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Árið 1998 fór Fagráð í nautgriparækt þess á leit við
Rannsóknarráð Íslands að gerð yrði könnun á stöðu og
þróunarhorfum í nautgriparækt hér á landi. Sérstök áhersla
yrði lögð á að meta þörf greinarinnar fyrir þjónustu á sviði
rannsókna, leiðbeininga og fræðslu.

Rannsóknarráð varð við þessari beiðni og
skipaði sérstaka úttektarnefnd til að hafa
umsjón með úttektinni og leggja mat á helstu
þætti sem taldir voru skipta máli. 

Samkvæmt skipunarbréfi Rannsóknarráðs
Íslands fékk úttektarnefndin eftirfarandi
verkefni: 

1.Að gera grein fyrir líklegri þróun markaðar
fyrir mjólk, mjólkurafurðir og aðrar
veigamiklar afurðir nautgriparæktar á
næstu árum. Einnig verði gerð grein
fyrir hlut kjötframleiðslu í
nautgriparækt, markaðslegum aðstæðum
hennar og samspili kjöt- og
mjólkurframleiðandi nautgripastofna.
Þetta verði gert í ljósi breytinga á neysluvenjum og
alþjóðlegu viðskiptaumhverfi landbúnaðarins, enda
verði helstu dráttum þeirra breytinga lýst ásamt
líklegum áhrifum þeirra á markaðs- og
viðskiptaskilyrði nautgriparæktarinnar.

2.Að gera grein fyrir helstu þáttum framleiðslukostnaðar í
nautgriparækt og líklegum áhrifum tæknibreytinga
og breytts framleiðsluskipulags á þá. Gerður verði
samanburður á framleiðslukostnaði hér á landi og í
helstu samkeppnislöndum til hliðsjónar.

3.Að reynt verði að greina hlut náttúrulegra forsendna og
erfðaeiginleika í framleiðslukostnaði hér á landi og
gerður verði samanburður á þessum þáttum og við
önnur lönd. Kannaðir verði möguleikar á breyttum
tæknilegum og líffræðilegum forsendum til
framleiðslu hér á landi og í helstu
samkeppnislöndum til hliðsjónar.

4.Að gera grein fyrir áhrifum framleiðslustýringar og
opinberra afskipta á þróun framleiðsluhátta og
hagræðingar ásamt því að bent verði á leiðir til að
stuðla að aukinni samkeppnishæfni í greininni. Gerð
verði grein fyrir áhrifum laga og reglugerða á
rekstrarform nautgriparæktar og bent á breytingar
sem auðveldað gætu hagræðingu í greininni.

5.Að gera tillögur um áherslur og skipulag á rannsóknum,
þróunarstarfi og ráðgjöf með það fyrir augum að
hraða framförum í nautgriparæktinni á næstu árum.

Gerð verði markáætlun fyrir greinina þar sem
skipulegar rannsóknir og þróunarstarf verði þáttur í
endurnýjun og uppbyggingu innan hennar í
samhengi við framsækna landbúnaðarstefnu.

Skýrslan kom síðan út í október 2001. Stjórn
Landssambands kúabænda ákvað í framhaldi af
útkomu hennar að vinna stefnumótun fyrir
nautgriparæktina. Að því verki hafa komið
stjórn Landssambands kúabænda og fulltrúar
þess í Fagráði í nautgriparækt.. Eftirtaldir
aðilar hafa setið í stjórn Landssambands
kúabænda og/eða fyrir hönd þess í Fagráði í
nautgriparækt:

Birgir Ingþórsson, Uppsölum,  Egill
Sigurðsson, Berustöðum,

Gunnar Sverrisson, Hrosshaga,  Jóhannes
Jónson, Espihóli,

Kristín Linda Jónsdóttir, Miðhvammi,
Sigurður Loftsson, Steinsholti

Þórarinn Leifsson, Keldudal, Þórólfur
Sveinsson, Ferjubakka II.

Þá hefur Bernhard Þór Bernhardsson, lektor við
Viðskiptaháskólann á Bifröst lesið yfir drög að
stefnumörkuninni og gefið góð ráð. Einnig hefur Snorri
Sigurðsson unnið að verkinu.

Markmið stefnumótunarinnar er að skilgreina markmið,
og í framhaldi af því að benda á leiðir, sem líklegar séu til
að tryggja framtíð kúabúskapar á Íslandi. 

Þar með að tryggja lífsafkomu þeirra bænda sem hann
stunda og að íslenskir neytendur hafi aðgengi að fyrsta
flokks innlendum mjólkurvörum til framtíðar.

Forsenda þess að stefnumótun skili árangri er samstaða
um markmið og leiðir.

Þá er nauðsynlegt að vita hvað hefur áunnist og til þess
þarf mælanlegar stærðir.

Í þeirri stefnumörkun sem hér fer á eftir er fjallað um 7
efnisþætti þar sem byggt er nánast beint á RANNÍS-
skýrslunni. Eru það kaflar 1 til 7. Byggt var á þeirri
umfjöllun sem kemur fram í  8. kafla RANNÍS-skýrslunnar,
ÞRÓUNARHORFUR.  Talið var nauðsynlegt að bæta við
umfjöllun um þau atriði sem koma fram í köflum 8 og 9. Því
er fjallað um þá málaflokka sem sjá má í efnisyfirliti á
blaðsíðu 3. 

Þórólfur Sveinsson,
formaður 
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Kúasýningin Kýr 2003 var haldin að Hrafnagili í
Eyjafirði í nokkuð misjöfnu veðri þann 8. ágúst

síðastliðinn. Drottning nr 48 frá Miðhvammi í Aðaldal
sigraði flokk mjólkurkúa. Drottning var einnig valin

gripur sýningarinnar. Á forsíðu blaðsins má sjá
eigandann, Sigurð Árna Snorrason, ásamt Drottningu.
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Markaður fyrir mjólk og
mjólkurafurðir innanlands
og utan1.

Mynd 1: Þróun í sölu fersk- og birgðavara (ostur og duft) sl. ár.

Mynd 2: Söluþróun mjólkur á fitu- og próteingrunni. 

Tafla 2: 
Heildarsala mjólkurafurða hefur verið sem hér segir síðustu 10 verðlagsár, 1992/2002:

Verðlagsár Heildarsala,  prótein, Heildarsala,  fita Sala á íbúa, prótein Sala á íbúa, fita
1992/1993 98,4 millj. ltr 97,7 millj. ltr 375 lítrar 373 lítrar
1993/1994 101,7 100,4 384 379
1994/1995 100,3 100,2 376 375
1995/1996 101,9 100,2 380 374
1996/1997 101,5 97,8 376 363
1997/1998 103,1 99,9 379 367
1998/1999 103,0 98,8 374 359
1999/2000 105,6 98,6 379 354
2000/2001 107,0 98,6 378 348
2001/2002 106,3 97,0 371 339
Meðaltal 377 363,1

Tafla 1 
Heildaneysla mjólkurvara 2002, skipt upp eftir fitu og próteini.

Vöruflokkur Selt magn, prótein Selt magn, fita Söluþróun
Samtals mjólk 43,97 millj. ltr. 26,69 millj. ltr. - 1,3 %
Samtals rjómi 1,52 16,04 0
Samtals jógúrt 2,50 2,5 + 9 %
Samtals skyr 9,80 0 ,32 0
Samtals viðbit 2,65 24,77 0
Samtals ostar 38,85 24,48 + 2,4 %
Samtals duft 6,69 1,59 + 0,5 %
Samtals annað 0,30 0,58 + 8 %
Samtals 106,3 millj. ltr. 97 millj. ltr.

Söluþróun ferskvara og birgðavara 1993 - 2001
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Um þennan þátt segir í RANNÍS-skýrslunni.
,,Þó markaðsleg staða íslensks mjólkuriðnaðar muni í

veigamestu atriðum halda áfram að vera mjög sterk verða að
öllum líkindum töluverðar breytingar á innanlandsmarkaði.
Þeir þættir sem koma til með að verða áhrifamestir er hin
almenna neysluþróun í landinu og ytri samkeppni tengd
innflutningi mjólkurvara.

Fyrirsjáanlegt er að áframhaldandi neysluþróun tengd
breytingum á lífsstíl neytenda muni hafa veruleg áhrif á
neyslu einstakra afurða. Aukið framboð drykkjarvöru af
ýmsu tagi mun halda áfram að keppa við hina hefðbundnu
drykkjarmjólk á heimilunum. Neysla utan heimilanna mun
halda áfram að aukast og hefðbundin matreiðsla á heimilum
að minnka. Þetta mun leiða til áframhaldandi breytinga á
neyslumynstri og kringumstæðum neyslu sem mun veikja
markaðsstöðu hinnar hefðbundnu drykkjarmjólkur. Allt
bendir því til að sú hægfara neysluminnkun sem verið hefur
á drykkjarmjólk muni halda áfram hérlendis. Þessi þróun er
sambærileg við það sem við þekkjum í  nágrannalöndum
þótt hún hafi í flestum tilfellum verið hægari hér en víða
erlendis. Helstu þættir sem geta haft áhrif á og dregið úr
neysluminnkun drykkjarmjólkur eru annars vegar öflugur
áróður  og almenn fræðsla um hollustu mjólkur í samstarfi
við heilbrigðisyfirvöld og heilbrigðisstéttir og hins vegar
bætt aðgengi að drykkjarmjólk, bæði hefðbundinni og
bragðbættri, í hentugum neysluvænum umbúðum til neyslu
utan heimilanna.

Sérvörur af ýmsu tagi eins og bragðbættar sýrðar vörur
og skyr munu standa betur að vígi í samkeppninni og líkur
eru á að neysla þessara vörutegunda eigi eftir að halda áfram
að aukast. Samkeppnisstaða sérvörunnar utan heimilanna er
mun sterkari en drykkjarmjólkur enda að mörgu leyti
hentugri til neyslu við þær kringumstæður. Neysla á osti
mun líklega einnig halda áfram að aukast sem er mjög
mikilvægt fyrir mjólkurframleiðendur enda margir lítrar af
mjólk á bak við hvert kg af osti. Ostur er einnig algengt
hráefni í svokölluðu skyndibitafæði af ýmsum toga og nýtur
því góðs af þeirri þróun sem er á þeim markaði. Áhersla á
fitu- og orkuminni matvöru verður væntanlega meira
áberandi í framtíðinni sem gerir þá kröfu á mjólkurafurðir að
þær fylgi þessari þróun. Þetta mun valda því að bilið milli
þarfar á mjólkurhráefni reiknað á annars vegar próteingrunni
og fitugrunni hins vegar muni halda áfram að breikka.

Einn af áhugaverðustu vaxtarbroddum í mjólkuriðnaði
bæði hérlendis og erlendis er svokallað markfæði (functional
foods).  Ætla má að þessi markaður muni halda áfram að
þróast og vaxa enn frekar á komandi árum og bjóða upp á
fjölmörg tækifæri á markaði. Einnig eru töluverðir
vaxtamöguleikar í vöruflokkum sem tengjast hinum
svokallaða bætiefna- og fæðubótaefnaflokki  og þá sér í lagi
sérstakir næringardrykkir og næringarskammtar og sérfæði
fyrir tiltekinn hóp neytenda.

