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1. MEGINMARKMIÐ OG LEIÐARLJÓS
Landbúnaður á Íslandi
1.1.

Íslenskur landbúnaður er mikilvægur fyrir matvælaframleiðslu þjóðarinnar.
Þá er matvælaframleiðslan og framleiðsla annarra landbúnaðarafurða
grundvöllur byggðar um landið. Áhersla er lögð á sjálfbæran landbúnað.
Tengsl landbúnaðar við aðra atvinnuvegi eru mikil og oft órjúfanleg. Fjöldi
fólks vinnur við þjónustu tengda landbúnaði og úrvinnslu búvara.

1.2.

Landbúnaður eykur fjölbreytni atvinnulífs og menningar og er mikilvægur
þáttur í aðdráttarafli sveitanna. Atvinnustarfsemi og búseta í sveitum kallar
á góðar samgöngur, fjarskipti og dreifingu raforku.

Framtíðarsýn
1.3.

Íslenskur

landbúnaður

er

hluti

af

þungamiðju

í

innlendri

matvælaframleiðslu. Aukinn áhugi er hjá neytendum á heilnæmum
afurðum, sem framleiddar eru með endurnýjanlegri orku og grunnu
kolefnisspori. Þannig megi skapa mikil sóknarfæri í framleiðslu matvæla og
ýmissa hliðarafurða.
1.4.

Fjölbreyttur og vistvænn landbúnaður um allt land er lykillinn að
framtíðinni.

1.5.

Umhverfi íslensks landbúnaðar þarf að vera samkeppnishæft til að standa
undir því hlutverki sem greinin gegnir í íslensku samfélagi, meðal annars til
að skapa atvinnu og byggðafestu.

1.6.

Bændasamtök Íslands leggja áherslu á eftirfarandi verkefni í starfi
samtakanna:
•

Loftlagsvænn landbúnaður – verkefni með aðgerðum til að ná auknum
árangri landbúnaðarins í loftlagsmálum. Horfa þarf til réttlátra umskipta þar
sem að dregið er úr losun gróðurhúsalofttegunda eins og kostur er, ásamt
að gætt sé að samkeppnishæfni innlends landbúnaðar og byggðafestu.
Markaður með kaupum og sölu á vottuðum kolefniseiningum er tækifæri
fyrir bændur og landeigendur til að leggja enn frekar lið gegn loftlagsvá
heimsins.

Innleiðing

Kolefnisbrúar

sem

kerfi

alþjóðlegra

vottaðra

kolefniseininga mun skapa hvata fyrir framlag bænda í loftlagsmálum að
sístækkandi markaði með valfrjálsar kolefniseiningar. Markvisst unnið að
hagkvæmum aðgerðum til að bæta árangur í loftslagsmálum byggt á
rannsóknum á losun og bindingu kolefnis í landbúnaði á norðlægum
slóðum. Gerðar verði sérstakar rannsóknir hér á landi sem snúa að losun
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og bindingu kolefnis þannig að íslenskur landbúnaður viti nákvæmlega hvar
hann stendur í þeim efnum.
•

Skapa umgjörð sem ýtir undir og auðveldar búháttarbreytingar og nýliðun
með fræðslu, ráðgjöf og nýsköpun. Auka fjármagn til að fylgja eftir nýliðun,
ættliðaskipti á búum og mæta breyttum kröfum um aðbúnað. Endurskoða
jarðalög með það að markmiði að tryggja framboð af jörðum sem henta til
ræktunar og landbúnaðartengdrar starfsemi.

