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Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 29. mars 2012 

Setningarræða formanns 
 

Haltu vinum þínum nærri en óvinum þínum ennþá nær. 

Þessi orð voru rituð af kínverskum stjórnspekingi fyrir rúmum 2500 árum.  Þau heyrast enn 

og hugsunin að baki er enn í fullu gildi þó að túlkunin hafi breyst.   Upprunalega snérist málið 

um að vera alltaf skrefi á undan óvinum þínum svo þeir kæmu þér ekki á óvart. En nú er 

einnig hægt að hugsa málið með þeim hætti að þú þurfir einfaldlega að leggja meira á þig til 

að fá meinta óvini þína til að skilja það sem þú vilt segja.  Vinir setja sig oftar inn í málin af 

eigin frumkvæði.  

Íslenska sauðkindin og ræktun hennar eru ríkur þáttur í íslenskri menningu.  Greinin nýtur 

verndar og stuðnings stjórnvalda.  Því fylgir að margir hafa skoðun á henni og því sem við 

erum að gera.  Þær skoðanir eru margbreytilegar eins og við þekkjum, sumar jákvæðar og 

aðrar neikvæðar.    Þær eru settar fram á ólíkum forsendum og vegna ólíkra hagsmuna.   

Okkur hættir til að taka eingöngu eftir því neikvæða, en staðreyndin er sú að það er verið að 

segja fréttir af greininni allt árið um kring. Heilt yfir er sú umfjöllun mjög jákvæð og við 

verðum alltaf að hafa það í huga.  

Það breytir því þó ekki að stundum koma annars konar gusur eins og við sáum síðasta sumar.  

Samt sem áður verðum við að vera tilbúin til að tala við þá sem vilja tala við okkur.  Þá 

þurfum við líka að vera tilbúin til að hlusta á önnur sjónarmið þó við kunnum að vera þeim 

ósammála.  Orð eru til alls fyrst. 

Stærsta vandamálið í opinberri umræðu er oft að ná í gegnum kliðinn.  Í hröðu samfélagi 

nútímans er allt yfirfullt af upplýsingum og áreitið kemur úr öllum áttum  Það er sífellt verið 

að reyna að koma einhverjum skilaboðum á framfæri og þau ná ekki alltaf óbrengluð í gegn, 

eða jafnvel alls ekki. Fjölmiðlar og aðrir sem tjá sig um mál gefa sér ekki tíma til að setja sig 

inn í mál. Umfjöllun verður þá gjarnan byggð á misskilningi og rangfærslum – eins og menn 

halda að hlutirnir séu, en ekki eins og þeir eru í raun. Það er stundum viljandi gert, en alls 

ekki alltaf.  Ég tel að við eigum að fagna allri umræðu, þó ég viðurkenni að það er engin 

sérstök ánægja fólgin í því að vera endurtekið að leiðrétta sama misskilninginn, 

rangfærslurnar eða rangtúlkanirnar.  En ég er og hef ávallt verið reiðubúinn að ræða við 

hvern sem við mig vill tala með málefnalegum hætti.   Við munum aldrei geta stýrt því sem 

um okkur er sagt, en það er okkar hlutverk sem samtaka að upplýsa og fræða um það sem 

við erum að gera eða viljum gera. Í því felst bara sóknarfæri því við höfum ekkert að fela.  Oft 

þarf ekki mikið til að fá gagnrýnendur til að skilja okkar sjónarmið. 



 

2 
 

Landbúnaðarstefnan okkar er margþætt og greinaskipt.  Við beitum mismundandi aðferðum 

eftir búgreinum sem flækir málið í hugum þeirra sem hafa takmarkaða þekkingu á okkar 

starfsaðstæðum.  Þá er stundum slegið fram fullyrðingum um einhvert óskilgreint „kerfi“ 

sem er þá talið bæði dýrt, óskilvirkt, óskiljanlegt og gagnslaust öllum þeim sem nærri því 

koma.  Stundum er sagt: „Bændur vilja engu breyta“.  Það er fjarri sanni.  Það yrði of langt 

mál að fara yfir allar þær breytingar sem orðið hafa í okkar grein og landbúnaðinum í heild 

t.d. á síðustu 20 árum og allan þann árangur sem náðst hefur, enda þekkið þið það þá sögu 

vel.  Í bókun við framlengingu búvörusamninga 2009 segir m.a: 

„Þá eru samningsaðilar sammála um að hefja vinnu við endurskoðun á landbúnaðarstefnunni 

í þeim tilgangi að treysta stöðu landbúnaðarins og búa hann undir breytingar á komandi 

árum.“ 

Þetta lýsir ekki hræðslu við breytingar, en kannski er ástæða gagnrýninnar einfaldlega sú að 

menn þekkja ekki landbúnaðarstefnuna. 