Markaðshlutdeild lífrænna mjólkurafurða er tiltölulega
lítil hérlendis borið saman við nágrannalönd. Að sumu leyti
eru forsendurnar öðruvísi hérlendis þar sem neytandanum
finnst oft að innlenda framleiðslan sé mjög nálægt því að
teljast lífræn og ávinningurinn því takmarkaður og réttlæti
ekki þann verðmun sem til staðar er. Þó lífræn framleiðsla
eigi eflaust eftir að festa sig betur í sessi er líklegt að
markaðsstaðan muni þróast afar hægt á næstu árum.

Ef tekið er tillit til neysluþróunarinnar almennt og þeirrar

fólksfjölgunar sem á sér stað hérlendis er því ekki ólíklegt
að samanlagður heildarmarkaður fyrir mjólk og
mjólkurafurðir muni  aukast hægfara hérlendis á komandi
árum. Óvissan er meiri þegar kemur að því að meta þróun
markaðshlutdeildar innlendrar framleiðslu í samanburði við
innfluttar mjólkurafurðir í komandi framtíð''.

,,Brýnt er að finna nýja markaði fyrir innlendar
mjólkurafurðir til að mæta þeirri samkeppni sem yfirvofandi
er. Okkar alþjóðlegu viðskiptasamningar virka í báðar áttir
og skapa því einnig tækifæri til útflutnings. Eins og staðan
er nú er mikil umframafkastageta í mjólkuriðnaðinum og því
nauðsynlegt að nýta betur þá getu, aðstöðu og færni sem til
staðar er. Von um ný og arðbær sóknartækifæri ætti því að
vera helsti hvati til útflutnings mjólkurafurða. Ýmsar ólíkar
leiðir koma til greina sem allar hafa sína kosti og sína galla.
Þar má nefna útflutning á tilbúnum eða hálfunnum afurðum,
framleiðsla afurða eða hráefnisþátta sem yrðu fylgivara eða
hluti annarra útflutningsafurða, og framleiðsla fyrir erlenda
aðila á ákveðna markaði.

Af ofannefndum valkostum er útflutningur á tilbúnum
eða hálfunnum afurðum sennilega flóknastur og
áhættusamastur. Það er mjög kostnaðarsamt að vinna markað
fyrir eigin afurðir á erlendum markaði. Slík markaðssetning
krefst mjög góðrar þekkingar á markaðinum og tengsla við
hann. Þetta má auðvelda með náinni samvinnu við t.d.
innflutningsaðila og markaðsfyrirtæki í því landi sem varan
er markaðssett þar sem þeir búa yfir bæði staðbundinni
þekkingu og hafa hin réttu viðskiptalegu tengsl á
markaðinum, auk nauðsynlegs sölu- og dreifingarkerfis.
Mikilvægast er að gera sér grein fyrir á hvers konar markaði
á að vinna. Í fyrsta lagi þarf að þrengja markaðssvæðið
verulega þ.e. allt niður í ákveðið svæði í ákveðnu landi, því
ljóst er að við höfum hvorki bolmagn hvað magn hráefnis
áhrærir né fjárhagslega getu til að sækja fram í breiðri
fylkingu. Einnig þarf að gera sér grein fyrir á hvaða hluta
markaðsins við viljum vera og finna þar þann geira sem er
fýsilegastur. Samkeppnin er hörð og við verðum að finna
okkur syllu þar sem við höfum einhverjar
samkeppnisforsendur. Því er nauðsynlegt að vörurnar hafi
mikla sérstöðu og beri það háa framlegð að kostnaður vegna
hráefnis og fjarlægðar frá markaðinum verði ekki afgerandi
þættir í verðlagningu. Í ljósi þessa er ólíklegt að hinar
hefðbundnu mjólkurafurðir komi til greina sem
útflutningsafurðir, heldur aðrar vörutegundir með mikla
sérstöðu, sem væru þróaðar fyrir viðkomandi markað.

Óbeinn útflutningur með framleiðslu afurða eða
hráefnisþátta sem yrðu fylgivara annarra útflutningsafurða er
mjög fýsilegur og raunhæfur kostur. Áhættuþátturinn yrði
væntanlega hlutfallslega minni þar sem mjólkuriðnaðurinn
yrði nær eingöngu undirverktaki fyrir annan aðila sem væri í
útflutningi. Væntanlega yrði einnig um fleiri og fjölbreyttari
útflutningsafurðir að ræða en það hvorutveggja dreifir
áhættu og eykur líkur á árangri. Jafnframt má ætla að í
flestum tilfellum sé um aðrar vörur en hefðbundnar að ræða,
og líklegast um sérþróaðar vörur eða hráefnisþætti hverju
sinni. Um umtalsverða þróunarsamvinnu við framleiðanda
útflutningsafurðarinnar getur því verið að ræða í hverju
tilfelli, en slíkt kallar á náin tengsl og samstarf milli þessara
aðila. Þær afurðir sem mjólkuriðnaðurinn gæti framleitt í
svona samstarfi þurfa ekki endilega flokkast sem
mjólkurafurðir, heldur afurðir sem innihalda mjólkurhráefni
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í mismiklum mæli, og í sumum tilfellum gæti verið um
mjólkurhráefnissnauðar afurðir að ræða, og væri ávinningur
mjólkuriðnaðarins þá fólginn í að nýta betur aðstöðu sína,
færni og umframafkastagetu til arðbærrar framleiðslu.

Sú grein matvælaiðnaðarins sem er hvað áhugaverðust til
samstarfs með tilliti til útflutnings, er fiskiðnaðurinn.  Báðar
þessar matvælagreinar búa yfir reynslu, þekkingu, færni og
tæknilegri getu, hvor á sínu sviði sem tengist þeim hráefnum
og þeim afurðum sem framleiddar eru. Séu þessir þættir
sameinaðir bæta þeir hvor annan upp en sú uppbót hentar
einmitt vel fyrir framleiðslu flókinna fullunninna afurða af
ýmsum toga. Mjólkuriðnaðurinn er sennilega sú grein
íslensks matvælaiðnaðar sem einna öflugust er í þróun og
framleiðslu matvöru sem tilbúin er til neyslu, en
fiskiðnaðurinn hefur aftur á móti víðtæka reynslu í
framleiðslu afurða til útflutnings. Þá býr mjólkuriðnaðurinn
yfir mikilli reynslu í markaðssetningu og sölu neytendavöru
og þekkir vel hvernig á að  uppfylla þær þarfir sem fyrir eru
á neytendamarkaði, en fiskiðnaðurinn á aftur á móti öflug
markaðs- og sölufyrirtæki á erlendri grund. Þegar talað er
um framleiðslu til útflutnings og sölu erlendis ættu allar
þessar grunnforsendur að geta leitt til farsæls og
árangursríks samstarfs milli þessara tveggja iðngreina''. 

Við þetta má bæta að samkvæmt mannfjöldaspá
Hagstofu Íslands er fyrirséð að aldursskipting þjóðarinnar
muni breytast verulega á næstu áratugum, eins og sjá má við
lestur töflu 3.. Á næstu 30 árum er spáð að breytingarnar
verði sem hér segir:

Samkvæmt þessu er ekki að vænta umtalsverðrar
fólksfjölgunar hjá 16 ára og yngri næstu 30 ár. Fólki á bilinu
17 til 66 ára fjölgar um 29 þúsund og fólki 67 ára og eldra
fjölgar um 34 þúsund. Það er því ljóst að mjög miklu skiptir
að mjólkurvörur höfði til eldra fólks ekki síður en annarra
aldurshópa.
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Tafla 3: Áætlaðar breytingar á mannfjölda á Íslandi á næstu 30 árum.

Aldursflokkar/Ár 2003 2013
Fjöldi 16 ára og yngri 74.613(25,88 %) 74.071(23,70 %)
Fjöldi 17 ára til 66 ára 184.063(63,89 %) 203.943(65,25 %)
Fjöldi 67 ára og eldri 29.585(10,26 %) 34.537(11,05 %)

Aldursflokkar/Ár 2023 2033
Fjöldi 16 ára og yngri 75.831(22,61 %) 76.924(21,72 %)
Fjöldi 17 ára til 66 ára 211.704(63,12 %) 213.667(60,33 %)
Fjöldi 67 ára og eldri 47.870(14,27 %) 63.557(17,95 %)

Markmið
Uppfylla allar þarfir íslensku
þjóðarinnar fyrir mjólk og
mjólkurafurðir. 
Leitast við að viðhalda núverandi
markaðsstöðu íslenskra
mjólkurafurða.
Finna nýja afsetningamöguleika
fyrir hráefni úr mjólk í önnur
matvæli og í iðnaðarvörur.
Nýta arðbæra erlenda markaði.

Leiðir
Framleiða gæðamjólk með
hagkvæmum, sjálfbærum
framleiðsluaðferðum. 
Starfrækja vel rekinn mjólkuriðnað
sem á hverjum tíma leitast við að
uppfylla fjölbreyttar þarfir neytenda
og leita nýrra leiða til að nýta
hráefnið.
Hafa aldurs- og
fjölskyldusamsetningu neytenda í
huga við markaðssetningu.
Koma á samstarfi við aðila í
efnaiðnaðinum um nýjar
afsetningaleiðir.
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Stofnfundur Landssambands
kúabænda var haldinn 4. apríl 1986.
Fundarboðandi var Félagsráð Osta- og
smjörsölunnar og var fundurinn
haldinn í húsakynnum hennar.
Fundinn sátu 20 fulltrúar frá 9
félögum kúabænda. Einnig fulltrúar
frá Félagsráði Osta- og smjörsölunnar
og fulltrúar frá Stéttarsambandi bænda
og Búnaðarfélagi Íslands. Á fundinum
var samþykkt að stofna
Landssamband kúabænda og því settar
samþykktir. 

Allt frá stofnun Landssambands
kúabænda hefur það látið sig varða
hvaðeina er varðar hagsmuni
kúabænda. Það var frá upphafi aðili að
Stéttarsambandi bænda og síðar
Bændasamtökum Íslands og einnig að
Framleiðsluráði landbúnaðarins
meðan það var starfrækt.  Tímamót
urðu hjá samtökunum árið 1998,
þegar verkaskiptasamningur
Landssambands kúabænda og
Bændasamtaka Íslands var
samþykktur í almennri
atkvæðagreiðslu meðal kúabænda með
73 % greiddra atkvæða. Þar með hafði
Landssamband kúabænda tekið
formlega við fjölmörgum verkefnum
er lúta að hagsmunagæslu kúabænda. 