•

Ljúka þarf endurskoðun á viðskiptasamningi við Evrópusambandið um
landbúnaðarafurðir áður en endurskoðun búvörusamninga hefst 2023.
Viðskiptasamningur þessi í núverandi mynd er andstæður hagsmunum
innlends landbúnaðar og hefur í för með sér að innlendum hagsmunum er
fórnað fyrir lítinn ávinning. Gæta þarf að hagsmunum framleiðenda og
neytenda við gerð viðskiptasamninga þannig að innlendum hagsmunum sé
ekki fórnað s.s. með hlutfallslegu ójafnvægi í inn- og útflutningsheimildum.
Einfalda regluverk og stjórnsýslu þannig að samkeppnishæfni íslensks
landbúnaðar sé tryggð og að gerðar séu sömu kröfur til innfluttrar og
innlendrar framleiðslu.

•

Við endurskoðun búvörusamninga verði lögð áhersla á að tryggja
fæðuöryggi á Íslandi á næstu árum með því að efla innlenda
landbúnaðarframleiðslu. Efla innlenda akuryrkju með innviðauppbyggingu,
reglubundnum rannsóknum og athugunum á yrkjum ásamt því að auka
stuðning við útiræktaðar afurðir. Brýnt er að fjárfesta í langtíma
kynbótaverkefnum fyrir nytjajurtir. Einnig þarf að greina leiðir til þess að
bæta afkomuöryggi útiræktaðra afurða, svo sem grænmetis og korns.

•

Drög að landbúnaðarstefnu fyrir Ísland þarf að hljóta staðfestingu af Alþingi
sem þingsályktunartillaga með fimm ára aðgerðaráætlun til að ná
markmiðum hennar. Auka þarf framleiðni og afköst í landbúnaði, tryggja
bændum og framleiðendum landbúnaðarvara viðunandi lífskjör og styrkja
hlut þeirra í virðiskeðjunni.
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2. HLUTVERK SAMTAKANNA
2.1.

Hlutverk Bændasamtaka Íslands er að vera málsvari bænda og vinna að
framförum og hagsæld í landbúnaði. Í samræmi við þetta meginhlutverk eru
gildi Bændasamtakanna eftirfarandi:
1.

Beita sér í hagsmunagæslu fyrir bændur í heild sinni og fylgjast með afkomu
greinarinnar m.t.t. kjara og rekstrarskilyrða landbúnaðarins.

2.

Miðla upplýsingum til félagsmanna og sinna fræðslu í samstarfi við fyrirtæki
og félög í eigu samtakanna.

3.

Vera málsvari bænda gagnvart stjórnvöldum og beita sér fyrir bættum
starfsskilyrðum bændastéttarinnar og hagsmunum þeirra.

4.

Vera í góðum samskipum við grasrót landbúnaðar í landinu og styðja þannig
við nýsköpun og nýliðun í stéttinni.

5.

Styðja við framfarir í landbúnaði.

3. STEFNA BÆNDASAMTAKA ÍSLANDS
3.1.

Bændasamtökin ætla að vera leiðandi afl í upplýstri umræðu um íslenskan
landbúnað; auka sýnileika og fræðslu um íslenskan landbúnað. Samtökin
stefna að því að ná árangri, með auknu samstarfi og samráði við
félagsmenn, önnur félagasamtök, neytendur, menntastofnanir, fyrirtæki í
landbúnaði og hið opinbera. Eitt af meginmarkmiðum samtakanna á næstu
árum er að sýna fram á sérstöðu íslenskrar framleiðslu með gæðavitund,
dýravelferð, sjálfbærni og umhverfismál í fyrirrúmi, ásamt því að vinna að
eflingu á rannsóknum og nýsköpun í matvælaiðnaði og framleiðslu afurða.
•

Áframhaldandi efling sameinaðra samtaka

•

Undirbúningur að endurskoðun búvörusamninga

•

Búvörumerkið, Íslenskt staðfest

•

Umhverfis- og loftlagsmál þar sem helstu aðgerðir grundvallast á
eftirfarandi verkefnum:
§
§
§
§
§
§

Loftlagsvænn landbúnaður
Kolefnisbrú
Aukin innlend grænmetisframleiðsla
Bætt nýting og meðhöndlun áburðar
Bætt fóðrun búfjár til að draga úr iðragerjun
Skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendis
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•

