ákaflega
breytilegur milli framleiðenda og geta ýmsar ástæður verið fyrir þessum breytileika,
svo sem hversu margar kýr þarf að sækja og reka inn í mjaltaklefann. Óvíst er því
hversu vel danskar tölur yfir vinnusparnað eiga við hérlendis. Þess má geta að í
Danmörku eru bæði fjölklefa og einklefa mjaltaþjónar en hérlendis er einungis notast
við einklefa mjaltaþjóna.42 Þetta gæti skekkt samanburðinn því almennt er talið að
vinna við fjölklefa mjaltaþjóna sé meiri en við einklefa mjaltaþjóna.
Gera má ráð fyrir að nyt kúa aukist þegar mjaltaþjónn er tekinn í notkun vegna þess að
tíðni mjalta eykst, en óljóst er hversu mikilli nytaukningu er hægt að reikna með.
39

Skv. samtali við Sverri Geirmundsson hjá Vélum og þjónustu, 2004.
Þjónustusamningur felur í sér sex heimsóknir. Þetta er verðið ef kaup á mjaltaþjóni hefði átt
sér stað í október 2004. Verð er án virðisaukaskatts.
41
Skv. samtali við söluaðila mjaltabása, október 2004.
42
Fjölklefa mjaltaþjónar mjólka margar kýr í einu en einklefa mjaltaþjónn mjólkar bara eina kú
í einu.
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3.11.4 Samanburður á hagnaði eftir mjaltakerfum
Í sænskri rannsókn var borinn saman hagnaður fyrir afskriftir á 11 búum með
mjaltaþjón við hóp búa með hefðbundna mjaltatækni og reyndist hagnaður hefðbundnu
búanna fyrir afskriftir vera um 15% meiri en mjaltaþjónabúanna.43 Enda þótt talsverður
stærðarmunur sé á sænskum og íslenskum búum er trúlegt að útkoman yrði svipuð
hérlendis. Stofnkostnaður og viðhaldskostnaður er hærri við notkun á mjaltaþjóni en
hefðbundinni mjaltatækni en á móti getur nyt kúa aukist og vinnutímum bóndans
fækkað ef þjónn er notaður.

En hví skyldu bændur fjárfesta í mjaltaþjóni ef vinnuhagræðið er talið óljóst og
kostnaður meiri? Það er aðallega tvennt sem rökstyður slíka fjárfestingu. Í fyrsta lagi
getur verið að bóndinn meti mikils sveigjanlegri vinnutíma, vinnuhagræði og þau
þægindi sem fylgja því að nota mjaltaþjón. Auðveldara getur reynst fyrir bændur að
sinna ýmsum áhugamálum og hugðarefnum þar sem vinnan verður léttari fyrir þá. Í
annan stað getur verið að betri vinnuaðstaða geri bændum kleift að sinna starfi sínu
lengur. Bændur geta því verið að kaupa sér lengri starfsævi, sem nemur 10–12 árum,
með því að fjárfesta í mjaltaþjóni.

3.12 Stærðarhagkvæmni og tækniframfarir
Svo sem fram kom í kafla 3.2 hér að framan hefur íslenskum kúabúum fækkað mjög á
síðustu árum, en búin eru þess í stað stærri og framleiðslan meiri. Þessi þróun getur
verið til mikilla hagsbóta fyrir bæði framleiðendur og neytendur, ef stórbúskapur er
hagkvæmari en minni bú. Málinu er hins vegar öfugt farið ef stærðarhagkvæmni er
ekki til staðar. Þá getur verið hagkvæmara að hafa mörg smærri bú.
Fáar athuganir hafa verið gerðar á eðli stærðarhagkvæmni í íslenskum búskap. Í
rannsókn Daða Más Kristóferssonar á íslenskum kúabúum árin 1991–1994 komu fram
sterkar vísbendingar um minnkandi skalahagkvæmni í mjólkurframleiðslu.44
Skalahagkvæmnin mældist 0,8–0,9 sem gefur til kynna að aukning aðfanga um 1%
myndi eingöngu auka framleiðslu um 0,8–0,9%.45 Önnur athugun sem náði til áranna
1993–1999 gaf til kynna að örlítil skalahagkvæmni væri fyrir hendi. Hagkvæmnin
mældist þá 1,04, en samkvæmt því myndi 1% aukning allra aðfanga auka
mjólkurframleiðslu um 1,04%. Í athugun á stærðarhagkvæmni í íslenskum kúabúskap
færir Birgir Einarsson (2001) rök að því að kúabú séu of lítil á Íslandi. Að hans mati
43

Bændablaðið 14. sept. 2004: Svíar rannsaka mjaltaþjón.
Daði Már Kristófersson (1997).
45
Skalahagkvæmni telst jöfn ef hún mælist 1,0, minnkandi ef hún telst minni en 1 og vaxandi ef
hún telst stærri en 1.
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lækkar meðalframleiðslukostnaður með aukinni framleiðslu og því þyrftu bú á Íslandi
að vera stærri en þau eru að jafnaði til að hægt væri að reka þau betur. Í athugun Birgis
kemur hins vegar ekki fram hver hagkvæmasta bústærðin væri.
Þær erlendu rannsóknir sem gerðar hafa verið á síðustu árum gefa ekki til kynna að
umtalsverð skalahagkvæmni sé til staðar í mjólkurframleiðslu. Í rannsókn Bravo-Ureta
og Rieger (1991) á skilvirkni kúabænda í Nýja-Englandi reyndist skalahagkvæmnin
vera 0,917, þ.e. örlítið minnkandi. Athugun Newmans og Matthews (2003) gaf til
kynna að skalahagkvæmni í írskum kúabúskap árin 1984–2000 væri því sem næst jöfn
og hið sama kom í ljós í rannsókn Cuestas (2000) á mjólkurframleiðslu á Spáni árin
1987–1991. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Kompas og Che (2004) á
mjólkurframleiðslu í Ástralíu árin 1996–2000 var ekki hægt að hafna því að jöfn
skalahagkvæmni væri til staðar. Í rannsókn sem gerð var á kúabúum í Skotlandi kom
fram að stóru búin væru of stór, en hin of lítil til að nýta sér kosti stærðarinnar.46 Loks
leiddi rannsókn á mjólkurframleiðslu í Nýja-Sjálandi í ljós að um helmingur búanna
bjó við stærðarhagkvæmni, rúmur fjórðungur við jafna stærðarhagkvæmni og tæp 20%
við stærðaróhagkvæmni.47
Íslensku og erlendu niðurstöðurnar hníga í sömu átt. Í mjólkurframleiðslu virðist ekki
vera nein veruleg skalahagkvæmni til staðar, en heldur ekki minnkandi
skalahagkvæmni. Lítil bú eru samkvæmt þessu ekki óhagkvæmari en stór bú, en tekjur
stærri búanna ættu vitaskuld að vera meiri. Athuganir Hagþjónustu landbúnaðarins á
framlegð eftir mjólkurkú renna að nokkru leyti stoðum undir þessar niðurstöður. Árið
2003 var meðalframlegð kúabúa tæpar 259 þús. kr. á kú. Lægst var framlegðin á búum
með færri en 500 ærgildi, 197 þús. kr. að meðaltali, en hæst hjá næststærstu búunum,
þ.e. búum með 1300–1500 ærgildi, 327 þús. kr. á kú. Enda þótt framlegð á kú virðist
að jafnaði vera meiri hjá stærri búunum vex hún ekki jöfnum skrefum með stærri
búum. Þannig var framlegð á kú minni hjá stærstu búunum (fleiri en 1.500 ærgildi) en
þeim næststærstu, og framlegð hjá búum með 1200–1300 ærgildi að jafnaði lakari en
hjá öllum öðrum búum með fleiri en 600 ærgildi.
Enda þótt engin eða lítil skalahagkvæmni hafi verið í íslenskum kúabúaskap allt fram á
síðustu ár er ekki þar með sagt að sú staða muni vara um allan aldur. Þær öru
tæknibreytingar sem átt hafa sér stað undanfarin ár geta hæglega leitt til þess að
hagkvæmara reynist í framtíðinni að hafa bú stærri en minni. Ef svo reynist vera kann
að vera rétt að endurskipuleggja mjólkurframleiðslu og flýta fyrir þróuninni í átt að
færri og stærri býlum. Þess vegna er brýnt að fylgjast grannt með því hvaða áhrif
ofangreindar tæknibreytingar munu hafa á skalahagkvæmni í greininni.

46
47

Barnes og Oglethorpe (2004).
Jaforullah og Whiteman (1998).
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3.13 Framleiðsla og verð til framleiðanda
Greiðslumark mjólkur er framleiðsluréttur eða kvóti sem seldur er á markaði og veitir
þeim aðila sem kaupir rétt á ákveðnum ríkisstyrkjum og þar með hærra verð fyrir
framleiðslu sína. Greiðslumarkið er því í senn framleiðslukvóti og ávísun á
beingreiðslur. Greiðslumark er bundið við lögbýli en hvorki er leyfilegt að leigja
greiðslumark til annars aðila né láta annan aðila framleiða fyrir sig upp í greiðslumark.
Handhafi greiðslumarks fær greiddar beinar greiðslur úr ríkissjóði fyrir ákveðið magn
mjólkur og ræðst það magn af hlutdeild handhafa greiðslumarks í heildargreiðslumarki.
Greiðslumark einstakra framleiðenda tekur því breytingum ef heildargreiðslumark
breytist frá einu verðlagsári til annars. Aukning heildargreiðslumarks leiðir til þess að
sá lítrafjöldi sem bændur eiga rétt á beingreiðslum og fullu afurðastöðvarverði fyrir vex
og minnkar ef heildargreiðslumark minnkar.
Rúmur helmingur beingreiðslnanna, eða 53,5%, er greiddur út óháð framleiðslu að því
tilskildu að framleiðsla lögbýlis sé a.m.k. 85% greiðslumarks á ákveðnu tímabili. Þau
46,5% sem eftir standa eru greidd fyrir mjólkurinnlegg hvers mánaðar. Gangi
beingreiðslur ekki út eru þær greiddar til annarra greiðslumarkshafa þó þannig að
fyrstu 4% af framleiðslu lögbýlis umfram greiðslumark njóta forgangs.48 Þessi regla
gildir því aðeins ef ónotað greiðslumark er fyrir hendi á öðrum lögbýlum.
Tafla 3.14 Þróun heildargreiðslumarks, magns umframmjólkur og verðs
umframmjólkur 1995–2003.

Verðlagsár
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004

Heildargreiðslumark
þús.ltr.
101.000
102.000
102.000
103.000
102.000
103.000
104.000
106.000
105.000

Umframmjólk
þús.ltr.
1.685
510
541
5.583
1.951
3.237
5.336
4.104
4.700

Greiðslur fyrir
umframmjólk kr.ltr.
7,5
13,9
24,3
25,3
3,7
28,2
30,2
7,75
-

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði og Bændasamtökum Íslands.

Framleiðsla umfram heildargreiðslumark er nefnd umframmjólk. Ákaflega misjafnt er
hversu mikið fæst greitt fyrir umframmjólk en undanfarin ár hefur stjórn Samtaka
48

Reglugerð 441/2003; um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og beingreiðslur til bænda
verðlagsárið 2003–2004.
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afurðastöðva í mjólkuriðnaði (SAM) boðið fullt verð fyrir prótínhluta umframmjólkur.
Téðar greiðslur eru 75% af afurðastöðvarverði. Verðlagsárið 2004/2005 var samþykkt
að greiða þetta verð fyrir allt að 4,5 milljónir lítra umframmjólkur. Fita þessarar
mjólkur er aftur á móti flutt úr landi enda enginn markaður fyrir hana innanlands. Fyrir
aðra umframmjólk fá framleiðendur greitt það verð sem afurðirnar, sem unnar eru úr
henni, skila í útflutningi.49 Heimsmarkaðsverð á afurðum ræður því þannig hvað greitt
er fyrir þá framleiðslu. Síðast þegar sú staða kom upp skilaði útflutningur 7,75 kr. á
lítra til framleiðenda verðlagsárið 2002/2003.
Verð á 1. flokks mjólk til framleiðenda er ákvarðað á grundvelli áætlaðs kostnaðar við
mjólkurframleiðslu á viðmiðunarbúi Verðlagsnefndar búvara. Bústofn kúabúa miðast
við 40 kýr með geldneytum eða sem svarar til 1.080 ærgilda.50 Þetta eru nokkuð stærri
kúabú en voru að meðaltali í íslenskum landbúnaði árið 2003, en þá hélt hver bóndi að
jafnaði 28 kýr. Meðalkúabúið í reikningum Hagþjónustu landbúnaðar var með 33 kýr
og 870 ærgildi, þar af 824 ærgildi í mjólk. Frá. 1. janúar 2005 hefur lágmarksverð á 1.
flokks mjólk verið 83,49 kr. á lítra. Afurðastöðvum er heimilt að víkja frá
lágmarksverði og greiða hærra verð fyrir mjólkina en eingöngu er heimilt að greiða
lægra verð fyrir gæðaminni mjólk. Beingreiðslur úr ríkissjóði nema 47,1% af verði
mjólkur til framleiðenda og afurðastöðvar greiða 52,9%.
Verðákvörðun er því samofin framleiðslukostnaði og miðast við tilbúið dæmi um
hagkvæman rekstur en ekki við kostnað meðalframleiðanda. Verð til framleiðenda
lækkar hins vegar einungis ef verðlagsnefnd metur að rekstrarskilyrði séu breytt. Sú
hagræðing sem einstaka framleiðendur ná fram í rekstri skilar sér því til framleiðenda í
formi hærri hagnaðar, en kemur ekki neytendum til góða með lægra verði, eins og vera
myndi á samkeppnismarkaði. Þá er einnig hugsanlegt að hagræðingin leiði til þess að
verð á greiðslumarki hækki.

3.14 Markaðsverð afurða
Á árunum 1995–2002 hækkaði vísitala neysluverðs um 28% og kaupmáttur launa jókst
um 7,9%. Þessi aukning hefur þó ekki skilað sér í aukinni hlutfallslegri neyslu á matog drykkjarvörum heldur hefur hlutdeild þessa vöruflokks í útgjöldum heimilanna
lækkað. Þessi þróun er í fullu samræmi við lögmál Engels sem svo er nefnt, en
samkvæmt því lækka útgjöld á þessum liðum hlutfallslega með hækkun tekna.
49

Sjá 29. gr. laga nr 99/1993 með síðari breytingum.
Árið 2001 var verðlagsgrundvelli kúabúa breytt. Í stað þess að miða framleiðslu við meðalbú
var miðað við tæknivætt bú af hagkvæmri stærð. Í því skyni var viðmiðunarbúið stækkað
allverulega. Á gamla grundvellinum var miðað við 22 kýr með nálega 80 þús. lítra framleiðslu,
en í þeim nýja er miðað við 40 kýr og 188 þús. lítra framleiðslu. Verðlagsnefnd notast við
búreikninga til að leggja mat á framleiðslukostnað mjólkur en nákvæmar upplýsingar um
vinnuframlag og kostnaður við fjárfestingar voru metnar með vinnurannsókn sem gerð var af
Rannsóknarstofnun landbúnaðarins og hins vegar var gerð athugun á byggingarkostnaði kúabús.
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Samkvæmt neyslukönnun Hagstofu Íslands var hlutdeild útgjalda heimila til mat- og
drykkjarvara nálega 16% á árunum 2000–200251 og hafði þá lækkað um 1,5
prósentustig frá árinu 1995. Heildarútgjöld til neyslu höfðu aukist um rúman helming á
sama tíma.
Á tímabilinu mars 1993 – febrúar 2004 hefur hlutfallslegt verð búvara miðað við annað
verðlag lækkað um 12%, mun meira en verð almennt á mat- og drykkjarvörum sem
hefur lækkað hlutfallslega um 6%.
Mynd 3.10 Þróun vísitölu búvöruverðs í samanburði við annað verðlag sem myndar
neysluvöruverðsvísitölu 1993–2004.
140
Vísitala búvöruverðs
130

Vísitala neysluverðs að
búvörum undanskyldum

120
110

mar.2003 feb.2004

mar.2001 feb. 2002

mar.1999 feb.2000

mar.1997 feb.1998

mar.1995 feb.1996

90

mar.1993 feb.1994

100

Heimild: Hagstofa Íslands: Vísitala neysluverðs, undirvísitölur, eigin útreikningar.

Mjólkurverð hækkaði minna en neysluverðsvísitala í byrjun tímabilsins en hækkaði að
raungildi eftir árið 1995. Lækkandi framleiðendaverð á árunum 1992–1995 skýrist af
þeirri hagræðingarkröfu sem gerð var til framleiðenda með mjólkursamningnum 1992,
en í henni fólst að verði til bænda var haldið óbreyttu á árunum 1992–1995. Frá 1.
september 1995 hækkar framleiðendaverð umfram almennar verðlagshækkanir fyrir
utan verðlagsárið 2000/2001. Verð á nýmjólk í smásölu og heildsölu hækkaði á
tímabilinu 1993–2003 um 30%, heldur minna en vísitala neysluverðs sem hækkaði um
36% á sama tímabili. Smásöluálagning á mjólk var gefin frjáls í október 1997 en fram
að því gilti hámarksverð í smásölu á nokkrum mjólkurvörum.

51

Grunnur vísitölu neysluverðs í mars 2003 er byggður á neyslukönnun 2000–2002.

76

Mynd 3.11 Heildsölu- og smásöluverð á nýmjólk 1993–2003.
140
Heildsöluverð á nýmjólk
Smásöluverð á nýmjólk
Vísitala neysluverðs

130

120

110

100

90
1993

1995

1997
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Heimild: Hagstofa Íslands og Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði.

Í könnun Samkeppnisstofnunar frá árinu 2001 kom í ljós að innlendar mjólkurvörur eru
að jafnaði dýrari í Reykjavík en annars staðar á Norðurlöndum. Verð á drykkjarmjólk
var að jafnaði 18% hærra í Reykjavík, rjómi var að meðaltali ríflega tvöfalt dýrari og
ostur kostaði á Norðurlöndunum helming af því sem hann gerði í Reykjavík.52
Heildsöluverð á mjólk á mjólkurvörum á Íslandi hefur aftur á móti haldist lítt breytt
síðustu árin.

3.15 Afurðastöðvar
Afurðastöðvar taka á móti búvörum frá framleiðendum til vinnslu, pökkunar, heildsölu
og dreifingar. Allar afurðastöðvar í mjólkuriðnaði eru í eigu mjólkurframleiðenda að
einni stöð undanskilinni sem er í eigu blandaðs samvinnufélags. Afurðastöðvar standa
að rekstri markaðs- og sölufyrirtækis, Osta- og smjörsölunnar sf., sem annast sölu og
dreifingu á smjöri, ostum og mjólkurdufti. Auk þess reka mjólkursamlögin
hagsmunafélag sem nefnist Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði(SAM). Hlutverk
SAM er að standa vörð um hagsmuni afurðastöðva í landinu og gæta þess að
framleiðendur og afurðastöðvar nýti tiltæka markaði á sem skilvirkastan hátt. Öll
mjólkursamlög eru aðilar að SAM og fara samtökin með yfirumsjón og skipulagningu
mjólkurvinnslu í landinu, m.a. með því að ákveða verkaskiptingu milli afurðastöðva.

52

Samkeppnisstofnun (2001).
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Síðustu tvo áratugi hefur verið reynt að hagræða á öllum stigum mjólkurframleiðslu.
Árið 1988 tóku gildi úreldingarákvæði sem fela í sér að mjólkurstöðvar er leggja niður
rekstur fá greitt ákveðið hlutfall af bókfærðu verði véla og tækja úr verðmiðlunarsjóði.
Jafnframt var heildsölu- og dreifingarkostnaður afurðastöðva frystur á árunum 1992–
1995 að tillögu sjömannanefndar og leiddi það til verðlækkunar á mjólkurvörum til
neytenda.
Afurðastöðvum hefur fækkað talsvert á undanförnum árum. Árið 1986 var
afurðastöðvarnefnd sett á fót. Hún hafði það hlutverk að gera tillögur um hagræðingu í
rekstri mjólkuriðnaðarins. Gefið var út mat á tillögum afurðastöðvarnefndar árið 1991.
Þar koma fram að afkastageta afurðastöðva væri langt umfram þarfir og er talið að
einungis 50% af samanlagðri afkastagetu þeirra 15 stöðva sem þá voru starfandi hafi
verið fullnýtt. Það var niðurstaða nefndarinnar að ef mjólkurstöðvum yrði fækkað um
þrjár til fimm væri hægt að spara umtalsverðar fjárhæðir árlega í föstum kostnaði
jafnframt því sem ná mætti fram auknum sparnaði í rekstri með aukinni verkaskiptingu
milli afurðastöðva.53 Á þeim rúma áratug sem liðinn er síðan hefur stöðvunum fækkað
úr fimmtán í níu og náðst hefur mun betri nýting á afkastagetu þeirra stöðva sem eru
starfræktar.
Tafla 3.15 Afkastageta afurðastöðva á ársgrundvelli 2004 og 1990.

Ms.Reykjavík
Ms.Borgarnesi
Ms. Búðardal
Ms. Patreksfirði
Ms. Ísafirði
Ms. Hvammstanga
Ms. Blönduósi
Ms.Sauðárkróki
Ms. Akureyri
Ms. Húsavík
Ms. Vopnafirði
Ms. Egilsstöðum
Ms. Norðfirði
Ms. Hornafirði
MBF. Selfossi
Samtals

2004
Gerilsneyðing
[þús. ltr]
51.480
23.400
4.680
7.800
15.600
35.880
2.028
7.800
31.200
179.868

1990
Gerilsneyðing
[þús. ltr]
50.700
15.600
11.076
4.680
8.580
9.360
15.600
34.000
12.960
2.028
6.500
3.120
3.744
41.600
219.548

2004
Duftgerð
[kg]
364
1.347
1.711

1990
Duftgerð
[kg]
342
1.347
1.689

2004
Ostagerð
[kg]
700
1.400
1.750
350
4.200

1990
Ostagerð
[kg]
700
700
700
1.600
700
234
249
4.883

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Sjá einnig Tillögur um hagræðingu og
breytingar á skipulagi mjólkuriðnaðarins (1991).
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Tillögur um hagræðingu og breytingar á skipulagi mjólkuriðnaðarins, 1991, Skýrsla nefndar á
vegum landbúnaðarráðherra um mat á tillögum afurðastöðvarnefndar frá ágúst 1989.
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Á árunum 1991–2004 hafa afköst við gerilsneyðingu dregist saman um 40 milljónir
lítra en innvigtun síðustu ár hefur verið um 105–111 milljónir lítra. Ef miðað er við
innvigtun árið 2003 má gera ráð fyrir að nú séu um 60% afkastagetunnar fullnýtt en
árið 1991 voru að meðaltali 48% af afkastagetu við gerilsneyðingu nýtt.
Tafla 3.16 Innvigtuð mjólk til mjólkursamlaga 1992–2003. Þúsund lítrar.
Afurðastöð
Ms.Reykjavík
Ms.Borgarnesi
Ms.Búðardal
Ms.Patreksfirði
Ms.Ísafirði
Ms.Hvammst.
Ms.Blönduósi
Ms.Sauðárkróki
Ms.Akureyri
Ms.Húsavík
Ms.Vopnafirði
Ms.Egilsstöðum
Ms.Norðfirði
Ms.Hornafirði
Mb.Flóamanna
Samtals

1992
3.939
9.212
2.870
927
1.637
2.362
3.702
7.733
19.936
6.031
763
2.665
573
1.536
35.835
99.722

1996
13.163
3.806
1.331
2.463
4.012
8.662
19.558
6.241
845
2.819
542
1.736
36.464
101.643

2000
12.232
3.789
126
2.372
4.071
9.786
20.274
6.511
719
3.289
361
39.362
102.892

2003
12.883
6.557
1.179
4.095
10.502
27.130
785
3.582
41.671
108.384

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði.