En hvers vegna eigum við að framleiða matvæli og hvers vegna eigum við að styrkja þá 

framleiðslu með opinberu fé? 

 Í fyrsta lagi því það er eftirspurn eftir þeim:  Íslenskir bændur selja alla sína 

framleiðslu innanlands eða á erlendum mörkuðum.  Offramleiðslutímarnir eru liðnir 

og flest bendir til þess að eftirspurn eftir matvælum muni halda áfram að aukast og 

verðlag fari hækkandi á heimsmarkaði. 

 Í öðru lagi er matur er eitt af því sem við getum ekki verið án: Með 

matvælaframleiðslu íslenskra bænda styrkjum við fæðuöryggi landsmanna og getum 

varist utanaðkomandi áföllum og sveiflum betur.  Um allan heim tíðkast það að ríki 

verndi og styðji sína matvælaframleiðslu.  Rökin að baki eru einkum þau að 

almenningur og stjórnvöld í umboði hans meta það svo að mikilvægara sé að tryggja 

að matvælaframleiðsla sé fyrir hendi í viðkomandi löndum, heldur en að láta það 

ráðast af duttlungum markaðarins.  Menn vilja ekki standa frammi fyrir því að hafa 

fórnað matvælaframleiðslunni fyrir skammtímagróða, ef og þegar eitthvað kemur 

uppá.   

 Í þriðja lagi vegna þess að við vitum hvaðan innlend framleiðsla kemur:  Meginhluti 

innlendrar búvöruframleiðslu kemur frá litlum fjölskyldubúum og fer á 

innanlandsmarkað.  Strangar kröfur eru gerðar til heilbrigði, hreinleika og rekjanleika 

matvælanna. Þau eru framleidd við aðstæður sem neytendur þekkja. Sjúkdómar eru 

fáir miðað við önnur lönd og gæði afurðanna eins og best verður á kosið. 

 Einnig vegna þess að það er eðlilegt að nýta landsins gæði:  Ísland býr yfir miklum 

náttúrugæðum, s.s. gnægð af vatni, hreinu lofti og góðu ræktunarlandi.  Eðlilegt er að 

nýta þessi gæði á sjálfbæran hátt til að framleiða mat, einfaldlega vegna þess að þau 

eru við hendina. Það er auk þess mun umhverfisvænna að framleiða mat sem næst 

markaðnum fremur en flytja hann hingað yfir hálfan hnöttinn. 
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 Ennfremur vegna þess að framleiðslan skapar störf:  Samkvæmt tölum Hagstofunnar 

voru um 4.800 störf í landbúnaði á árinu 2010. Samkvæmt rannsókn frá 2007 voru til 

viðbótar um 30% fleiri störf tengd greininni beint þ.e. í úrvinnslu og sölu afurðanna. 

Með sömu forsendum þýðir það að um 11.000 störf tengist greininni nú, en störfum í 

landbúnaði hefur fjölgað síðan 2007. Þetta eru rúm 6% af vinnuafli í landinu. 

 Að auki styður landbúnaðurinn við aðra starfsemi:  Ferðalög til Íslands byggjast ekki 

síst upp á íslenskri náttúru og því sem hún hefur upp á að bjóða, þ.m.t. innlendum 

matvælum. Ferðaþjónustan sækist í auknum mæli eftir því að bjóða upp á 

svæðisbundnar afurðir. Það er auk þess undirstaða ferðaþjónustu að byggð sé á þeim 

svæðum sem á að heimsækja, svo einhver sé til staðar til að veita þjónustuna. Margir 

sem starfa við landbúnað starfrækja einnig eða starfa við ferðaþjónustu. Þannig 

styrkja greinarnar hvor aðra. Landbúnaður blandast á sama hátt fjölbreyttri 

annarskonar  atvinnustarfsemi út um allt land, styrkir hana í sessi – og öfugt. Þannig 

stuðlum við að lifandi landsbyggð og umhverfi í landinu. 