Önnur stoð samtakanna þar sem horft verður til eflingar á samstarfi við
fyrirtæki í landbúnaði þar sem eftirfarandi verður haft að leiðarljósi:
§
§
§
§

Sérþekking og virði – til staðar sé starfsfólk með sérþekkingu á
starfsumhverfi landbúnaðar
Framþróun – að afurðir séu í takt við óskir neytenda og nýsköpun í
starfsháttum sé í fyrirrúmi
Gæði – með megináherslu á umhverfismál, heilnæmi afurða og
vottanir, þar með hlutdeild lífrænt vottaðra afurða.
Fæðuöryggi – sé best tryggt í virku samstarfi við framleiðendur
matvæla og stjórnvöld

4. LOFTLAGS- OG UMHVERFISMÁL
Umhverfisstefna landbúnaðarins var samþykkt á Búnaðarþingi 2020.
Stefnan fjallar á almennan hátt um landbúnað og umhverfismál og
skilgreinir meginmarkmið íslensk landbúnaðar í umhverfismálum næsta
áratuginn. Lagt er til að leiðarljós stefnunnar verði loftlagsmál, sjálfbærni og
vistheimt og að meginmarkmið landbúnaðar í umhverfismálum hafi
skírskotun í þessa þætti. Árið 2022 verði hafin vinna við gerð
aðgerðaráætlunar umhverfisstefnu landbúnaðarins. Aðgerðaráætlun verði
unnin í samræmi við stefnu stjórnvalda.
Kolefnisbinding í eldri skógum. Taka þarf tillit til eldri skóga á jörðum bænda
vítt og breytt um landið og fá þá viðurkennda inn í kolefnisjöfnun íslensk
landbúnaðar.
Möguleikar sem kunna að skapast af kolefnisbindingum á afréttarlöndum
þjóðlendna verða á höndum nýtingarrétthafa á viðkomandi afrétti.
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5. AFKOMA BÆNDA
5.1.

Landbúnaðurinn er grundvöllur fyrir afkomu þjóðar, samfélagsins,
efnahags- og atvinnulífi. Afkoma hans og hluti skiptir þúsundir manna og
samfélagið allt miklu máli. Íslenskur landbúnaður er burðarás í búsetu fólks
í dreifðum byggðum og úrvinnsla afurða landbúnaðarins er ein stærsta
framleiðslugreinin í matvælaiðnaði.

5.2.

Íslenskur landbúnaður hvílir á djúpum rótum í íslenskri menningu og
atvinnusögu. Þannig eru málefni landbúnaðar þjóðinni hugleikinn og
almenningur hefur sterkar skoðanir á þróun hans. Traust og tiltrú
almennings á innlendum landbúnaði eru verðmæti sem ekki verða metin til
fjár og því þarf í hvívetna að gæta að þeim hagsmunum í starfi
Bændasamtakanna.

5.3.

Greina þarf stöðu og horfur vegna nauðsynlegra aðfanga í landbúnaði eða
einstökum greinum hans með það að markmiði að lágmarka áhrif skorts
eða hækkana á aðföngum á innlenda framleiðslu.

5.4.

Til að tryggja afkomu bænda er nauðsynlegt að fjalla um fyrirætlanir
stjórnvalda sem leggja íþyngjandi kvaðir á atvinnugreinina, svo sem hertar
kröfur um aðbúnað, gjaldtöku og leyfisveitingar. Slíkar ákvarðanir hafa
óhjákvæmilega áhrif á framleiðslukostnað til lengri tíma litið.

6. NÝLIÐUN
6.1.

Nýliðun í landbúnaði er nauðsynleg til að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar og
byggðafestu. Auka þarf framlög nýliðunarstuðnings með því megi leggja
grunn að því að nýir aðilar komi inn í greinina.

6.2.

Huga þarf að upplýsingasöfnun um hve margir bændur hafa hætt búskap
síðustu ár eða vilja hætta búskap sökum aldurs og hvernig nýliðun gangi
fyrir sig.