Tvær stærstu afurðastöðvarnar, MBF á Selfossi og Mjólkursamlag KEA á Akureyri,
hafa aukið verulega við framleiðslu sína á undanförnum áratug. Árið 1992 nam
framleiðsla þeirra 55% af heildarframleiðslu en þetta hlutfall hafði hækkað í 64% árið
2003. Athyglisvert er að þriðja stærsta afurðastöðin árið 1992 var úrelt árið 1995.
Ástæðuna má fyrst og fremst rekja til þess að stöðinni var ætlað að gegna veigamiklu
hlutverki við útflutning mjólkurvara, en minni grundvöllur reyndist síðan vera fyrir
þeim útflutningi en ætlað hafði verið.54 Mjólkurinnlegg bænda á Borgarnessvæðinu fer
nú í gegnum Mjólkursamsöluna í Reykjavík.
Árið 1992 tóku fimm afurðastöðvar á móti minna en tveimur milljónum lítra hver eða
sem nam samanlagt 6% af heildarframleiðslu. Af þessum fimm afurðastöðvum hafa
þrjár verið gerðar úreldar. Samlagið á Patreksfirði var úrelt árið 1992 og fluttist
mjólkurinnlegg bænda á svæðinu til Búðardals 1. maí 1993. Vinnslu á mjólk var hætt á
Hornafirði árið 1996 og fluttist vinnsla þaðan til Egilsstaða og á Selfoss. Samlagið á
Norðfirði var úrelt árið 2000 og mjólkurinnlegg bænda á svæðinu fluttist til Egilsstaða.
54

Morgunblaðið 16. desember 1994: Mjólkurvinnslu verður hætt í Borgarnesi á næsta ári.
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Eftir þessi umskipti eru aðeins tvö lítil samlög eftir sem hvort um sig framleiðir undir
tveimur milljónum lítra og var samanlögð hlutdeild þeirra 2% í heildarframleiðslu
ársins 2003.
Allnokkuð hefur verið um samruna og sameiningar hjá mjólkurstöðvum síðustu árin.
Mjólkurbú Flóamanna (MBF) á Selfossi keypti afurðastöðina á Egilsstöðum árið 2002.
Eftir kaupin nær starfssvæði mjólkurbúsins frá Hellisheiði eystra til Hellisheiðar
vestra.55
Norðurmjólk ehf. varð til árið 2000 við samruna mjólkursamlaganna á Akureyri og
Húsavík auk Grana sem er einkahlutafélag í eigu bænda á svæði hins nýja fyrirtækis.
Árið 2002 var mjólkurvinnslu á Húsavík hætt og bændur á svæðinu leggja nú inn á
Akureyri.
Mjólkursamsalan í Reykjavík á samlagið í Búðardal og á Blönduósi auk þess sem
samlagið keypti rekstur mjólkursamlagsins á Hvammstanga árið 2000. Samlagið á
Hvammstanga var lagt niður 1. september 2002 og innleggjendur á svæðinu leggja nú
inn í Búðardal.
Mjólkuriðnaður fellur undir búvörulög en með breytingu á þeim árið 2004 var
afurðastöðvum í mjólkuriðnaði heimilað að gera samninga sín á milli um verðtilfærslu
milli tiltekinna afurða.56 Jafnframt var stöðvunum heimilað að sameinast, gera með sér
samkomulag um verkaskiptingu að því er varðar framleiðslu einstakra mjólkurvara og
hafa með sér annars konar samstarf til þess að halda niðri kostnaði við framleiðslu,
geymslu og dreifingu mjólkurafurða. Afurðastöðvar hafa því heimildir til að hegða sér
á annan hátt en samkeppnislög gera ráð fyrir.
Þessi sérstaða gerir það að verkum að afurðastöðvar starfa nánast sem ein heild.
Ráðstöfun innveginnar mjólkur til vöruframleiðslu og stjórnun birgðahalds í landinu er
í höndum SAM. Lítil samkeppni er á vörumarkaði og engin um mjólk frá
framleiðendum. Mjólkursamlagið í Búðardal og Mjólkursamlag Húnvetninga eru í eigu
Mjólkursamsölunnar í Reykjavík og Mjólkurbú Flóamanna og Norðurmjólk ehf.
framleiða vörur fyrir Mjólkursamsöluna í Reykjavík. Að auki eiga Mjólkursamsalan og
Mjólkurbú Flóamanna nána samvinnu enda eru fyrirtækin að stærstum hluta í eigu
sömu aðila.57 Til að mynda sjá Mjólkursamsalan og Osta- og smjörsalan um dreifingu
vara Mjólkurbús Flóamanna á stórum hluta landsins. Þá sér Mjólkurbú Flóamanna
Mjólkursamsölunni fyrir hluta af þeirri mjólk sem Samsalan pakkar og selur. Á
aðalfundum þessara tveggja félaga í mars 2005 verður kannað hvort vilji er til að
sameina Mjólkursamsöluna og Mjólkurbú Flóamanna.
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Vefur Mjólkurbús Flóamanna, www.mbf.is.
Lög 85/2004.
57
Vefur Mjólkursamsölunnar í Reykjavík, www.ms.is.
56
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Hinni nánu samvinnu sem afurðastöðvar hafa sína á milli er ætlað að koma í veg fyrir
togstreitu á markaði og að hagsmunir stöðvanna skarist of mikið. Stíf samkeppni á
markaði getur leitt til þess að stöðvar fjárfesti í óþarfa tækjum og búnaði sem þegar er
fyrir hendi í öðrum afurðastöðvum þar sem afkastageta er nægjanleg.58 Afurðastöðvar
hafa því haft með sér samvinnu um verkaskiptingu í mjólkuriðnaði þannig að hver
afurðastöð sérhæfir sig í framleiðslu á ákveðnum vörutegundum. Mjólkurbúin á
Norðurlandi hafa sérhæft sig í framleiðslu á vörum sem hafa minna rúmmál vegna þess
að þær þarf að flytja lengri vegalengd á markað meðan mjólkurbúin sunnan- og
vestanlands hafa lagt meiri áherslu á ferskvörur af ýmsu tagi sem minnka ekki
jafnmikið við vinnslu.59 Með þessu fyrirkomulagi hefur mun betri nýting á afkastagetu
átt sér stað og talsverður rekstrarsparnaður.

3.16 Jöfnunargjöld
Tvenn gjöld eru innheimt á heildsölustigi mjólkurafurða, verðmiðlunar- og
verðtilfærslugjald, sem báðum er ýtt út í verðlag á mjólkurafurðum sem hluta af
vinnslu- og dreifingarkostnaði. Gjöldin eru því greidd af neytendum.
Samkvæmt lögum skal verðmiðlun á búvörum hagað þannig að afurðastöðvum sé
kleift að greiða framleiðendum sama verð fyrir sams konar búvöru. Í því skyni skal
innheimt sérstakt verðmiðlunargjald sem getur hæst orðið 5,5% af heildsöluverði
viðkomandi búvara. Þetta gjald er nú 0,65 kr. fyrir hvern innvigtaðan lítra í
mjólkurstöð. Gjaldið er innheimt af íslenska ríkinu sem dreifir því síðan út til
mjólkurstöðva og bænda með það fyrir augum að jafna flutningskostnað frá
framleiðanda til mjólkursamlags í þeim tilgangi að auðvelda hagkvæman rekstur
stöðvanna, koma á hentugri verkaskiptingu milli afurðastöðva, jafna aðstöðu
mjólkurstöðva til að koma vöru sinni á markað og greiða nauðsynlega flutninga á milli
svæða þar sem vöntun kann að vera á einstökum afurðum.
Frá og með 1. september 1998 er innheimt sérstakt verðtilfærslugjald hjá
afurðastöðvum af hverjum innvegnum mjólkurlítra í afurðastöð innan greiðslumarks.
Verðtilfærslugjald er 2,65 kr. á hvern innveginn lítra mjólkur og er notað í lögbundna
verðtilfærslu sem notuð er til niðurgreiðslu á skólamjólk en einnig annarri mjólk, skyri,
undanrennudufti og smjöri.
Að auki geta afurðastöðvarnar sjálfar tekið upp ákveðna verðtilfærslu á milli einstakra
tegunda mjólkurafurða. Slík tilfærsla er heimil samkvæmt lögum og hefur áhrif á
heildsöluverð afurða.
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Tillögur um hagræðingu og breytingar á skipulagi mjólkuriðnaðarins (1991).
Stöðumat og stefnumótun í mjólkurframleiðslu (2004).
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Mjólkursamlögin halda utan um flutningskostnað á sínu samlagssvæði og deilist
heildarflutningskostnaður á samlagssvæði jafnt niður á alla bændur á því svæði.60
Þannig greiða til að mynda allir bændur á samlagssvæði MBF á Selfossi sama
flutningskostnað á hvern lítra mjólkur. Við útreikninga flutningsjöfnunar er reiknað
hvað kostar að meðaltali að flytja líter af mjólk af hverri afurðastöð á árinu.
Flutningsstyrkurinn er eingöngu greiddur ef kostnaður á hvern lítra á hverju svæði er
fimmtungi yfir meðalflutningskostnaði í landinu og greitt er að hámarki 80% af þeim
kostnaði sem er umfram 120% af meðalflutningskostnaði á hvern lítra. Ef útreiknuð
styrktarþörf fer fram úr því ráðstöfunarfé sem er til skiptanna skal lækka styrkina jafnt
til allra búa.61
Tafla 3.17 Beinn flutningskostnaður að mjólkursamlagi á verðlagi ársins 2003.
Krónur á lítra.
Mjólkursamlag
Reykjavík
Borgarnes
Búðardalur
Patreksfjörður
Ísafjörður
Hvammstangi
Blönduós
Sauðárkrókur
Akureyri
Húsavík
Vopnafjörður
Egilsstaðir
Neskaupstaður
Höfn í Hornafirði
Selfoss
Meðaltal:

1992
3,12
3,13
3,78
7,97
8,95
2,71
2,79
3,19
2,54
2,98
6,09
3,95
1,07
5,71
3,13
3,21

1995
3,14
3,02
3,04
10,20
2,83
2,87
2,65
2,72
3,57
5,70
4,17
5,18
3,66
2,73
3,02

1999
2,35
3,10
6,40
1,91
2,46
2,33
2,28
3,03
4,77
4,17
2,40
2,60
2,67

2002
2,59
4,33
5,52
3,12
2,12
2,12
1,95
3,31
4,45
2,26
2,42

Heimild: Ársskýrsla Samtaka afurðastöðva í mjólkurframleiðslu 2003.

Þeir bændur sem búa nær mjólkursamlagi niðurgreiða flutningskostnað þeirra sem búa
fjær, en mismunur á raunverulegum flutningskostnaði og verðmiðlunargjaldi fellur á
einstaka bændur. Það skerðir því hag bænda sem búa nær ef aðrir bændur á þeirra
samlagssvæði eru dreifðir um mjólkursamlagssvæðið langt frá mjólkurstöð. Eins og
sést á töflu 3.17 hefur meðalflutningskostnaður lækkað mikið síðustu 11 ár. Líklega
skiptir þar mestu að bú eru færri en stærri en áður, jafnframt því sem afkastageta við að
dæla upp úr mjólkurtönkum bænda hefur stórbatnað. Afurðastöðvar komast því af með
færri bíla sem leiðir til lægri flutningskostnaðar. Þá hafa afskekkt bú einnig lagst af.
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Skv. samtali við Bjarna Brynjólfsson, starfsmann SAM, 2004.
Reglugerð nr. 123/1994.
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3.17 Niðurstöður
Á síðustu 15 árum hafa átt sér stað verulegar breytingar á íslenskri mjólkurframleiðslu.
Árið 1990 lögðu um 1.560 bændur inn mjólk hjá afurðastöðvum en árið 2003 voru þeir
einungis um 900. Fækkunin nemur ríflega 40%. Kúabúin eru aftur á móti að jafnaði
mun stærri en áður og nyt hefur aukist. Fastlega má gera ráð fyrir að þróunin verði
áfram á sama veg á næstu árum og að mjólkurbændum fækki enn, en býlin verði stærri.
Í því sambandi má benda á að enn vantar töluvert upp á að meðalbú á Íslandi sé
jafnstórt og bú í löndum Evrópusambandsins. Árið 2003 voru að meðaltali 28 kýr á
íslensku kúabúi, en 40 í löndum Evrópusambandsins. Í þeim löndum sem nýlega hafa
gengið í ESB voru að jafnaði 34 kýr í hverri hjörð.
Afkoma kúabænda, þ.e. hagnaður fyrir laun eigenda, hélst lítt breytt á árunum 1991–
2003, en var þó sýnu lakari við lok þess tíma en upphaf. Árið 2003 nam hagnaður að
meðaltali 1,9 milljónum kr. Hagnaður stærstu búanna er mestur og fyrirsjáanlegt er að
hann mun enn aukast þegar þau hafa afskrifað að fullu keypt greiðslumark í mjólk.
Skuldastaða kúabúa hefur versnað mikið undanfarin ár. Árið 1991 samsvaraði
höfuðstóll kúabúa að jafnaði um helmingi af eignum búanna, en 12 árum síðar var svo
komið að höfuðstóllinn var að jafnaði neikvæður: eignir voru minni en skuldir. Sýnu
verst er staðan hjá þeim bændum er halda flestar kýr. Hér ber þó að hafa í huga að
vegna þess að keypt greiðslumark er ekki fært til eignar í reikningum búanna hefur
myndast dulinn varasjóður í búreikningunum. Hin raunverulega staða mjólkurbænda er
því vafalítið mun betri en kemur fram í búreikningum Hagþjónustu landbúnaðarins.
Á undanförnum árum hafa margir mjólkurbændur ráðist í endurbætur á fjósum sínum,
enda voru flest þeirra komin nokkuð til ára sinna. Samtímis hafa margir bændur fjárfest
í nýrri tækni við mjaltir. Enda þótt erlendar athuganir bendi til þess að hagnaður aukist
ekki með hinni nýju tækni er ótvírætt að hún bætir vinnuaðstöðu og gerir vinnutíma
sveigjanlegri.
Töluverðar tilfæringar hafa átt sér stað með greiðslumark í mjólk eftir að framsal á
greiðslumarki var gefið frjálst árið 1992. Bændur í Skagafirði og í Árnes- og
Rangárvallasýslu hafa bætt á sig töluverðum kvóta, en kvótaeign bænda í nágrenni
Reykjavíkur hefur dregist saman. Í Árnessýslu hefur kvóti færst frá bændum í
vesturhluta sýslunnar til þeirra er austar búa. Land næst höfuðborginni er nú í auknum
mæli notað undir sumarbústaði eða annað er gefur meiri arð en kúabúskapur. Líklegt er
að þróunin verði áfram á sama veg næstu árin og að kúabúskapur færist fjær
höfuðborginni.
Verð á greiðslumarki í mjólk hefur hækkað verulega og var í árslok 2004 rúmum 150%
hærra á föstu verðlagi en haustið 1992. Kvótinn var þá nær fjórum sinnum dýrari en
grundvallarverð á mjólk, en í löndum Evrópusambandsins er ekki óalgengt að
kvótaverð sé 2–2,5 sinnum hærra en verð á mjólk. Hátt verð á greiðslumarki ásamt
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kostnaði við aðrar fjárfestingar, svo sem í útihúsum og nýrri tækni, getur fælt
einstaklinga frá því að hasla sér völl í kúabúskap. Fyrirliggjandi tölur gefa til kynna að
afkoma geti verið erfið fyrstu árin en batni er frá líður þegar arður fjárfestinganna fer
að skila sér og kaup á greiðslumarki hafa verið færð niður. Athuganir á aldursdreifingu
kúabænda gefa enda ekki tilefni til að ætla að nýliðun sé óeðlilega lítil í greininni.
Þvert á móti virðist nægur áhugi vera til staðar hjá yngra fólki á því að hefja
kúabúskap. Fyrir því geta verið þrjár ástæður. Í fyrsta lagi getur raunverulega afkoma
bænda verið mun betri en fram kemur í færðum búreikningum. Í öðru geta vonir staðið
til að afkoma batni verulega þegar keypt greiðslumark hefur verið fært niður að fullu. Í
þriðja lagi er hugsanlegt að aðrir þættir, svo sem nálægð við náttúru og sveigjanlegur
vinnutími, vegi þungt þegar tekin er ákvörðun um að hefja búrekstur.
Þær athuganir sem gerðar hafa verið á mjólkurframleiðslu erlendis og hér á landi benda
flestar til þess að jöfn skalahagkvæmni sé til staðar í greininni, þ.e. að aðfanganotkun
sé ætíð hlutfallslega jafnmikil óháð bústærð. Samkvæmt því er tæknilega séð ekkert
unnið með því að hafa bú stór, þar sem stórbúskapur skilar engum viðbótarávinningi,
en aftur á móti mun yfirleitt borga sig fyrir bændur að fullnýta þá afkastagetu sem er
fyrir hendi. Hið sama á einnig við um lítil bú; niðurstöður rannsóknanna gefa ekki til
kynna að neinn sérstakur ávinningur sé fólginn í þeirri bústærð. Enda þótt
skalahagkvæmni sé vart til staðar eru stór bú þó líklega heppilegri en smærri bú, þar
sem stórbú skila meiri tekjum í krónum talið— og þar með meiri hagnaði — en lítil.
Hátt verð á greiðslumarki getur einnig gert það fýsilegri kost en áður að bregða búi. Að
mati sérfræðinga má gera ráð fyrir að hægt sé að selja meðalstórt kúabú —
greiðslumark, land, húsakost og tæki — fyrir 80–100 milljónir kr. og gefur augaleið að
slík sala gæti auðveldað mörgum að koma undir sig fótunum á nýjum vettvangi. Þá
hefur land einnig hækkað í verði, sérstaklega á svæðum næst þéttbýli. Fórnarkostnaður
sem því fylgir að sitja lítt nýttar jarðir hefur því hækkað.
Neysla á mjólkurvörum, sérstaklega magrari afurðum, hefur aukist og sem stendur
ógnar innflutningur ekki íslenskri mjólkurvöruframleiðslu. Þar kemur bæði til sú
fjarlægðarvernd sem íslenskur landbúnaður nýtur, tollar, auk þess sem innflutningur á
ógerilsneyddri mjólk er bannaður til að draga úr líkum á að dýrasjúkdómar berist til
landsins. Eitthvað er þó flutt inn af jógúrti og ostum, og umframframleiðsla íslenskra
bænda er einnig flutt út í formi smjörs og mjólkurdufts. Inn- og útflutningur er þó lágt
hlutfall af heildarframleiðslu.
Verð á mjólk hækkaði um tæpan þriðjung á árunum 1993–2003, sem er heldur minna
en vísitala neysluverðs hækkaði um á sama tímabili. Verðlagsnefnd búvara ákveður
lágmarksverð á 1. flokks mjólk til framleiðenda og er verðið ákvarðað á grundvelli
áætlaðs kostnaðar við mjólkurframleiðslu á viðmiðunarbúi verðlagsnefndar.
Verðlagsbúið er nokkru stærra en meðalkúabú á Íslandi. Beingreiðslur úr ríkissjóði
nema 47% af verði mjólkur og afurðastöðvar greiða 53%. Smásöluálagning á mjólk var
gefin frjáls árið 1997.
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Afurðastöðvum í mjólkuriðnaði hefur fækkað mjög á síðustu árum, enda var
afkastageta stöðvanna mun meiri en þörf var á. Árið 2004 voru níu mjólkurstöðvar á
landinu, en þær voru fimmtán áratug áður. Sums staðar er þó framleiðsla lítil og
vafamál hvort halda beri henni áfram.
Mjólkurstöðvar eru að nokkru leyti undanþegnar samkeppnislögum, þar eð þeim er
heimilt að gera samninga sína á milli um verðtilfærslu á milli tiltekinna afurða. Þá
mega þær sameinast, gera með sér samkomulag um verkaskiptingu milli
mjólkursamlaga að því er varðar framleiðslu einstakra afurða og hafa með sér annars
konar samstarf til að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu
mjólkurafurða. Afurðastöðvar koma því nánast fram sem ein heild. Samkeppni þeirra á
milli er því lítil en á móti kemur að reynt er að nýta eftir föngum hagkvæmni
verkaskiptingar. Í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað á undanförnum árum og
mánuðum um samráð og fákeppni kann þó að vera rétt að huga frekar að því hvernig
staðið er að rekstri afurðastöðva.
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4. Kindakjötsframleiðsla
4.1 Inngangur
Í þessum kafla er fjallað um sauðfjárbændur, fækkun þeirra á síðastliðnum áratug,
afkomu og skuldsetningu, breytingar á kjötneyslu landsmanna og hvernig reynt hefur
verið að laga framleiðsluna að sölu á innlendum markaði. Lýst er uppkaupum ríkisins á
greiðslumarki og tilfærslu á greiðslumarki á milli sýslna. Þá er greint frá þeim
breytingum sem orðið hafa á fjölda afurðastöðva og fjallað um verðlagsmál og
verðmyndun.

4.2 Framleiðsla
Á síðustu 13 árum hefur sauðfjárbændum fækkað um nálega þriðjung. Árið 1990 lögðu
2.840 framleiðendur inn meira en 740 kg (um 40 ærgildi), en árið 2003 voru þeir ekki
nema rétt ríflega 1.900. Innleggjendum hefur fækkað hlutfallslega mest á Vesturlandi
(41,8%) og á Suðurlandi (40,4%), en minnst á Austurlandi (16,8%). Aftur á móti
fækkaði sauðfé í landinu mun minna, eða um 15%, og fór fjöldi þess úr 550 þúsundum
í 470 þúsund á þessu sama tímabili. Sauðfjárbúin eru því að jafnaði stærri nú en áður.
Tafla 4.1 Fjöldi kindakjötsinnleggjenda sem framleiddu meira en 750 kg á ári á
tímabilinu 1990–2003.
Reykjanessvæði
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Samtals

1990
38
495
304
484
456
345
718
2.840

1991
37
491
302
481
453
296
696
2.756

1992
25
426
245
467
415
277
613
2.468

1993
27
411
242
471
409
328
595
2.483

1994
24
401
242
459
409
344
581
2.460

1995
24
395
234
463
402
334
577
2.429

1996
23
364
221
426
372
323
518
2.247

1997
24
351
211
432
351
310
502
2.181

1998
24
344
202
437
350
306
502
2.165

1999
23
350
207
430
367
306
501
2.184

2000
26
360
210
429
354
320
516
2.215

2001
21
317
201
393
322
290
435
1.979

2002
20
292
197
390
319
287
420
1.925

2003
23
288
186
382
310
287
428
1.904

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Bændasamtökum Íslands.

Á þessum árum hefur framleiðni einnig farið vaxandi og afurðamagn eftir hverja
vetrarfóðraða á aukist um nær 16%.62 Árið 1990 svaraði þetta magn til 24,7 kg en hafði
aukist í 28,6 kg árið 2003. Fyrir vikið hefur framleiðsla kindakjöts dregist mun minna
saman síðustu ár en nemur fækkun sauðfjár. Landsframleiðsla var árið 1990 um 9.455
tonn en var um 8.792 tonn árið 2003 og nemur samdrátturinn einungis 7%.

62

Bændasamtök Íslands (2004).
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Tafla 4.2 Kindakjötsframleiðsla eftir landshlutum árin 1990–2003. Tonn.
Reykjanessvæði
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Samtals

1990
98,2
1.699,0
1.067,6
1.764,4
1.632,9
1.237,0
1.955,5
9.454,6

1991
1992
88,3
65,5
1.704,9 1.526,5
1.099,3 1.028,8
1.785,1 1.645,8
1.643,5 1.482,8
1.101,2 1.114,9
1.886,5 1.733,3
9.308,8 8.597,6

1993
75,7
1.535,5
1.018,8
1.667,3
1.538,2
1.347,0
1.676,8
8.859,2

1994
71,9
1.511,8
971,3
1.654,7
1.497,3
1.459,7
1.631,0
8.797,7

1995
65,5
1.453,0
942,6
1.667,8
1.458,3
1.461,8
1.636,0
8.685,0

1996
62,8
1.348,1
898,2
1.524,3
1.409,5
1.502,9
1.389,9
8.135,8

1997
60,7
1.324,1
877,6
1.542,4
1.315,7
1.365,0
1.417,7
7.903,1

1998
60,8
1.372,2
913,7
1.637,1
1.351,7
1.389,0
1.451,4
8.175,9

1999
2000
2001
2002
2003
67,5
86,1
61,6
63,3
64,4
1.449,0 1.668,5 1.480,4 1.455,4 1.492,8
932,1 1.075,0 944,5
958,7
967,4
1.721,9 1.932,0 1.702,4 1.753,0 1.763,5
1.421,8 1.524,5 1.411,0 1.418,8 1.416,4
1.509,4 1.653,6 1.501,5 1.543,5 1.554,8
1.541,8 1.795,5 1.514,6 1.481,2 1.533,0
8.643,5 9.735,3 8.615,9 8.674,0 8.792,3

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Bændasamtökum Íslands.

Aftur á móti hefur hlutfallsleg dreifing framleiðslu yfir landið haldist lítt breytt. Þó
hefur framleiðsla á Austurlandi heldur aukist á síðastliðnum árum, en framleiðsla á
Suðurlandi aftur á móti dregist saman.
Tafla 4.3 Hlutfallsleg skipting kindakjötsframleiðslu eftir landshlutum árin 1990–2003.
Reykjanessvæði
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Samtals

1990
1,04
17,97
11,29
18,66
17,27
13,08
20,68
100,00

1991
0,95
18,32
11,81
19,18
17,66
11,83
20,27
100,00

1992
0,76
17,75
11,97
19,14
17,25
12,97
20,16
100,00

1993
0,85
17,33
11,50
18,82
17,36
15,20
18,93
100,00

1994
0,82
17,18
11,04
18,81
17,02
16,59
18,54
100,00

1995
0,75
16,73
10,85
19,20
16,79
16,83
18,84
100,00

1996
0,77
16,57
11,04
18,74
17,32
18,47
17,08
100,00

1997
0,77
16,75
11,10
19,52
16,65
17,27
17,94
100,00

1998
0,74
16,78
11,18
20,02
16,53
16,99
17,75
100,00

1999
0,78
16,76
10,78
19,92
16,45
17,46
17,84
100,00

2000
0,88
17,14
11,04
19,85
15,66
16,99
18,44
100,00

2001
0,71
17,18
10,96
19,76
16,38
17,43
17,58
100,00

2002
0,73
16,78
11,05
20,21
16,36
17,79
17,08
100,00

2003
0,73
16,98
11,00
20,06
16,11
17,68
17,44
100,00

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Bændasamtökum Íslands.