Helstu verkefnaflokkar sem
Landssambands kúabænda vinnur að:

Framleiðslustýringin.
Gerð búvörusamninga 
Verðlags- og markaðsmál 
Fagráð í nautgriparækt 
Ráðgjafaþjónusta og
rannsóknastarfsemi 
Ræktunarmál 
Kjaramál 
Umsagnir um lög og reglugerðir

Landssamband kúabænda heldur

úti tveim heimasíðum. Annars vegar
er það www.naut.is , sem er heimasíða
sem tengist almennu félagsstarfi
sambandsins, umræður um málefni
nautgriparæktarinnar auk ýmissa
upplýsinga um nautgriparækt. Þá
heldur Landssamband kúabænda
einnig úti heimasíðunni www.kjot.is ,
þar sem ýmsum upplýsingum um
nautakjöt er miðlað til neytenda.
Skrifstofa LK er á Hvanneyri í
Borgarfirði. 

Aðildarfélög Landssambands kúabænda
1. Mjólkursamlag Kjalarnesþings
2. Mjólkurbú Borgfirðinga
3. Mjólkursamlagið í Búðardal
4. Mjólkursamlag Ísfirðinga
5. Nautgriparæktarfélag V-Hún.
6. Félag Austur-húnvetnskra kúabænda
7. Félag kúabænda í Skagafirði
8. Búgreinaráð BSE í nautgriparækt
9. Félag þingeyskra kúabænda
10. Nautgriparæktarfélag Vopnafjarðar
11. Félag nautgripabænda á Héraði og Fjörðum
12. Nautgriparæktarfélag Austur-Skaftafellssýslu
13. Félag kúabænda á Suðurlandi

Landssamband kúabænda
Frá aðalfundi LK sem haldinn var á Hótel Sögu vorið 2003.
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Mjólkuriðnaðurinn2.

Tafla 4: Þróun í fjölda vinnslustaða helstu mjólkurvöruflokka 1988-2002

Þróun á fjölda mjólkursamlaga 1990 - 2002
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Vinnsluflokkar 1988 2002 Breyting
Mjólkurpökkun 17 7 -10
Jógúrtvörur Bikar 5 3 -2
Jógúrtvörur Fernur 2 2 0
Skyrgerð hefðbundin 15 5 -10
Skyrgerð þrýstisíun/skilv 2 2 0
Ostagerð hefðbundin 7 4 -3
Mygluostagerð 3 3 0
Duftvinnsla 2 2 0

Myndir 3 og 4. Fækkun afurðastöðva í mjólkuriðnaði hefur verið veruleg sl. ár.

Mynd 3

Mynd 4



Stefnumótun í nautgriparækt9

Markmið
Íslenskir kúabændur eigi og reki sín
mjólkursamlög. Verkefni samlaganna
er að uppfylla þarfir neytenda á
hverjum tíma með
lágmarkstilkostnaði og skila
framleiðendum arði af eign sinni. 
Leiðir
Halda áfram að hagræða í rekstri
samlaganna. 
Halda áfram öflugri vöruþróun í
góðri sátt við manneldismarkmið og
sóknarfæri á markaði.
Tryggja þarf að framleiðsluhættir í
greininni séu með þeim hætti að þeir
styðji markaðsstarf.
Tryggja  þarf að neytendur séu
jákvæðir gagnvart starfi
afurðasölufyrirtækjanna.

Í RANNÍS-skýrslunni segir um mjólkuriðnaðinn
,,Allur sá samruni sem hefur orðið í greininni hefur nú

þegar leitt til aukinnar verkaskiptingar og hagræðingar á
viðkomandi svæðum og mun að öllum líkindum skila sér í
enn frekari hagræðingaraðgerðum sem nauðsynlegar eru til
að styrkja markaðsstöðu iðnaðarins m.a. gagnvart
innflutningi. Verulegar líkur eru á að með þessari þróun
verði frekari fækkun vinnslustöðva og aukin sérhæfing
þeirra og einnig að um frekari samruna fyrirtækja verði að
ræða. Þannig eru miklar líkur á að í reynd verði aðeins um
tvö eða jafnvel eitt fyrirtæki að ræða á innanlandsmarkaði.
Þessi þróun er í samræmi við þá þróun sem orðið hefur
erlendis vegna harðnandi samkeppni á opnum markaði eins
og t.d. í Danmörku þar sem tvö stærstu fyrirtækin sem eru
með yfir 90% af markaðinum sameinuðust og svo stuttu
seinna sameinuðust þau stærsta mjólkurfyrirtæki Svíþjóðar
sem hafði þar um 60% markaðarins. Svipað hefur verið upp
á teningnum víða í Evrópu og er talið líklegt að aðeins verði
eftir um 5-6 stórfyrirtæki með meginhluta markaðarins og
svo töluverður fjöldi sérhæfðra smáfyrirtækja.

Það má segja að þessi þróun sem fyrirsjáanleg er
hérlendis, m.a. vegna þess að rekstrarforsendur hinna minni
vinnslustaða eru mjög veikar, sé nauðsynleg til að auka
hagræðingu í greininni og styrkja samkeppnishæfni hennar.
Samhliða má vænta þess að jafnframt verði gerðar meiri
kröfur til mjólkurfyrirtækjanna um að þau séu rekin með
sem mestum hagnaði og skili eigendum sínum eðlilegum
arði''.

Greiðslumark mjólkur:
Greiðslumark er sá hluti

heildargreiðslumarks sem ákveðinn er
fyrir hvern mjólkurframleiðanda og
veitir rétt til beinnar greiðslu úr
ríkissjóði fyrir framleiðsluna.
Greiðslumark er bundið við lögbýli og
breytist í réttu hlutfalli við
heildargreiðslumark. Heildargreiðslu-
mark mjólkur er ákveðið af landbúnað-
arráðherra fyrir hvert verðlagsár og
miðast við sölu á innanlandsmarkaði.

Mjólkurkvóti :     
Mjólkurkvóti landsins er

heildargreiðslumark.

Verðlagsár:    
Verðlagsár hefst 1. september og

lýkur 31. ágúst næsta ár.

Innvigtuð mjólk:    
Innvigtun á sér stað þegar mjólk er

mæld inn í mjólkurbú. Öll mjólk sem
mjólkurbú móttekur beint frá
framleiðendum á tilteknu tímabili er
heildarinnvigtun mjólkurbúsins á
tímabilinu.

Meðalmjólk:    
Í meðalmjólk er

meðalefnasamsetning mjólkur í landinu
hverju sinni. Þannig er innihald
meðalmjólkur af fitu og próteini
meðaltal fitu og próteins mjólkur
undanfarin þrjú verðlagsár.
Fituinnihald meðalmjólkur fyrir
verðlagsárið 2002/2003 er 3,98% og
próteininnihald 3,31%. Meðalmjólk er
oft kölluð grundvallarmjólk.

Beingreiðslur:    
Beingreiðsla er greiðsla úr

ríkissjóði til framleiðanda, sem á
greiðslumark. Beingreiðslan nemur
47,1% af áætluðum
framleiðslukostnaði mjólkur. 

Afurðastöðvarverð:    
Mjólkursamlag greiðir

framleiðanda afurðastöðvaverð fyrir
mjólkina. Greiðsla mjólkursamlags til
framleiðanda fyrir mjólk innan
greiðslumarks nemur 52,9% af
áætluðum framleiðslukostnaði mjólkur.

Grundvallarverð: 
Beingreiðsla á lítra +

afurðastöðvaverð á lítra meðalmjólkur
= grundvallarverð á lítra meðalmjólkur
til framleiðanda.

Ráðstöfun: 
Ef lítri af innveginni mjólk er

notaður til þess að framleiða tiltekna
neysluvöru er lítranum ráðstafað í þá
neysluvöru. Heildarráðstöfun mjólkur í
landinu á ákveðnu tímabili er öll sú
mjólk sem notuð er í framleiðslu þeirra
mjólkurvara sem framleiddar eru á
tímabilinu.

Umreikningur:    
Umreikningur m.v. fitu segir til um

hversu marga lítra af meðalmjólk þarf
til þess að fá fitumagnið í tiltekna
neysluvöru. Á sama hátt má reikna
m.v. prótein. Þannig þarf fitu úr sem
nemur 21,4 lítrum af meðalmjólk til að
framleiða 1 kg af smjöri en prótein úr
sem nemur aðeins 1,5 lítrum af
meðalmjólk.
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Breytingar í ytra umhverfi
mjólkurframleiðslunnar og
samkeppni frá innflutningi3.

Innflutningur árin 2001 og 2002, kg

Vöruflokkur 2001 2002
Ferskar mjólkurvörur 189.392 112.972 -76.420 -40,35%
Viðbit 0 3.601 0 0,00%
Ostar 107.189 130.917 23.728 22,14%
Duft 444 656 212 47,75%
Samtals 297.025 248.146 -48.879 -16,46%
Áætlaður umreikningur í mjólk m.v. fitu 979.605 1.141.228 161.622 16,50%
Áætlaður umreikningur í mjólk m.v. prótein 1.111.524 1.272.427 160.903 14,48%

Breyting

FRAMLEIÐSLUTENGDUR
EKKI EKKI 

MARKÐASTRUFLANDI MARKÐASTRUFLANDI

GULUR GRÆNN BLÁR

MARKAÐSTRUFLANDI

STUÐNINGUR STUÐNINGURSTUÐNINGUR

Skilgreind stuðningsform Skilgreind stuðningsform 

AMSAMS = AAlls MMældur SStuðningur

Útflutningur árin 2001 - 2002, kg

Vöruflokkur 2001 2002
Ferskar mjólkurvörur 9.097 4.793 -4.304 -47,31%
Viðbit 563.485 612.380 48.895 8,68%
Ostar 0 0 0
Duft 0 0 0
Samtals 572.582 617.173 44.591 7,79%
Umreikningur í mjólk m.v. fitu 12.183.156 13.111.278 928.122 7,62%
Umreikningur í mjólk m.v. prótein 851.856 900.156 48.300 5,67%

Breyting

Tafla 6: Útflutningur mjólkurvara árin 2001 og 2002, kg.

Tafla 5: Innflutningur mjólkurvara árin 2001 og 2002, kg.

Mynd 5: Skilgreining á stuðningsformi landbúnaðar samkvæmt Alþjóðlegu viðskipastofnuninni (WTO)
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Mynd 7. Sundurliðun á sk. grænum stuðningi.

Mynd 6: Sundurliðun á sk. gulum stuðningi.

Mynd 8. Sundurliðun á sk. bláum stuðningi.

(a) Flatarmálsgreiðslur á ræktun Gr. eftir fjölda (ha)

(b) Greiðslur eftir gripafjölda T.d. eftir fjölda fjár, nautgripa etc.