6.3.

Tryggja þarf að jarðir í eigu ríkisins sem henta vel til búrekstrar standi
nýliðum í landbúnaði til boða eða annarri landbúnaðartengdri starfsemi.
Leggjast þarf í skipulagt átak að koma jörðum sem eru í ríkiseigu í
landbúnaðarnot, hvort sem er með sölu eða útleigu.
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7. FRÆÐSLA Í FORGANGI
7.1.

Bændasamtökin beita sér fyrir því að efla samkeppnishæfni íslensks
landbúnaðar með öflugra vísinda-, mennta-, og rannsóknastarfi í greininni.
Þannig megi auka virði afurða og stuðla að því að áform stjórnvalda um
eflingu matvælaframleiðslu raungerist.

7.2.

Í

landinu

séu

öflugir

skólar

sem

sinna

endurmenntun

bænda,

starfsmenntanámi, háskólanámi og rannsóknum í landbúnaði. Sjálfstæðir
og öflugir landbúnaðarháskólar eru mikilvægur hlekkur í framþróun og
framtíð íslensks landbúnaðar. Tryggja þarf nægilegt fjármagn til að
starfrækja öflugt rannsóknastarf og búa til hvata fyrir nemendur til að afla
sér framhaldsmenntunar á sviði landbúnaðar, mennta- og rannsóknastarfi
í greininni. Koma þarf á sérstökum sjóði til að efla rannsókna- og
þróunarstarf. Tryggja þarf öflugt og sjálfstætt starfsmenntanám.
7.3

Tryggja þarf áfram öfluga og sjálfstæða landbúnaðarháskóla í landinu og
treysta enn frekar sérstöðu þeirra á sviði menntunar og rannsókna.
Rekstrargrundvöllur sjálfstæðra landbúnaðarháskóla efldur. Til þess komi
aukin fjárframlög ríkis, með heimildum til ráðstöfunar söluandvirðis eigna
viðkomandi háskóla til eflingar starfinu. Auka fjármagn til hagnýtra
landbúnaðarrannsókna ef metnaðarfull áform ríkisstjórnar um eflingu
matvælaframleiðslu og stór skref í umhverfismálum eiga að standa undir
nafni.

7.4.

Stórefla þarf rannsóknir á aðferðum til að draga úr umhverfisáhrifum
landbúnaðar einkum í tengslum við

loftslagsmál. Efla

þarf

fræðslu í

loftslagsvænum búskaparháttum og bjóða upp á námskeið fyrir starfandi
bændur.
7.5.

Við stofnun Matvælasjóðs, sem hefur það hlutverk að styrkja þróun og
nýsköpun við framleiðslu og vinnslu matvæla úr landbúnaðar- og
sjávarafurðum, féllu mörg tækifæri til sóknar utan við hinn nýja sjóð sem
Framleiðnisjóður hafði áður stutt. Landbúnaður er ekki eingöngu
matvælaframleiðsla. Tryggja þarf því að verkefni Matvælasjóðs styðji einnig
við verkefni á sviði jarðræktar, kynbóta búfjár, gróðurs og til framþróunar
ýmissar stoðþjónustu landbúnaðar.

7.6.

Auka þarf fjármuni til rannsókna.
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7.7.

Viðvarandi kynbætur á búfé og plöntum hefur skilað bændum og
neytendum miklum ágóða síðustu áratugi. Kynbætur snúast um að gera
gripi og plöntur hagkvæmari þannig að meira magn afurða sé framleitt með
minni aðfanganotkun. Mikilvægt er að treysta grunn og efla kynbætur sem
hafa sýnt sig að vera með öruggustu fjárfestingarkostum sem völ er á.
Innleiðing nútímatækni við kynbætur hefur alla burði til að geta bylt
möguleikum í kynbótum í mörgum búgreinum og nauðsynlegt er að grípa
þau tækifæri.