Meðalaldur sauðfjárbænda hefur hækkað á síðustu árum og nýliðun í greininni er lítil.
Eins og fram kemur í töflu 4.4 hefur elstu innleggjendunum fjölgað hlutfallslega og
þeim yngstu fækkað. Árið 1990 var ríflega þriðjungur innleggjenda yngri en 25 ára, en
þetta hlutfall var komið niður í tæp 8% árið 2003. Sama ár voru rúmlega 13% 66 ára og
eldri, en þetta hlutfall var árið 2003 komið upp í rúmlega fimmtung. Áður fyrr var
algengt að börn og unglingar væru skráð sem framleiðendur, en það er nú mun fátíðara
og skýrir sú þróun vafalítið fækkun ungra innleggjenda.
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Tafla 4.4 Hlutfallsleg aldursdreifing kindakjötsinnleggjenda framleiðsluárin
1990–2003.
Ár
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

<16
19,81
17,81
3,44
2,57
2,26
2,47
2,58
3,16
3,73
3,90
4,24
4,00
3,84
3,64

16-25
14,98
14,03
5,73
4,64
4,70
4,03
4,53
4,61
4,70
4,55
4,12
4,07
4,16
4,05

26-35
13,85
13,79
14,69
14,14
12,44
12,02
12,29
12,58
12,22
12,62
11,61
10,78
10,62
9,71

36-45
13,03
13,53
19,87
20,02
20,67
21,19
21,46
20,74
21,21
21,13
21,70
21,96
21,24
20,79

46-55
11,65
12,81
17,69
18,55
18,85
19,54
19,99
19,97
20,17
20,95
21,42
21,79
22,78
23,18

56-65
13,35
13,99
19,98
21,24
20,47
19,85
18,82
18,38
17,48
16,22
16,19
16,98
17,09
18,21

66-69
4,10
4,12
6,59
6,70
7,68
7,87
7,46
7,36
7,01
7,08
7,24
6,27
6,15
6,22

70>
9,25
9,93
12,01
12,13
12,93
13,03
12,86
13,21
13,49
13,54
13,49
14,16
14,12
14,20

Samtals
7.178
6.535
3.629
3.536
3.449
3.445
3.336
3.385
3.381
3.360
3.231
2.951
2.862
2.718

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Bændasamtökum Íslands.

4.3 Afkoma í sauðfjárrækt
Árið 2003 skiluðu 86 sauðfjárbændur búreikningum til Hagþjónustunnar og var
hagnaður fyrir laun eigenda að meðaltali nálega 840 þúsund kr. Hagnaður var lægstur
hjá minnstu búunum og má sem dæmi nefna að hjá þeim sex bændum sem höfðu
minna en 100 fjár var hagnaður fyrir laun eigenda að jafnaði 150 þúsund krónur. Þeir
bændur hafa þó vart sauðfjárbúskap að meginstarfi. Stórbændur höfðu meira upp úr
krafsinu og var hagnaður þeirra sem héldu meira en 300 fjár á bilinu 1.100–1.150
þúsund krónur. Hagnaður fyrir laun eigenda sem hlutfall af búgreinatekjum var 20–
30%, minnstur hjá smæstu búunum en mestur hjá búum með 200–300 fjár.
Þetta er mun lakari afkoma en var í upphafi þess tímabils sem gögn Hagþjónustunnar
ná til, en árin 1991 og 1992 var hagnaður fyrir laun eigenda 1,3–1,6 milljónir kr. að
meðaltali. Hagnaður stærstu búanna hefur síðustu ár einungis verið um þriðjungur þess
sem hann var fyrir rúmum áratug, eða ein milljón kr. á móti þremur. Eins og sést á
töflu 4.5 hafa verið miklar sveiflur í afkomu sauðfjárbænda, sérstaklega þeirra smæstu,
þó svo tekjur allra hafi dregist saman hin síðustu ár. Eins og nefnt var í 3. kafla voru
meðalatvinnutekjur einstaklinga ríflega 2,6 milljónir kr. árið 2003. Hagnaður
sauðfjárbænda fyrir laun eigenda var því aðeins um þriðjungur þess sem
meðallaunamaðurinn bar úr býtum þetta árið.
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Tafla 4.5 Afkoma sauðfjárbænda 1991 – 2003. Hagnaður fyrir laun eigenda á verðlagi
ársins 2003 eftir bústærð. Þúsund kr.

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Meðaltal
1335
1612
821
966
848
829
1106
1022
760
1091
883
1000
837

<100
ærgildi
25
195
21
268
266
345
155
260
-34
421
84
147

101-200
ærgildi
682
787
221
371
413
411
448
372
494
515
445
545
290

201-300
ærgildi
1258
1600
681
94
858
712
995
1011
1110
586
989
1034
835

301-400
ærgildi
1274
1916
112
1295
1001
1144
1351
1385
947
535
1059
1206
1151

401-500
> 500
ærgildi
ærgildi
1869
2950
2105
5830
1573
2094
2287
2073
1957
1233
2119
1766
2591
1154
2385
1231
1567
718
462
1041
1331
1430
1082
1137
1095

Heimild: Hagþjónusta landbúnaðarins. Búreikningaskýrslur sauðfjárbúa 1991-2003.

Til að glöggva sig nánar á sambandi tekna og bústærðar kann að vera gagnlegt að
skoða framlegð á hverja vetrarfóðraða á eftir bústærð.63 Á töflu 4.6 sést að framlegð er
yfirleitt meiri á stærri búum en þeim minni enda þótt fullt samræmi sé ekki ætið á milli
bústærðar og framlegðar. Það er raunar aðeins tvö ár, 1994 og 1995, sem stærstu búin
skila mestri framlegð, en minnstu búin sýna aftur á móti besta framlegð fjögur ár.
Framlegðin reyndist einnig lökust í fjögur skipti á minnstu búunum og þrisvar sinnum
lægst hjá næstminnstu búunum, en stærstu búin reyndust í tvö skipti skila lakastri
framlegð á hverja vetrarfóðraða á.
Ekki er hægt að fullyrða að framlegð ráðist af bústærð. Það er þó ekki ólíklegt því fyrir
fram hefði mátt ætla að sauðfjárbændur hefðu meiri möguleika á að minnka fastan
kostnað umfram breytilegan með því t.d. að stækka búin og bæta nýtingu vinnuafls og
fastra fjármuna.

63

Framlegð er skilgreind sem búgreinatekjur að frádregnum breytilegum kostnaði, sem skipta
má í fóðurkostnað og kaup á rekstrarvörum og þjónustu.

90

Tafla 4.6 Framlegð á vetrarfóðraða á eftir bústærð á verðlagi ársins 2003. Krónur.

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Meðaltal
9462
9443
8305
8187
7234
8255
8905
8049
7420
8171
7652
7830
8091

<100
101-200
ærgildi
ærgildi
9319
12688
8453
8415
6488
6588
6792
6399
6196
7748
7527
7928
8947
9615
9189
9651
7991
9333
7953
10775
7815
6217
7992
7367
8116

201-300
ærgildi
9775
9447
7951
7635
7273
7998
9218
8287
7568
8744
7866
9284
8662

301-400
ærgildi
8916
9982
8882
8790
7207
8568
8995
7717
7050
8340
7704
8108
8175

401-500
> 500
ærgildi
ærgildi
10195
9768
9167
9071
6368
8228
9657
9667
8362
8740
8586
8569
8507
7625
8153
6904
6288
7877
7640
7123
7663
7563
6977
7480
8416

Heimild: Hagþjónusta landbúnaðarins. Búreikningaskýrslur sauðfjárbúa 1991-2003.

Skuldastaða sauðfjárbænda hefur versnað á síðastliðnum árum. Árið 2003 samsvaraði
höfuðstóll bænda að jafnaði um 45% af eignum þeirra, en þetta hlutfall var ríflega 60%
áratug áður. Stærstu og minnstu búin voru árið 2003 mun skuldugri en önnur bú.
Þannig nam skuldsetning búa með yfir 500 fjár að meðaltali um 75% af eignum og
samsvarandi hlutfall var 65% hjá búum með minna en 100 fjár. Skuldir bænda sem
héldu á milli 100 og 300 fjár voru að jafnaði lægstar, eða 39–44% af eignum.

4.4 Kindakjöt og annað kjöt
Tvær meginástæður eru fyrir þeim erfiðleikum sem sauðfjárbændur hafa staðið frammi
fyrir á síðustu árum: lægra verð og minni sala.64
Á árunum 1983–2002 dróst kindakjötsneysla á hvern íbúa saman um rúman helming.
Nautakjötsneyslan jókst á sama tíma um rúm 45%, neysla á hrossakjöti dróst saman um
50% en neysla á alifuglakjöti og svínakjöti jókst um 248% og 310%.

64

Erna Bjarnadóttir og María G. Líndal (1997).
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Mynd 4.1 Kjötneysla á mann frá 1983–2002 eftir flokkum.
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Heimild: Hagstofa Íslands: Árleg kjötneysla á íbúa 1983-2002.

Mynd 4.2 Kindakjötsneysla á mann 1983–2002 og metin leitnilína fyrir sama tímabil.
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Heimild: Hagstofa Íslands: Árleg kjötneysla á íbúa 1983-2002 og eigin útreikningar.

Þessi samdráttur í neyslu kindakjöts endurspeglar um margt þá byltingu í
neyslumynstri á kjötvörum sem hefur haft gríðarmikil áhrif á landbúnað í heild sinni. Á
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mynd 4.2 er þessi þróun skoðuð sérstaklega. Þar hefur einnig verið dregin lína í
gegnum kjötneysluferilinn sem metin er með aðfallsgreiningu en þannig er leitast við
að fjarlægja áhrif sveiflna.65 Í ljós kemur að samdrátturinn á mann er um 3,2% á ári yfir
tímabilið. Niðurstöðurnar eru vel marktækar og útskýringamáttur þessa einfalda líkans
er í kringum 92%. Sala á kindakjöti á hvern íbúa jókst aftur á móti verulega á milli
áranna 2003 og 2004, eða um 13%.
Á mynd 4.3 má sjá hvernig verð á nokkrum kjöttegundum hefur þróast í samanburði
við neysluverðsvísitölu. Gula línan sýnir þróun vísitölu neysluverðs frá janúar 1993 til
janúar ársins 2004. Þannig hefur verð á svínakjöti og fuglakjöti lækkað verulega, en
hlutfallsleg verðlækkun er enn meiri vegna þess að almennt verðlag hækkaði um 40% á
sama tíma. Verð á kindakjöti og nautakjöti fylgdi hins vegar neysluverðsvísitölunni
nokkurn veginn yfir tímabilið allt til ársins 2001 þegar það féll nokkuð aftur í verði.
Líklegt er að í verðlækkuninni megi greina viðbrögð sauðfjár- og nautgripabænda við
sílækkandi verði á svína- og fuglakjöti.
Mynd 4.3 Verðþróun vísitölu neysluverðs og nokkurra kjötafurða sem eru í vísitölunni
á tímabilinu 1993–2004.
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Heimild: Hagstofa Íslands: Vísitala neysluverðs, undirvísitölur.

Niðurstaða aðfallsgreiningarinnar var að veldisvísisfall á forminu: Kindakjötsneysla AeDt H
gæfi besta nálgun við ferilinn. Hér er A fasti, ơ táknar hlutfallslegan samdrátt
kindakjötsneyslunnar á ári, t er tími og ƥ táknar hér afgangslið. Jöfnunni má umbreyta í línulega
jöfnu með því að taka lógariþma og fæst þá eftirfarandi niðurstaða: G
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Heildarkjötneysla þjóðarinnar er einnig mikilvægur mælikvarði á almennt
efnahagsástand í landinu. Eins og kemur fram á mynd 4.4 eru talsverðar sveiflur í
neyslu á milli ára. Þessar sveiflur fylgja nokkuð vel efnahagsástandi á hverjum tíma.
Þannig sést til dæmis vel hvernig botni neyslu var náð 1994 — þegar kreppan var hvað
dýpst — og hvernig hún hefur aukist samfellt frá þeim tíma í takt við batnandi árferði.
Mynd 4.4 Heildarneysla kjöts á mann á Íslandi 1983–2002 og metin leitnilína.66
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Heimild: Hagstofa Íslands: Árleg kjötneysla á íbúa og eigin útreikningar.

4.5 Vinnuframlag
Í útreikningum verðlagsnefndar búvara er gert ráð fyrir að meðalvinnutími
sauðfjárbænda á viðmiðunarbúi með 400 fjár sé 2.428 klst. á ári, eða sem nemur 46,7
klst. á viku árið um kring.67 Umfang vinnunnar er misjafnt eftir árstíðum. Vorin eru
annasömust, enda sauðburður þá í fullum gangi, en vinnan minnkar er kemur fram á
sumarið. Heyskapur tekur nú orðið snöggtum minni tíma en áður og á veturna þarf
yfirleitt lítt að sinna ánum utan þess sem gefa þarf á garðann tvisvar á dag. Rekstur
meðalsauðfjárbús getur því vart talist fullt starf allan ársins hring, enda kjósa margir að
sinna öðrum störfum samhliða búskapnum. Aðstæður bænda eru þó misjafnar eftir
landsvæðum og þar með möguleikar þeirra til að afla sér viðbótartekna.
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Margliðan sem nálgar heildarkjötneysluferilinn er af þriðja stigi og hefur R2 í kringum 77%.
Þessir útreikningar eru komnir nokkuð til ára sinna og endurspegla líklega ekki vinnutíma
sauðfjárbænda í dag.
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Tekjur sauðfjárbænda eru mun lægri en heildartekjur annarra launþega. Sem fyrr getur
voru meðaltekjur launþega að jafnaði um 2,6 milljónir kr. árið 2003, en meðaltekjur
bænda 840 þúsund kr. Tekjur annarra stétta voru því að jafnaði ríflega þrisvar sinnum
hærri. Lengd vinnutíma er ekki tilgreind í skattframtölum, en sé gert ráð fyrir að
vinnuframlag meðalskattgreiðanda sé álíka mikið og sauðfjárbónda er ljóst að
sauðfjárbúskapur má ekki vera meira en þriðjungsstarf að jafnaði til að bændur beri
jafnmikið úr býtum og aðrir launþegar.

4.6 Þróun í greiðslumarki og uppkaup ríkisins
Með búvörusamningi frá 1991 voru teknar upp beingreiðslur til sauðfjárbænda frá
ríkinu í stað fastrar verð- og söluábyrgðar og hugtakið greiðslumark kom í stað
fullvirðisréttar. Til staðfestingar búvörusamningnum var lögum breytt snemma árs
1992. Viðskipti með greiðslumark voru heimiluð frá 1. september en aðeins lögbýli
hlutu greiðslumark.
Samningurinn gilti til ágústloka 1998, en hann var endurskoðaður 1995 og veigamiklar
breytingar gerðar á honum. Kvótasetning á framleiðslu var afnumin sem og
ríkisstuðningur við framleiðslumagn, en beingreiðslur þess í stað miðaðar við ákveðna
fjárhæð, svokallað beingreiðslumark. Til þess að fá fullar beingreiðslur þurfti
sauðfjárbóndi að eiga að minnsta kosti 0,6 vetrarfóðraðar kindur fyrir hvert ærgildi
greiðslumarks fyrir árið 1996. Beingreiðslurnar skertust hlutfallslega ef ásetningur náði
ekki þeirri tölu. Ásetningshlutfallið skyldi endurskoðað árlega af framkvæmdanefnd
búvörusamninga. Innlegg og afurðauppgjör var aftur á móti óháð greiðslumarki. Við
upphaf hverrar sláturtíðar var áætlað hversu mikið þyrfti að framleiða af kindakjöti og
hvernig haga mætti afsetningu. Var þá einnig tekið mið af birgðastöðu í upphafi
sláturtíðar. Sláturleyfishöfum og sauðfjárframleiðendum var í framhaldi af því kynnt
áætlun um útflutningsþörf, en endanleg ákvörðun um útflutning var aftur á móti ekki
tekin fyrr en að sláturtíð lokinni. Þeir sem höfðu 0,7 vetrarfóðraðar kindur eða minna á
hvert ærgildi greiðslumarks voru undanþegnir útflutningi og fór öll framleiðsla þeirra á
innanlandsmarkað, en aðrir sauðfjárbændur þurftu að taka þátt í útflutningi með sama
hlutfalli af framleiðslu sinni. Sem dæmi má nefna að 35% útflutningshlutfall þýddi að
allir bændur sem höfðu meira en 0,7 vetrarfóðraðar kindur á hvert ærgildi
greiðslumarks þurftu að flytja út 35% af framleiðslu sinni, óháð framleiðslumagni. Þá
voru verðlagsmál sauðfjárbænda endurskoðuð og ákveðið að hverfa frá opinberri
verðlagningu til sauðfjárbænda 1. september árið 1998.
Í endurskoðaða samningum var ákvæði um að viðskipti með greiðslumark skyldu
heimil fram til 1. júlí 1996, en ekki eftir þann tíma. Hins vegar var öllum
sauðfjárbændum gert tilboð um uppkaup á greiðslumarki og voru kjör mismunandi
eftir því hvenær uppkaupin áttu sér stað. Hinn endurskoðaði samningur gilti til ársloka
2000 og voru uppkaup heimiluð allt til loka samnings.
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Með breyttu rekstrarumhverfi sauðfjárframleiðslu, frjálsara verðlagskerfi, uppkaupum
og tilfærslum á greiðslumarki og stuðningi við bændur sem vildu hætta búskap átti að
ná markmiðum um aukna hagkvæmni og samkeppnishæfni greinarinnar, treysta
tekjugrundvöll sauðfjárbænda og ná jafnvægi á milli framleiðslu og sölu
sauðfjárafurða.68 Þá var hætt að jafna samkeppnisstöðu afurðastöðvanna með
tilfærslum og þeim látið eftir að finna heppilegasta rekstrarfyrirkomulagið (svo sem
sameiningu í stærri heildir).69
Tafla 4.7 Staða virks greiðslumarks í sauðfé í ærgildum og hlutdeild í
heildargreiðslumarki eftir sýslum.

Gullbringusýsla
Kjósarsýsla
Borgarfjarðarsýsla
Mýrasýsla
Snæfellsnessýsla
Dalasýsla
A-Barðastrandarsýsla
V-Barðastrandarsýsla
V-Ísafjarðarsýsla
N-Ísafjarðarsýsla
Strandasýsla
V-Húnavatnssýsla
A-Húnavatnssýsla
Skagafjarðarsýsla
Eyjafjarðarsýsla
S-Þingeyjarsýsla
N-Þingeyjarsýsla
N-Múlasýsla
S-Múlasýsla
A-Skaftafellssýsla
V-Skaftafellssýsla
Rangárvallasýsla
Árnessýsla
Samtals

1995, ágúst
1999, desember
Ærgildi Hlutdeild, % Ærgildi Hlutdeild, %
319,7
0,08
158,5
0,04
2.711,0
0,68
2.542,2
0,65
14.319,8
3,59
13.521,1
3,46
13.904,5
3,49
12.755,3
3,26
14.270,0
3,58
12.720,9
3,26
21.609,3
5,42
21.731,9
5,56
6.889,1
1,73
6.574,1
1,68
4.352,2
1,09
3.743,4
0,96
7.682,0
1,93
6.912,5
1,77
6.667,9
1,67
5.703,7
1,46
20.574,8
5,16
21.822,9
5,59
25.120,7
6,30
24.536,8
6,28
23.032,5
5,78
25.707,5
6,58
27.492,1
6,90
29.630,0
7,58
16.574,4
4,16
13.591,2
3,48
30.022,5
7,53
29.932,5
7,66
20.408,2
5,12
21.795,5
5,58
34.817,9
8,73
35.812,4
9,17
19.449,7
4,88
19.089,1
4,89
13.046,4
3,27
12.735,0
3,26
23.253,7
5,83
22.458,0
5,75
27.309,7
6,85
24.886,4
6,37
24.799,9
6,22
22.365,6
5,72
398.628,0
100,00
390.726,5
100,00

2003, desember
Ærgildi Hlutdeild, %
153,0
0,04
2.024,3
0,59
11.850,1
3,43
11.098,7
3,21
9.997,2
2,89
18.097,6
5,24
6.287,8
1,82
3.289,9
0,95
6.425,9
1,86
4.698,7
1,36
20.400,1
5,90
20.681,2
5,98
24.578,6
7,11
27.619,5
7,99
10.842,7
3,14
25.954,2
7,51
21.427,3
6,20
32.857,8
9,51
16.914,2
4,89
11.511,4
3,33
20.946,5
6,06
19.970,8
5,78
17.983,5
5,20
345.611,0
100,00

Heimild: Unni ð upp úr gögnum frá Bændasamtökum Íslands.

Núgildandi samningur um framleiðslu sauðfjárafurða gildir frá 1. janúar 2001 til
ársloka 2007. Til að laga framleiðslumagn sauðfjárafurða enn frekar að eftirspurn á
innlendum markaði var ákveðið að heimila ríkissjóði að kaupa upp greiðslumark.
Stóðu vonir til þess að með því myndi afkoma þeirra framleiðenda batna sem eftir yrðu
í greininni. Uppkaupum ríkisins lauk þegar keypt höfðu verið 45.000 ærgildi, en
68
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Guðmundur Stefánsson (1998). Guðmundur Sigþórsson (2001).
Helgi Skúli Kjartansson (2002).
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ákveðnar reglur giltu um verð og greiðsluskilmála. Seljendur urðu að selja allt
greiðslumark síns lögbýlis og skuldbundu sig til að framleiða ekki sauðfjárafurðir til
ársloka 2007. Eftir að uppkaupum ríkisins yrði lokið, en þó eigi síðar en 1. janúar
2004, skyldi á ný vera heimilt að flytja greiðslumark á milli lögbýla. Samningurinn var
undirritaður 11. mars 2000 og þegar það árið voru keypt upp 35 þúsund ærgildi.
Viðskipti með greiðslumark voru síðan leyfð frá 1. janúar 2003. Sérstakt átak var
einnig gert til að bæta stöðu þeirra bænda sem höfðu nýlega hafið sauðfjárrækt, haft
miklar og vaxandi afurðir eftir hverja á eða stækkað bú sín árin á undan. Þá voru og
teknar upp álagsgreiðslur vegna gæðastýringar. Meðal annarra nýmæla má nefna að
gert var ráð fyrir sérstöku framlagi til að efla fagmennsku í sauðfjárrækt.
Flest ærgildi voru keypt af Vestur- og Suðurlandi, enda hefur fækkun sauðfjárbænda
verið mest á þeim landsvæðum á síðustu árum. Ríkið greiddi 22 þúsund kr. fyrir hvert
ærgildi sem keypt var upp fyrir 1. nóvember 2000, 19 þúsund kr. fyrir ærgildi sem
keypt var fyrir 1. nóvember 2001 og 16 þúsund kr. fyrir hvert ærgildi sem keypt var
fyrir 1. nóvember 2002. Fyrir þá sem sömdu um uppkaup eftir þann tíma var greitt sem
svarar til þriggja ára beingreiðslu, en þó aldrei lengur en til loka samningstímans.
Hreinum sauðfjárbúum og blönduðum búum með greiðslumark fækkaði úr 1.954 í
1.687 frá árinu 2000 til ársins 2003 og fækkaði minnstu búunum mest.70 Þar sem
ríkisvaldið hafði ekki sjálft frumkvæði að því að kaupa upp greiðslumark, heldur
sauðfjárbændur voru uppkaupin ekki bundin við ákveðin svæði, heldur var
greiðslumark keypt af bændum hvarvetna á landinu. Hugsanlega hefði verið
hagkvæmara ef ríkisvaldið hefði freistað þess að kaupa upp greiðslumark
sauðfjárbænda á tilteknum landsvæðum, t.d. í nágrenni höfuðborgarinnar. Þannig hefði
verið hægt að ýta undir þá svæðisbundnu sérhæfingu í landbúnaði sem virðist vera að
eiga sér stað í íslenskum landbúnaði.
Tafla 4.8 Uppkaup ríkisins á greiðslumarki árin 2001–2003. Fjöldi ærgilda.
Landshluti
Reykjanessvæði
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Samtals

2001
645,2
6.864,9
2.307,4
6.358,8
5.198,9
4.808,5
6.950,6
33.134,3

Keypt ærgildi á ári
2002
2003
0,0
0,0
2.155,8
298,1
776,7
588,9
1.269,4
396,2
1.596,0
289,8
1.366,9
355,0
2.396,0
128,2
9.560,8
2.056,2

Samtals
645,2
9.318,8
3.673,0
8.024,4
7.084,7
6.530,4
9.474,8
44.751,3

Virkt greiðslumark
í árslok 2003
2177,3
51.043,6
41.102,4
72.879,3
58.224,2
61.283,4
58.900,8
345.611,0

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Bændasamtökum Íslands.