Og við getum haldið áfram hvers vegna við eigum að styðja innlenda framleiðslu 

 Vegna þess að það bætir kjör landsmanna:  Stuðningur við landbúnaðarframleiðslu á 

sér langa sögu hérlendis og hefur verið framkvæmdur með ólíkum aðferðum, en 

megintilgangurinn hefur verið sá sami: Að stuðla að nægu framboði innlendra 

matvæla  á hóflegu verði fyrir neytendur.  Hið opinbera beitir sömu aðferðum við að 

greiða niður margvíslega aðra starfsemi eða þjónustu s.s. mennta- og 

menningarstarfsemi, velferðarþjónustu, samgöngur og fjölmargt annað. Notendur 

greiða þá mun minna fyrir þjónustuna en hún raunverulega kostar (eða jafnvel 

ekkert). Þess í stað er þjónustan fjármögnuð úr sameiginlegum sjóðum.  Það er 

einfaldlega talið sanngjarnara og hagkvæmara. Innlend matvæli kosta með þessum 

aðferðum mun minna en þau myndu annars gera. Hagkvæmast er eins og nú er gert 

að niðurgreiðslan komi til frumframleiðanda (í þessu tilviki til  bóndans).  

Niðurgreiðslan gerir honum kleift að selja vöruna frá sér á lægra verði en ella.  Það 

hefur svo áhrif í gegnum alla virðiskeðjuna því álagning er jafnan hlutfallsleg bæði á 

heild- og smásölustigi. Bæði sölustigin myndu því taka meira til sín ef bóndinn þyrfti 

að selja vöruna frá sér á hærra verði. Ef allar niðurgreiðslur yrðu lagðar af og færu út í 

vöruverðið, má af þeim sökum ætla að neytendur þyrftu að greiða meira fyrir sömu 

vörur í formi hækkaðs vöruverðs, en þeir greiða nú í gegnum skattkerfið.   

 Með því höldum við aftur af verðbólgunni: Eftir efnahagshrunið 2008 hafa innfluttar 

matvörur hækkað mun meira í verði en innlendar. Hefði þurft að flytja inn hærra 

hlutfall matvæla en þau 50% sem eru að jafnaði aðkeypt hefði það aukið útgjöld og 

rýrt kjör almennings enn meira en þó varð. Vegna áhrifa verðtryggingarinnar hefði 

það einnig hækkað skuldir landsmanna verulega. Spyrja má jafnframt hvort að 

innfluttar matvörur hefðu þá ekki jafnframt hækkað enn meira ef aðstæður væru 

þannig að óveruleg samkeppni eða aðhald væri frá innlendri framleiðslu. 



 

4 
 

 Við spörum með því gjaldeyri:  Allar okkar neysluvörur sem við framleiðum ekki sjálf 

þarf að flytja inn og afla til þess erlends gjaldeyris (eða taka hann að láni).  Ef við 

hættum eða drögum stórlega úr innlendri matvælaframleiðslu þarf að afla erlends 

gjaldeyris til að flytja það magn inn sem framleitt er hér nú.  Ekki liggur fyrir hvaðan 

sá gjaldeyrir ætti að koma og miðað við skuldastöðuna væri óskynsamlegt (eða 

jafnvel erfitt) að taka hann að láni. Sú fjárhæð hefur verið áætluð allt að 100 

milljónum á dag, enda hafa stjórnvöld sett sér það markmið að hlutfall innlendrar 

matvöru í neyslu landsmanna aukist um 10% fyrir árið 2020. 

 Vegna þess að bændur eru landvörslumenn:  Bændum ber að viðhalda gæðum þess 

lands og annarra þeirra náttúruauðlinda sem þeir nýta við starfsemi sína.  Þeir sinna 

miklu landgræðslustarfi m.a. í samstarfi við Landgræðsluna (s.s. með verkefnum 

Landbótasjóðs og þátttöku í verkefninu „Bændur græða landið“) og með 

umfangsmiklu skógræktarstarfi.  Með landbúnaðinum erum við jafnframt að viðhalda 

verkþekkingu, þekkingu á náttúrufari og íslenskri menningu. Íslensku búfjárkynin eru 

jafnframt sérstök auðlind sem okkur ber alþjóðleg skylda til að varðveita. 