8. FÆÐU- OG MATVÆLAÖRYGGI
8.1.

Mikilvægt er að marka stefnu um hvernig tryggja megi fæðuöryggi
þjóðarinnar. Í því felst að stjórnvöld setji markmið um getu innlendrar
matvælaframleiðslu til að takast á við skyndilegar breytingar á aðgengi að
innfluttri matvöru og aðföngum þannig að fæðuöryggi þjóðarinnar sé
tryggt.

8.2.

Til að tryggja fæðuöryggi verður áherslan m.a. að vera á orkuskipti og þá
möguleika sem eru til staðar fyrir innlenda orkugjafa (rafmagn, jarðhita) til
að mæta orkuþörfum í landbúnaði. Stjórnvöld þurfa að setja fram
viðbragðsáætlanir sem tryggja fæðu- og matvælaöryggi, sjálfbærni í
matvælaframleiðslu og birgðageymslu matvæla.

8.3.

Efla þarf skjólbeltarækt sem ýtir undir aukna uppskeru í útirækt.

8.4.

Matvælaöryggi skal tryggt með innra eftirliti, áhættugreiningu, rekjanleika
afurða

og

vara,

varúðaraðgerðum,

fræðslu,

upplýsingamiðlun,

rannsóknum, neytendavernd og opinberu eftirliti.
8.5.

Opinbert

eftirlitskerfi

tengt

matvælum

þarf

að

endurskoða

með

heildstæðum hætti.
8.6.

Tryggja þarf að sami aðili sjái ekki um innleiðingu regluverks, rannsókn
meintra brota og ákvarði refsingu byggða á eigin rannsókn.

8.7.

Greina þarf sérstöðu íslenskra matvælaframleiðenda og bera saman við
helstu samkeppnislönd. Meðal annars verður litið til lyfja-, varnarefna- og
hormónanotkunar, vatns-, orku- og áburðarnotkunar, erfðaauðlinda,
líffræðilegs fjölbreytileika, hlutfalls grasfóðrunar búfjár og annarra
sérkenna íslenskrar matvælaframleiðslu.
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9. SAMGÖNGUR, FJARSKIPTI OG BYGGÐAMÁL
9.1.

Bændasamtökin beita sér fyrir því að tekist verði á við byggðaröskun og
aðstaða íbúa og fyrirtækja í dreifbýli jöfnuð hvað varðar ýmsa mikilvæga
grunnþjónustu, s.s. fjarskipti, raforku og samgöngur í samræmi við bókun
um byggðamál í rammasamningi BÍ og stjórnvalda.

9.2.

Raforka og aðgengi að raforku er ein af grunnstoðum atvinnulífsins. Tryggja
þarf jafnt aðgengi og aðhald í raforkuverði til bænda og orku um allt land.
Kostnaður á dreifingu raforku í þéttbýli og dreifbýli verði jafnaður.

9.3.

Sjálfsákvörðunarvald sveitarfélaga verði virt, enda stjórnsýslu best fyrir
komið hjá þeim sem þekkja landið og aðstæður í hverju sveitarfélagi.
Stjórnsýsla miðhálendis verði á forræði viðkomandi sveitarfélags, hvort sem
heldur innan þjóðgarðs eða þjóðlendu.

10. BRUNAMÁL OG TRYGGINGAR
10.1.

Bændasamtökin í samstarfi við hagsmunaaðila stefna að átaki í eldvörnum
í landbúnaði til að tryggja öryggi skepna sem og lífsviðurværi bænda.

10.2.

Nauðsynlegt er að til staðar sé skilvirkt og áreiðanlegt tryggingakerfi fyrir
bændur. Tjón í landbúnaði eru um margt ólík öðrum tjónum þar sem
sjúkdómar,
umfangsmiklu

náttúruhamfarir
tjóni

sem

og
getur

óvenjulegt veður
raskað

getur

rekstrarhæfi

valdið

fyrirtækja

bænda. Þannig þarf að endurskoða tryggingamál bænda með heildstæðum
hætti

með

það

að

markmiði

að

auka

tryggingavernd

bænda, fyrirsjáanleika og skilvirkni við uppgjör á tjóni í landbúnaði. Fyrsta
skref í þessum efnum var tekið með skipan starfshóps um tryggingavernd
bænda en ljúka þarf málinu með lagabreytingum.