Viðskipti með greiðslumark voru gefin algerlega frjáls í ársbyrjun 2003 og fljótlega
eftir það fór verð á ærgildi í um 21 þúsund kr. sem er heldur hærra verð en hægt var að
70

Bændasamtök Íslands (2004).
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fá hjá ríkisvaldinu á sama tíma. Verðið hélst hátt og lækkaði ekki þrátt fyrir versnandi
afkomu í sauðfjárrækt og þó að stuttur tími væri eftir af samningnum við ríkið.
Hin svokallaða 0,7-regla er áfram við lýði í gildandi samningi, en samkvæmt henni eru
þeir undanþegnir útflutningi sem eru með tiltekið hlutfall af vetrarfóðraðri kind á hvert
kg. greiðslumarks. Hlutfallið er ákveðið með reglugerð á hverju ári og getur lægst
verið 60%, þ.e. 0,6, en á árinu 2004 var það 64%. Þeir sem framleiða minna en sem
svarar til þessa hlutfalls eru taldir vera um 10% stéttarinnar, eða í kringum 200
sauðfjárbændur. Eftir að viðskipti með greiðslumark voru gefin frjáls fjölgaði heldur í
þessum hópi. Miðað við það verð sem fékkst árið 2004 fyrir útflutt kindakjöt, 35%
útflutningsskyldu og 0,7-regluna borgaði sig þá vart fyrir bændur að hafa
ásetningshlutfallið á bilinu 0,64-0,75 þar sem heildartekjur voru þá lægri en hjá þeim
sem ekkert fluttu út. Bændur sem ekki ætla að nýta greiðslumark sitt nema að
takmörkuðu leyti hafa því hvata til að halda sig innan útflutningsmarkanna.

4.7 Afurðastöðvar
Markaðsmál og vöruþróun á innanlandsmarkaði eru í höndum afurðastöðva en hlutverk
þeirra er að taka við búvörum úr hendi framleiðenda og koma þeim á markað. Þá
annast afurðastöðvar uppgjör og afreikning við framleiðendur.71 Vegna síaukinnar
samkeppni á kjötmarkaði, mikils kjötframboðs og lágs verðs hefur rekstrarstaða margra
afurðastöðva verið slæm síðustu ár. Trúlegt má telja að hægt yrði að bæta kjör bænda
með því að ná fram aukinni rekstrarhagkvæmni vinnslustöðvanna og ódýrari vinnslu
afurða, auk þess sem bændur gætu hugsanlega rekið bú sín á hagkvæmari hátt.72 Til að
stuðla að aukinni hagræðingu í framleiðslu og vinnslu búvara hefur markvisst verið
unnið að því að fækka afurðastöðvum á síðustu árum.
Fækkun framleiðenda og afurðastöðva er grundvallaratriði í sókn til hagræðingar innan
greinarinnar. Þá er einnig mikilvægt að rekstur lúti ströngum aga og aðhaldi hvað
varðar gæði og tilkostnað þar sem ónýtt tækifæri til sparnaðar í rekstri afurðastöðva
fela í sér lakari afkomu framleiðenda þegar upp er staðið.73 Kröfur um búnað
samkvæmt ESB-stöðlum munu ásamt rekstrarstöðu ráða mestu um staðsetningu
afurðastöðva, en ekki landfræðileg dreifing þeirra. Afurðastöðvum á Austurlandi hefur
til að mynda nýverið verið lokað af þessum sökum og sauðfjárframleiðendur þess
landshluta þurfa nú að flytja sauðfé um lengri veg en áður.
Nefnd landbúnaðarráðherra um stefnumótun í sláturiðnaði var sett saman í framhaldi af
samþykkt Búnaðarþings 2002. Lagði hún til að sauðfjársláturhúsum yrði fækkað úr
sautján í sex þannig að aðeins þau sauðfjársláturhús sem hafa leyfi til útflutnings á
71

Guðmundur Þorsteinsson (1994).
Morgunblaðið 6. mars 2002: Bændur og afurðasala.
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Guðmundur Þorsteinsson (1994).
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markað í ESB-löndunum yrðu eftir. Í þessum sex sláturhúsum er hægt að sinna allri
sauðfjárslátrun í landinu með því að slátra í 50 daga á ári. Nefndin lagði til að ríkið
greiddi 220 milljónir kr. í úreldingarstyrki árið 2003 og sömu fjárhæð árið 2004 til þess
að fækka sláturhúsum. Enn fremur lagði nefndin til að fé yrði varið til uppbyggingar
þriggja fullkominna kjötvinnslustöðva. Jafnframt var gerð tillaga um flutningsjöfnun
þannig að aukinn hlutur kæmi til flutningsjöfnunar á lifandi fé.74
Tillögur nefndarinnar tóku mið af því að með betri vegum og stærri flutningsvögnum
yrði æ auðveldara að flytja féð milli staða. Fækkun sláturhúsa og aukin sérhæfing
þeirra sem eftir eru leiðir til betri nýtingar sláturhúsa. Framleiðslukostnaður mun því
lækka og samkeppnishæfni lambakjötsins aukast. Fækkunin mun hafa áhrif á
atvinnuástand þeirra byggða sem missa sláturhús auk þess sem lengri
flutningsvegalengd mun hafa þau áhrif að erfiðara verður fyrir bóndann að fylgjast með
mati á fénu og fleiru sem fylgir slátruninni.75 Ef allar tillögur nefndarinnar næðu fram
að ganga taldi nefndin að árlegur heildarsparnaður gæti numið allt að 225 milljónum
kr. á ári.
Í kjölfar skýrslu nefndar um stefnumótun í sláturiðnaði ákvað ríkisstjórnin í ágúst 2003
að verja 170 milljónum til úreldingar sláturhúsa og í framhaldi af því voru sex af 17
sauðfjársláturhúsum landsins úrelt árið 2003. Þessi hús eru sláturhús Borgarnes
kjötvara í Borgarnesi, Kaupfélags Bitrufjarðar á Óspakseyri, Ferskra afurða á
Hvammstanga, Sláturfélags Austurlands á Fossvöllum og Breiðdalsvík og Sláturfélags
Suðurlands á Laxá. Ákvörðun ríkisstjórnarinnar felur í sér greiðslu bóta fyrir úreldingu
sauðfjársláturhúsa á árunum 2003 og 2004 í því skyni að auka hagræðingu í rekstri
þeirra og lækka sláturkostnað. Rétthafar úreldingarbóta eru allir eigendur þeirra
sauðfjársláturhúsa sem hlotið hafa löggildingu landbúnaðarráðherra og hafa verið nýtt
til sauðfjárslátrunar árin 2000 til 2002, og þau sem hafa auk þess greitt allar skuldir við
innleggjendur afurða vegna slátrunar. Bæturnar geta að hámarki numið 65 kr. á hvert
kíló kindakjöts en fram kemur í skýrslunni um stefnumótun í sauðfjárslátrun að
áætlaður sláturkostnaður sé á bilinu 90–100 kr. á hvert kíló og er þá heildsölukostnaður
ekki innifalinn.
Í kjölfar fækkunar sauðfjársláturhúsa hefur slátrun aukist verulega í nokkrum húsum og
árið 2003 fóru nálægt 80% allrar sauðfjárslátrunar fram í fimm sláturhúsum. Þau eru á
Selfossi, Sauðárkróki, Húsavík, Hvammstanga og Blönduósi eins og sjá má í töflu 4.9
þar sem sýnt er innlagt magn afurðastöðva árið 2003. Þrjú þeirra hafa útflutningsleyfi
til Bandaríkjanna en öll fimm hafa ESB-vottun og útflutningsleyfi til Japans. Þá hefur
Sláturfélagið Búi á Höfn einnig útflutningsleyfi til ESB-landanna.
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Stefnumótun í sauðfjárslátrun. Skýrsla til landbúnaðarráðherra (2003).
Stefnumótun í sauðfjárslátrun. Skýrsla til landbúnaðarráðherra (2003), Morgunblaðið, 3. júní
2003: Styrkir sauðfjárrækt til lengri tíma.
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Tafla 4.9 Innlagt magn í afurðastöðvar árið 2003.
Afurðastöð
Sláturfélag Suðurlands
Kaupfélag Skagfirðinga
Norðlenska ehf
Kaupfélag V-Húnvetninga
Sölufélag A-Húnvetninga
Fjallalamb
Sláturfélagið Búi svf.
Sláturfélag Vopnfirðinga
Dalalamb ehf.
Kaupfélag Króksfjarðar
Sláturfélag Austurlands
Ferskar afurðir ehf.

Staðsetning
Framleiðsla, tonn Hlutdeild, %
Selfossi
2.201,3
25,04
Sauðárkróki
1.540,5
17,52
Húsavík
1.353,4
15,39
Hvammstanga
1.069,1
12,16
Blönduósi
1.038,8
11,81
Kópaskeri
501,0
5,70
Höfn
408,6
4,65
Vopnafirði
282,9
3,22
Hvammstanga
230,0
2,62
Króksfjarðarnesi
153,1
1,74
Egilsstöðum
8,0
0,09
Hvammstanga
5,8
0,07
8.792,3
100,00

Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Bændasamtökum Íslands.

Eðlilegt má telja að á næstu árum verði hugað að enn frekari fækkun sláturhúsa,
sérstaklega þar sem þau standa þétt saman. Árið 2003 var til að mynda slátrað í þremur
húsum á Hvammstanga, einu á Blönduósi og einu á Sauðárkróki og hugsanlega gæti
verið hagkvæmt að leggja af vinnslu í einu eða fleiri þessara húsa, að því gefnu að
nægjanleg vannýtt afkastageta sé fyrir hendi í öðrum húsum.
Hægt er að ná betri nýtingu sláturhúsa og stuðla um leið að hagræðingu í rekstri þeirra
með því að lengja sláturtíma. Breytingar á búháttum verða að koma til, t.d. með því að
láta ær bera fyrr á vorin. Með því er einnig komið til móts við markaðinn með auknu
framboði á nýju kjöti yfir lengra tímabil.76 Ef gert er ráð fyrir að fastur kostnaður
sláturhúsa sé óháður nýtingartíma má sýna hvernig hægt er að lækka söluverð til
hagsbóta fyrir neytendur. Ef tekið er dæmi þar sem sláturdögum er annars vegar
fjölgað úr 50 í 60 daga og hins vegar úr 50 í 70 daga má sjá hvernig fastur kostnaður
dreifist á fleiri daga og er því lægri á hvern dag. Gert er ráð fyrir að breytilegur
kostnaður sé 80% heildarkostnaðar og fastur kostnaður 20%. Ef álagning er 20% má
lækka afurðaverð um 3,3% í fyrra tilfellinu og um 5,7% í því síðara eins og sjá má í
töflu 4.10.
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Morgunblaðið 27. júní 2002: Hagræðing með lengri sláturtíma. Afurðaverð verður vitanlega
einnig að vera nægjanlega hátt til að bændur sjái sér hag í lengri sláturtíma.
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Tafla 4.10 Dæmi um hugsanlegan ávinning af bættri nýtingu sláturhúsa.
Breytilegur kostnaður (80%)
Fastur kostnaður (20%)
Heildarkostnaður
Álagning (20%)
Söluverð

50 dagar
0,80
0,20
1,00
1,20
1,20

60 dagar
0,80
0,17
0,97
1,16
1,16

70 dagar
0,80
0,14
0,94
1,13
1,13

Heimild: Eigin útreikningar.

4.8 Verðlagsmál og verðmyndun
Ýmsar leiðir eru færar til að koma á jafnvægi á markaði fyrir búvörur. Sú einfaldasta er
að gefa verðlagningu frjálsa en af ýmsum ástæðum, svo sem tímabundinni röskun á
byggð og erfiðum félagslegum aðstæðum bænda, hefur hún ekki þótt fær. Aðrar
aðferðir sem koma til greina eru að auka sölu afurða með niðurgreiðslu og/eða greiðslu
útflutningsbóta og að draga úr framleiðslu, svo sem með skattlagningu aðfanga,
verðlagsákvörðunum eða beinum samningum um framleiðslu. Hafa flestar þessara
aðferða verið reyndar hér á landi með misjöfnum árangri.
Lengst af hefur færi bænda til að taka mið af markaðsaðstæðum verið lítið sem ekkert
þar sem verð hefur fylgt verðlagsgrundvelli. Það hefur rýrt samkeppnisstöðu kindakjöts
gagnvart kjöti sem býr við markaðstengdari verðmyndun (svo sem kjúklinga- og
svínakjöti). Verðlagning sauðfjárafurða hefur orðið frjálsari undanfarinn áratug með
minnkandi ríkisafskiptum og framboð og eftirspurn hafa í vaxandi mæli fengið að ráða
ferðinni.
Almennt er góð sátt um þær breytingar sem hafa verið gerðar í verðlagsmálum
landbúnaðarins frá 1990 þegar vinna sjömannanefndar hófst. Markmið með henni var
að stuðla að hagkvæmari búvöruframleiðslu og lækka kostnað á öllum
framleiðslustigum. Í því skyni lagði nefndin megináherslu á að ná fram hagræðingu og
verðlækkun hjá bændum sem og afurðastöðvum.
Fyrirkomulag verðlagsmála búvara fer í meginatriðum eftir ákvæðum laga nr. 99/1993
um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum. Árið 1998 var
búvörulögunum breytt og opinber verðlagning á slátur- og heildsölukostnað sauðfjár
afnumin þann 1. september sama ár. Frá þeim tíma hefur einungis verið gefið út
viðmiðunarverð til framleiðenda og fyrir vikið er heildsöluverð nú breytilegt milli
afurðastöðva..
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4.9 Verðmiðlunargjald
Verðmiðlunargjald er innheimt á heildsölustigi af afurðum sauðfjár á grundvelli 19. gr.
búvörulaga. Gjaldið nemur 5 kr. af hverju kílói kindakjöts sem selt er frá afurðastöð á
innanlandsmarkað og greiða afurðastöðvar það til Bændasamtaka Íslands. Svo sem
nefnt var í kafla 3.16 hér að framan telst gjaldið til heildsölu- og dreifingarkostnaðar og
er innheimt af afurðastöðvum.
Ekki er greidd flutningsjöfnun vegna flutnings frá framleiðendum til afurðastöðva fyrir
fyrstu 150 km, en umfram þá greiðast 1,50 kr. á hvert lamb eða fullorðna kind. Þá er
kostnaður vegna flutnings sláturfjár aldrei jafnaður lengri leið en að næstu afurðastöð
sem markaðsráð kindakjöts telur að hafi raunhæfa möguleika á að taka við umræddu fé
til slátrunar.77 Sláturleyfishafi ber kostnað við flutning kindakjöts allt að 100 km frá
sláturstað til aðalmarkaðar. Fyrir hvern kílómetra sem flutt er umfram þessa 100 km
greiðist flutningsjöfnun, 1,35 kr. á hvert kíló kjöts að meðaltali á hverja 100 km.
Núgildandi reglur um verðmiðlunargjald geta haft áhrif á staðarval sauðfjárbænda og
afurðastöðva, en áhrifin ráðast af því hvort jöfnunargjald á hvern kílómetra er hærra
eða lægra en raunverulegur flutningskostnaður og hve mikill þessi munur er. Ef
jöfnunargjald er hærra er hvati fyrir sauðfjárbændur að setja bú sín niður sem fjærst
afurðastöðvum, og að sama skapi er heppilegt að setja afurðastöðvar niður fjarri helstu
mörkuðum. Dæmið snýst aftur á móti við ef jöfnunargjald er lægra en
flutningskostnaður. Þá getur borgað sig fyrir bændur að staðsetja bú sín sem næst
afurðastöðvum og fyrir afurðastöðvar að vera sem næst mörkuðum. Sú niðurstaða er
svipuð þeirri sem verða myndi ef flutningskostnaður væri ekkert greiddur niður. Í
báðum tilvikum er hætt við að nýting lands verði önnur en heppilegt er á frjálsum
markaði þar sem engir styrkir eru til staðar. Sauðfjárrækt er í eðli sínu landfrek
landbúnaðargrein sem heppilegt er að stunda nálægt afréttum og góðum beitarlöndum.
Líkt og bent var á í 2. kafla hér að framan er því hentugast að hafa sauðfjárbú fjarri
þéttbýli þar sem land er tiltölulega ódýrt og nýtist vart undir aðra atvinnustarfsemi.
Niðurgreiðslur á flutningskostnaði geta því komið í veg fyrir að land sé nýtt á
heppilegasta máta. Þetta á að sjálfsögðu einnig við um flutningsjöfnun í
mjólkurframleiðslu.

4.10 Smásöluverð
Smásöluverð á lambakjöti hækkaði um 30–35% á tímabilinu frá 1996–2000 á meðan
skilaverð á lambakjöti frá afurðastöðvum hækkaði um 15–16% á sama tíma.
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Reglugerð nr. 598/2000, Álitsgerð um samkeppnisumhverfi í landbúnaði og stöðu
búvöruframleiðslu gagnvart samkeppnislögum (2004).
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Lambakjötið hækkaði því tvöfalt meira í verði í smásölu en til bænda á tímabilinu. Þá
hækkaði verð frá kjötvinnslu til matvöruverslana um 13–15% frá 1996 til 2000.78
Smásöluverslun í landinu hefur síðustu árin verið að færast á hendur færri og stærri
aðila sem geta í krafti stærðar náð fram góðum kjörum. Afurðastöðvar eru upp á
smásala komnar með afkomu sína en sömu fyrirtæki annast að mestu smásölu á öllum
afurðum, þ.e. verslanir Haga, Kaupáss, Samkaupa og annarra smærri aðila. Hörð
samkeppni ríkir milli afurðastöðva en fákeppni í smásölu gerir samkeppni erfiðari.
Þegar offramboð er af kindakjöti á markaði er smásala í sterkri samningsstöðu og
reynir að sjálfsögðu að ná eins hagstæðu innkaupaverði og hægt er. Framleiðandi á
hins vegar ekki auðvelt með að draga úr framleiðslu sinni til skamms tíma litið þar sem
það tekur heilt ár að ala lömb til slátrunar.79
Færri afurðastöðvar og minni framleiðsla myndu aftur á móti bæta samningsstöðu
framleiðenda gagnvart smásölum og hugsanlega hækka verð til afurðastöðva og
framleiðenda. Smásalar gætu brugðist við með því annaðhvort að hækka verð á
sauðfjárafurðum til neytenda eða taka á sig þessa hækkun og draga úr álagningu sinni.
Með tímanum gæti breytt staða einnig orðið til þess að tvinna betur saman
afurðastöðvar og smásöluverslun í landinu, og hugsanlega gæti hún leitt til aukinnar
samvinnu eða jafnvel samruna þessara aðila.
Taka skal fram að hækkandi álagning smásala er ekki eina skýringin á því að verð
hækkar. Kjötvörur eru nú meira unnar en áður og almenningur kaupir síður frosið kjöt,
en báðir þessir þættir hafa aukinn kostnaði í för með sér og leiða því til þess að verð á
lambakjöti hækkar.
Árið 2004 unnu Eiríkur Tómasson lagaprófessor og Árni Vilhjálmsson
hæstaréttarlögmaður álitsgerð fyrir landbúnaðarráðherra þar sem tengsl búvörulaga frá
1993 og samkeppnislaga voru könnuð og lagt mat á það hvernig hægt væri að tryggja
virka samkeppni í framleiðslu og sölu búvara án þess að kasta hagsmunum bænda og
íslensks landbúnaðar fyrir róða. Þeir lögðu til að landbúnaðarráðherra yrði veitt heimild
til að setja tímabundið lágmark á heildsöluverð á kjöti og fleiri búvörum.80 Töldu þeir
jafnframt að ekki yrði hjá því komist að undanskilja viðskipti með landbúnaðarafurðir
ákvæðum samkeppnislaga sem kveða á um bann við verðsamráði.81
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Samkeppnisstofnun (2001), Hagstofa Íslands (2004).
Morgunblaðið 11. október 2003: Samkeppni á kjötmarkaði; Morgunblaðið 25. júlí 2000:
Togstreita á milli verslana og kjötvinnsla um verð.
80
Álitsgerð um samkeppnisumhverfi í landbúnaði og stöðu búvöruframleiðslu gagnvart
samkeppnislögum (2004).
81
Álitsgerð um samkeppnisumhverfi í landbúnaði og stöðu búvöruframleiðslu gagnvart
samkeppnislögum (2004).
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4.11 Niðurstöður
Síðastliðinn áratug hefur framleiðni í kindakjötsframleiðslu farið vaxandi á sama tíma
og sauðfjárbændum hefur fækkað um nálega þriðjung. Meðalsauðfjárbúið hefur
stækkað á undangengnum árum en nýliðun í greininni hefur á sama tíma verið lítil. Á
síðastliðnum árum hefur elstu innleggjendunum fjölgað hlutfallslega á kostnað þeirra
yngri og fullljóst að þeirri þróun verður að snúa við ef greinin á að eiga sér bjartari
framtíð.
Hins vegar verður að líta til þess að afkoma í greininni er afleit. Þannig áætlar
Hagþjónusta landbúnaðarins að hagnaður fyrir laun eigenda hafi að jafnaði verið um
840 þúsund kr. árið 2003. Minni bú skila lakari rekstrarafkomu en þau stærri og sem
dæmi má nefna að búrekstur bænda sem höfðu minna en 100 fjár skilaði eigendum
eingöngu 150 þúsund kr. í hagnað fyrir laun eigenda árið 2003. Afkoma í greininni
hefur versnað undanfarin ár og á síðastliðnum þremur árum hefur hagnaður stærstu
búanna einungis verið um þriðjungur af því sem hann var fyrir rúmum áratug. Af
niðurstöðum búreikninga má ráða að sauðfjárbúskapur megi að jafnaði vart vera meira
en þriðjungsstarf til þess að bændur beri jafnmikið úr býtum og aðrir launþegar.
Skuldastaða sauðfjárbænda hefur einnig versnað á síðastliðnum árum og árið 2003 nam
höfuðstóll bænda að jafnaði um 45% af eignum þeirra en stóð hins vegar í 60% af
eignum áratug fyrr. Á meðan svo er ástatt er ólíklegt að nýliðun aukist, enda líta menn
öðru fremur til væntanlegrar rekstrarafkomu við fjárfestingu í greininni auk þess sem
miklar sveiflur í afkomu eru til þess fallnar að draga enn úr aðdráttarafli greinarinnar.
Erfiðleika sauðfjárbænda má að megingrunni rekja til óhagstæðrar verðþróunar á
afurðum og samdráttar í sölu þeirra. Á sama tíma og nautakjötsneysla hefur vaxið um
45% og neysla á alifugla- og svínakjöti hefur nærri þrefaldast hefur kindakjötsneysla
dregist saman um helming, ef miðað er við árabilið 1983–2002. Öðru fremur
endurspeglar samdrátturinn gjörbreytt neyslumynstur á kjötvörum sem hefur haft
afgerandi áhrif á þróun greinarinnar í heild sinni. Sala á kindakjöti á hvern íbúa jókst
aftur á móti verulega á milli áranna 2003 og 2004, eða um 13%.
Á síðustu árum hefur verið unnið að því að breyta rekstrarumhverfi í sauðfjárbúskap
með því að taka upp frjálsara verðlagskerfi, auk þess sem ríkisvaldið hefur keypt upp
greiðslumark og frjáls viðskipti með greiðslumark hafa verið leyfð. Að auki hefur verið
stutt við þá bændur sem vilja hætta búskap. Meginmarkmið stefnu stjórnvalda hefur
verið að auka hagkvæmni og samkeppnishæfni greinarinnar, treysta tekjugrundvöll
sauðfjárbænda og ná jafnvægi á milli framleiðslu og sölu sauðfjárafurða.
Kindakjötsframleiðsla er þó enn meiri en neysla innanlands og því hefur svonefnd 0,7
regla verið tekin upp. Í henni felst að þeir bændur eru undanþegnir útflutningi sem eru
með innan við ákveðið hlutfall af vetrarfóðraðri kind á hvert kg. greiðslumarks. Fyrst
þegar reglan var sett var þetta hlutfall 0,7, en var 0,64 árið 2004. Aðrir bændur þurfa
aftur á móti að flytja út tiltekið hlutfall af framleiðslu sinni og var það 35% árið 2004.
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Útflutningsskyldan leggst hlutfallslega jafnþungt á alla, sem ekki falla undir 0,7
regluna, óháð framleiðslumagni. Það verð sem fæst fyrir útfluttar afurðir hefur yfirleitt
dugað fyrir breytilegum kostnaði, en ekki fyrir heildarframleiðslukostnaði.
Útflutningur fyrir svo lágt verð kann að vera réttlætanlegur til skemmri tíma litið, en til
lengdar blasir við að verð verður að minnsta kosti að vera jafnhátt og heildarkostnaður
til að útflutningur eigi rétt á sér. Að því gefnu að verð á erlendum mörkuðum haldist
áfram lægra en verð innanlands, þarf því að aðlaga framleiðsluna enn frekar að
innlendri eftirspurn.
Flest ærgildi voru keypt af bændum á Vestur- og Suðurlandi, enda hefur fækkun
sauðfjárbænda verið mest á þeim landsvæðum á undanförnum árum. Sterk rök hníga að
því að heppilegt hefði verið að ríkið hefði sætt færis og ýtt undir aukna svæðisbundna
sérhæfingu í landbúnaði, sem virðist vera að eiga sér stað, með uppkaupum á
greiðslumarki á ákveðnum svæðum í stað þess að ráðstafa þeim tiltölulega jafnt um
landið.
Vegna síaukinnar samkeppni á kjötmarkaði, mikils kjötframboðs og lágs verðs hefur
rekstrarstaða margra afurðastöðva verið slæm síðustu ár. Trúlegt má telja að hægt yrði
að bæta kjör bænda með því að ná fram aukinni rekstrarhagkvæmni vinnslustöðvanna
og ódýrari vinnslu afurða, auk þess sem bændur gætu hugsanlega rekið bú sín á
hagkvæmari hátt. Til að stuðla að aukinni hagræðingu í framleiðslu og vinnslu búvara
hefur markvisst verið unnið að því að fækka afurðastöðvum á síðustu árum. Líklega
væri hægt að ná enn frekari hagræðingu með því að leggja niður sumar afurðastöðvar
og bæta nýtingu annarra. Þá er hægt er að ná betri nýtingu sláturhúsa og stuðla um leið
að hagræðingu í rekstri þeirra með því að lengja sláturtíma um leið og komið er til
móts við markaðinn með auknu framboði á nýju kjöti yfir lengra tímabil.
Smásöluverslun í landinu hefur síðustu árin verið að færast á hendur færri og stærri
aðila sem geta í krafti stærðar náð fram góðum kjörum. Afurðastöðvar eru upp á
smásala komnar með afkomu sína en sömu fyrirtæki annast að mestu smásölu á öllum
afurðum, þ.e. verslanir Haga, Kaupáss, Samkaupa og annarra smærri aðila. Hörð
samkeppni ríkir milli afurðastöðva en fákeppni í smásölu gerir samkeppni harðari en
ella. Smásöluverð á lambakjöti hækkaði um 30–35% á tímabilinu frá 1996–2000 en
skilaverð á lambakjöti frá afurðastöðvum hækkaði um 15–16% á sama tíma. Þó ber að
taka fram að hækkandi álagning smásala er ekki eina skýringin á því að verð hækkar.
Kjötvörur eru nú meira unnar en áður og almenningur kaupir síður frosið kjöt, en báðir
þessir þættir hafa aukinn kostnaði í för með sér og leiða því til þess að verð á
lambakjöti hækkar.
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5. Styrkir og íhlutun stjórnvalda
5.1 Inngangur
Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, metur opinberan stuðning við íslenskan
landbúnað, bæði beinar greiðslur frá ríkinu og tilfærslur frá neytendum, sem borga
hærra verð fyrir búvörur en þeir myndu gera ef engar hömlur væru á innflutningi.
Samkvæmt því mati nemur opinber stuðningur um tveim þriðju hlutum af tekjum
íslenskra bænda. Liðlega helmingur stuðningsins felst í háu matarverði en greiðslur úr
ríkissjóði eru tæplega helmingur. Auk þess skiptir hið opinbera sér af framleiðslunni
með ýmsu móti. Kvóti er á mjólkurframleiðslu og í sauðfjárrækt er réttur til stuðnings
úr ríkissjóði takmarkaður. Virðisaukaskattur er lægri af flestum matvörum en öðrum
varningi og þjónustu og má líta á það sem óbeinan stuðning við íslenskan landbúnað,
þó að sá stuðningur sé ekki megintilgangurinn með þessu fyrirkomulagi. Þá eru
vörugjöld innheimt af nokkrum tegundum matvara, sem eru að nokkru leyti til
innfluttar, en þau eru ekki lögð á innlenda búvöruframleiðslu. Ríkið rekur auk þess
sjóði sem veita lán til bænda eða styrkja þá. Sjóðirnir eru að hluta til fjármagnaðir með
gjöldum á búvörur eða aðföng til landbúnaðar. Kjarnfóðurskattur er að miklu leyti
endurgreiddur þeim sem borga hann.