Beinar greiðslur ríkis til að draga úr framleiðslu

FRAMLEIÐSLUTAKMARKANDI GREIÐSLUR

Hafa ekki verið nýttar hér á landi

BLÁR STUÐNINGUR

(a) Reiknuð markaðsvernd mjólk ( Innanlandsverð - Heimsmarkaðsverð ) * LTR

(b) Beingreiðslur í mjólk Beingreiðslur til bænda samtals

(c) Reiknuð markaðsvernd sauðfé ( Innanlandsverð - Heimsmarkaðsverð ) * KG

(d) Reiknuð markaðsvernd Nautakjöt ( Innanlandsverð - Heimsmarkaðsverð ) * KG

(e) Reiknuð markaðsvernd Svínakjöt ( Innanlandsverð - Heimsmarkaðsverð ) * KG

(f) Reiknuð markaðsvernd Alifuglakjöt ( Innanlandsverð - Heimsmarkaðsverð ) * KG

(f) Reiknuð markaðsvernd Egg ( Innanlandsverð - Heimsmarkaðsverð ) * KG

(f) Reiknuð markaðsvernd Hrossakjöt ( Innanlandsverð - Heimsmarkaðsverð ) * KG

GULUR STUÐNINGUR = AMS = SKULDBINDING LANDA

(a) Almenn þjónusta og eftirlit Rannsóknir í landbúnaði, Eftirlitsstofnanir
Ráðgjafaþjónusta bænda

(b) Vaxta og geymslugjöld T.d. vegna dilkakjöts/sauðfé

(c) Aftengdar greiðslur til bænda Beingreiðslur í sauðfé. Túlkaðar sem Grænn
stuðningur EKKI FRAMLEIÐSLUTENGDAR

(d) Neyðaraðgerðir T.d. fjármagn til niðurskurðar búfjár vegna

sjúkdóma.  T.d. vegna riðu

(e) Aðlögunaraðgerðir Uppkaup á framleiðslurétti t.d. síðast í sauðfé

(f) Umhverfismál T.d. Skógrækt

GRÆNN STUÐNINGUR
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Um þetta efni segir í RANNÍS-skýrslunni:
,,Framleiðsla mun í framtíðinni verða í meiri alþjóðlegri

samkeppni en verið hefur. Erfitt er að spá fyrir um þróun í
alþjóðlegum viðskiptasamningum á næstu árum en ætla
verður að framhald verði á núverandi stöðu í þeim málum til
aukins frjálsræðis í alþjóðlegum viðskiptum með
landbúnaðarvörur. Í þessu sambandi er ljóst að auknar
alþjóðlegar skuldbindingar draga úr möguleikum til að beita
sértækum innlendum lausnum. 

Þeir alþjóðasamningar sem mestu máli skipta fyrir
nautgriparæktina í þessu samhengi eru
landbúnaðarsamningur WTO, samningurinn um Evrópskt
efnahagssvæði og hugsanleg aðild  Íslands að
Evrópusambandinu. Framhaldsviðræður um
landbúnaðarsamning WTO eru í umræðufarvegi en óvissa
ríkir um niðurstöður. Ljóst er að aðild að ESB myndi
gjörbreyta starfsumhverfi greinarinnar nema víðtækra
sérákvæða nyti við. Aukin samkeppni um fjármagn hins
opinbera mun almennt gera landbúnaðinum erfitt fyrir með
að halda óbreyttum stuðningi til framtíðar. Aukin áhersla á
að fjármagni úr sameiginlegum sjóðum sem varið er til
stuðnings við landbúnað og dreifbýli sé ráðstafað á
grundvelli sjónarmiða um búsetu og umhverfisvernd mun
veikja stöðu nautgriparæktarinnar í samanburði við sumar
aðrar búgreinar á Íslandi (sauðfjár- og hrossarækt, skógrækt
og landbótastörf). Mikil fækkun framleiðenda leiðir til þess
að pólitískt vægi greinarinnar fer minnkandi og hún verður
enn háðari því að skapa sér jákvæða ímynd og efla innri
styrk og getu til að þróast á þeim forsendum. Greinin verður,
vegna þjóðfélagsþróunar í framtíðinni, að leggja aukna
áherslu á að kynna almenningi starfsumhverfi sitt og stöðu
en þurft hefur til þessa. 

Þróun framleiðslustjórnunar í greininni mun ráða mestu
um hraða breytinga. Óráðlegt er að ætla að núverandi kerfi
framleiðslustjórnunar muni standa óbreytt um langa framtíð.
Um það á hvern veg það breytist er hins vegar ótækt að spá
með nokkurri vissu þar sem það er samningsatriði á
pólítískum vettvangi. Áhrif fjölmargra þátta í ytra og innra
umhverfi greinarinnar koma til með að ráða miklu þar um.
Kostir framleiðslustýringar liggja í að tryggja jafnvægi milli
framleiðslu og þarfa markaðarins fyrir framleiðslu
greinarinnar. Meðal ókosta er hins vegar að
framleiðslustýringin hefur skapað visst innra öryggi í
greininni og að hún dregur úr þróun og hraða breytinga.
Ætla má að breytingar í hliðstæðum
framleiðslustýringarkerfum mjólkurframleiðslu í nálægum
löndum muni hafa áhrif hér á landi. Umræða um hliðstæð
stjórnkerfi í öðrum greinum (fiskveiðum) kann einnig að
hafa áhrif. Eftir því sem stuðningur færist á færri hendur
verður hann viðkvæmari gagnvart almennri umfjöllun í
þjóðfélaginu. Fyrir greinina varðar hins vegar miklu að
nægjanlegt svigrúm gefist til aðlögunar að breytingum. Það
er þess vegna æskilegt að ákveða breytingar með góðum
fyrirvara vegna hins langa framleiðsluferils í greininni sem
krefst skipulagningar til lengri tími.

Mikilvægt er því að greinin taki sjálf frumkvæði í að
móta óhjákvæmilegar breytingar í þessum efnum í ljósi þess
að margt bendir til að opinber stuðningur við greinina verði
hlutfallslega minni en nú er. Þótt rekstrareiningar í
mjólkurframleiðslunni stækki umtalsvert á næstu misserum
verður mjólkurframleiðsla á Íslandi áfram dreifð framleiðsla.

Því ætti íslensk mjólkurframleiðsla að geta þróast án margra
þeirra íþyngjandi umhverfisskuldbindinga sem sífellt fara
vaxnandi í þessari grein í nálægum löndum.

Gæði íslenskrar mjólkur eru óumdeilanleg og þar er til
staðar vel þróað eftirlitskerfi framleiðslunnar og iðnaðarins.
Kröfur markaðarins um matvælaöryggi fara vaxandi og er
flestu mikilvægara að viðhalda sterkri ímynd um gæði og
öryggi framleiðslunnar hjá neytendum. Þessu þurfa
mjólkurframleiðendur að mæta með uppbyggingu á
skipulegri gæðastýringu í mjólkurframleiðslunni á næstu
misserum á líkan hátt og verið er að vinna á hinum
Norðurlöndunum. Mikilvægt er að við uppbyggingu á slíku
gæðastýringakerfi sé lögð áhersla á að upplýsingaöflun
búsins skili sér í nýtingu á niðurstöðum til hagkvæmari
rekstrar þess.

Þó að innflutningur mjólkurafurða sé enn tiltölulega lítill
er umhverfið þó ört að breytast. Bæði hérlendis og erlendis
eru viðskiptin að verða án landamæra í æ ríkari mæli.
Innflutningsheimildir eru nú þegar rýmri í kjölfar
alþjóðasamninga og munu væntanlega aukast í náinni
framtíð. Einnig  munu innflutningstollar í komandi framtíð
fara lækkandi þrátt fyrir verndunarákvæði í núgildandi
búvörusamningi. Yfir okkur vofir því aukinn innflutningur
mjólkurafurða og fyrirsjáanleg afleiðing er að innlend
samkeppni muni aukast verulega á komandi árum.

Mjólkurvörur með langt geymsluþol eins og ostar og G-
vörur eru líklegastar til að verða fluttar inn í stærra mæli í
framtíðinni. Í ljósi örrar þróunar í vinnslu ferskra afurða með
langt geymsluþol sem getur verulega dregið úr þeirri
fjarlægðarvernd sem við njótum nú er ekki heldur hægt að
útiloka aukinn innflutning slíkra afurða. Reynslan hefur sýnt
að smásöluverslunin er reiðubúin að styðja dyggilega við
innflutninginn með ýmsum hætti í því markmiði að skapa
mótvægi við ráðandi markaðsstöðu innlendrar framleiðslu.
Ef hefðbundnir ostar verða fluttir inn í miklum mæli gæti
það haft alvarlegar afleiðingar fyrir íslenska
mjólkurframleiðendur því verulegt hlutfall
mjólkurframleiðslunnar er selt í formi brauðosta hérlendis.
Gæti þá alvarlega reynt á samkeppnishæfni íslenskra
framleiðenda og samstöðu og tryggð neytenda gagnvart
innlendri framleiðslu. Hversu mikil áhrifin verða mun
jafnframt ráðast af  þeirri þróun og nýsköpun sem verður á
innlendri framleiðslu og hversu vel iðnaðinum tekst að mæta
þörfum markaðarins hverju sinni. Ekki er sjálfgefið að allur
innflutningur komi beint niður á innlendri framleiðslu því
oft stuðlar aukin samkeppni og aukið framboð að stækkun
heildarmarkaðar''.
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Markmið
Tryggja öruggt aðgengi neytenda að
innlendum mjólkurafurðum.
Viðhalda góðri ímynd íslenskrar
mjólkurframleiðslu og mjólkurafurða.
Tryggja að nautgriparæktin verði áfram
öflug atvinnugrein þótt alþjóðasamningar
kunni að leiða til minnkaðrar tollverndar
og breytinga á opinberum stuðningi.
Leiðir
Tryggja þarf að framleiðsluhættir í
greininni séu með þeim hætti að þeir
styðji markaðsstarf.
Stuðla þarf eftir föngum að jákvæðri
ímynd nautgriparæktarinnar. Til dæmis
með því að: 
Tryggja að dýraverndarsjónarmið séu
höfð í heiðri.

Bæta ásýnd kúabúa, bygginga, girðinga
og annarra sýnilegra þátta. 
Merkja kúabú á landinu með samræmdu
merki við heimreið fyrir árslok 2005.
Hvetja til aukinnar auðkenningar á
atvinnustarfseminni, t.d. með merkingum
á útihúsum, bílum, vinnufatnaði ofl.
Taka upp samræmda gæðastýringu í
mjólkurframleiðslunni.
Bæta aðgengi almennings að kúabúum.

Efla samskipti við neytendur og
fjölmiðla, m.a. til að minna á
Efnahagslegt mikilvægi íslenskrar
nautgriparæktar
Öryggishlutverk íslenskrar
nautgriparæktar í síbreytilegum heimi.

Borgarfjarðarbuff
Hakkréttur á pönnu
500 g nautahakk 
4 brauðsneiðar
1 laukur
1 egg
Salt 
Pipar
50 gr smjör
Kartöflur
Gulrætur

Brauðið og laukurinn saxað niður
og sett í skál ásamt eggi, kryddi og
hakki. Öllu blandað vel saman og skipt
svo í 8 hluta og gert úr því buff og steikt
á pönnu. Kartöflur skornar í þunnar
sneiðar og steiktar á pönnu. Borið fram
með gulrótum eða öðru grænmeti eftir
smekk.