 Og að síðustu vegna þess að við það er víðtækur stuðningur:  Í samstarfsyfirlýsingu 

sitjandi ríkisstjórnar segir m.a.: „Ríkisstjórnin mun standa vörð um innlendan 

landbúnað og tryggja fæðu- og matvælaöryggi þjóðarinnar og standa vörð um störf í 

matvælaiðnaði. Íslenskur landbúnaður verði efldur með áherslu á fullvinnslu afurða 

og markaðssókn innanlands sem utan.“  Í skoðanakönnunum hefur meginhluti 

þjóðarinnar verið sammála því að styðja og styrkja innlendan landbúnað. Í könnun frá 

2007 sögðu 94% svarenda að það skipti miklu máli að landbúnaður starfaði hér til 

frambúðar og 80% sögðu það skipta miklu máli að Íslendingar væru ekki öðrum háðir 

um landbúnaðarvörur. Þessi könnun var gerð fyrir hrun. Allir flokkar á Alþingi hafa 

jafnframt stutt gildandi búvörusamninga við bændur. 

 

Þrátt fyrir að við getum fært öll þessi rök fyrir því hvers vegna ber að vernda og styðja 

landbúnað þá er það umhugsunarefni hvort ekki þurfi að skýra þau og kynna betur fyrir 

almenningi. 

Bændur eiga að vera stoltir af sinni framleiðslu og þeirri landbúnaðarstefnu sem er 

neytendum til hagsbóta 

Þrátt fyrir alla þá gagnrýni sem fram hefur komið. Þá er það staðreynd að íslenskur 

landbúnaður nýtur víðtæks stuðnings meðal þjóðarinnar, eins og vísað er til hér að framan. 

Í rýnihóparannsókn Capacent frá þessu ári koma sömu sjónarmið fram.  Þar var sérstaklega 

verið að skoða viðhorf þeirra sem höfðu engin tengsl við landbúnað. Þar segir meðal annars: 

„Bændur hafa mjög sterka ímynd. Orðin dugnaður, traust, rómantík og heilbrigt umhverfi 

komu upp hvað eftir annað í umræðunni. Það er augljóst að bændur njóta mikils trausts og 
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stuðnings. Flestir voru hlynntir niðurgreiðslum í landbúnaði í þeim skilningi að það er mikill 

vilji til að vernda og halda í þessa atvinnugrein.“ 

 

 

og síðar segir:  

„Flestir vilja kaupa íslenskt. Íslenskt er klárlega best og íslenskar afurðir í hærri gæðaflokki en 

þær erlendu. Það er mikilvægt fyrir neytendur að vita uppruna afurðanna. Það er greinilegt 

að traust og hreinleiki eru helstu áhrifaþættir þegar kemur að því að versla 

landbúnaðarafurðir. Þau töldu sig vera tilbúin að greiða hærra verð fyrir íslenskar vörur en 

það voru greinileg þolmörk þar á“ 

 

En í skýrslunni kemur líka fram að svarendur töldu sig vita mjög lítið um aðstæður og 

starfsumhverfi bænda.  Þrátt fyrir það er viðhorfið afar jákvætt.  En þetta jákvæða viðhorf 

fylgir ekki með til afurðastöðvanna því ímynd þeirra er neikvæð og má jafnvel greina viðhorf 

þess efnist að þær vinni gegn hagsmunum bænda.  Slíkt er áhyggjuefni því afurðastöðvarnar 

eru að langmestu leiti í eigu okkar sjálfra og án þeirra getum við ekki starfað fremur en þær 

án okkar. Þær eru ekki óvinir okkar þó að því miður stilli bændur sér stundum þannig upp 

gagnvart þeim.  Auðvitað mættu þær stundum hlusta betur á okkur, en við þurfum óslitna 

keðju frá „haga til maga“ . Það er allra hagur að það komist á nánari tengsl við neytendur í 

samvinnu við afurðafyrirtækin okkar.  Það er sóknarfæri í að auka þessi tengsl og nýta þann 

mikla velvilja sem er í okkar garð.  Keðjan á milli okkar bændanna sem framleiðum matvælin 

má ekki slitna á leiðinni til neytandans.    Það á að vera okkar metnaður að styrkja hana. 