5.2 Opinber afskipti
Mest er um bein opinber afskipti í mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt. Hið opinbera
er síður með nefið ofan í vaxandi greinum, eins og svína- og fuglarækt, en
ríkisstuðningur við þær er þó síst minni í krónum talið eins og fram kemur hér á eftir.
Nýju búgreinarnar eru studdar með tollum á innflutning eða beinum greiðslum
(grænmetisframleiðsla), en framleiðslan er að öðru leyti látin í friði. Mikilvægara þykir
að líta eftir ,,hefðbundnu búgreinunum“. Verð á mjólk til framleiðenda og mjólkurbúa
er þannig enn ákveðið af opinberri nefnd. Kvóti er á mjólkurframleiðslu sem fyrr segir.
Gjöld eru lögð á afurðir nautgripa og sauðfjár til þess meðal annars að jafna
flutningskostnað frá framleiðendum að afurðastöðvum. Þetta er gert í því skyni m.a. að
,,auðvelda hagkvæman rekstur stöðvanna“ og jafna aðstöðu þeirra. Gjald á
mjólkurafurðir er notað til þess að jafna framlegð af framleiðslutegundum.
Afurðastöðvar eru hvattar til þess að vinna saman í stað þess að ýtt sé undir samkeppni
þeirra. Reynt er að hagræða rekstri þeirra með opinberum ákvörðunum, eins og til
dæmis ,,úreldingu“ sláturhúsa, en markaðurinn ekki látinn um það. Gripastyrkir sem
taka á upp í nautgriparækt sporna gegn því að stærðarhagkvæmni njóti sín þar til fulls
(ef hún er þá einhver í greininni). Óvíst er að allar þessar aðgerðir styrki
mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt þó að þeim sé ætlað að gera það. Almennt má segja
að flókið kerfi styrkja og reglna dragi úr frumkvæði og markaðshugsun í íslenskum
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landbúnaði og hvetji bændur til þess að gera út á kerfið í stað þess að ráða í óskir
markaðarins.
Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, sendir á hverju ári frá sér mat á stuðningi við
landbúnað í aðildarlöndum sínum (sjá skilgreiningar hugtökum í ramma 4). Einfalt er
að taka saman upplýsingar um greiðslur úr ríkissjóði til landbúnaðar. Frá þeim eru
dregin framlög sem fjármögnuð eru með sköttum á framleiðsluna sjálfa. Þannig má fá
hreinan stuðning skattgreiðenda við greinina. En helsta nýjungin í tölum OECD er mat
á innflutningsstuðningi. Tollar eru lagðir á erlendar búvörur. Lítið er flutt inn og
innlendir framleiðendur fá hærra verð fyrir sína vöru en ella. Munurinn á markaðsverði
á búvörum eftir að tollur er lagður á og verði innfluttrar vöru án tolla felur í sér
tilfærslu á fjármunum frá neytendum til framleiðenda. Stuðningur sem
búvöruframleiðendur fá á þann hátt er engu minna virði en greiðslur úr ríkissjóði.
Innflutningsverndin er hins vegar ekki eins sýnileg og er tölum OECD ætlað að bæta úr
því, eins og kostur er. Mestur áhugi er á stuðningi við bændur og því horfir stofnunin á
búvörur eins og þær koma fyrir á bæjarhlaðinu (það er beint frá bændum), en kostnaður
við vinnslu í afurðastöðvum, flutning innanlands og smásölu er látinn liggja milli hluta.
Stofnunin skoðar annars vegar verð á búvörum á heimsmarkaði á verðlagi frá bændum
og bætir við hann áætluðum flutningskostnaði hingað til lands. Þannig fæst
innflutningsverð. Ekki eru allar tegundir búvara fluttar hingað til lands og þess vegna
verður stofnunin stundum að áætla flutningskostnaðinn. Innflutningsverðið er síðan
borið saman við verð á búvörum sem framleiddar eru hér á landi, einnig á verðlagi
beint frá bændum. Mismunurinn er innflutningsverndin, tilfærsla á peningum frá
neytendum til bænda.82 Þegar greiðslur úr ríkissjóði til bænda eru lagðar við
innflutningsverndina fæst mat á opinberum stuðningi við bændur (á ensku Producer
Support Estimate, PSE).83 Að mati stofnunarinnar nam opinber stuðningur við bændur
hér á landi liðlega 12 milljörðum króna á ári, 2001-2003.84 Tölur fyrir 2003 eru
áætlaðar og allt matið er ónákvæmt, aðallega vegna vandkvæða við mat á
innflutningsverndinni. Óhætt er þó að fullyrða að engar aðrar tölur gefi betri hugmynd
um stuðning við íslenska bændur en þessi. Rétt er að geta þess að OECD reiknar ekki
út innflutningsvernd fyrir allar búgreinar. Hún er metin fyrir mjólkurframleiðslu hér á
landi, nautgriparækt, kindakjötsframleiðslu, svína- og kjúklingaframleiðslu og
eggjabúskap. Um þrír fjórðu af landbúnaðarframleiðslunni eru í þessum greinum.
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Þegar niðurgreiðslur á verði einstakra búvara eru dregnar frá innflutningsverndinni fæst
neytendastuðningur (e. consumer support estimate). Markaðsvernd er annað hugtak í tölum
OECD. Þar er útflutningsbótum úr ríkissjóði bætt við innflutningsverndina (e. market price
support). Neytendastuðningur og markaðsvernd eru því náskyld hugtök. Árin 2001-2003 nam
markaðsvernd bænda 6,9 milljörðum króna á ári að mati OECD, en neytendastuðningur var 6,5
milljarðar á ári.
83
Sjá: Portugal, Luis: Methology for the measurement of support and use in policy evaluation.
84
OECD (2004). Stuðningur úr ríkissjóði er oftalinn um nálægt hálfum milljarði króna á ári í
töflum OECD. Reynt er að leiðrétta tölurnar fyrir ofmatinu en endanleg leiðrétting hefur ekki
borist frá OECD.
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Meðalinnflutningsvernd er reiknuð fyrir þær og út frá því meðaltali er vernd annarra
búgreina síðan áætluð í samræmi við framleiðsluverðmæti þeirra.85
Auk stuðnings við bændur telst kostnaður ríkisins af búnaðarskólahaldi, landgræðslu,
skógrækt og fleira til stuðnings við landbúnað. Árin 2001 til 2003 rann 1½ milljarður á
ári úr ríkissjóði í önnur landbúnaðarmál en stuðning við bændur, samkvæmt yfirliti
OECD.86 Heildarstuðningur við landbúnað var því tæpir 14 milljarðar kr. á ári að
meðaltali.87 Þetta eru tæp 2% af landsframleiðslu. Hlutfallið hefur lækkað hratt
undanfarin ár, en árin 1986 – 1988 nam stuðningurinn 5% af landsframleiðslu.
Stuðningur við landbúnað hefur minnkað álíka mikið í öðrum aðildarríkjum OECD
(iðnríkjunum). Að meðaltali var stuðningur við landbúnað í OECD rúmt 1% af
landsframleiðslu 2001–2003 og hafði minnkað úr tæplega 2½% árin 1986–1988.
Árin 2001–2003 seldu bændur hér á landi afurðir fyrir um 13 milljarða kr. á ári að
meðaltali.88 Við tekjur þeirra bættust liðlega 5 milljarðar á ári, sem þeir fengu úr
ríkissjóði.89 Aðallega eru þetta peningar sem renna beint til bænda, en einnig eru í
tölunni styrkur við þjónustu bændasamtakanna, sjúkdómavarnir á vegum hins opinbera
og stuðningur við ræktun og kynbótastarf. Tekjur íslenskra bænda, summan af
söluverði á búvörum til afurðastöðva og greiðslum úr ríkissjóði, námu á árunum 2001–
2003 18-19 milljörðum kr. á ári. Sama framleiðsla hefði kostað liðlega 6 milljarða á ári
ef hún hefði verið keypt af bændum á heimsmarkaði og flutt hingað, að mati OECD.90
Kostnað við slátrun, dreifingu og smásölu vantar bæði í tölur um íslenskar búvörur og
innfluttar. Mismunurinn á innflutningsverðinu og verði íslenskra búvara er stuðningur
neytenda og skattgreiðenda við íslenska bændur (PSE), liðlega 12 milljarðar á ári að
meðaltali 2001 til 2003. Stuðningurinn nemur nálægt 65% af milljörðunum 18-19, sem
framleiðsla bænda kostar neytendur og framleiðendur hér á landi á ári.
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Portugal .
OECD (2004).
87
Sama heimild, draga verður um hálfan milljarð á ári frá tölum OECD vegna ofmats.
88
OECD (2004).
89
OECD (2004).
90
Samanber svar Luis Portugals við fyrirspurn, 18.2.2004, tölvupóstur.
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Mynd 5.1 Kostnaður af eins árs neyslu af íslenskum búvörum 2001–2003 og til
samanburðar það sem innflutt framleiðsla myndi kosta að mati OECD. Milljarðar
króna. Reiknað á verðlagi frá bændum, í tölurnar vantar kostnað við slátrun, dreifingu
og smásölu.
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Heimild: Unnið upp úr OECD (2004): Agricultural Policies in OECD Countries at a Glance.

Hlutfall opinbers stuðnings af tekjum bænda er nefnt PSE-hlutfall í tölum OECD. Það
er nálægt 65% hér á landi, eins og áður sagði. Það er ríflega tvöfalt meðaltal OECDlandanna. Af 15 löndum og svæðum sem eru í OECD, auk Íslands, eru aðeins tvö með
hærra hlutfall, Noregur og Sviss. Þar er það rúmlega 70%. Næst Íslandi koma SuðurKórea og Japan með í kringum 60%. Evrópusambandið er eitt svæði í þessum
reikningum, enda er þar rekin ein landbúnaðarstefna. Noregur og Sviss eiga það
sameiginlegt með Íslandi að þau henta verr til búskapar en mörg nálæg lönd. Í þessum
löndum er því dýrt að vernda innlendan landbúnað. Hér á landi er PSE-hlutfallið hæst í
kjúklingarækt, mjólkurframleiðslu og eggjabúskap en þar er það á bilinu 65–85%.
Greinarnar eru mjög misstórar, eins og sést í töflu 5.1, og í krónum talið rennur um
helmingur stuðnings við bændur til mjólkurframleiðslu. Árin 1986 til 1988 fékk
mjólkurframleiðslan þriðjung af opinberum stuðningi við bændur hér á landi. Hlutur
kindakjöts í stuðningnum hefur minnkað mikið undanfarin ár. Á árunum 1986–1988
runnu 30% hans til kindakjötsframleiðslu en 2001–2003 fóru 13% af stuðningi við
bændur til þessarar greinar.
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Rammi 4 Skilgreiningar á hugtökum
Heildarstuðningur við landbúnað (Total Support Estimate, TSE): Fjárhæð stuðnings frá
neytendum og skattgreiðendum til landbúnaðar, sem rekja má til aðgerða stjórnvalda,
að frádregnum tekjum sem ríkið hefur af þessum aðgerðum (fyrst og fremst af tollum),
óháð markmiði eða áhrifum á neyslu, framleiðslu eða tekjur bænda.
Stuðningur við bændur (e. PSE, Producer Support Estimate): Tilfærslur frá
skattgreiðendum og neytendum til bænda (mælt á bæjarhlaðinu), sem rekja má til hvers
kyns aðgerða stjórnvalda, hvert sem markmið stuðningsins er og óháð áhrifum hans á
framleiðslu eða tekjur bænda. Hér á landi liggur munurinn á TSE og PSE einkum í því
að í PSE er ekki talinn kostnaður af skólahaldi, landgræðslu og skógrækt.
Stuðningur við bændur sem hlutfall af tekjum bænda, PSE-hlutfall: Tilfærslur frá
skattgreiðendum og neytendum til bænda (mælt á bæjarhlaðinu) deilt með
heildartekjum bænda (verði fyrir vöruna og tilfærslum frá skattgreiðendum).
Afurðaverð til bænda miðað við innflutningsverð (NPCc, Consumer Nominal
Protection Coefficient): Sýnir hlutfall þess verðs sem bændur fá fyrir afurðir sínar (á
verðlagi á bæjarhlaðinu) og innflutningsverðs.
Innflutningsverð (e. reference price, border price): Verð á vöru sem keypt er á
heimsmarkaðsverði á verðlagi á bæjarhlaðinu ásamt flutningskostnaði til landsins.

Tafla 5.1 Tekjur íslenskra bænda á ári 2001–2003 (að meðtöldum greiðslum til bænda
úr ríkissjóði) og opinber stuðningur við þá. Milljónir kr.

Mjólk
Nautgripakjöt
Kindakjöt
Svínakjöt
Kjúklingakjöt
Egg
Annað
Alls

Tekjur
bænda
8.100
1.100
3.200
1.200
1.400
600
3.500
19.100

Hlutfall
42%
6%
17%
6%
7%
3%
19%
100%

Metinn stuðningur
við bændur (PSE)
6.300
700
1.700
500
1.100
400
2.000
12.700

Hlutfall
50%
6%
13%
4%
9%
3%
16%
100%

Metinn stuðningur/
tekjum bænda, PSEhlutfall
78%
60%
53%
42%
85%
68%
56%
67%

Heimild: OECD, eigin útreikningar.91
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Greiðslur úr ríkissjóði eru oftaldar um nálægt hálfum milljarði. Taflan sýnir óleiðréttar tölur.
Leiðrétting hafði ekki borist frá OECD þegar bókin fór í prentun.

111

Flutningskostnaður frá útlöndum veitir íslenskum bændum nokkra vernd fyrir erlendri
samkeppni. Hagtölur benda til þess að flutningur á mjólkurvörum og ostum sem nú eru
fluttar hingað kosti um 15% af verði í erlendri höfn. Flutningskostnaður á öðrum
matvörum virðist vera 7–25% af þessu verði.92 Þetta forskot dugar þó hvergi nærri
íslenskri framleiðslu. Á árunum 2001–2003 voru íslenskir kjúklingar um sjö sinnum
dýrari frá bændum en innflutt framleiðsla myndi vera, samkvæmt tölum OECD.
Íslenskt svínakjöt var 1,5–2 sinnum dýrara en innflutningur og íslenska kindakjötið
ríflega það. Aðrar búvörur lentu þarna á milli (athugið að í þessum samanburði er
framleiðslustuðningur úr ríkissjóði lagður við verð á íslenskri framleiðslu).93 Nokkuð
virðist því skorta á að íslenskar landbúnaðarvörur standist erlendri framleiðslu snúning
ef keppt væri á sama grundvelli, en svína- og kindakjöt komast næst því. Á árunum
1986–1988 voru íslenskir kjúklingar álíka dýrir miðað við erlenda framleiðslu og í
upphafi nýrrar aldar, en kindakjöt og svínakjöt var næstum fjórum sinnum dýrara hér á
landi en á heimsmarkaði. Offramleiðsla á hvítu kjöti (svínakjöti og kjúklingum) hér á
landi undanfarin ár veldur nokkru um verðlækkunina, en einnig má lesa úr
breytingunni að íslenskur landbúnaður getur lagast að breyttum aðstæðum og
verðhlutföll eru ekki njörvuð niður um aldur og ævi.
Landbúnaður er opin atvinnugrein. Ekki eru til dæmis gerðar kröfur um menntun
bænda, eins og tíðkast í sumum grannlöndum. Ef hagnaður verður meiri en gengur og
gerist annars staðar sækja fleiri í greinina og afkoman versnar á nýjan leik. Sama á við
ef afkoman er verri í landbúnaði en í öðrum atvinnugreinum. Þá fækkar þeim sem
stunda búskap og afkoma þeirra sem eftir eru batnar. Meðal markmiða laga um
framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum er ,,að kjör þeirra sem landbúnað stunda
verði í sem nánustu samræmi við kjör annarra stétta“, en hætt er við að þessi orð hafi
litla þýðingu. Landbúnaðarstefnan hefur ekki áhrif á kjör bænda til langframa. Á hinn
bóginn verður opinber stuðningur við greinina til þess að meira er framleitt en ella.
Stuðningur við landbúnað bætir ekki kjör bænda þegar til lengdar lætur, þó að því sé
stefnt í lögum. Hann verður hins vegar til þess að fleiri stunda búskap en ella og búið er
á fleiri bæjum. Án efa er þetta helsti ávinningurinn af opinberum stuðningi við
landbúnað í huga margra, þótt ekki sé það eitt af markmiðum búvörulaganna. Þess
vegna er fróðlegt að skoða hve mikið hvert býli kostar. Ónákvæm vísbending fæst
með því að skoða hvað hver bóndi fær mikinn opinberan stuðning. Þetta er líkast til
vanmat á kostnaðinum af því að viðhalda bæjum í byggð, því að líklega myndi einhver
landbúnaður vera stundaður áfram hér á landi þó að ríkisstuðningur yrði lagður af. Árið
2003 voru um 3.250 bú í Búnaðarsamböndum hér á landi og nam ríkisstuðningur
(PSE) á hvert þeirra rúmum 4 milljónum kr. það ár. Sama ár voru eigendur mjólkurkúa
um eitt þúsund, sauðfjáreigendur ríflega 2.500, svínabændur 18 og um 270 manns áttu
varphænur. Miðað við þessar tölur er stuðningur (PSE) á hvern eiganda mjólkurkúa
92
93

Hagfræðistofnun (2004).
Byggt á OECD (2004) og eiginn útreikningum.
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tæpar 7 milljónir en á hvern sauðfjáreiganda rúmar 600 þúsund krónur. Svínabóndinn
kostar landsmenn hins vegar að meðaltali tæpar 22 milljónir kr. og hver eggjabóndi
1½–2 milljónir króna. Hafa verður í huga að miklu munar á stærð búa, en
ríkisstuðningur hefur til þessa verið nokkurn veginn í réttu hlutfalli við bústærð.
Nokkuð er um tví- og þrítalningar í tölum um einstakar búgreinar, því að margir eru
með blandaðan búskap. Rausnin við svínabændur þykir kannski mikil, en óvíst er að
styrkurinn sé ætlaður þeim. Það sem virðist vera styrkur við svínaeldi gæti verið
hugsað sem stuðningur við hefðbundnar búgreinar eins og vikið verður að síðar.