Skálpastaðabúið Borgarfirði

Nautahakk á ananashring
Ofnréttur

Nýstárleg og spennandi útfærsla en
bæði einföld og hagkvæm.
400 g nautahakk
1 laukur, hakkaður
1 dl ananassafi
8-10 ananashringir

1 msk hveiti
Salt
Pipar
Paprikuduft
Rifinn ostur

Hakkið brúnað á  pönnu í svolítilli
feiti, eða notað forsteikt hakk, lauknum
og kryddinu hrært út í hakkið, hveitinu
hrært út í með ananassafanum.
Ananashringirnir lagðir í smurt ofn-
form, hakkið sett með skeið ofan á
hvern hring, síðan rifinn ostur yfir.
Bakið í ofni við 250 °C í 10-15 mín.
Berið fram með hrísgrjónum og
grænmetissalati.

Berustaðabúið Rangárvallsýslu

Suðurlandsgúllas
Úr húsi landbúnaðarráðherra

Sígildur réttur sem á alltaf við hvort
sem er á þriðjudegi eða kátu
laugardagskvöldi. 
600 gr nautagúllas - velt upp úr
hveiti, salti og pipar
2 laukar
3  lárviðarlauf 
1 pakki ferskir sveppir
1 msk kjötkraftur

1 l   vatn  
sósulitur

Nautagúllasið er snöggsteikt síðan
er allt soðið í eina klst, þá er sósan þykkt
með hveitihristingi. Rjómi gerir gott
betra en er ekki nauðsynlegur. Margrét
ráðleggur ferskt salat úr tómötum og
gúrkum með örlitlum sýrðum rjóma og
aromatkryddi sem meðlæti með
pottréttinum ásamt hrísgrjónum eða
kartöflum.Það er upplagt að skella
kjötinu, hveitinu og kryddinu í sterkan
plastpoka, loka pokanum með talsvert
miklu lofti og velta svo pokanum á alla
kanta og sjáum til, eins og fyrir galdur
hafa kjötbitarnir húðast og plastpokinn
fer í ruslið hendur og áhöld eru hrein.
Pottrétt má matreiða í tvöföldu eða þre-
földu magni. Steikja og sjóða og geyma
þannig í frosti í soðinu. En þykkið ekki
sósuna fyrr en rétt áður en rétturinn er
borinn á borð. 

Margrét Hauksdóttir ráðherrafrú
Jórutúni Selfossi

Þetta og miklu meira á
www.kjot.is
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Opinberar aðgerðir4.
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Tafla 7: Fjöldi mjólkurinnleggjenda eftir samlagssvæðum og fækkun þeirra á árunum 1982 til 1992 og 1992 til 2002.

Mynd 9: Þróun í fjölda búa og meðal greiðslumarks 1980 - 2002.

Mynd 10: Þróun í skiptingu greiðslumarks sl. 10 ár

1) Heimild: Bændasamtök Íslands
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Breyting milli ára

Fjöldi mjólkurframleiðenda, fjósa og nautgripa
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Í RANNÍS-skýrslunni segir um þessi atriði:
,,Líkur benda til að núverandi lagarammi

landbúnaðarstefnunnar muni í aðalatriðum haldast óbreyttur,
a.m.k. næsta áratuginn. Hér kemur einkum til að
lagaumgjörð fyrir atvinnuveginn er tiltölulega nýlega
uppfærð (1998) fól í sér umtalsverðar breytingar til framfara
í lagaumhverfinu. Margt bendir þó til að breytingar á
opinberum aðgerðum sem varða nautgriparæktina og rúmast
innan núverandi lagaramma geti orðið nokkrar.

Veigamesti þátturinn er endurgerð búvörusamnings í
mjólk, en miðað er við að könnun á framkvæmd núgildandi
búvörusamnings hefjist í september á næsta ári (2002). Í
framhaldi þeirrar könnunar hefjast viðræður um
áframhaldandi stefnumótun og gerð nýs samnings. Það sem
einkum kemur hér til er ákvæði í 9. grein núgildandi
samnings þess efnis að við þá vinnu skuli m.a. lagt sérstakt
mat á stöðu kvótakerfisins og hvort, hvernig og þá hvenær
leggja á það niður og hvað taki þá við. Þetta ákvæði setur
nautgriparæktina að vissu leyti í óvissu hvað varðar nýjan
samning. 

Kvótafyrirkomulagið hefur í sjálfu sér náð markmiði
sínu sem framleiðslustjórnunartæki við að halda
umframframleiðslu mjólkur í skefjum. Í annan stað hefur
frjálst framsal á kvóta aukið stærðarhagkvæmni í
búgreininni, einkum á síðustu 2-3 árum. Hins vegar hefur
þessi þróun til aukinnar hagræðingar verið hæg og hún hefur
kostað kúabændur mikla fjármuni þar sem verð á kvóta
hefur aukist ár frá ári. Nýr búvörusamningur verður því
gerður í breyttu framleiðsluumhverfi greinarinnar þar sem
færri og stærri bú munu standa að baki
heildarframleiðslunnar. Líklegt er að tengsl kvóta og
beingreiðsla verði tekin til skoðunar þar sem stækkun búa og
fækkun búa (kaup á framleiðslurétti) leiðir til þess að beinn
stuðningur við hverja framleiðslueiningu verði sífellt meiri. 

Í þessu sambandi er líklegt að áframhaldandi stuðningur
ríkisins við greinina verði til umræðu, en núverandi
stuðningur nemur rúmlega 3 milljörðum króna á ári. Í
þessum efnum vegur þungt að hagfræðileg rök eru ekki þau
sömu nú og fyrir nær 60 árum þegar niðurgreiðslur á mjólk
og kindakjöti hófust hér á landi. Áríðandi er að þær
breytingar sem stjórnvöld kunna að gera dragi ekki úr hvata
til hagræðingar''.

Álit stefnumörkunarhóps
Landssambands kúabænda:

· Í núgildandi samningi um starfsskilyrði
mjólkurframleiðslunnar er að finna eftirfarandi
aðalmarkmið:

1.1.     Að skapa rekstrarumhverfi í framleiðslu og
vinnslu mjólkurafurða sem leiði af sér aukna
hagkvæmni.
1.2.     Að bæta afkomumöguleika í
mjólkurframleiðslu svo að nauðsynleg nýliðun
verði og eðlileg endurnýjun fjárfestinga geti orðið. 
1.3.     Að nýta á sem bestan hátt skilyrði til
framleiðslu mjólkur fyrir markað innanlands og
aðra þá markaði sem teljast hagkvæmir og
viðhalda þeim stöðugleika sem náðst hefur milli

framleiðslu og eftirspurnar. 
- Þessi markmið verði áfram höfð að leiðarljósi -.
·Núverandi markaðsstaða íslenskra mjólkurvara er
algerlega háð opinberum aðgerðum. Þar vegur
þyngst beinn stuðningur við hráefnisframleiðsluna
í gegnum beinar greiðslur til framleiðenda, og
verndartollar gagnvart innflutningi. 
·Af þessu leiðir að möguleikar
mjólkurframleiðenda og mjólkurframleiðslunnar
munu mjög ráðast af opinberum aðgerðum á
næstu árum.
·Núverandi skipulag á stjórn
mjólkurframleiðslunnar byggir á kvótum, tengdum
við lögbýli, og frjálu framsali þeirra. Þetta skipulag
hefur í grundvallaratriðum verið í gildi frá 1.
september 1992 og er reynslan af því góð.  Kostir
núverandi skipulags eru; 
A: Skipulagið er sjálfbært, þ.e. ekki þarf að grípa
handvirkt inn í, greinin fær að þróast eftir vilja
þeirra sem stunda hana á hverjum tíma. 
B: Stuðningur ríkisins er hlutlaus gagnvart
bústærð og staðsetningu, þar með standa allir
kúabændur jafnir gagnvart stuðningnum, forsenda
fyrir lið  A.
C: Tekist hefur að sníða framleiðsluna mjög vel að
markaðnum.  
D: Þeir fjármunir sem ríkið leggur fram nýtast
allir til lækkunar á vöruverði til neytenda.
·Allar vísbendingar sýna að áfram verði að leggja
höfuðáherslu á aukna hagkvæmni í
mjólkurframleiðslunni. Opinberar aðgerðar þurfa
að taka mið af þessu.
·Festa í starfsskilyrðum er afar nauðsynleg. Nýr
samningur þarf því hverju sinni að byggja á
gildandi samningi.   
·Samtök bænda vinni svo sem kostur er með
stjórnvöldum í tengslum við fjölþjóðlega eða
alþjóðlega samningagerð. Leitað verði eftir
samstarfi við bændasamtök annarra landa eftir því
sem raunhæft þykir.

Komi til þess að ákvæði alþjóðasamninga hindri íslensk
stjórnvöld í að geta samið við kúabændur um stuðning, á
sömu forsendum og er í núgildandi samningi um
starfsskilyrði mjólkurframleiðslunnar þegar sá samningur
rennur út 2005, er það ófrávíkjanleg krafa kúabænda að
heildarstuðningurinn við greinina verði óbreyttur, skipting
stuðnings milli bænda í nýju skipulagi verði byggð á
greiðslumarki hvers framleiðanda og að stuðningur í nýju
formi verði framseljanlegur milli bænda.
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Markmið: 
Að samningur náist við ríkisvaldið
um að:
Rekstrarumhverfi í framleiðslu og
vinnslu mjólkurafurða  leiði af sér
aukna hagkvæmni.
Afkomumöguleikar í mjólkur-
framleiðslu tryggi  nauðsynlega
nýliðun og eðlilega endurnýjun í
atvinnugreininni.
Nýtt verði sem best skilyrði til
framleiðslu mjólkur fyrir markað
innanlands og aðra þá markaði sem
teljast hagkvæmir. 
Viðhalda þeim stöðugleika sem náðst
hefur milli framleiðslu og
eftirspurnar.
Stuðningi við greinina sé þannig
háttað að framlag ríkisins nýtist til
að lækka vöruverð til neytenda.

Leiðir:
Beita áfram opinberum aðgerðum til
að styðja mjólkurframleiðsluna og
niðurgreiða þannig mjólkurvörur til
neytenda. Aðgerðirnar verði
ákveðnar með samningi milli ríkis
og bænda og gildi í 7 - 10 ár hverju
sinni. 
Skipulag á stjórn mjólkurfram-
leiðslunnar byggi áfram á kvótum,
tengdum við lögbýli, og frjálsu
framsali þeirra.
Komi til breytinga á stuðnings-
forminu, verði það sem við tekur í
beinu framhaldi af stuðningnum eins
og hann er nú á hvert lögbýli.WWW.naut.is

WWW.naut.is
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Íslenskt nautagripakjöt er nýmeti,
mjög lítið unnin matvara sem í flestum
tilfellum heldur upprunalegir
samsetningu sinni og er ekki bætt eða
breytt með aukaefnum. 

