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Landbúnaðarráðherra, aðalfundafulltrúar og aðrir gestir 

Þetta hefur verið erfitt ár. Erfitt fyrir bændur og fjölskyldur þeirra sem hafa orðið fyrir mikilli 
tekjuskerðingu. Á tíma uppsveiflu í efnahagslífinu á Íslandi, aukins kaupmáttar og launaskriðs 
eru sauðfjárbændur og sauðfjárræktin í djúpri kreppu. Þetta hefur líka verið strembið ár fyrir 
okkur sem höfum lagt allt kapp á að höndla stöðuna. Leitað leiða og lagt fram áætlanir. Ég 
veit að við höfum eflst inn á við, bændur eru lausnamiðaðir og þrautseigir. En hvað varðar 
samtalið við ríkið um lausn við stöðunni þá er það án árangurs enn sem komið er. 665 
milljónum var varið á fjáraukalögum til að bregðast við vanda greinarinnar. Þar af runnu 550 
milljónir til bænda til að mæta tekjutapi. Fyrir það erum við þakklát en þessi aðgerð tekur þó 
ekki á rót vandans. 

Það er ennþá hægt að draga úr niðursveiflunni, grynnka og stytta lægðina. Til þess þarf hins 
vegar markvissar og skynsamlegar aðgerðir. Við erum tilbúin að leggja á okkur það sem þarf, 
það hefur aldrei annað staðið til en að bændur sjálfir tækju ábyrgð á eigin störfum og 
framleiðslu. En það er hins vegar svo að ef það á að beita verkfærum sem bíta þarf einnig 
aðkomu ríkisins. Eftir henni höfum við kallað en svörin eru hljóðlát og jafnvel stundum 
ranglát.  

Við höfum lagt upp áætlanir, fyrir núverandi og fyrrverandi ráðherra, til að taka heildstætt á 
vandanum, leiðir til að komast út úr ástandinu á sem allra stystum tíma. Hvergi höfum við 
ætlað íslenskum bændum neinar gjafir úr ríkissjóði. Hvergi höfum við ætlað neytendum 
annað en það allra besta. Það verður hins vegar að bregðast við. Það er nauðsynlegt því við 
þessar aðstæður eru sauðfjárbú ekki rekstrarhæf.  

Það er ekki hlutverk ríkisins að reka sauðfjárbú. Það er hins vegar mikil ábyrgð ríkisins sem 
setur öllum atvinnugreinum landsins ramma að gæta þess að hann sé lífvænlegur. Innan slíks 
ramma er það svo okkar framleiðandanna að grípa tækifærin og sækja fram. Við skorumst 
ekki undan því.  

Sauðfjárræktin býr ekki við neinar hömlur eða stýringu, framleiðsla og verðlagning er frjáls á 
öllum stigum. Sauðfjárræktin sem slík hefur ekkert skjól af tollvernd og um árabil hafa 
íslenskir bændur framleitt sína frábæru og hreinu vöru á sambærilegum verðum og kollegar 
erlendis. Í dag er afurðaverð hvergi lægra í Evrópu ef Rúmenía er frátalin. Gætu aðrar stéttir 
á Íslandi hugsað sér slík kjör? 

Við eigum allt okkar undir afurðaverðinu það er sú tekjustoð sem ekki má bresta. Í því 
umhverfi sem ríkir eru sauðfjárbændur valdalausir í verðmyndunarferlinu. Í kringum 2000 
frumframleiðendur leggja inn sína vöru hjá sjö afurðastöðvum sem aftur selja vöruna áfram 
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til veitingahúsa, kjötvinnsla og fáeinna stórra smásala, en eins og þekkt er ríkir fákeppni á 
smásölumarkaði. Við erum ekki valdalaus í verðmyndunarferlinu af aumingjaskap. Við erum 
valdalaus vegna þess að það er fákeppni í smásölunni.  

Launahækkunum hjá smásölum, heildsölum og afurðastöðvum, ásamt afleiðingu af 
brostnum mörkuðum hefur öllum verið ýtt yfir á bændur. Allri ábyrgð og öllum kostnaði. Frá 
síðasta aðalfundi hafa Samtökin lagt ríka áherslu á að vönduð úttekt verði gerð á 
afurðageiranum og verðmyndunarferlinu frá bónda til neytenda. Það er mjög mikilvægt að 
allir hagræðingarmöguleikar í afurðageiranum séu greindir og nýttir. Það er hægt að minnka 
sóun í þessu ferli gagnvart umhverfi og efnahag til hagsbóta fyrir neytendur og bændur. 
Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi harðnandi samkeppni á kjötmarkaði við innflutt matvæli. Sú 
samkeppni er að aukast um leið og hátt gengi krónunnar grefur undan stöðu innlendrar 
framleiðslu en byggir innflutning upp. 