5.3 Innflutningsvernd
Stuðningur við bændur felst meðal annars í því að búvörur eru miklu dýrari en þær
myndu vera ef ekki væru lagðir háir tollar á innflutning. Þannig er fé fært frá
neytendum til bænda. Þessi stuðningur er ekki jafnsýnilegur og bein fjárútlát ríkisins,
en með útreikningum OECD er reynt að bæta úr því. Innflutningsbann, eins og hér gilti
lengi, sker á tengsl innlends markaðar við heimsmarkað og mjög háir tollar geta haft
sömu áhrif. Hending ræður því þá hve innflutningsverndin er mikil. Beinar greiðslur til
bænda eru þess vegna æskilegri en innflutningsbann eða háir tollar. Á árunum 1986–
1988 var innflutningsvernd yfirgnæfandi hluti opinberra styrkja til íslenskra bænda,
eða tæp 90%. Þá var bannað að flytja landbúnaðarvörur hingað til lands, nema með
sérstöku leyfi. Opnað var fyrir innflutning árið 1995 með samkomulaginu sem leiddi til
stofnunar Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (World Trade Organization). Samningurinn
kvað á um að tollar skyldu leysa innflutningsbann af hólmi. Jafnframt var ákveðið að
hluti af búvöruneyslu áranna 1986 til 1988 fengist fluttur inn á afsláttartollum.
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Mynd 5.2 Innflutningsvernd
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b
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Innflutningsverð

e
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Eftirspurn

M1 M 0
Hlutur innflutningsverndar í opinberum stuðningi við íslenska bændur hefur minnkað
mikið frá því á níunda áratugnum. Frá aldamótum hefur hann verið rúmur helmingur
(54% 2001–2003), en greiðslur úr ríkissjóði eru tæpur helmingur (46%). Beinar
greiðslur úr ríkissjóði til bænda tíðkast aðeins svo að nokkru nemi í
mjólkurframleiðslu, sauðfjárrækt og í garðyrkju. Opinber styrkur við aðrar greinar
landbúnaðar felst nær eingöngu í vernd gegn innflutningi.
Mun meira er flutt inn af búvörum en áður, en innflutningurinn er þó enn lítill, líklega
innan við 1% af neyslu á búvörum. Langmest er flutt inn á afsláttartollum, sem kveðið
er á um í samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar sem tók gildi 1995, eins og sagt er
frá hér að framan. Sem dæmi um afsláttinn sem þar er veittur má nefna að
lágmarkstollur á nautalundum hefur verið rúmar 500 kr. á kíló, en fullur tollur tæpar
1.500 kr. á kíló auk 30 prósenta á innkaupsverð. Mun meira er neytt af kjúklingum og
svínakjöti en á níunda áratugnum. Það sem flytja má inn á vildartollum, 5% af neyslu
áranna 1986–1988, er ekki nema 1–2% af neyslunni nú. Kvótar á kjúklinga- og
svínakjöti hafa iðulega fyllst. Ef eftirspurn er meiri en framboð selur ríkið kvótana á
uppboði. Við það þokast verðið upp, rétt eins og þegar tollar eru lagðir á.94 Líkast til
hefur innflutningurinn sáralítil áhrif á almennt búvöruverð hér á landi. En gættin hefur
opnast, ekki er lengur lokað á erlendar búvörur eins og áður og landsmenn fá að bragða
á erlendum búvörum án þess að fara út fyrir landsteinana.
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Hagfræðistofnun (2004).
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Á mynd 5.2 sést hvernig innflutningsvernd við búvöruframleiðslu er reiknuð út.
Áætlað er innflutningsverð sem er mat á því hvað búvörur myndu kosta keyptar á
heimsmarkaði, eins og þær koma fyrir frá bændum (af bæjarhlaðinu) og fluttar hingað
til lands. Innflutningsverð er V0 á myndinni. Innlend framleiðsla kostar hins vegar V1
og það er verðið hér á landi. Eftirspurnarferillinn er fallandi og hallinn er mikill, því að
neysla á búvörum breytist lítið þótt verð þeirra sveiflist. Magn eftirspurnar minnkar úr
M0 í M1 vegna innflutningsverndar. Í krónum talið er stuðningur neytenda við
landbúnað framleitt magn (M1) margfaldað með mismuninum á verði til bænda hér á
landi og innflutningsverði (V0) og (V1). Innflutningsverndin er með öðrum orðum jöfn
ferhyrningnum abcd, skástrikaða svæðinu á myndinni. Auk þess bera neytendur
röskunina í neyslu sem innflutningsverndin veldur. Flestir neytendur myndu vilja borga
meira fyrir búvörurnar en þeir gera. Mismunurinn á verðinu og eftirspurnarkúrfunni er
ábati þeirra af kaupunum (sjá umfjöllun um neytendaábata í 1. kafla). Tollverndin rýrir
ábata neytenda ekki aðeins sem nemur innflutningsverndinni, heldur einnig um
þríhyrninginn ced á myndinni. En þar sem eftirspurn eftir landbúnaðarvörum er ekki
mjög næm fyrir verðbreytingum er þessi þríhyrningur ekki stór. Erlendar rannsóknir
benda til þess að neysla á mjólk vaxi um nálægt 0,04% þegar verðið lækkar um 1%
(íslenskar tölur benda til þess að verðteygnin sé svipuð hér á landi). Neysla á kjöti er
nokkru næmari fyrir verðbreytingum. Rannsóknir benda til þess að sala á nauta-, kálfaog svínakjöti aukist um 0,6–0,7% þegar verð lækkar um 1%.95 Tölurnar lýsa
breytingum í neyslu þegar einstakar tegundir kjöts hækka eða lækka í verði, en líklegt
er að neyslan breytist minna ef allar búvörur lækka í verði. Ekki er heldur víst að
viðbrögðin verði jafnmikil ef verð lækkar um marga tugi prósenta eins og gerst gæti ef
tollar væru felldir niður af kjúklingum. Ekki má heldur gleyma því að afurðaverð er
aðeins hluti af endanlegu vöruverði, eins og betur verður skoðað á eftir. Lauslegt mat
bendir til þess að neysluröskun vegna aðflutningsgjalda á búvörum (þríhyrningurinn
ced á mynd 5.2) kosti landsmenn nokkur hundruð milljóna á ári. Þetta er viðbót við þá
14 milljarða sem stuðningur við landbúnað kostar landsmenn.

95

Sjá 2. kafla.

115

Tafla 5.2 Afurðaverð til bænda sem hlutfall af innflutningsverði (NPCc), 2001–2003.
Afurðaverð sem
hlutfall af
innflutningsverði
(%)
260
240
100
170
720
300
211

Mjólk
Nautgripakjöt
Kindakjöt
Svínakjöt
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Heimild: OECD(2004).

Innflutningsverndin er langmest á fuglakjöti, en íslenskir bændur fengu um það bil sjö
sinnum meira fyrir það en nam heimsmarkaðsverði að viðbættum flutningskostnaði
(eins og áður er ekki litið á kostnað við slátrun, dreifingu og smásölu). Þetta er sama
hlutfall og fæst þegar framleiðslukostnaður er borinn saman, eins og gert var áður, því
að íslenskir fuglabændur fá ekki annan umtalsverðan styrk frá hinu opinbera. Sama er
uppi á teningnum í eggjabúskap og svínarækt, stuðningur við þessar greinar felst nær
eingöngu í vernd gegn erlendri samkeppni.
Fuglarækt er yfirleitt verksmiðjubúskapur. Kjúklingabúum hefur fækkað mikið
undanfarin ár og nú eru fjögur fyrirtæki ráðandi í kjúklingaframleiðslu.96 Tvö svínabú
hafa verið með meira en helming markaðarins hér á landi að undanförnu og vart er að
finna meiri verksmiðjubúskap en eggjabú. Því kann að reynast erfitt að skýra hátt verð
á kjúklingum, eggjum og svínakjöti með því að verið sé að styðja við dreifbýli og
sveitamenningu. En fjárhæð innflutningsverndarinnar er ekki úthugsuð, heldur ræðst
hún af muninum á framleiðslukostnaði hér og erlendis. Mikinn stuðning við
kjúklingarækt má rekja til þess að mjög dýrt er að rækta kjúklinga hér á landi. En af
hverju er yfirleitt verið að styðja verksmiðjubúskap? Það er gert vegna þess að verð á
afurðunum hefur áhrif á neyslu á kindakjöti og jafnvel fleiri ,,hefðbundnum“ búvörum.
Að mati OECD er mjólk og nautakjöt tvisvar til þrisvar sinnum dýrara hér á landi en
væri ef innflutningur væri óheftur (athuga ber að hér er aðeins fjallað um
innflutningsverndina, en ekki allan stuðning við framleiðsluna, sjá töflu 5.2). Á hinn
bóginn er allur stuðningur við kindakjötsframleiðslu í formi framlaga úr ríkissjóði.
Verð á kindakjöti á bæjarhlaði hefur verið jafnhátt innflutningsverði undanfarin ár.
Þetta er mikil breyting frá árunum 1986 til 1988, en þá kostaði íslenskt kjöt tæplega
fjórum sinnum meira en innflutt kjöt hefði kostað.
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Morgunblaðið 14. mars 2004: Vonir um hagnað breyttust í milljarða tap,.
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Hafa verður nokkra fyrirvara á þessum tölum. Ekki má til dæmis álykta að útsöluverð á
mjólkurvörum lækki um tvo þriðju ef tollar falla niður. Ofan á verð til bænda leggst
meðal annars vinnslukostnaður í mjólkurbúi og verslunarálagning. Lauslegur
útreikningur bendir til þess að rúm 40% af endanlegu verði búvara renni að jafnaði til
bænda (ef greiðslum úr ríkissjóði til bænda er bætt við hækkar hlutfallið í 50%). Hér
hefur aðeins verið fjallað um þann hluta verðsins sem þeir fá í sinn hlut. Erfitt er að
segja hvaða áhrif frjáls innflutningur hefði á annan kostnað. Dýrt getur verið að flytja
íslenskar búvörur til afurðastöðva og því er oft haldið fram að stöðvarnar séu
óhagkvæmar. Þessir kostnaðarliðir gætu verið lægri á innfluttum búvörum. Rýrnun,
þóknun innflytjenda og munur á vörugæðum skekkir líka samanburðinn í tölum
OECD. Líklegt er að heimsmarkaðsverð á búvörum hækki ef samið verður um frjálsari
viðskipti með þær á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO). Eftirspurn eftir
búvörum á alþjóðlegum markaði mun aukast, jafnframt því sem gera má ráð fyrir að
útflutningsbætur, eins og Evrópusambandið hefur til dæmis tíðkað, verði lagðar af.
Tölurnar hér að framan gefa þess vegna hugmynd um fjárhagslegan ávinning sem
Íslendingar myndu hafa af því að afnema tolla á innfluttar búvörur án þess að aðrar
vestrænar þjóðir gerðu það. En landsmenn hagnast minna ef samið verður um það á
vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar að fella tollana niður.

5.4 Stuðningur við bændur úr ríkissjóði
Beinn stuðningur úr ríkissjóði er sýnilegri en vernd gegn innflutningi. Hann hefur um
leið þann kost að um hann er tekin bein ákvörðun. Fjárhæð hans er ekki
jafntilviljunarkennd og innflutningsverndin. Hlutfall greiðslna úr ríkissjóði af stuðningi
við bændur hækkaði úr 13% á árunum 1986–1988 í 46% á árunum 2001–2003. Í tölum
OECD er greiðslum úr ríkissjóði skipt í styrki sem tengdir eru framleiðslunni beint,
styrki sem háðir eru sögulegum réttindum og stuðning sem háður er notkun aðfanga.
Beinar greiðslur til bænda tíðkast aðeins í mjólkurframleiðslu, sauðfjárrækt og
grænmetisframleiðslu. Í töflum OECD eru greiðslur til mjólkurbænda, ríflega þrír
milljarðar króna á ári, taldar háðar framleiðslu á búvörum, en greiðslur til
sauðfjárbænda, um einn og hálfur milljarður króna, eru að mestu flokkaðar undir
greiðslur ,,háðar sögulegum réttindum“ (greiðslur til grænmetisbænda eru ekki
skoðaðar sérstaklega, sjá töflu 5.3). Greiðslur til sauðfjárbænda tengjast framleiðslunni
reyndar óbeint, þannig að ekki er mikill eðlismunur á framleiðslustuðningi þar og í
mjólkurframleiðslu.
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Tafla 5.3 Stuðningur við bændur á Íslandi (PSE) á ári 2001–2003.
Milljónir króna
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Heimild: OECD.97

Þá eru ótaldar greiðslur sem eru háðar notkun á aðföngum. Þetta er ýmis þjónusta við
bændur sem er styrkt úr ríkissjóði. Stærstu liðirnir eru styrkur við þjónustu
bændasamtakanna (140 milljónir), sjúkdómavarnir á vegum hins opinbera (95
milljónir) og stuðningur við ræktunarstarf (235 milljónir). Vegna mistaka við flokkun
er þessi liður mjög ofmetinn í töflum OECD, en endanleg leiðrétting hafði ekki borist
þegar bókin fór í prentun.
Mynd 5.3 Verðmyndun á mjólkurvörum
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Bein framleiðslutenging

53,5%

Óbein framleiðslutenging

Ríki

Framleiðendaverð
53%

Afurðastöðvar

Greiðslur úr ríkissjóði til mjólkurbænda eru um 43% af heildarstuðningi við þá
(afgangurinn er innflutningsvernd). Greiðslur frá stjórnvöldum eru tæpur helmingur af
því sem framleiðendur fá fyrir mjólkina (sjá mynd 5.3). Tæpur helmingur greiðslna frá
ríkinu er beint tengdur mjólkurframleiðslunni, en rúmur helmingur fæst greiddur ef
framleiðslan nær 85% af mjólkurkvótanum.
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Greiðslur háðar notkun á aðföngum eru sennilega oftaldar um hálfan milljarð á ári, en
endanleg leiðrétting hafði ekki borist frá OECD þegar bókin fór í prentun.
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Rammi 5 Kvótakóngar og mjólkurgreifar
Núverandi kvótakerfi í sjávarútvegi hefur verið harðlega gagnrýnt á þeirri forsendu að
menn geti selt kvóta og farið út úr greininni með tugmilljóna króna hagnað. Gagnrýnin
hefur beinst sérstaklega hart að þeim sem hafa selt kvóta sem þeim var úthlutað þegar
kerfinu var komið á og þeir greiddu ekki fyrir.
En greiðslumarkskerfi í mjólkurframleiðslu gefur þeim sem upphaflega fá úthlutað
kvóta ekki síður möguleika á að hagnast vel á því að selja kvóta er þeir ráða yfir. Gera
má ráð fyrir að hægt sé að selja 200 ha. jörð með meðalframleiðslurétt, sem er í 1–2
klst. fjarlægð frá Reykjavík, á 80–100 milljónir króna. Jörðin rýrnar að verðgildi eftir
því sem hún er fjær höfuðborgarsvæðinu, en virði kvótans er vitaskuld ætíð hið sama.
Til samanburðar má gera ráð fyrir að krókabátur með 250 þorskígildistonna kvóta
seljist á 160–200 milljónir kr., eða sem svarar til tveggja meðalbúa, en á krókabátum
eru iðulega tveir í áhöfn.
Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða er gerður skýr greinarmunur á aflahlutdeild
(varanlegum kvóta) og aflamarki (leigukvóta). Aflahlutdeild er hlutfallstala sem segir
til um það hversu stóran hlut viðkomandi eigi af leyfðu heildaraflamarki í hverri
fisktegund. Aflamarkið er aftur á móti reiknað í tonnum og er margfeldi aflahlutdeildar
og heildaraflamarks hvers fiskveiðiárs. Þessi greinarmunur er ekki til staðar í
mjólkurkvótakerfinu. Í núgildandi mjólkursamningi er gengið út frá greiðslumarki
hvers lögbýlis, eins og það var við skráð við upphaf samningsins (1. september 1998),
að teknu tilliti til þeirra breytinga sem urðu vegna verðlagsársins 1998-1999.
Greiðslumark hvers lögbýlis breytist eftir það í hlutfalli við breytingar á
heildargreiðslumarki og við kaup og sölu.
Í lögum um stjórn fiskveiða er ákvæði um að aflahlutdeild skips falli niður ef skip veiði
minna en helming af samanlögðu aflamarki sínu í þorskígildum talið tvö ár í röð.
Reglur um lágmarksnýtingu eru ekki jafn strangar í greiðslumarkskerfinu, heldur er þar
gert ráð fyrir að greiðslumark falli niður ef það er ekki nýtt að neinu leyti í tvö full
verðlagsár. Ekkert þak er á kvótaeign einstakra mjólkurbænda og ólíkt því sem gildir
um aflahlutdeildir gilda heldur engar reglur um forkaupsrétt greiðslumarks. Í ljósi þess
að engin ákvæði eru um hámarkseign og að tiltölulega litlar kvaðir eru á
lágmarksnýtingu á hverju verðlagsári má líta svo á sem kvótakerfið í
mjólkurframleiðslu geti ýtt undir meiri samþjöppun en stjórnkerfi fiskveiða. Á hitt ber
hins vegar að líta að sú samþjöppun sem hingað til hefur átt sér stað í greiðslumarki í
mjólk er langtum minni en sú sem orðið hefur í sjávarútvegi.

Í samningi stjórnvalda og bændaforystunnar um mjólkurframleiðslu, sem tekur gildi
haustið 2005, er kveðið á um greiðslur á hvern nautgrip, stuðning við kynbótastarf og
önnur verkefni sem skilgreind verða síðar. Samningurinn gildir til 2012. Stefnt er að
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því að í lok samningstímans verði gripagreiðslur, stuðningur við kynbætur og skyldar
greiðslur fimmtungur ríkisframlaga til mjólkurframleiðslu. Framleiðslutengdar
greiðslur lækka að sama skapi. Styrkur á hvern grip fer minnkandi með fjölda kúa.
Markmiðið er að styðja fjölskyldubúskap í samkeppni við stór kúabú. Gera má ráð fyrir
að á búi með 40 kýr verði gripastyrkur um þrjár krónur á hvern lítra, en þar sem eru
100 kýr verður gripastyrkurinn rúmar tvær krónur á lítrann.98 Ef hagræði af því að
fjölga kúm úr 40 í 100 er minna en ein króna á lítrann getur gripastyrkurinn orðið til
þess að minni bústærðin verði tekin fram yfir.
Í samningi ríkisins við mjólkurframleiðendur er fyrirvari vegna samninga sem kunna
að vera gerðir á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO). Þeir gætu náðst á
næstu misserum. Samningarnir gætu neytt Íslendinga til þess að draga úr
framleiðslutengdum stuðningi við mjólkurframleiðslu.
Ekki verður séð að greiðslur til mjólkurbænda hafi áhrif á staðarval; nema að því leyti
að búið er á fleiri jörðum en ella, jörðum sem annars hefðu ekki verið taldar falla vel til
mjólkurframleiðslu.
Stuðningur við kindakjötsframleiðslu felst eingöngu í greiðslum úr ríkissjóði, því að
kindakjöt á bæjarhlaðinu er að mati OECD jafndýrt kjöti sem keypt væri á
heimsmarkaði og flutt hingað.99 Stuðningurinn er rúmur helmingur af tekjum bænda í
greininni (þetta er PSE-hlutfallið). Greiðslur til sauðfjárbænda hafa ekki áhrif á stærð
búa, en verða líklega til þess að búið er víðar en ella.
Eins og hér hefur verið rakið hafa greiðslur úr ríkissjóði ýmsa kosti umfram
innflutningsverndina, sem oft verður tilviljunarkennd. Óhætt er að segja að aukinn
hlutur þessara greiðslna í stuðningi við landbúnað sé skref í rétta átt. Greiðslur úr
ríkissjóði eru þó ekki alltaf markvissar. Stundum virðist hending ráða stuðningnum.
Dæmi um það er þegar tekið er að niðurgreiða þjónustu vegna þess að verð hefur
hækkað og bjarga þarf bændum úr vanda. Stundum virðist ekki að fullu ljóst hverju á
að ná fram með ríkisstuðningnum. Stuðninginn þarf að miða við þau markmið sem sett
eru. Ef ætlunin er til dæmis að tryggja búsetu er eðlilegast að styrkja hana beint, en
tengja styrkinn ekki framleiðslu. Ef hugmyndin er að stuðla að því að búskapur sé
stundaður sem víðast, en ekki endilega að mikið sé framleitt, er eðlilegast að
stuðningurinn sé föst fjárhæð á hvert bú.
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Erna Bjarnadóttir (2004).
Þess vegna vekur athygli að ekki er leyft að flytja kindakjöt á lágmarkstollum hingað til
lands.
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5.5 Sjóðir landbúnaðar
Lánasjóður landbúnaðarins er helsti vettvangur bænda þegar kemur að fjármögnunarlið
rekstrar. Sjóðurinn er í eigu ríkisins og heyrir undir landbúnaðarráðherra. Sjóðurinn fær
til ráðstöfunar búnaðargjald (sjá umfjöllun um það hér á eftir) og notar það ásamt
vöxtum af eigin fé til að niðurgreiða vexti af lánum til bænda. Lán eru veitt í nokkrum
flokkum sem tilgreindir eru í töflu 5.4. Öll lán eru verðtryggð með neysluverðsvísitölu
og bera breytilega vexti. Síðustu þrjú ár rann ríflega helmingur allra útlána sjóðsins til
nautgriparæktar sem var langstærsti lánþeginn. Næst á eftir kom sauðfjárrækt með
rúmlega 10% allra lána sjóðsins.100
Tafla 5.4 Helstu lánaflokkar Lánasjóðs landbúnaðarins.
Lán til ...
...jarðakaupa

Vextir *
3,85%

Hámarkstími
40 ár

Þak
10 milljónir eða 65% af
virðingarverði

...jarðakaupa
...bústofnskaupa

6,25%
3,85%

25 ár
10 ár

65% af virðingarverði
Skattmat á 30 kúm eða 300 ám

...bústofnskaupa
...vélakaupa, með veði í jörð
...vélakaupa, með veði í vél
...landbúnaðarbygginga

6,25%
6,25%
6,25%
3,85%

10 ár
10 ár
8 ár
20 til 30 ár

65% af virðingarverði
65% af virðingarverði
65% af virðingarverði
Veltutengt þak eða 65% af
byggingarkostnaði

...landbúnaðarbygginga
...endurfjármögnunar lausaskulda

6,25%
6,25%

20 til 30 ár
15 ár

65% af byggingarkostnaði
Ekkert þak

**

***
**

Öll lánin eru verðtryggð með tilliti til neysluvöruvísitölu og bera breytilega vexti.
* Vaxtataflan gildir frá 1. október 2004.
** Hér gildir lægri upphæðin.
*** Ef vélin reynist eldri en 3 ára takmarkast lánstíminn við 5 ár.
Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Lánasjóði landbúnaðarins, október 2004.

Sérstaka athygli vekja lán til endurfjármögnunar lausaskulda. Bændur sem vilja bæta
rekstrarstöðu sína geta sótt um slík lán, en skilyrði er að lausaskuldir hafi skemmri
lánstíma en 5 ár. Ekkert þak er á hámarksfjárhæð þessara lána.
Afgreiðsla á annars konar lánum fer eftir mati hverju sinni. Sjóðurinn hefur lánað til
nokkurra flokka sem taldir eru upp í töflu 5.5. Þar má nefna lán til afurðastöðva, en slík
lán eru á undanhaldi því að þær eru í æ ríkari mæli farnar að fjármagna sig sjálfar.
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Ársskýrsla Lánasjóðar landbúnaðarins 2003.
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Tafla 5.5 Önnur lán Lánasjóðs landbúnaðarins.
Sértækir lánaflokkar
Afurðastöðvar
Rafstöðvar
Veituframkvæmdir

Vextir * Hámarkstími
6,25%
20 ár
6,25%
40 ár
6,25%
20 ár

Tæknibúnaður

3,85%

12 ár

Þak
50% af byggingarkostnaði
50% af byggingarkostnaði
50% af byggingarkostnaði
Veltutengt þak eða 65% af
kostnaði tækjabúnaðarins **

Öll lánin eru verðtryggð með tilliti til neysluvöruvísitölu og bera breytilega vexti.
* Vaxtataflan gildir frá 1. október 2004.
** Hér gildir lægri upphæðin.
Heimild: Unnið upp úr gögnum frá Lánasjóði landbúnaðarins, október 2004.

Þá hefur nokkuð verið lánað til uppbyggingar rafstöðva. Rafstöðvar hafa víða getað
dregið úr rekstrarkostnaði búa auk þess sem margir bændur hafa getað selt
umframrafmagn inn á landskerfi Landsvirkjunar. Eftirspurn eftir lánum vegna kaupa á
tæknibúnaði hefur hins vegar aukist hröðum skrefum undanfarin ár.
Árið 2003 námu útlán sjóðsins tæpum 1.358 milljónum kr.101 en skiptingu þeirra má sjá
á mynd 5.4. Þetta jafngildir samdrætti í útlánum um rúm 35% frá árinu 2001, en árin á
undan (1995–2001) höfðu heildarútlán verið nálægt tveimur milljörðum á ári ef miðað
er við verðlag ársins 2003.
Mynd 5.4 Skipting lána Lánasjóðs landbúnaðarins árið 2003
Önnur lán
10%
Jarðakaupalán
30%

Skuldbreytingalán
13%

Bústofnskaupalán
1%
Lán til
landbúnaðarbygginga
40%

Vélalán
6%

Heimild: Ársskýrsla Lánasjóðs landbúnaðarins 2003.
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Ársskýrsla Lánasjóðar landbúnaðarins 2003.
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Mynd 5.5 Vaxtaþróun jarðakaupalána Lánasjóðs landbúnaðarins og almennra
skuldabréfalána frá júlí 2001 til nóvember 2004.
%
16
Óverðtryggð skuldabréfalán
Verðtryggð skuldabréfalán
Jarðakaupalán, vaxtaflokkur 10
Jarðakaupalán, vaxtaflokkur 15

14
12
10
8
6
4
2
0
jan.01

júl.01

feb.02

sep.02

mar.03

okt.03

apr.04

nóv.04

maí.05

Heimild: Seðlabanki Íslands og Lánasjóður landbúnaðarins.