Íslenskt nautgripakjöt byggir á
íslensku grasi og íslensku vatni.

Íslendingar snæða lítið nautakjöt
miðað við margar aðrar þjóðir,
bandaríkjamenn og frakkar eru fremstir
þjóða í fjölbreyttri matreiðslu og
mikilli notkun nautakjöts.

Það er mjög mikilvægt að
nautgripakjöt fái að hanga
og meyrna við 0-4°C eftir
að gripurinn hefur verið
felldur þannig að kjötið fái
tækifæri til að þroskast
eðlilega. Kjötið verður að
hanga í a.m.k. 10 daga og
mörg þekktustu
veitingahúsin á Íslandi
vilja að þeirra nautakjöt
hangi í 20-30 daga.
Nautavöðvar geymast vel,
ef þú ert ekki öruggur um
að vöðvinn sem þú keyptir
hafi fengið nægan tíma til
að meyrna skaltu geyma kjötið innst í
ísskápnum í algjörlega þéttum
umbúðum í nokkra dag, jafnvel viku.
Meyrnun utan kælis er varasöm.
Meyrnun stöðvars við frystingu en
hefst aftur þegar frostið er farið úr
kjötinu. Þegar þú hefst handa við
matreiðsluna getur kjötsafinn sem er í
umbúðunum hafa misst ferskleika sinn,
þá skaltu skola vöðvann lítillega úr
ísköldu vatni og þerra svo kjötið áður
en þú byrjar að elda, vertu viss það
verður frábærlega gott.

Nautgripakjöt er auðugt af járni, B-
vítamíni og próteini og nautavöðvar
eru fitusnauðir innihalda aðeins um 4-
6% fitu en nautagripahakk getur
innihaldið mis mikla fitu.Gott
nautakjöt er fagurrautt, glansandi,
lyktar vel og er þétt í sér. Veljið fallega
fituofin vöðva á sparidögum, hann er
meyrari, mýkri og eldamennskan
auðveldari. 

Almenn skammtastærð: er u.þ.b
250 gr af kjöti án beins á mann en 300
gr er í mörgum tilfellum eðlilegra
viðmið, það fer t.d. eftir því hvað

meðlætið skipar stóran sess og jafvel
hvaða kyn, ætt eða starfsgrein situr við
matarborðið. Ef kjötið er með beini
þarf mun meira magn og fer það að
sjálfsögðu eftir því hve vel kjötið
nýtist, allt frá 380-500 gr á mann geta
reynst nauðsynleg.

Í hvað hentar vöðvinn.
Innanlæri: Innanlæri er talinn besti

lærvöðvinn, hann hentar vel til
heilsteikingar (roastbeef), einnig er
hægt að útbúa úr honum steikur sem

gott er að léttsteikja á grilli eða pönnu. 
Klumpur: Klumpurinn er ágætur

vöðvi en eftir honum endilöngum
liggur breið sin. Best er að fjarlæja
sinina en við það klofnar vöðvin í
tvennt. Henta vöðvarnir þá vel til
heilsteikingar, í steikur eða sneiðar. Oft
er þessi vöðvi notaður í gúllas eða
pottrétti

Mjaðmarsteik: Mjaðmarsteikin er
frekar mjúkur vöðvi en í henni liggur
sin sem erfitt er að fjarlægja þar sem
hún dreifir sér út í vöðvan. Hentar
vöðvinn ágætlega til heilsteikingar, í

steikur eða sneiðar (sirloninsteikur).
Oft er þessi vöðvi notaður í gúllas eða
pottrétti

Ytra læri (flatsteik): Ytra lærið er
nokkuð þéttur vöðvi og þarf því langan
suðu eða steikingartíma. Þessi vöðvi er
góður í gúllas og pottrétti einnig er
hann notaður í snitzel.

Lærtunga: Lærtungan er þéttasti
vöðvinn í lærinu þó hann sé sinalaus
og líti vel út þarf hann langa eldun og
hentar alls ekki til léttsteikingar.
Heppilegast er að nota hann í gúllas
eða pottrétti 

Hækill: Hækillinn er þéttur vöðvi
með mikið af sinum og er því mest
notaður í hakk

Hryggjarvöðvi (file):
Hryggjarvöðvinn er næst mýksti vöðvi
nautsins, hann er frábær til
heilsteikingar, góður í steikur. Oft er
hryggjarvöðvinn eldaður óhreinsaður,
með fitu og sin, ýmist heill eða í
sneiðum (entrecote).

Lund: Lundin er lang mýksti
vöðvinn. Hana er best að léttsteikja
heila eða í steikum. nautalund er
viðurkennd sem besti vöðvinn á
nautinu, hún liggur undir
afturhryggnum á nautinu og er sérlega
meyr og bragðmild. 

Framhryggjarvöðvi snyrtur:
Framhryggjarvöðvinn er frábær til
heilsteikingar og góður í
steikur.Framhryggjarvöðvi (prime
ribs): Hér er framhryggurinn með fitu
og sinum, hægt er að steikja hann
heilan eða skera í sneiðar og matreiða á
grilli eða pönnu.

Bógvöðvi: Bógvöðvinn er ágætur
vöðvi. Hentar hann vel í gúllas,
pottrétti og snitzel.

Hvað er nautakjöt?

HAKK
Nautgripahakk: getur verið kjöt bæði af nautum sem alin eru sérstaklega til

kjötframleiðslu en líka af kúm sem hafa verið nýttar til mjólkurframleiðslu. 
Nautahakk: er eingöngu af ungum nautum sem hafa verið alin sérstaklega

til kjötframleiðslu. 
Nautgripa- og nautahakk: er misjafnt, kannið upplýsingar á umbúðum,

t.d. hver fituprósenta kjötsins er en skylt er að tilgreina það á umbúðum. 
Blandað hakk: er úr fleiri en einni kjöttegund, t.d. bæði nautgripakjöti og

svínakjöti eða kindakjöti og samkvæmt reglugerðum skal taka fram á
umbúðum hver hlutföll mismunandi kjöttegunda eru í hakkinu.
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Mynd 12. Þróun heildarinnvigtunar mjólkur sl. 3 ár, skipt eftir mánuðum.

Mynd 11: Þróun í stærð og fjölda nýbyggðra fjósa frá 1975.

Innra umhverfi
mjólkurframleiðslunnar5.
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Í RANNÍS-skýrsluni segir um þessi atriði:
,,Flest bendir til að fjölskyldubúið verði áfram hið

ríkjandi rekstrarform í mjólkurframleiðslunni.  Ástæða getur
verið til að huga að möguleikum samrekstrar nánar en gert
hefur verið. Þar eiga að vera möguleikar til að ná fram
stærðarhagkvæmni um leið og finna má lausnir sem mæta
kröfum um frítíma og losun frá starfsbindingu.

Fækkun búa og stækkun þeirra búa sem eftir verða mun
leiða til sérhæfðari framleiðslu og búum í
mjólkurframleiðslu sem eru með blandaða
landbúnaðarframleiðslu fækkar hratt. Þessi þróun er
hliðstæð því sem greina má í flestum nálægum löndum þar
sem þessi þróun er víða komin enn lengra en hér á landi.
Fátt bendir til annars en að slík þróun muni halda áfram og
hugsanlega af meiri hraða á allra næstu árum. Verði svo er
ekki ólíklegt að innan áratugar verði aðeins um eða innan
við helmingur þeirra eininga sem nú er í framleiðslu þá enn
þátttakendur í framleiðslunni. Ef slíkar breytingar verða er
líklegt að mjólkurframleiðsla muni leggjast með öllu af á
einhverjum þeim landssvæðum þar sem hún er nú til staðar.
Marvíslegar tækninýjungar munu hraða slíkri þróun,  auk
þess sem fyrir hendi er mikil endurnýjunarþörf í
fjósbyggingum. Slíkar breytingar kalla á stærri fjós en áður
og um leið meiri framleiðslu. Þær tækninýjungar sem mestu
skipta snúa að vinnuaflsfrekustu þáttum framleiðslunnar,
mjöltun kúnna og fóðrun gripanna. Á þeim sviðum er mikil
þróun sem ekki sér fyrir endann á. Þessar breytingar munu
leiða til að fjármagnsbinding í greininni verður hlutfallslega
meiri. Slík breyting verður einnig til þess að greinin verður
enn viðkvæmari fyrir miklum breytingum í
rekstrarumhverfinu en verið hefur.

Vélakostnaður í mjólkurframleiðslu hér á landi er
óbærilega mikill í samanburði við það sem gerist í nálægum
löndum. Brýnt er að þróa lausnir á því sviði. Meiri
sérhæfing með verktakastarfsemi og sameiginlegum rekstri
véla sem verið hefur í mikilli þróun í nálægum löndum er
lausn sem huga þarf að við íslenskar aðstæður. 

Mjólkurframleiðslan kallar á bindingu vinnuafls alla
daga ársins. Mikilvægt er að huga að því að skapa líka
möguleika til frítíma frá störfum hliðstætt öðrum störfum í
þjóðfélaginu eigi að laða fólk til starfa við greinina í
framtíðinni.

Einn af stóru þáttunum í rekstrarumhverfi
framleiðslunnar á búunum er bústofninn. Íslenski
kúastofninn hefur verið ræktaður án utanaðkomandi
blöndunar. Vegna smæðar stofnsins er aðeins mögulegt að
ná fram hluta þeirra erfðaframfara sem nást í stærri
ræktunareiningum erlendis. Með hverju ári eykst því
augljóslega munur milli íslensku kúnna og stallsystra þeirra
í öðrum löndum. Brýnt virðist því að kannað verði hve
mikinn ábata megi sækja með nýtingu á erlendu erfðaefni í
kúastofninum''.

Tekið skal fram að ágreiningur er meðal kúabænda um
það hvort reyna og/eða nota skuli hér erfðaefni annarra
kúakynja en þess sem nú er notað til mjólkurframleiðslu í
landinu.

Markmið
Markmiðið er að
mjólkurframleiðslan sé stunduð sem
öflug atvinnustarfsemi sem geti
keppt við aðrar atvinnugreinar og
aðra valkosti um fólk, fjármagn og
land.

Leiðir
Efla fagmennsku og rekstrarvitund í
búrekstrinum. 
Viðhalda svo sem kostur er festu í
rekstrarumhverfinu
Tryggja að samlegðaráhrif og/eða
stærðarhagkvæmni fái notið sín,
bæði með samrekstri og með aukinni
verktöku.
Bæta vinnuaðstæður bóndans.
Leggja aukna áherslu á arðsemi
tæknilausna.
Gera bændum hvers tíma kleift að
bregðast við breytingum.



Stefnumótun í nautgriparækt 20

Markaður fyrir
nautgripakjöt og
nautgripakjötsafurðir6.