Í sauðfjárbúskap eru framleiðsluferlar langir og fjárbinding mikil. Söluverðmæti vöru liggur 
ekki fyrir þegar ákvörðun um framleiðslu er tekin. Við drögum ekki úr framleiðslu á nokkrum 
vikum til að bregðast við breyttum aðstæðum á markaði. Í löndunum í kringum okkur er 
skilningur á, að því fylgir samfélagslegt og efnahagslegt tap þegar miklar og skyndilegar 
sveiflur verða á afurðaverði til bænda. Samfélagið tapar við fjöldagjaldþrot bænda í 
niðursveiflu og það er fólginn kostnaður við uppbyggingu þegar betur árar. Í slíku er 
einfaldlega engin hagræðing fólgin. Landbúnaður þróast líkt og aðrar greinar. Það er ekkert 
að því. En það má gera hlutina skynsamlega.  

Í löndunum í kringum okkur er almennur skilningur á því að hagkvæmara er að grípa til 
sveiflujöfnunnar til skemmri tíma en að láta hrunið verða stjórnlaust. Allt síðastliðið ár 
höfum við átt samtal um þetta við stjórnvöld og aðra þá sem málið varðar með það að 
markmiði að ná sátt um leiðir og verkfæri. Það samtal hefur ekki skilað árangri hingað til en 
þó eygjum við von um að við nálgumst sameiginlega sýn.  

Í ræðu sinni á búnaðarþingi kallaði landbúnaðarráðherra eftir nýjum leiðum frá 
sauðfjárbændum. Það er rétt að upplýsa að um slíkt hefur ekkert staðið á okkur. Nýjustu 
tillögur okkar  lúta að markaðsjöfnunarsjóði, sem byggður yrði á fjármunum sem kæmu úr 
greininni sjálfri. Sambærilegir sjóðir eru nýttir í sama tilgangi víða um heim. Slíkur sjóður 
getur tekið á stöðunni núna og gegnt hlutverki til sveiflujöfnunnar til lengri tíma. Sjóðir sem 
þessir starfa á markaði innan samkeppnisreglna í það minnsta í þremur heimsálfum, þar á 
meðal á EES svæðinu. Með slíkum aðgerðum er ekki gripið inn í samkeppni eða unnið á móti 
hagræðingu, heldur er leitast við að jafna tímabundnar sveiflur. Samhliða þessu þarf að 
byggja inn í búvörusamningana verkfæri til að tempra framleiðsluna, valfrjálsa hvata. Hvata 
sem gagnast þeim sem sjá sér hag í að fækka eða draga sig út úr greininni. Afturhald og 
eftirgjöf er ekki í boði við þessar aðstæður. 
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Það er sauðfjárræktinni sem atvinnugrein, samfélögunum í dreifbýli og bændum og 
fjölskyldum um allt land bráð nauðsyn að við stígum upp úr öldudalnum, að botninum sé náð 
og leiðin liggi nú upp. 

Þetta er hægt ef vilji er fyrir hendi og ef sýnin á framhaldið er skýr. Þetta er einfaldlega 
spurning um vilja og aðgerðir. Ef vilji er fyrir hendi er hægt að hvetja til stöðugleika á 
markaði. Þannig getum við sótt fram í okkar verkefnum og framleiðslu. Ef vilji er fyrir hendi 
er líka hægt að færa starfandi sauðfjárbændum aukin og ný verkefni á sviði landbótaverkefna 
og kolefnisbindingar og auka þar með atvinnumöguleika í dreifbýli. Ef vilji er fyrir hendi má 
efla vöruþróun og sækja fram á mörkuðum bæði innanlands og utan.  

Kæru bændur ef við einfaldlega ætlum að breyta hlutum til betri vegar, hugsum þangað og 
stefnum þangað þá eru okkur allir vegir færir. Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda árið 
2018 er settur. 

 

Oddný Steina Valsdóttir 

 