Á mynd 5.5 sést hvernig vextir á jarðakaupalánum í vaxtaflokkunum tveimur breyttust
á tímabilinu 2001–2004 í samanburði við vexti á skuldabréfalánum.
Ljóst er að töluvert hagræði hefur verið af því fyrir bændur að fá þau lán sem sjóðurinn
hefur boðið, sérstaklega í lægri vaxtaflokknum. Á seinni hluta tímabilsins lækka vextir
á almennum skuldabréfalánum nokkuð svo að dregur mjög saman með þeim og
vöxtum á jarðakaupalánum Lánasjóðs landbúnaðarins. Hér verður líka að athuga að
vaxtaniðurgreiðslur sjóðsins eru ekki stuðningur við bændastéttina, heldur öllu heldur
tilfærslur milli bænda, því að þeir standa sjálfir straum að niðurgreiðslunum með
búnaðargjaldi (sjá síðar).
Þar eð raunvextir á langtímalánum hafa farið lækkandi að undanförnu vaknar sú
spurning hvort ekki er rétt að nota tækifærið og færa lánveitingar til landbúnaðar alveg
í hendur hins frjálsa markaðar, eins og áður hefur verið gert með lán til annarra
atvinnugreina.
Framleiðnisjóði landbúnaðarins er ætlað að veita styrki og lán til hagræðingar í
landbúnaði. Til hans geta leitað, auk bænda, afurðastöðvar og rannsóknastofnanir sem
telja sig hafa frambærileg verkefni. Hann er ekki lánasjóður nema að litlu leyti en
býður þá helst upp á skammtímalán. Bændur sem standa frammi fyrir
búháttabreytingum eða hyggja á framleiðslu í óhefðbundnum búgreinum á bújörðum
sínum geta sótt um styrki til framkvæmda. Styrkir geta numið allt að 1.750 þúsund kr.
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en þó ekki meira en 30% af framkvæmdakostnaði. Félög geta sótt um styrki til
verkefna í dreifbýli með þátttöku heimamanna. Sjóðurinn veitir einnig styrki til
endurmenntunar bænda og framhaldsnáms í búfræði. Þá hefur sjóðurinn stutt
vatnsaflsvirkjanir. Smáverkefnasjóður landbúnaðarins er deild í Framleiðnisjóði sem
veitir styrki til margháttaðra verkefna eins og til dæmis handverks. Garðaávaxtasjóður
er sjálfstæður sjóður í umsjá Framleiðnisjóðs sem helst hefur veitt styrki til varnar og
viðhalds heilbrigðis og stofnræktunar íslenskra kartaflna og gulrófna.

5.6 Inngrip í verðlagningu
Verðlagsnefnd búvara ákveður afurðaverð til mjólkurframleiðenda og heildsöluverð á
helstu mjólkurvörum, en smásöluálagning er frjáls.
Mynd 5.6 Inngrip stjórnvalda í verðmyndun og framleiðslu á mjólk.
Landbúnaðarráðherra

Heildargreiðslumark

Afurðastöðvar

Framleiðendur

Heildsalar/smásalar

Neytendur

Heildsöluverð

Framleiðendaverð

Verðlagsnefnd
búvara

Þessi skipan á verðlagningu dregur úr verðsveiflum og áhrifum markaðsaflanna
yfirleitt í mjólkurframleiðslu. Sveiflur í framboði og eftirspurn koma fram í birgðum en
ekki í verði. Setjum svo að ný samkeppnisvara komi á markaðinn (til dæmis nýr
ávaxtadrykkur) og valdi því að minna sé um sinn keypt af mjólkurvörum en áður.
Birgðir hlaðast upp vegna þess að óbreytt verð er sett upp fyrir mjólkina. Birgðahald er
dýrt og hagkvæmara væri að meira seldist af mjólkinni strax. Svipað gerist þegar
eftirspurn eftir mjólkurvörum eykst af einhverjum sökum. Þá fá bændur ekki sannvirði
fyrir mjólkina. Þeir bregðast ekki við vaxandi eftirspurn á sama hátt og þeir myndu
gera ef verðið fengi að hreyfast. Bændur hafa ekki heldur miklar áhyggjur af
fyrirboðum um markaðssveiflur eins og verðlagningu er háttað núna. Af hverju ættu
þeir að óttast þær þegar verðið er tryggt? Fyrirkomulagið á verðlagningunni verður líka
til þess að ekki er veittur jafnmikill afsláttur af mjólkurvörum til stórra verslunarkeðja
og ella (ákveðnar reglur eru um slíkan afslátt).102 Ef aðferðinni við verðlagningu verður
102

Morgunblaðið 1. nóvember 2002: Verður frelsi aukið í sölu á mjólkurvörum?
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breytt má búast við að mjólkurverð lækki í stórverslunum og innkaup flytjist að
einhverju leyti þangað. Núgildandi fyrirkomulag felur því í sér stuðning við
kaupmanninn á horninu. Þá er ekki ólíklegt að verðsamkeppni yrði litlum og
afskekktum mjólkurbúum erfiðari en hinum stærri. Þegar allt er talið virðist óhætt að
segja að tilhögun verðlagningar á mjólkurafurðum dragi úr hagkvæmni í greininni. Á
móti kemur að hún færir mjólkurbændum ákveðið öryggi.

5.7 Greiðslumark á framleiðslu
Stjórnvöld setja svonefnt greiðslumark á framleiðslu tveggja ,,hefðbundinna“ búvara,
mjólkur og kindakjöts. Í mjólkurframleiðslu er greiðslumarkið eiginlegur
framleiðslukvóti, ekki ósvipaður því sem er í sjávarútvegi (sjá samanburð í ramma 5).
Kindakjötsframleiðslan er hins vegar ekki takmörkuð, heldur veitir greiðslumarkið
aðeins rétt til greiðslna úr ríkissjóði. Greiðslumarkinu er ætlað að tryggja kjör bænda
og draga úr sveiflum í tekjum þeirra. Þeir sem fengu því úthlutað í upphafi hlutu með
því verðmæti sem breyta mátti í peninga, en varanleg áhrif greiðslumarksins á kjör í
landbúnaði eru lítil. Verðsveiflur eru þó sennilega minni en ella. Viðskipti með
langtímagreiðslumark eru frjáls, bæði í mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt en ekki má
versla með rétt til greiðslumarks innan árs. Greiðslumark breytir ekki miklu um stærð
býla eða staðsetningu þegar fram í sækir. Það auðveldar bændum hins vegar að bregða
búi. Þegar bændur selja jörð sína geta þeir einnig selt greiðslumarkið. Þeir hafa því
meira fé í höndunum en ella þegar festa þarf kaup á fasteign í þéttbýli. Líklega nýta
þeir helst greiðslumarkið á þennan hátt sem hafa minnst upp úr búskapnum.
Greiðslumark er sett á til þess að draga úr framleiðslu. Bændur myndu vilja framleiða
meira (gegn greiðslum úr ríkissjóði) en því nemur. Þess vegna myndast verð á
greiðslumarkinu. Nýr útgjaldaliður bætist við í búvöruframleiðslunni: kostnaður við
eign á greiðslumarki. Þeir sem hefja framleiðslu eða hyggjast auka hana kaupa
greiðslumark af öðrum. Þeir verða að færa vexti af kaupunum til gjalda þegar þeir meta
hvort það borgar sig að hefja nýja framleiðslu. En greiðslumark er jafndýrt þó að ekki
þurfi að kaupa það. Þeir sem þegar eiga greiðslumark geta framleitt upp í það, en þeir
gætu líka selt það og fengið vexti af andvirðinu. Þann fórnarkostnað verður að færa til
gjalda þegar ákveðið er hvort rétt er að halda áfram búskap eða ekki.
5.7.1

Mjólkurkvótinn

Segja má að kvóti í mjólkurframleiðslu leiði af aðferðinni við að ákveða verð til
mjólkurframleiðenda og afurðastöðva. Verðið sem verðlagsnefnd ákveður er líkast til
hærra en myndast hefði á frjálsum markaði. Markmiðið með háu verði er að afkoma
bænda nái kjörum viðmiðunarstétta. Að óbreyttu verður þá meira framleitt af mjólk en
neytendur hér á landi vilja kaupa. Offramleiðsluna mætti væntanlega flytja út, en óvíst
er að útflutningurinn myndi standa undir kostnaði. Önnur leið er að setja kvóta á
framleiðsluna, þannig að hún fari sem næst innlendri eftirspurn. Um leið myndast verð
á kvótanum og nýr kostnaðarliður verður til hjá bændum, eins og fyrr segir. Hátt verð á

125

mjólk, samkvæmt ákvörðun verðlagsnefndar, breytir því engu um kjör í landbúnaði.
Afraksturinn af háu verði lendir hjá handhöfum kvótans, sem ekki þurfa endilega að
vera bændur.
Nýlega kostaði réttur til þess að framleiða einn lítra af mjólk á ári eins lengi og
kvótakerfið helst óbreytt 280 krónur. Ef miðað er við 5–7% raunvexti, að kvótinn vari
til eilífðarnóns og að hömlum verði aldrei létt af innflutningi þýðir þetta að bændur telji
það 15 til 20 króna virði að fá að framleiða einn mjólkurlítra. Líklegt er að fyrr eða
síðar verði haggað við kvótanum. Ef hann er ekki talinn varanlegur verður að hækka
matið á réttinum til þess að framleiða einn mjólkurlítra.

Rammi 6 Dómsmál um greiðslumark
Í ársbyrjun 2003 féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur á hendur bónda sem átti
greiðslumark í mjólk en auðnaðist ekki að framleiða upp í allan kvótann vegna búsifja.
Sökum þessa gerði hann samkomulag við annan bónda um að framleiða upp í kvóta
þess fyrrnefnda en það yrði fært í reikning afurðastöðvar sem mjólkurinnlegg þess sem
ekki gat framleitt sökum búsifja.
Íslenska ríkið féllst hins vegar ekki á að bóndinn fengi beingreiðslur fyrir það
mjólkurmagn sem hann framleiddi ekki sjálfur á lögbýli. Bóndinn stefndi því íslenska
ríkinu fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sem úrskurðaði að ekki væri lagalegur réttur til
beingreiðslu fyrir mjólk sem keypt væri af öðrum bændum. Óheimilt væri að færa
mjólk á milli bænda í reikningum mjólkurbúa því að með því væri gengið á rétt annarra
mjólkurframleiðenda sem framleiða umfram greiðslumark sitt til þess að öðlast
hlutdeild í ónýttum beingreiðslum.
Við meðferð málsins sagði stefnandinn að um langt árabil, líklega frá árinu 1992, hefði
það verið vel þekkt að bændur gerðu viðlíka samninga sín á milli. Sökum þessa hefði
stefnandi leitað til Mjólkurbús Flóamanna (MBF) um það hvernig hann gæti nýtt
greiðslumark sitt að fullu og MBF hefði haft milligöngu um samningagerð milli
bænda. Samningarnir fólu í sér að þeir sem framleiddu umfram greiðslumark sitt legðu
mjólkina inn á nafni bænda sem ættu vannýtt greiðslumark.
Hæstiréttur féllst ekki á þennan málatilbúnað og staðfesti dóm undirréttar síðla árs
2003.

Ríkisstyrkir og kvótinn sem settur er á mjólkurframleiðsluna hafa að sumu leyti
andstæð áhrif á mjólkurverð og framleiðslu. Fróðlegt er að skoða nettóáhrifin.
Greiðslur úr ríkissjóði til mjólkurbænda draga úr rekstrarkostnaði og stuðla að aukinni
mjólkurframleiðslu. Á hinn bóginn takmarkar kvótinn framleiðslu og eykur kostnað
mjólkurbænda. Þegar skoðað er verð á mjólkurkvótanum annars vegar og greiðslur úr
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ríkissjóði til mjólkurbænda hins vegar virðist vera óhætt að álykta að meira muni um
beingreiðslurnar. Beingreiðslurnar hafa numið tæplega 40 kr. á lítrann en
kvótakostnaður er 15–20 kr. á lítra, eða ríflega það. Saman þoka þessi tvö kerfi,
greiðslur frá ríkinu og greiðslumarkið, mjólkurverðinu því niður og ýta undir
mjólkurframleiðslu.

5.7.2

Greiðslumark í kindakjötsframleiðslu

Greiðslumark í kindakjötsframleiðslu er annars eðlis en mjólkurkvótinn, því að í
sauðfjárræktinni er verslað með rétt til beingreiðslna en ekki framleiðslurétt.
Framleiðslan sjálf er ekki takmörkuð. Beingreiðslurnar námu tæplega 4.500 kr. á hvert
ærgildi kvóta árin 2001 og 2002. Miðað við að hvert ærgildi gefi af sér tæp 30 kíló af
kjöti á ári eru greiðslurnar um 150 kr. á kíló. Þær hækka með almennu verðlagi en
vaxandi hluti er tekinn undir framleiðslutengdar greiðslur. Árið 2005 eru 17% af
greiðslum til kindakjötsframleiðenda tengdar kílóum af innlögðu kjöti, en hlutfallið fer
í 22,5% árið 2007.103 Bændur verða að eiga 0,6 vetrarfóðraðar kindur fyrir hvert
ærgildi kvóta til þess að fá beingreiðslur. Þeir sem eiga minna en 0,64 vetrarfóðraðar
kindur á hvert ærgildi greiðslumarks eru hins vegar undanþegnir útflutningsskyldu.
Öðrum ber skylda til þess að flytja út fastákveðið hlutfall af sauðfjárafurðum.
Hlutfallið var 35% haustið 2004. Um svipað leyti fengu bændur um 60% af
innanlandsverði fyrir útflutning. Undanfarin ár hefur útflutningur á kindakjöti sveiflast
frá 10 og upp í 35% af heildarframleiðslunni. Líta má á útflutningsskylduna sem tæki
til þess að stýra verði á innlendum markaði.. Ef verð á kindakjöti er á niðurleið hér á
landi er ákveðið að flytja meira út af kjöti. Þá hækkar kindakjötsverð aftur á Íslandi.
Óljóst er þegar til skamms tíma er litið hvaða áhrif útflutningsskyldan hefur á kjör
sauðfjárbænda. Annars vegar þarf að flytja meira út, og fyrir útflutninginn fæst lægra
verð en hér heima, en á hinn bóginn hækkar innanlandsverð. Þegar til lengdar lætur eru
áhrifin á kjör bænda engin, því að aðgengi að greininni er óheft.
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Mynd 5.7 Verð á kindakjöti

verð

Eftirspurn

Heildargreiðslumark
Framboð

V0
V0-b

magn
Greiðslumark í sauðfjárrækt veitir tvenns konar réttindi. Það veitir rétt til greiðslna úr
ríkissjóði, en auk þess getur það leyst bændur undan útflutningsskyldu.104 Hér á eftir er
litið á áhrifin sem greiðslur úr ríkissjóði hafa á framleiðsluna.
Á mynd 5.7 má sjá markað sem stjórnvöld skipta sér ekki af í fyrstu. Verð á afurðum er
p0. Nú er ákveðið að styrkja framleiðsluna með greiðslum úr ríkissjóði, b á hverja
framleiðslueiningu. Heildargreiðslur eru takmarkaðar (sbr. heildargreiðslumark á
myndinni). Framboð og eftirspurn mætast einhvers staðar á milli gamla verðsins, V0,
og verðs að frádregnum beingreiðslum, V0-b. Nú myndast gróði, eða renta, í greininni
vegna þess að markaðsverðið fer ekki alveg niður í V0-b. Eftir að viðskipti eru leyfð
með greiðslumark þarf ekki að stunda búskap til þess að njóta rentunnar (hún getur t.d.
nýst bændum til þess að bregða búi). Rekstrargjöld, að meðtöldum kostnaði vegna
eignar á greiðslumarki, verða aftur jöfn tekjum í greininni. Verð á greiðslumarki fer
eftir eftirspurn og heildargreiðslumarki. Ef punktalínan út frá V0-b sker
eftirspurnarkúrfuna er greiðslumark verðlaust, en í hæsta lagi er verðið jafnt
heildargreiðslum til bænda úr ríkissjóði.
Haustið 2004 bentu lausafréttir til þess að ærgildi greiðslumarks í sauðfjárrækt kostaði
20–25 þúsund kr. eða jafnvel meira. Miðað við 5–7% vexti, að réttindi sem tengjast
greiðslumarkinu haldist óbreytt um alla framtíð og að hver vetrarfóðruð ær gefi af sér
tæp 30 kíló af kjöti þýðir þetta að greiðslumark vegna 1 kílós af kjöti sé metið á 35–60
kr. En óvissa um framhald greiðslna úr ríkissjóði er töluverð, því að samningur um
framleiðslu sauðfjárafurða rennur út í árslok 2007. Má því gera ráð fyrir að matið sé í
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Þetta er svonefnd 0,7-regla.
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lægri kantinum og að meta megi greiðslumark vegna eins kílós af kjöti á eitthvað meira
en þessar 35–60 kr.

5.8 Gjöld á framleiðsluna
Verðmiðlunargjald er lagt á mjólk og kindakjöt. Það er 65 aurar á mjólkurlítra frá
bændum. Tekjur af gjaldinu eru notaðar til þess að jafna út flutningskostnað, styðja
afurðastöðvar sem standa höllum fæti ,,auðvelda hagkvæman rekstur“ afurðastöðva og
,,koma á hentugri verkaskiptingu milli“ þeirra, eins og það er orðað í búvörulögunum.
Talið er að erfitt yrði að reka sumar afurðastöðvar ef gjaldið legðist af.
Verðmiðlunargjald á kindakjöt er 5 kr. á kíló sem selt er á innlendan markað. Gjaldið á
að nota á svipaðan hátt og verðmiðlunargjald á mjólk. Verðmiðlunargjaldinu er ætlað
að stuðla að hagræðingu, en ljóst er að jöfnun flutningskostnaðar miðar ekki að henni.
Á hinn bóginn er gjaldið svo lágt að óvíst er að það skipti sköpum um samkeppnishæfi
þessara greina gagnvart innflutningi.

5.9 Skattlagning
Almennur virðisaukaskattur er 24,5% af flestum vörum og þjónustu hér á landi, en af
flestum matvörum er skatturinn 14%. Í hærri skattflokknum er sælgæti, kex með meira
en 20% sykurinnihaldi, ávaxtasafi og gos (en þessar vörur eru tæpur fjórðungur matog drykkjarvöruútgjalda hér á landi samkvæmt neyslukönnun Hagstofu).105
Skattlagningin beinir matvöruneyslu að innlendum búvörum. Vörugjöld, sem lögð eru
á óhollustu eins og kaffi, sætindi og gosdrykki, eru líka öðrum þræði stuðningur við
íslenskan landbúnað. Þau eru ekki lögð á alinnlendan mat eins og fisk, kjöt og
mjólkurvörur. Þetta er í samræmi við uppruna vörugjaldsins, sem leysti af hólmi tolla á
innflutning. Vörugjöld geta numið allt að fjórðungi af endanlegu verði einstakra
matvara, en samtals eru þau um 2% af matarútgjöldum landsmanna.106
Ekki virðist fjarri lagi að ætla að lágur virðisaukaskattur leiði til þess að kjötneysla
aukist um 5–10% og mjólkurneysla um nálægt ½%. Áhrifin á samkeppnishæfi
innlendrar framleiðslu gagnvart erlendum búvörum af sömu gerð eru engin því að
sömu skattar eru lagðir á erlendar búvörur og innlendar.
5.9.1

Kjarnfóðurskattur

Með framleiðsluráðslögunum frá árinu 1979 var heimilað að leggja gjald á innflutt
kjarnfóður. Heimildin var ekki nýtt fyrr en um mitt ár 1980 þegar 200%
105
106

Hagfræðistofnun (2004).
Hagfræðistofnun (2004).
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kjarnfóðurgjald var lagt á verð innflutts kjarnfóðurs með innflutningsgjöldum.
Tilgangurinn var að draga úr framleiðslu innlendra búvara, sérstaklega
mjólkurframleiðslu, með því að hækka aðfangakostnað bænda. Gjaldið er lagt á
óblandað fóður og það styrkir því fóðurblöndur hér á landi.
Tollar á kjarnfóður og kjarnfóðurblöndur nema nú 55%.107 Andvirði tollsins, sem nam
556 milljónum108 árið 2003, rennur í fóðursjóð sem er í vörslu landbúnaðarráðherra.
Stærsta hluta fóðursjóðs er ráðstafað til þeirra sem flytja inn fóður. Við endurgreiðslu á
verðtollinum til innflytjenda er ekki millifært á milli búgreina heldur er greitt beint út
aftur á þann sem greiddi tollinn. Eftir standa hjá ríkissjóði 0,8 kr. á kíló af óblönduðu
fóðri og 7,8 kr. á kíló af fóðurblöndu (nema hjá innflytjendum fóðurs til loðdýraræktar
og fiskeldis, sem fá allan tollinn endurgreiddan). Andvirði þess sem ekki er endurgreitt
til innflytjenda er um 40–50 milljónir og rennur til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins í
sérstakan sjóð sem nefndur er þróunarsjóður. Fjármunum þróunarsjóðs er varið til
rannsóknar- og þróunarverkefna í þágu hlutaðeigandi búgreina.109
Í greinum sem nota mikið kjarnfóður, eins og nautgriparækt, eða kornblöndur eins og
svína- og kjúklingarækt, leiðir gjaldið til þess að samkeppnishæfi versnar í samanburði
við greinar eins og sauðfjárrækt sem nota lítið kjarnfóður — að því leyti sem gjaldið er
ekki endurgreitt.
Kjarnfóðurgjald styður einnig við innlendar fóðurblöndunarstöðvar. Sá verðmunur sem
er á milli erlends heilfóðurs og erlendrar fóðurblöndu leiðir til þess að hagkvæmara er
að blanda fóðrið hérlendis en ella væri.
Megnið af fóðursjóði rennur nú beint til þeirra sem greiða í hann. Vanalega er
skattheimta hugsuð til að auka tekjur ríkisins, endurdreifa fjármunum eða vernda
ákveðna atvinnustarfsemi. Sá hluti sem rennur beint til innflytjenda þjónar engu af
framantöldu. Það eina sem þessi hluti tollsins gerir er að auka umsýslukostnað ríkisins.
Ástæðan fyrir því að fyrirkomulagi kjarnfóðursgjalds er háttað á þennan veg virðist
vera sú að gefa landbúnaðarráðherra svigrúm til að beina andvirði fóðurtolla í aðrar
áttir ef hann kýs. Ef ráðherra telur til að mynda að rekstrarskilyrði ákveðinna greina
hafi breyst þá getur hann beint andvirði fóðursjóðs til búvöruframleiðenda eftir
afurðamagni.110
5.9.2

Búnaðargjald

Sérstakt búnaðargjald er innheimt af veltu búvöru og tengdrar þjónustu hjá
búvöruframleiðendum að frádregnu andvirði seldra varanlegra rekstrarfjármuna.
107

Sjá 10.,11.,12.,17. og 23. kafla í tollskrá 2004.
Ríkisreikningur 2003.
109
Skv. samtali við Jón Guðbjartsson, framkvæmdarstjóra Framleiðnisjóðs, 2004.
110
Lög nr. 87/1995. Sjá 15 gr.
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Búnaðargjaldið er nú 2% og leggst á alla búvöruframleiðendur111 sem leggja stund á
virðisaukaskattskyldan búrekstur. Búnaðargjald er sameiginleg innheimta fyrir sjóði,
samtök og félög í landbúnaði. Gjaldið rennur til Bændasamtaka Íslands,
búnaðarsambanda, búgreinafélaga, Bjargráðasjóðs og Lánasjóðs. Þá renna 0,5% af
óskiptum tekjum búnaðargjalds í ríkissjóð til að standa straum af álagningu og
innheimtu gjaldsins.
Tekjur Lánasjóðsins af búnaðargjaldi árið 2003 voru 137 milljónir eða sem nemur 63%
af hreinum rekstrartekjum sjóðsins. Búnaðargjaldið nýtist Lánasjóðnum í það að greiða
niður lánskjör til bænda.
Óverulegar tilfærslur verða milli búgreina vegna búvörugjalds, nema hvað ljóst virðist
að sauðfjárbændur greiða niður lán annarra greina.