Mynd 13. Skipting helstu flokka innan nautgripakjötsframleiðslunnar árið 2002
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Markmið
Framleiðsla nautakjöts geti  staðið
sem  sjálfstæð atvinnugrein, verið
arðbær og tryggt neytendum aðgengi
að úrvalsvöru framleiddri  á Íslandi. 
Auka markaðshlutdeild nautakjötsins
á innlendum markaði.

Leiðir
Líta á framleiðslu nautakjöts sem
sérstæða búgrein en ekki alfarið sem
viðhengi með mjólkurframleiðslu.
Stunda markvissa vöruþróun og
markaðssetningu til að mæta kröfum
neytenda á hverjum tíma. 
Flokkun og merking vörunnar sé
neytendavæn og skili sér alla leið frá
framleiðanda til neytanda. 
Auka tengsl framleiðenda og
neytenda þannig að samspil
markaðar og framleiðslu verði sem
best.  
Tryggja að greinin búi við
sambærilegar aðstæður af hálfu
opinberra aðila eins og gerist í
nágrannalöndum okkar.
Hagræða í slátrun og úrvinnslu
nautgripakjöts.
Að kjöt sem fellur til af kúm í
mjólkurframleiðslu verði nýtt á sem
hagkvæmastan hátt bæði fyrir
framleiðendur og neytendur.
Skyldumerking tryggi rekjanleika frá
framleiðanda til neytenda.

Í RANNÍS-skýrslunni segir um þetta atriði:
,,Samkeppni kjöttegunda á kjötmarkaði er hörð hér á

landi og ekki er hægt að greina að nautakjöt muni á allra
næstu árum eiga þar nein stórfelld sóknarfæri. Með tilkomu
nýrra holdanautakynja eiga samt að hafa skapast möguleikar
til uppbyggingar á takmörkuðum markaði fyrir hágæðakjöt.

Staða margra aðila í slátrun og kjötvinnslu hefur verið
veik á síðustu misserum þannig að möguleikar þeirra til
markaðssóknar eru takmarkaðir. Ekki verða greindar
ástæður til mikilla breytinga í frumframleiðslunni á næstu
misserum. Áfram mun meirihluti framleiðslunnar koma frá
búum þar sem kjötframleiðsla er hliðarþáttur við
mjólkurframleiðsluna. Með umtalsverðri stækkun búa í
mjólkurframleiðslu má samt vænta þess að kjötframleiðsla
leggist af á einhverjum þeirra búa sem þáttur í sérhæfingu
þeirra. Þannig ættu að skapast skilyrði fyrir fleiri bú til að
fást við sérhæfða nautakjötsframleiðslu.

Mikilvægt er fyrir greinina að leggja áherslu á jafnari
gæði framleiðslunnar en þau hafa verið. Einnig er mikilvægt
að framleiðslan sé í eins miklu samræmi við þarfir
markaðarins og kostur er. Slíkt verður samt ætíð talsverðum
vandkvæðum bundið í nautakjötsframleiðslunni sem hefur
mun lengri framleiðsluferil en önnur kjötframleiðsla''.
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Rannsóknir, fræðsla,
ráðgjafar- og
kynbótastarfsemi7.

Rannsóknir
Í RANNÍS-skýrslunni segir um rannsóknir:
,,Þörfin fyrir sívirkt rannsóknar-, fræðslu- og

ráðgjafarstarf verður augljós eigi nautgriparæktin að þróast í
vaxandi samkeppnisumhverfi. Með aukinni sérhæfingu í
greininni verður þörfin fyrir mun sérhæfðari ráðgjöf einnig
meiri. Ljóst er að umhverfi framleiðslunnar þróast í þá átt að
verða sífellt líkara því sem gerist í öðrum löndum. Það leiðir
til að möguleikar til tækniyfirfærslu frá öðrum löndum
verða meiri en áður. Á þessum sviðum er því þörf á að
greina vel hvaða vandamál eru mest mótuð af íslensku
framleiðsluumhverfi og þarfnast því innlendra lausna og
hver eru meira alþjóðleg og má leysa með yfirfærslu á
tækniþekkingu frá öðrum löndum.

Nauðsynlegt er að rannsóknra- og fræðslustarf vegna
greinarinnar verði betur samhæft undir sameiginlegri stjórn
en er nú. Beint liggur þar við sameiginleg skipulagning
rannsóknastarfsemi í greininni á vegum Rannsóknastofnunar
landbúnaðarins og Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri.
Einnig ber að huga að nánari tengslum við
rannsóknastarfsemi á vegum tilraunastöðvarinnar á Keldum
og framangreindra rannsóknastofnana. Áherslur í
rannsóknum munu færast meira yfir á verkefni sem fela í sér
lausnir sem leiða til rekstrarlegrar hagræðingar í greininni.
Þá er einnig þörf á að efla rannsóknir á sviði markaðsmála''

Markmið
Með rannsóknastarfseminni skal leitast
við að gera íslenska nautgriparækt
samkeppnishæfa við það sem gerist í
nágrannalöndunum.
Leiðir:
Sameina allar rannsóknir í
nautgriparækt undir eina stjórn með
höfuðstöðvar á Hvanneyri.
Greina vel hvaða vandamál eru mest
mótuð af íslenskum aðstæðum og
þarfnist því sérhæfðra innlendra lausna
og hver séu meira alþjóðleg og megi
leysa með yfirfærslu þekkingar frá
öðrum löndum.
Leggja aukna áherslu á hagrannsóknir
og rannsóknir sem lúta að bústjórn. 
Við allar rannsóknir og ráðgjöf þarf að
forgangsraða verkefnum eftir
efnahagslegu mikilvægi.
Tryggja öflugt fagstarf í nautgriparækt
og samræmda vinnu stofnana á þessu
sviði.
Tryggja að rannsóknir verði unnar við
sem fjölbreytilegastar aðstæður og lögð
verði áhersla á notkun sprotabúa við
slíkar rannsóknir.
Tryggja að þau verkefni sem
kúabændur vilja kosta séu unnin. 
Tryggja að bændur hafi aðgang að
aðilum með fagþekkingu á hinum
fjölbreyttu fagsviðum sem reksturinn
tekur yfir.

WWW.naut.is
WWW.naut.is
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Markmið
Markmið ráðgjafarþjónustunnar er
annars vegar að vinna þau verk sem
ákveðið er hverju sinni að kosta
sameiginlega. Hins vegar að
bændum standi til boða almennar
upplýsingar og ráðgjöf um tiltekin
rekstrarleg/fagleg málefni.
Markmið ræktunarstarfsins er að
stækka virkan ræktunarhóp íslensku
kúnna.
Að bændur eigi sem greiðastan
aðgang að bestu faglegu þekkingu
sem völ er á hverju sinni.
Að ræktun íslenska kúastofnsins nái
sem örustum erfðaframförum með
tilliti til hagkvæmni.

Leiðir
Færri en öflugri stofnanir/aðilar
vinni að miðlun þekkingar í
nautgriparækt.
Eftirspurn eftir fagþjónustu verði
nýtt í meira mæli til að móta
þjónustuna.
Stefna að því að flytja tiltekin svið
RALA, Bændasamtakanna og
tengdra stofnana út á land eftir því
sem hagkvæmt þykir.
Að allir kúabændur taki þátt í
skýrsluhaldi.
Að stórbæta skráningu á ætterni
gripa og stækka þannig virkan
ræktunarhóp.

Ráðgjafarstarfsemi og ræktunarstarf:
Í RANNÍS-skýrslunni segir um ráðgjafarstarfsemi og

ræktunarstarf:
,,Þörfin fyrir öflugt og virkt ráðgjafarstarf fer vaxandi

með meiri sérhæfingu í rekstri búanna og stærri einingum.
Um leið munu kröfur bænda til þessarar þjónustu aukast og
verða skýrari. Einstakir bændur munu vilja geta sótt
einstaklingsráðgjöf um rekstur búanna til ráðgjafa í sínu
umhverfi. Sú þjónusta sem vafalítið verður mest að umfangi
verður því eins og nú er áfram veitt úti í héruðunum. Til að
mæta hinni auknu sérhæfingu í ráðgjöf þarf sérhæfðari
starfsmenn en verið hefur. Slík þjónusta verður hins vegar
trauðla veitt nema yfir stærra svæði. Þess vegna verður að
koma til ákveðin samþjöppun í þessari starfsemi frá því sem
nú er og ólíklegt að grundvöllur sé til að veita slíka
sérhæfða ráðgjöf í nautgriparækt í framtíðinni nema frá
tveimur eða þremur miðstöðvum hér á landi. Líklegt er að
ráðgjöfin þróist einnig meira yfir á skilgreinda
verktökusamninga eins og líta má á Sunnuverkefnið á
Suðurlandi.

Framkvæmd ræktunarstarfs verður viðvarandi
sameiginlegt verkefni kúabænda í landinu. Viðhald og
rekstur sameiginlegra gagnagrunna þar sem skýrsluhald
nautgriparæktar er veigamest verður einnig verkefni fyrir
alla kúabændur. Þróun hugbúnaðar til nýtingar á
upplýsingum verður einnig sameiginlegt verkefni sem sífellt
verður þýðingarmeira í slíkri vinnu. Miðlun upplýsinga mun
einnig taka umtalsverðum breytingum. Umfangsmesta
breyting sem þar blasir við er stóraukin notkun Netsins við
miðlun efnis og öflun og miðlun upplýsinga. Mikilvægt er
að sem fyrst verði mótuð skýr stefna um það hvernig
fjármögnun ráðgjafarstarfsemi eigi að vera. Skilgreina þarf
skýrt hvaða verkefni séu unnin og fjármögnuð af
sameiginlegu fé ef slík fjármögnun verður áfram á
starfseminni að hluta''.

Framkvæmd ræktunarstarfsins í nautgriparæktinni er oft
flokkuð með ráðgjafarstarfseminni. Sé þeirri venju fylgt, má
flokka starfsþættina með eftirfarandi hætti:

a. Sjá til þess að kúasæðingar og fleira er tengist
kynbótastarfi í nautgriparækt standi til boða fyrir
kúabændur. Þessir þættir verði áfram kostaðir með
sameiginlegri gjaldtöku og stuðningi ríkisins, ásamt
lágmarksálögum fyrir veitta þjónustu.

b. Veita tiltölulega almennar upplýsingar er stundum/oft
felast í að vísa hlutaðeigandi á hvar frekari upplýsingar er að
hafa. Eðlilegt er að vægt gjald geti komið fyrir þessa
þjónustu.

c. Veita ráðgjöf um tiltekin rekstrarleg/fagleg málefni.
Oftast til einstakra bænda.