11. ALÞJÓÐAMÁL
11.1.

Bændasamtökin beita sér fyrir virkri tollvernd í landbúnaði. Tollvernd er
hluti af starfsskilyrðum í landbúnaði og þarf að þjóna tilgangi sínum með
skilvirkum hætti. Innflutningur landbúnaðarvara hefur aukist síðustu ár og
þær forsendur sem lágu til grundvallar tollasamningi við ESB árið 2015 eru
brostnar.

11.2.

Bændasamtökin telja að segja þurfi upp tollasamningnum við ESB og að
magntollar á búvörur verði uppreiknaðir til verðlags dagsins í dag.

9

Samningurinn er ekki í samhengi við fyrirætlanir stjórnvalda um eflingu
innlendrar matvælaframleiðslu. Ná þarf fram skýrari stefnu í tollamálum í
samvinnu við stjórnvöld. Markmiðum með tollvernd verður ekki náð án
eftirlits með innflutningi og þurfa stjórnvöld að tryggja virkt eftirlit samhliða
tollvernd.
11.3.

Íslenskur landbúnaður er í fremstu röð í heiminum hvað varðar heilnæmi
þegar kemur að matvælaframleiðslu. Hvort sem það er hreina íslenska
vatnið, lítil loftmengun eða einhver lægsta tíðni sýklalyfjanotkunar sem
þekkist í heiminum eru afurðir íslenskra bænda einstakar að mörgu leiti.
Slík framleiðsla er að vera æ verðmætari á alþjóðlegum mörkuðum og
gríðar mikil tækifæri í slíkum afurðum ef rétt er haldið á spilunum. Hlutverk
Bændasamtaka Íslands verður að kynna og koma á framfæri hugmyndum
og tækifærum fyrir innlenda framleiðendur og afurðarstöðvar að nýta sér
sem og erlenda aðila að fjárfesta í matvæla framleiðslu hérlendis.
Bændasamtök Íslands leitast einnig eftir því að kynna og vera málsvari
landbúnaðar og sveita landsins í sem víðustu samhengi á erlendri grundu.

11.4.

Bændasamtökin sækjast eftir og vilja eiga samstarf við aðila í útflutningi,
m.a. Íslandsstofu, utanríkisþjónustuna og aðra hagsmunaaðila við að koma
á framfæri og markaðssetja kosti íslensks landbúnaðar. Bændasamtök
Íslands sækjast eftir því að eiga fulltrúa á sem flestum stöðum þegar kemur
að málefnum sem gætu varðað hagsmunaaðila þeirra.

11.5.

Bændasamtökin sækja fagráðstefnur og sýningar erlendis og miðla
upplýsingum og tækifærum í báðar áttir, innanlands og erlendi.
Bændasamtökin leitast eftir því að kynna tækifæri í landbúnaði á erlendum
viðburðum sé þess óskað.

11.6.

Bændasamtökin styðja við og eftir atvikum halda úti verkefnum á borð við
Icelandic Lamb en eru alltaf að miðla þeim tækifærum til samstarfsaðila
innanlands, að auka verðmæti framleiðsluvara innanlands.

11.7.

Bændasamtök Íslands hafa það að markmiði að vernda ímynd íslensk
landbúnaðar, kynna kosti hans á miðlum neytenda og það sem gerir hann
einstakan. Íslenskt búvörumerki Bændasamtakanna er mikilvægt tæki í
staðfestingu á uppruna og gæðum íslenskra afurða sem eykur
verðmætasköpun íslensk landbúnaðar.
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