Landbúnaður skiptir máli

Fæðuöryggi skiptir máli

Hlutverk þessa bæklings er að vekja athygli á einum af
undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar, landbúnaðinum.
Bændur vilja leitast við að fræða almenning um stöðu íslensks
landbúnaðar og ekki síður framtíðarmöguleika sem felast í því að
stunda matvælaframleiðslu í landinu. Það er mikið verk fram undan að
byggja upp íslenskt þjóðfélag eftir efnahagsleg áföll. Þar vilja bændur
leggja hönd á plóg.
Við Íslendingar erum í þeirri öfundsverðu stöðu að eiga verðmætt
ræktunarland, nóg af vatni og þekkingu til að nýta landsins gæði.
Matvælaauðlindir okkar eru dýrmætar og geta, ef rétt er á málum
haldið, skapað mikil verðmæti í framtíðinni.
Mikið er rætt um hækkandi matvælaverð á heimsvísu og aukna
eftirspurn eftir mat. Ástandið hefur opnað augu manna fyrir því að
matvælakreppa er raunveruleg ógn og meðal erfiðustu viðfangsefna
framtíðarinnar verður að brauðfæða heimsbyggðina. Í kerfishruni
okkar haustið 2008 vorum við áþreifanlega minnt á hversu mikilvægt
er að þjóðin hafi eigin matarframleiðslu. Fæðuöryggi er eitt stærsta
öryggismál framtíðarinnar.
Lífið heldur áfram og aðstæður í heiminum breytast. Tekist er á við þá
miklu ógn sem felst í loftslagsbreytingum og ör fjölgun mannkyns
boðar nýjar áskoranir fyrir matvælaframleiðendur í heiminum.
Íslenskir bændur óska eftir því að þjóðin setji íslenska
matvælaframleiðslu og fæðuöryggi í öndvegi. Stjórnmálamenn þurfa
að setja þessi málefni ofarlega á verkefnalista sinn. Við bændur erum
boðnir og búnir að koma að því verki.
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Það skiptir máli að framleiða
eigin matvæli
Matur hefur mikla sérstöðu sem verslunarvara. Við getum öll
komist af án ýmiss konar iðnaðarvarnings í einhvern tíma en án
matar og vatns er ekki hægt að vera. Landbúnaður hefur mjög
langa framleiðsluferla sem þýðir að erfitt og tímafrekt er að auka
framleiðslu. Mislangan tíma tekur að framleiða mjólk, kjöt eða
græmeti og ákvörðun um að framleiða meira vegna eftirspurnar
er lengi að skila sér í innkaupakörfur landsmanna. Þess vegna
er mikilvægt að halda uppi öflugum landbúnaði og nýta alla
vaxtarmöguleika hans til þess að tryggja jafnt og nægt framboð
matvöru.

Um 4.000 bændabýli eru
grunnforsenda íslensks
landbúnaðar.
Fjölskyldubúskapur
er grunneining
framleiðslunnar.
Íslenskir bændur
framleiða kjöt, mjólk,
grænmeti, korn, ber,
krydd og fjölmargt annað.
Gæði búvörunnar
byggjast ekki síst á
sjálfbærri nýtingu lands,
fjalllendis og vatns.
Við nýtum auðlindir til
þess að búa til mat, m.a.
ræktunarland, ár og vötn.
Bændur nýta
endurnýjanlegar
orkuauðlindir, jarðhita og
rafmagn til að framleiða
grænmeti.

Hversu mikilvægt telur þú að við verjum
matvælaframleiðslu og fæðuöryggi með
íslenskum landbúnaði?

Landbúnaðurinn skapar
fjölmörg störf
Landbúnaður er undirstöðuatvinnugrein og skiptir máli í
efnahagslegu tilliti. Samkvæmt rannsókn Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands voru að lágmarki 10.000 störf á landinu árið 2007
tengd innlendri búvöruframleiðslu. Þá eru ótalin fjölmörg önnur
störf sem tengjast ýmsum þjónustugreinum sem bændur stunda,
eins og t.d. ferðaþjónustu og þjónustu við frístundabyggðir.
Afkoma bænda er mikilvæg fyrir mörg önnur heimili en bændanna
sjálfra. Traustur landbúnaður er meginstoð undir fjölmörgum
byggðarlögum því víða tengist honum mikill fjöldi starfa í þéttbýli.
Bændur eru sannfærðir um að hægt sé að auka verðmætasköpun
enn frekar í landbúnaði með því að búa honum hagfellt
rekstrarumhverfi. Ekki þarf að fjölyrða um þann gjaldeyrissparnað
sem innlend matvælaframleiðsla hefur í för með sér.

10.000 störf tengjast
landbúnaði á einn eða
annan hátt.
Milli 5 og 6% af
heildarvinnuafli landsins
tengist landbúnaði.
15% af vinnumarkaði
landsbyggðar tengist
landbúnaði.
28% af
landbúnaðarstörfum eru
á Suðurlandi.
31% landbúnaðarstarfa
eru á Norðurlandi.
1.400 störf á
höfðuborgarsvæðinu
tengjast landbúnaði.
Afurðastöðvar, dreifing
og vinnsla matvæla
skapar mörgum
lífsviðurværi.
Landbúnaður í
Suðvesturkjördæmi
skapar fleiri störf en
áliðnaður á sama svæði.