Verk sem undir þennan þátt falla, verði seld á
kostnaðarverði. Nauðsynleg forsenda þess að taka upp þessa
starfshætti er að fagaðili viti nákvæmlega hvað hver
starfsþáttur þeirra kostar, hvaða tekjur koma til hans af
opinberu fé eða sjóðagjöldum og í framhaldi af því ákveða
þau hversu dýrt þarf að selja viðkomandi verk. Það er síðan
bóndans að ákveða hvaða þjónustu hann kaupir og hvar
hann kaupir hana.
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Fræðsla
Í RANNÍS-skýrslunni segir um fræðslu:
,,Krefjandi rekstrarumhverfi greinarinnar á komandi

árum mun gera auknar kröfur um þekkingu og færni þeirra
sem þar starfa. Í því sambandi er eðlilegt að kúabændum
standi til boða menntun, sambærileg við það besta sem
þekkist í nágrannalöndunum. Til þess að
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri geti áfram sinnt slíku
hlutverki er nauðsynlegt að honum verði gert kleift að
endurnýja sérhæfða verklega kennsluaðstöðu sína. Í þessum
efnum skiptir miklu að reist verði sem fyrst nýtt kennslu- og
tilraunafjós við skólann.

Þörfin fyrir markvissa sí- og endurmenntun innan
greinarinnar mun fara vaxandi. Jafnframt mun koma fram
þörf fyrir sérhæfðari námskeið á einstökum sviðum en verið
hefur. Mikilvægt er að  Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
hafi getu til að sinna slíkum sérhæfðum verkefnum. Líklegt
er að leysa megi slík mál í framtíðinni jöfnum höndum með
fjarkennslu samhliða uppbyggingu öflugs fræðslu- og
upplýsingavefs á Netinu í samvinnu við greinina og
fagaðila''.

Sú fagmenntunin sem boðið er upp á í nautgriparækt
þarf að laða til sín sem flesta sem ætla að leggja stund á
atvinnugreinina. 

Þá er nauðsynlegt að grunnmenntunin sé í samræmi við
íslenskt skólakerfi á framhaldsskólastigi. Stefnt skal að því
að útskrifa stúdenta frá bændaskólanum. Námið þarf að vera
sveigjanlegt og í sífelldri þróun þannig að það nái að fylgja
breytingum í atvinnugreininni. Tryggja þarf tengsl milli
þeirra sem eru í námi og starfandi bænda hverju sinni. Þá
þarf grunnmenntunin að tryggja færni nemenda til
símenntunar, s.s. með tölvuþekkingu, tungumálakunnáttu og
annarri nauðsynlegri færni.

Tryggja þarf gott aðgengi að grunnnámi fagnáms með
fjarnámi frá Hvanneyri, hugsanlega í samvinnu við aðra
fjarnámsskóla. Bjóða þarf upp á markvisst skipulagt
námskeiðakerfi í nautgriparækt sem mögulegt sé að ljúka
með námsmati. Í þessu efni verði m.a. horft til þess að
afleysingafólki í mjólkurframleiðslu standi til boða heppileg
námskeið.

Hvað háskólamenntun varðar, þá er mjög mikilvægt að
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri geti eflst sem öflugur
háskóli, jafnframt því sem greitt sé fyrir því að nemendur á
háskólastigi geti stundað nám erlendis og þannig flutt
nauðsynlega nýja þekkingu og viðhorf til landsins.

Markmið
Að kúabændur hafi góða alhliða
menntun og faglega þekkingu á
starfsgreininni.
Að undirstöðumenntun kúabænda
geri þeim kleift að afla sér
símenntunar með lestri faggreina,
setu fræðslufunda og námskeiða

Leiðir
Bændadeild Landbúnaðarháskólans
á Hvanneyri verði gert kleift að
útskrifa stúdenta af búfræðibraut.
Bændadeild Landbúnaðarháskólans
á Hvanneyri verið tryggt fjármagn
og aðstæður til að sinna kennslu í
nautgriparækt af fagmennsku og
metnaði bæði staðbundið, með
fjarnámi og námskeiðum. 
Tryggðir verði möguleikar skólans
til erlendrar samvinnu, bæði fyrir
kennara og nemendur, og þar með
möguleikar nemenda á fjölbreyttu
verknámi á nautgriparæktarbúum
hérlendis og/eða erlendis. Einnig
möguleikar nemenda á háskólastigi
til að kynnast og hafa aðgang að
námi í erlendum háskólum.
Efla fjarnám fyrir starfandi bændur
og leggja áherslu á að allt sérhæft
námsefni greinarinnar sé
aðgengilegt á netinu fyrir starfandi
bændur ásamt fjölbreyttu úrvali
fagefnis. Leitast við að fá færustu
sérfræðinga, hérlendis og erlendis á
hverjum tíma, til kennslu. Aðlaga
þarf námstímann að starfshögum
kúabænda. Auðvelda bændum og
búfræðinemum að sækja námskeið
við erlendar menntastofnanir.



Stefnumótun í nautgriparækt25

Eignarhald, rekstrarform
og fjármögnun8.

Sjálfseignarábúð og einkarekstur verður eflaust áfram
algengasta eignar- og rekstrarformið í nautgriparæktinni. Því
fylgja margir kostir og það er að því leyti hið æskilegasta að
þá hefur bóndinn full yfirráð bújarðar og rekstrar. Í ljósi
breyttra aðstæðna sem m.a. eru aukin eftirspurn eftir landi
(bújörðum) til annarra nota og aukin fjárbinding í hverri
rekstrareiningu jafnhliða verulegri stækkun þeirra, er þó
nauðsynlegt að bændum bjóðist fleiri möguleikar. Leiga er
þekkt ábúðarform og einkahlutafélög hafa verið að ryðja sér
til rúms, einkum hvað varðar reksturinn sjálfan.  Í ljósi
þeirrar þróunar má í framtíðinni ætla að búrekstur kúabænda
verði meira á hendi einkahlutafélaga, en því formi fylgir
m.a. að gerð er meiri krafa um aðskilnað reksturs og
einkaneyslu. Í mörgum tilfellum eru einkahlutafélögin
hagstæðari skattalega séð og þau gefa góða möguleika á að
kaupa sig inn í félagið í þeim áföngum sem hverjum hentar.
Aðalatriðið er bændur sjálfir, með aðstoð fagfólks, geti
leitað hagstæðustu lausna í hverju tilviki.

Það er eitt einkenni nautgriparæktar að fjárbinding í
framleiðsluaðstöðu (jörð, byggingar, ræktun, vélar) er afar
mikil. Þó svo að vonandi náist þarna fram hagræðing mun
greinin áfram verða í mikilli þörf fyrir fjármagn til langs
tíma. Vaxtakjör á þessu fjármagni hafa mikil áhrif á afkomu
í greininni.

Markmið
Eignar- og ábúðarform kúabænda
geti verið með þeim hætti sem
hverjum bónda hentar.
Kúabændur hafi aðgang að
fjármagni til langs tíma.

Leiðir
Löggjafinn tryggi valfrelsi hvað
varðar eignar- og rekstrarform í
nautgriparækt. 
Kúabændur geti leitað faglegrar
aðstoðar við val á því eignar- og/eða
rekstrarformi sem hverjum hentar.
Aðgangur að fjármagni til langs
tíma verði tryggður með
áframhaldandi starfrækslu
Lánasjóðs landbúnaðarins eða með
annarri sambærilegri stofnun
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Félagskerfi kúabænda9.

Mjólkursamlag Kjalarnesþings
Mjólkurbú Borgfirðinga

Mjólkursamlagið í Búðardal
Mjólkursamlag Ísfirðinga

Nautgriparæktarfélag Vestur Húnavatnssýslu
Félag kúabænda í Austur Húnavatnssýslu

Félag kúabænda í Skagafirði
Búgreinaráð BSE í nautgriparækt

Félag þingeyskra kúabænda
Félag nautgripabænda á Héraði og Fjörðum

Nautgriparæktarfélag Vopnafjarðar
Nautgriparæktarfélag Austur-Skaftafellssýslu

Félag kúabænda á Suðurlandi

Aðalfundur LK 30-35 fulltrúar

Stjórn LK

Starfsfólk LK
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Eins og gerist í öðrum atvinnugreinum þurfa kúabændur
að gæta hagsmuna sinna með félagslegu starfi. Félagskerfi í
landbúnaði byggir mikið á hefð og því eru félög sem starfa á
grundvelli búsetu mun fyrirferðarmeiri en vera myndi ef
félagskerfið tæki í grundvallaratriðum mun af þeirri
sérhæfingu í landbúnaði sem nú blasir við. Almennri
hagsmunagæslu fyrir kúabændur er nú annars vegar sinnt af
félögum kúabænda einna og sambandi þeirra,
Landssambandi kúabænda. Félög kúabænda (sjá mynd) eru
ýmist sérstök hagsmunafélög eða þá að sami
félagsskapurinn hefur með höndum almennu
hagsmunagæsluna og er jafnframt grunneining í
afurðasölufyrirtæki á sviði mjólkurvinnslu. Þá eru
kúabændur einnig þátttakendur í félögum sem starfa á
tilteknu svæði, s.s. búnaðarfélögum og búnaðarsamböndum.
Í ljósi ört vaxandi sérhæfingar er það eðlileg þróun að sem
mest af hagsmunagæslu kúabænda verði unnið af þeirra
félögum og samtökum, Landssambandi kúabænda. Það er
sama þróun og almennt gerist í þjóðfélaginu að þeir sem
eiga sömu eða líka hagsmuni, gæta þeirra. Það er líka í
samræmi við almenna þróun að samvinna bænda á hverju
svæði, hvort sem þau eru stór eða smá, verður í vaxandi
mæli á grundvelli búgreinasamstarfs. Bændur í ólíkum
búgreinum og kúabændur þar með, þurfa áfram að eiga
vettvang fyrir sameiginleg hagsmunamál sín. Sá vettvangur
er Bændasamtök Íslands.

Afurðasölufyrirtæki bænda eru einkum af þrennum toga,
þ.e. framleiðendasamvinnufélög, blönduð kaupfélög og
hlutafélög. 

Afurðasalan mun hafa vaxandi gildi fyrir kúabændur.
Því er aðild kúabænda að þeim félögum sem sjá um
afurðavinnsluna  þýðingarmikil. Þetta byggir m.a. á að flest
bendir til að opinberar verðákvarðanir séu almennt á
undanhaldi og þar með mun mikilvægi afurðasölufélaganna
enn fara vaxandi. Þetta svið er eitt þeirra þar sem hægt er að
sækja mikinn fróðleik og mikla reynslu til nágrannaþjóða
okkar. Óhætt er að fullyrða að framleiðendasamvinnufélög
hafi þar reynst afar vel.

Markmið
Einfalt, skilvirkt félagskerfi sem
tryggir hámarksárangur með
lágmarkstilkostnaði.
Öflug afurðasölufélög með
eignaraðild bænda.

Leiðir
Móta félagskerfið út frá þörfum
hvers tíma og að horft sé til
framtíðar.
Hafa langtímasjónarmið og
heildarhagsmuni að leiðarljósi við
afurðavinnsluna.
Skipulag afurðavinnslu miðist við að
hún geti tekist á við hugsanlega
fákeppni á smásölustigi.

WWW.naut.is
WWW.naut.is
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