5.10 Niðurstöður
Að mati Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, nemur opinber stuðningur við
íslenska bændur liðlega 12 milljörðum króna á ári, eða um tveimur þriðju hlutum af
tekjum þeirra. Tæpan helming af stuðningnum bera skattgreiðendur, en rúman helming
bera neytendur, sem greiða hærra verð fyrir búvörur en þeir myndu gera ef ekki væru
háir tollar á búvörum sem fluttar eru hingað. Hlutfall stuðnings við íslenska bændur af
tekjum þeirra er ríflega tvöfalt meðaltal OECD-ríkjanna. Af 16 aðildarríkjum er þetta
hlutfall eingöngu hærra í Noregi og Sviss. Þegar horft er á einstakar búgreinar hér á
landi kemur í ljós að hlutfall stuðnings af tekjum bænda er hæst í mjólkurframleiðslu
og í kjúklingarækt en lægst er það í svína- og kindakjötsframleiðslu.
Mjólkurframleiðsla er langstærsta búgreinin á Íslandi og rennur helmingur opinbers
stuðnings við bændur til hennar. Auk stuðnings við bændur rennur á ári hverju hálfur
annar milljarður króna til skólahalds í landbúnaði, skógræktar, landgræðslu og fleira.
Að þessu viðbættu er opinber stuðningur við íslenskan landbúnað alls tæp 2% af
landsframleiðslu. Hlutfallið hefur lækkað mikið, en á seinni hluta níunda áratugarins
runnu 5% af landsframleiðslu til stuðnings við landbúnað.
Framleiðni hefur aukist í landbúnaði á Íslandi, eins og í öðrum löndum. Færra fólk þarf
til þess að framleiða matvörur handa Íslendingum en áður og minna munar um þessa
atvinnugrein. Það er meginástæða þess að stuðningur við greinina er miklu léttbærari
fyrir landsmenn en hann var fyrir hálfum öðrum áratug. Hlutfall opinbers stuðnings af
tekjum bænda hefur lítið lækkað, en stuðningurinn er öðruvísi saman settur en áður.
Beinar greiðslur til bænda hafa stóraukist, en mjög hefur dregið úr
111

Búvöruframleiðendur eru þeir sem stunda rekstur sem fellur undir atvinnugreinanúmer 01 og
02 í atvinnuvegaflokkun Hagstofu Íslands, sbr. ÍSTAT 95, að undanskildum flokkunum 01.4
(Þjónusta við jarðyrkju og búfjárrækt önnur en dýralækningar), 01.5. (Dýraveiðar og tengd
þjónusta) og 02.02 (Þjónusta tengd skógrækt og skógarhöggi). Sjá einnig lög nr. 84/1997.
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innflutningsverndinni. Búvörur eru þó enn að jafnaði ríflega tveim sinnum dýrari frá
íslenskum bændum en innfluttar búvörur myndu vera, ef marka má athugun OECD.
Samkvæmt búvörulögum er meðal markmiða með opinberum stuðningi við landbúnað
að kjör þeirra sem landbúnað stunda verði í sem nánustu samræmi við kjör annarra
stétta. En mjög hæpið er að lögin og framkvæmd þeirra breyti miklu um kjör bænda
þegar til lengdar lætur. Landbúnaður er opin atvinnugrein og því fjölgar bændum þegar
kjör þeirra þykja góð. Um leið og fjölgar í stéttinni harðnar samkeppnin og kjör bænda
rýrna. Á sama hátt fækkar bændum þegar kjör þeirra þykja verri en í öðrum störfum,
sem eru í boði hér á landi. Á endanum verða kjörin sambærileg við það sem gerist
annars staðar (og það getur tekið töluverðan tíma að ná því jafnvægi). En þó að opinber
stuðningur breyti líkast til litlu um kjör bænda þegar fram í sækir stuðlar hann að því
að meira sé framleitt af búvörum en ella og að fleiri stundi búskap. Meðal markmiða
landbúnaðarstefnunnar sem skilgreind eru í búvörulögum er að framleiðsla búvara sé í
sem bestu samræmi við þarfir þjóðarinnar. Ekkert segir um fjölda búa eða stærð þeirra.
Með gripagreiðslum í nýjum samningi við mjólkurframleiðendur er hins vegar
beinlínis miðað að því að viðhalda fjölskyldubúskap.
Opinber nefnd stýrir verði á mjólk til framleiðenda og afurðastöðva. Öryggi
mjólkurbænda eykst fyrir vikið en framleiðslan verður ekki í jafnmiklu samræmi við
kröfur markaðarins og ella. Aðferðin við verðlagningu dregur þannig úr hagkvæmni
framleiðslunnar.
Lánasjóður landbúnaðarins og Framleiðnisjóður veita lán og styrki til fjárfestinga í
landbúnaði. Lánasjóðurinn er fjármagnaður að hluta með búnaðargjaldi, sem lagt er á
framleiðslu bænda. Þeirri hugmynd hefur verið varpað fram hvort ekki sé rétt að færa
lánveitingar til bænda yfir í almennar lánastofnanir, rétt eins og gert var með
lánveitingar til annarra atvinnugreina með stofnun Fjárfestingarbanka atvinnulífsins.
Kjarnfóðurskattur rennur að miklu leyti til þeirra sem greiða hann og hlýtur slík
skattlagning að orka tvímælis.
Skattar eru lægri af matvörum en öðrum vörum og vörugjöld beina eftirspurn í átt að
íslenskri landbúnaðarframleiðslu. Í þessu felst óbeinn stuðningur við íslenskan
landbúnað.
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7. English Summary
The special status of agriculture
The market for food is in many ways special. Usually purchases of food have priority
over other outlays in a household’s budget and demand for agricultural products is
rather inelastic. On the other hand, purchases of food do not weigh as much in the
budget of the rich as of those that are not as well off. Production of agricultural goods
is also somewhat risky. The production process can be rather slow and therefore a
considerable amount of time can pass from the moment a decision is taken about
production until the finished product is sold on the market. In the meantime the
premises can change drastically, for example, because of changes in the weather, in
consumer demand and in the likelihood of plant and animal diseases.
The economic status of agriculture in Iceland, together with the fact that the production
capacity of certain products is considerably larger than consumption, has persuaded the
authorities to try to influence prices and the quantity supplied. Other considerations can
also influence policy, such as the fear that the production of certain agricultural
products may come to an end and that weather and overgrazing may lead to drastically
curtailing or stopping agricultural production in some parts of the country.
The government’s involvement in agriculture takes many forms. Among those are
minimum prices, production limitations, production support, support that is not
connected with production, production quotas and import restrictions. These measures
have in common the fact that they decrease the well-being of society. All of them
include transfers between consumers, farmers and the state. The results differ,
depending on the market situation, and it is therefore difficult to say which of these
cause the most harm. All in all direct subsidies to farmers are probably to be preferred
over import restrictions or minimum prices.
Many of those measures were taken in Iceland in the 20th century in order to control
agricultural prices and the quantity supplied. Among those imposed were consumption
subsidies, support to production, support not connected to production, production
quotas, import restrictions, customs duties, and other duties, export subsidies and
minimum price regulations. In the beginning of the 21st century many of these had
been given up. At any rate, import restrictions were still in effect, although they did not
matter equally in terms of all types of production. In the domestic market there was
free competition in all kinds of production except for three. In milk production the
quantity produced was limited and subject to a quota system, and there was also a
minimum price on the wholesale and producer levels. Half of the minimum price to
producers was paid by the state. Sheep farmers and horticultural farmers received
direct subsidies from the state, while there were no limits on the quantity produced.
Icelandic authorities have usually taken more notice of farmers’ interests than of those
of consumers. In part there are historical explanations for this approach. Agriculture
was for a long time the main trade in Iceland, and urbanisation was very slow. At the
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end of the 20th century agriculture accounted for around 2% of the country’s gross
domestic product, whereas a century earlier its share of GDP was around 40%. In the
early 1920’s, half of the people lived in the rural areas, whereas in the beginning of the
21st century less than 10% were rural residents. Although most Icelanders live in urban
areas, they are really newcomers. The connection with the countryside is still strong.
Of course, farmers have used these patriotic feelings in their struggle for recognition.
They have also enjoyed being a rather small group with well defined interests and with
good access to politicians.
Earnings
The number of farmers with cattle or sheep has gone down considerably in the last
decade. In 1990 about 1,560 farmers sold milk to processing factories while in 2003
the number had dropped to 900, a 40% reduction. Meanwhile the number of sheep
farmers that sold more than 740 kg went down by almost a third, from 2,840 to 1,900.
Both dairy farms and sheep farms are bigger than before and productivity has
increased. The average milk per cow increased by more than one fifth in the same
period and the amount of meat from every one-year-old ewe increased by 16%. It is
highly probable that the same development will continue in coming years and the
number of dairy farmers will continue to fall, while the farms become still bigger. The
average dairy farm in Iceland is still considerably smaller than the average in the
European Union. In 2003 there were on average 28 cows per Icelandic dairy farm,
compared to 40 in the European countries. In the countries that have recently joined the
European Union there were on average 34 cows. The number of sheep farmers will
probably also continue to fall, since operating a small sheep farm really cannot be
considered more than a hobby.
The earnings of dairy farms and sheep farms are far from being good enough. In 2003
the profits before deducting dairy farm owners’ salaries were on average ISK 1.9
million, according to the available accounts. Profits before owners’ salaries for sheep
farms were on average ISK 840 thousand. In comparison the average earned income of
individuals in Iceland was around ISK 2.6 million. Earnings have shrunk in dairy
farming and sheep farming in recent years. The equity ratio of dairy farmers in 2003
was on average negative, while the equity ratio of sheep farms was on average
45%.These numbers should, however, be taken with a grain of salt as the figures for
farming are most often not separated from the operating of the home itself and the
accounts do not always show real costs. In addition, many dairy farmers have bought
production quotas for milk in recent years and these can, according to tax laws, be
depreciated in five years. However, the production quotas do not show up as assets in
the farms’ books, but can be regarded as hidden assets. The real equity ratio of the
farms is thus far better than the farms’ accounts indicate. Another reason for falling
equity ratio is the fact that in many cases farmers’ payments to themselves for services
rendered exceed the amount indicated by the profit and loss account.
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Comparison of milk production in Iceland with that of other countries suggests that
there are constant economies of scale in dairy farming, that is, that the ratio of inputs to
production is unchanged when production is increased. Accordingly there is no gain in
average cost by keeping large stocks, though this can be reasonable to a degree while
there are unemployed resources on the farm.
Dairy farms in Iceland have invested in new barns and milking robots in recent years.
Although it is unclear if this new technique will increase dairy farm profits it will
clearly make the work easier and make working hours more flexible. On the other hand
it often takes some time for farmers to adapt their stock to investments in house,
machines and production quotas. Therefore the final results of such investments do not
show until after some time.
Production Control in Milk and Sheep Meat
The state is directly involved in the production of milk and sheep meat. The Minister of
Agricultural Affairs decides every year the total production quota for milk. The amount
of state subsidies is directly connected to the quota. States subsidies are now around a
half of what dairy farmers get for the milk. According to a new milk production
agreement between the state and the milk farmers´ association that is to come into
effect in autumn 2005 direct payments to milk farmers no longer will be a proportion
of the price but rather a certain sum per litre of milk. At the end of the new agreement,
in 2012, payments that are not directly connected to production will amount to one
fifth of total payments. This includes payments for breeding and so- called cattle
payments, which are paid to farmers for each cow that has had at least one calf. Full
payments are paid for up to 40 cows, but after that the payments will be cut such that
farms with more than 200 cows do not enjoy any payments.
The quota system has succeeded in adapting production to domestic demand. The
system is neutral in that it does not affect the size of dairy farms and it has little effect
on the placement of farms. The cattle payments, on the other hand, can affect the size
of farms since they decrease when the herd gets bigger. The stock payments can hinder
farmers in making use of economies of scale if they are present in dairy farming.
The state is not as involved in the production of sheep for meat. Farmers can trade their
rights to state subsidies. In order to get full subsidies from the state a sheep farmer has
to have at least 0.6 one-year-old ewe for each unit of a rights to a subsidy (each unit
originally was the right for a subsidy for keeping one sheep for a year). If this
requirement is not fulfilled subsidies will decrease proportionally. Sheep farmers can
produce as much as they like, but they are required to export a certain portion of their
production if they own less than 0.64 one-year-old sheep for each unit of payment
rights (the proportion is decided for each year, this is the one for 2004). In addition,
those who have recently begun in sheep farming, or have recently increased their stock,
get state subsidies. Also, there are payments for the quality of the production. Finally,
in the present agreement between the state and the farmers association on sheep
farming there is a clause on state purchases of subsidy rights.
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The state involvement in sheep farming means that farmers get certain payments for
keeping a rather small herd of sheep, in proportion to the number of payment units.
However, although the state has bought up a considerable number of payment rights, a
significant part of the meat production is exported. Exports have kept the domestic
price for lamb and mutton from falling, but the export price is significantly lower than
the domestic price. In the long run it is not in the farmers’ interest to export their
production for a price that does not even equal their production costs. In the short run,
on the other hand, it can be profitable to sell as long as the price is not less than
variable costs. However, in the long term it must be the goal of sheep farmers to adapt
their production to the needs of the domestic market. That would minimize exports,
together with the loss in income that comes with low prices. If international prices go
up exports could become a reasonable option, although they would probably never be a
large proportion of production.
The current policy encourages sheep farmers to keep their stock below the quantity
suggested by the 0.64 rule explained above. To the degree that these farmers are to
found among those running small farms, it can be said that the present policy is
supportive of small sheep farms. The state does not, however, try to affect the
placement of farms. The state’s recent purchases of payment rights were not focused
on specific areas, since farmers always had the initiative to sell. It is possible that, for
instance, the state should have instead focused on purchasing rights to subsidies that
are placed close to urban areas.
Milk production quotas
Milk production quotas have moved considerably since trading was allowed in 1992.
Quotas have become concentrated in the Skagafjördur, Árnessýsla and
Rangárvallasýsla areas while there are now fewer quotas owned near the capital area.
Quotas have moved from the western part of Árnessýsla to its eastern part. Areas close
to the capital are increasingly used for summerhouses or some other use that is more
profitable than dairy farming. This development will probably continue and dairy
farming will move further from the capital area.
The price of a milk production quota has gone up considerably in recent years. At the
end of 2004 a quota was more than 150% more expensive than in the autumn of 1992,
when the price of general consumption was kept fixed. The price of a quota granting
the right to produce one litre of milk per year was around four times higher than the
producer price of one litre of milk. In the European Union it is common that the quota
price is 2-2.5 times the producer price of milk. The high quota price together with the
high price of investment in dairy farming can frighten people from establishing a dairy
farm. Official statistics show that earnings can be low in the first years of farming but
increases as times passes and the investment in quotas has been fully depreciated. The
age division of dairy farmers suggests that the proportion of newcomers is quite
normal, that is, that there seems to be enough interest among young people to become
dairy farmers. There could be at least three reasons for this. In the first place the
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earnings of dairy farmers are possibly considerably better than the official records
show. The second reason is that net earnings will go up when the quotas have been
fully depreciated. The third reason is that is possible that other factors, such as the
closeness to nature and flexible working hours, weigh heavily in deciding to establish a
new farm. Sheep production is different. The proportion of elderly farmers has gone up
in recent years. If sheep farming is to become a real option for young people earnings
have to rise considerably.
A high price for a milk production quota can make it easier to quit farming. According
to specialists in the field, a dairy farm, with all machinery and quotas, can be worth
ISK 80-100 million on the market. This kind of money clearly makes it easier for the
farmers to make a new start in a different field. Land has become more expensive,
especially in those places that are closest to the urban areas. The opportunity cost of
running a farm therefore has gone up in recent years.
The quota system in dairy farming is in many ways similar to the quota system in
fisheries. In fisheries ships are allowed to catch a certain amount of fish, while in dairy
farming the quota gives the right to receive direct payments from the state. In both
fields one can buy and sell quotas, and a certain minimum usage of the quota is
required. In fisheries the quota is lost if less than a half of it is used for two sequential
years. In dairy farming the quota disappears if it is not used at all in two years in a row.
In dairy farming there is no maximum quota ownership, unlike the situation in
fisheries, and in dairy farming no one has preferential buying rights. Therefore one can
say that there are in dairy farming fewer obstacles to concentration of quota ownership
than there are in fisheries. On the other hand, in dairy farming much less actual
concentration has taken place than in fisheries.
Consumption and production
In recent decades there has been an effort to try to reduce production of milk and sheep
meat and adapt to domestic demand. The quota system in milk has resulted in a good
harmony between the supply and demand for milk, but the production of sheep meat is
considerably greater than demand.
Consumption of milk products, especially those containing relatively little fat, has
increased and presently foreign imports are not a big threat for Icelandic agriculture.
Some cheese and yoghurt are imported, though, while some butter and dry milk
powder are exported. However, imports and exports account for only quite a low
proportion of domestic production.
Consumption of sheep meat per capita fell by half in 1980-2002, but since then has
gone up a bit. The fall in consumption reflects a move in demand away from sheep
meat towards chicken and pork. Although there has been an effort to reduce the
production of sheep meat supply does not match demand.
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Milk prices increased by somewhat less than a third in 1993 to 2003, which is a little
less than the rise in the consumer price index in the same period. A government
committee decides the minimum price of milk to producers based on a cost model. The
model farm is a little larger than the average dairy farm in Iceland. Direct payments
from the state amount to 47% of the producer price of milk, while the milk processing
companies pay 53%. Control of retail pricing of milk was removed in 1997.
The prices of pork and poultry fell considerably from 1993 to 2004, but compared with
general prices the decline was even larger, since the consumer price index rose by a
combined 40% during that time. The price of sheep meat and beef more or less
followed the consumer price index until 2001, when the prices of those products fell.
The producer prices for sheep meat and beef have risen less than the retail prices.
Food processors
The number of milk processing plants has gone down in recent years. The capacity
used to be much bigger than needed. In 2004 there were 9 plants in the country, a drop
from 15 a decade before. In some of these production is very small and it is not clear if
they will stay in business.
Milk processing plants are to a degree excluded from the law on competition in that
they are allowed to co-operate on setting certain prices. They can merge, they can
make agreements on production of individual products, and they can co-operate on
cost-saving measures. It can almost be said that all milk processors in Iceland behave
as one company. There is little competition between them, but on the other hand cooperation ensures that they enjoy economies of scale to a greater degree. At any rate, in
light of the current debate on competition in Iceland, there may be reason to reconsider
this policy and make it more similar to the general policy on competition in Iceland.
Because of increasing competition in the market for meat, the large supply of meat and
low prices, many of the meat processing firms have lost money in recent years.
Probably it is possible to better the economic situation of sheep farmers by
rationalizing the food processing industry. In addition, the farmers themselves could
possibly run their businesses in a better way. To achieve further rationalization, the
number of meat processing plants has been massively cut down in recent years. There
are probably still possibilities for rationalization in shutting down still more of the
processing plants. The utilization of existing slaughterhouses will increase and perhaps
further economization could be achieved by keeping them open for a longer part of the
year than they are now.
A fall in the number of farmers and processing plants is a key in the struggle to
economize in the field. It is also important that production is carried out with strict
attention to controlling quality and costs.
To a certain degree transport cost is evened out in the production of milk and sheep
meat. Price equalizing charges are levied at the wholesale level. Transport cost
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equalization can of course play a role when farmers decide where to settle down, but
what matters is whether the equalization charge per kilometre is higher or lower than
the real transportation cost. Probably, equalization has not played an important role as
to where farmers have settled down.
State support
There are two kinds of state support to Icelandic farmers. On the one hand farmers get
direct and indirect subsidies from the state, and on the other hand consumers pay more
for food than they would do if there were no tariffs on imports. The high prices on
agricultural goods have the same effect as direct transfers from customers to farmers.
The OECD evaluates state support to agriculture. According to its estimate total
support to producers in agriculture amount to a little more than ISK 12 billion a year,
or around two thirds of their income from farming (this is the PSE ratio). The
proportion of official support of producers’ income has not changed much in the last
two decades, but the support has declined substantially as a proportion of gross
domestic product (GDP). Productivity in agriculture has increased, the number of
farmers has declined and agriculture does not weigh as much in GDP as before. Two
decades ago state support to agriculture was estimated at 5% of GDP but in the first
years of the 21st century it was less than 2% of GDP. In the late 1980’s direct state
payments to farmers were not substantial. Almost all state support was in the form of
market price support (that is, import restrictions). Now, direct payments to producers
are almost a half of state support to farmers, while market price support amounted to
little more than a half. It must be pointed out though, that it is hard to estimate market
price support exactly. The PSE ratio in Iceland is around double the OECD average. In
individual fields, the PSE ratio is highest in dairy farming and chicken meat production
but lowest in the production of pork and sheep meat production. Dairy production is
the largest type of agriculture in Iceland and receives around a half of the subsidies.
According to the law on agricultural production in Iceland, among the goals of official
support to agriculture is to make sure that average income in the trade is similar to
income in other industries. In the short run, changes in policy influence average
income, but in the long run, however, policy hardly affects average income at all.
When average income is high in agriculture, newcomers start farming. Competition
will then increase and average income goes down. In the same way, farmers will shut
down their business when average income is lower than in other industries. A long
time sometimes elapses until equilibrium is reached, but in the end average income will
become similar to other industries. State support thus in the long run primarily affects
total supply and the number of farmers.
Propositions:
Proposition I: The objective of agricultural policy should be better defined. After that a
policy should be agreed that fits best the chosen objectives.
Not all objectives of agricultural policy are defined by law. In the new agreement on
dairy farming between the state and the farmers’ association family-run farms are
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supported, at the cost of bigger farms, although the law on agricultural production does
not say anything about the size of individual farms. Some objectives of the law are
hard to attain. For instance, agricultural policy has little effect on average income in the
industry in the long run. When the goals of agricultural policy have been redefined, the
policy that best fits should be chosen. If the goal is that there should be as many farms
as possible, a fixed subsidy per farm would most likely meet that goal. If the goal is
just to ensure that people continue to live in certain areas, direct payments, not
connected to production, to those that live there best fit that policy.
Proposition II: Market price support should be discontinued and direct payments from
the state should be increased.
Protection against imports is not as visible a form of support as direct subsidies from
the state. Of special concern is the fact that it is difficult to gauge the level of transfers
from consumers to farmers because of protection. When world prices of agricultural
products rise, Icelandic consumers’ costs of protection also rise, although no specific
decision has been made to increase support. If direct subsidies are increased and
market price support aborted, support to farmers will be more visible and more
predictable than before.
This change in policy would cause domestic prices of agricultural goods to fall and
become equal to the price of goods bought in the world market and transported to
Iceland. The price consumers pay to farmers would fall, on average, by almost a half.
Assuming that farmers get around 40% of the retail price, this means around a 20%
decline in retail prices of agricultural products. The state’s cost for subsidizing farmers
rises accordingly, or by around ISK 7 billion a year. Consumers will gain the same
amount in lower prices, and the diversion caused by market price supports will stop.
Price swings will probably be larger and more common than before. This will increase
the farmers’ risk of doing business, but production will also become more effective
since it will probably decrease when world prices fall and increase when world prices
rise (a proportion of domestic production would then probably be exported). Imported
goods would compete in quality with domestic goods. Fresh milk would probably not
be transported to Iceland and Icelandic sheep meat would still enjoy its special status
on the domestic market, but other products will face more fierce competition.
Consumers will get more kinds of cheese and yoghurt to choose among and new kinds
of animal meats will probably show up in stores.
Proposition III: Subsidies connected to production should not be linked to individual
products.
This would increase flexibility of production. When the price goes up on one product,
farmers with mixed production could produce more of that without having to buy
quotas from others (in dairy farming) or lose subsidies that are linked to production.
Production of individual kinds of food would become more flexible and harmonize
better with the needs of the market than now.
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Í upphafi 20. aldar fengust flestir landsmenn við búskap, eða sex af hverjum
tíu, og landbúnaður stóð á bak við rúm 40% af landsframleiðslunni. Einni öld
síðar hafa orðið mikil umskipti. Nú starfa eingöngu um 3% þjóðarinnar í
atvinnugreininni og mikilvægi hennar í þjóðarbúskapnum er komið niður fyrir
tvo af hundraði.
Enda þótt vægi landbúnaðar í hagkerfi nútímans sé þannig mun minna en
áður fyrr nýtur atvinnugreinin enn nokkurrar sérstöðu, bæði hérlendis sem í
öðrum iðnvæddum löndum. Fyrir því eru bæði sögulegar og menningarlegar
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og jafnvel eðlilegt að ríkið grípi inn í markaðinn fyrir búvörur. Í þessari skýrslu
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sem beitt hefur verið víða um lönd til að hafa áhrif á framleitt magn og verð á
búvörum. Meðal þeirra aðgerða má nefna innflutningsvernd, lágmarksverð,
styrki og framleiðslukvóta. Sýnt er fram á hvaða áhrif ríkisafskipti hafa á
bændur, neytendur og ríkissjóð, en einnig bent á að áhrifin ráðast eðlilega af
ríkjandi markaðsaðstæðum.
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Í skýrslunni er fyrst og fremst fjallað um íslenskan landbúnað út frá hagrænum
forsendum. Útskýrt er hvaða áhrif inngrip ríkisvaldsins á búvörumarkaði hafa
og hvernig aðkomu þess er háttað í mikilvægustu búgreinunum, mjólkurframleiðslu og sauðfjárrækt. Skýrslu þessari er þannig ætlað að verða innlegg í
upplýsta umræðu um stöðu íslensks landbúnaðar og horfur í greininni. Sú
umræða mun vonandi tryggja að bóndi verði áfram bústólpi og bú landstólpi.
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Bóndi er bústólpi,
bú er landstólpi

Á r s s k ‡ r s l a

Í upphafi 21. aldar hefur verið horfið frá mörgum þessara aðgerða á Íslandi,
enda þótt margvísleg innflutningshöft séu enn við lýði. Innanlands ríkir hins
vegar frjáls samkeppni á öllum mörkuðum nema þremur. Heildarframleiðsla á
mjólk er takmörkuð með framleiðslukvóta, auk þess sem í gildi er ákveðið
lágmarksverð til framleiðenda og greiðir ríkið tæpan helming af því. Sauðfjárbændur og garðyrkjubændur fá beinar greiðslur frá ríkinu en engin takmörk
eru aftur á móti á framleiddu magni.
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