Hversu mikilvægt telur þú að standa
vörð um störf sem tengjast innlendri
matvælaframleiðslu?
Hvaða hugmyndir hefur þú um eflingu
atvinnu í dreifbýli?

Ræktun er menning

Fjölbreytni íslensks landbúnaðar er mikil. Samt sem áður getur
hann aldrei framleitt alla þá fjölbreyttu fæðu eða afurðir sem
suðlægari landbúnaður hefur tök á. Hnattstaða okkar gerir það
að verkum að ræktunarskilyrði eru á margan hátt erfiðari hér en
sunnar á jarðarkringlunni. Sérstaða innlendrar framleiðslu felst
fyrst og fremst í heilbrigði og hreinleika framleiðsluvöru okkar.
Íslenskir bændur þurfa ekki að glíma við ýmis erfið vandamál
sem bændur í suðlægari löndum kljást við, s.s. ýmsa skæða
búfjársjúkdóma, mengun, vatnsskort eða næringarlaust og ofnotað
ræktunarland.
Landbúnaður gegnir mikilvægu hlutverki í umhverfismálum.
Margir bændur stunda skógrækt á jörðum sínum og landgræðsla
hefur verið ærið starf þeirra í mörg ár. Markviss ræktun, varðveisla
og endurheimt landgæða er mikilvægt framlag til umhverfismála og
baráttunnar við breytt loftslagsskilyrði. Þá eru bændur vörslumenn
lands og með góðri umgengni við náttúru og dýralíf geta þeir tryggt
framtíðarkynslóðum sömu gæði og vonandi betri en við njótum í
dag.
Íslensk búfjárkyn eru verðmæti sem þarf að gæta. Kýr, sauðfé, hross
og geitfé er af fornum norrænum uppruna og að auki er í landinu
lítill gamall hænsnastofn.
Kornrækt er vaxandi og hefur mikla möguleika til að eflast enn
frekar. Hún er ein af undirstöðum fæðuöryggis því með því að
framleiða eigið skepnufóður reiða bændur sig síður á innflutt
hráefni.

Vel ræktað land er stolt
hverrar þjóðar.
Velferð búfjár, þekking og
ábyrgir framleiðsluhættir
er búmannsháttur
nútímans.
Gæðastýring í
sauðfjárrækt er sáttmáli
um varðveislu landgæða.
Loðdýrarækt breytir
afskurði af fiski og innmat
úr búfé í verðmæti.
Nýting á smærri
vatnsföllum til
raforkuframleiðslu getur
skapað mikil tækifæri.
Lifandi landsbyggð, vel
hirt og ræktað land er
forsenda ferðamennsku.
Íslenskur landbúnaður
er hluti af menningararfi
okkar.

Hvernig nýtum við matvælaauðlindir
okkar með sem skynsamlegustum hætti?

Heimurinn þarf mat

Mannkynið stendur frammi fyrir miklum breytingum á næstu
áratugum. Fólksfjöldaspár eru á þann veg að jarðarbúum mun fjölga
gríðarlega. Loftslagsbreytingar hafa áhrif á ræktunarmöguleika
og breyttir neysluhættir í fjarlægum heimsálfum krefjast æ
meiri matvælaframleiðslu. Skortur á ræktunarlandi er því
miður fyrirsjáanlegur og sama er að segja um vatnsbúskap
heimsins. Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna
(FAO) áætlar að á árabilinu frá 2000 til 2030 þurfi að auka
matvælaframleiðslu um 60%.
Þessi breytta heimsmynd kallar á nýja hugsun og úrlausnir. Við
setningu Búnaðarþings árið 2008 kynnti forseti Íslands, hr. Ólafur
Ragnar Grímsson, hugmyndir sínar um sáttmála sem tryggði
fæðuöryggi Íslendinga. Þar ræddi hann um þá þætti sem ógna
fæðuöryggi heimsins og benti á að Íslendingar þyrftu fyrr eða síðar
að búa sig undir breytta tíma. Sáttmáli um fæðuöryggi tæki mið af
grundvallarhagsmunum þjóðarinnar og gæti orðið grundvöllur að
skipulagi matvælaframleiðslu og reglum um nýtingu lands.
Það er mikil áskorun að mæta viðfangsefnum framtíðarinnar vegna
fæðuöryggis og þar þarf hver einasta þjóð að leggja sitt af mörkum.
Íslenskir bændur vilja búa svo um hnútana að hér verði öflug
matvælaframleiðsla sem tryggi fæðuöryggi þjóðarinnar um ókomna
framtíð.

Fjölgun mannkyns skapar
sívaxandi eftirspurn eftir
mat.
Við breyttar aðstæður í
heiminum er það skylda
hverrar þjóðar að huga að
fæðuöryggi.
Það verður sífellt flóknara
verkefni að tryggja
þéttbýlisbúum um allan
heim mat.
Bættur efnahagur í
fjarlægum heimsálfum
hefur í för með sér aukna
eftirspurn eftir mjólk og
kjöti.
Hlýnun loftslags hefur
margháttuð áhrif
á vatnsbúskap og
ræktanlegt land. Þurrkar
ógna gróðurlendi og
hækkun sjávarborðs
vegna bráðnunar
heimskautaíss og
jökla drekkir dýrmætu
nytjalandi.

Hvernig geta Íslendingar lagt sitt
af mörkum við að mæta breyttum
aðstæðum í heiminum?
Er ekki tímabært að gera sáttmála um
fæðuöryggi Íslendinga?
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