 

Í ljósi niðurstaðna könnunnar Capacent eigum við líklega fleiri vini en við höldum. Þetta var 

staðfest í heimsókn okkar til þeirra sem hafa gagnrýnt okkur hvað mest. Fyrir skömmu 

heimsóttum við Samtök verslunar og þjónustu, Neytendasamtökin og Alþýðusamband 

Íslands.  Allir þessir aðilar voru okkur sammála um gæði íslenska lambakjötsins.  Þau sýndu 

okkar sjónarmiðum mikinn skilning og töldu eðlilegt  að vernda og styðja hefðbundinn 

landbúnað, (þó sumir telji hinsvegar litla ástæðu til að verja innlenda framleiðslu á hvítu kjöti 

sem þeir telja fremur til iðnaðar en landbúnaðar).  Þessar heimsóknir styrktu enn frekar 

sannfæringu mína um að við eigum að vera tilbúin að ræða við alla sem hafa skoðanir á 

okkur og við eigum að fagna hverju tækifæri sem gefst til þess 
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Við megum ekki búa okkur til óvini að óþörfu.  Ég hef áður nefnt afurðastöðvarnar og þá 

aðila sem við heimsóttum en það má nefna fleiri eins og til dæmis Landgræðsluna.  Margir 

bændur vinna með þeim að uppgræðslu og landvörslu eins og ég hef þegar nefnt, en ég heyri 

oft harkalega gagnrýni á stofnunina.  Við hljótum að vera sammála um að við verðum að nýta 

landið okkar með sjálfbærum hætti.  Það er engum mikilvægara en okkur að það takist vel og 

á heildina litið hefur það einmitt gengið eftir. Gróðurinn í landinu er í framför skv. 

alþjóðlegum rannsóknum.  Við eigum að hlusta á sjónarmið Landgræðslunnar og ræða við þá 

með málefnalegum hætti.  Við eigum líka að eiga samræður við skógræktarfólk og vera 

tilbúin til að hlusta á þeirra sjónarmið. 

 

Með þessu er ekki verið að tala um einhverja uppgjöf eða undirlægjuhátt heldur mikilvægi 

þess að leita lausna og auka skilning á milli aðila.  Stundum næst það ekki en það er mikil 

synd að eyða orku sinni í þras og karp um hluti sem auðveldlega er hægt að skýra út og ná 

sátt um.  

 

Tækifærin í íslenskri sauðfjárrækt eru gríðarleg.  Við eigum mikla möguleika.  Velviljinn er 

mikill hér innanlands og við eigum þar sóknarfæri, ekki síst ef við berum gæfu til að efla 

tengslin við neytendur. Heimamarkaðurinn er og verður okkar mikilvægasti markaður og það 

á að vera okkar fyrsta verk að sinna honum vel og tryggja nægt og fljölbreytt framboð af 

okkar vörum. 

Tækifærin eru líka erlendis, ekki síst í krafti okkar góðu framleiðsluaðstæðna og aukinnar 

eftirspurnar á heimsmarkaði.  Við þurfum hinsvegar að vinna að því að aukin hlutdeild af 

útflutningum verði markaðssett sem íslenskt kjöt, en ekki sem óskilgreint lambakjöt.  Það er 

mikil vinna en líka gríðarlegt sóknarfæri því minnihluti útflutningsins er enn sem komið er 

undir íslensku merki í smásölu.  Það höfum við reynt að gera með því að skrá vörumerkið 

„Iceland Lamb“ og hvetja afurðastöðvarnar til að kynna kjötið undir því merki, m.a með því 

að framleiða kynningarefni fyrir þær. Það hefur skilað ágætis árangri en betur má ef duga 

skal.  Gjaldeyristekjur vegna útflutnings sauðfjárafurða fóru í 3,3 milljarða í fyrra og það 

jafngildir um 80% af opinberum stuðningi við greinina.   Þessar tekjur skipta verulegu máli og 

hafa m.a. skilað því að verð til bænda hefur hækkað rúmlega tvöfalt meira en smásöluverð á 

síðustu árum.   Með því er ekki verið að gera lítið úr gríðarlegum aðfangahækkunum á sama 

tíma, en staðreyndin er engu að síður sú að afurðaverð hefur hækkað meira en almennt 

verðlag á tímabilinu og því skulum við ekki gleyma. 

 

Þó að mörgum sauðfjárbændum hafi þótt umræðan um störf þeirra ósanngjörn á liðnu ári er 

staðreyndin sú að almenningur virðir og metur störf bænda.   Margt sem sagt hefur verið 

hefur verið ósanngjarnt og byggt á misskilningi.  Margir hafa lagst á eitt um að koma réttum 

upplýsingum á framfæri  í þeirri umræðu með misjöfnum árangri. Sumir hafa sagt við mig að 
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að ekki þýði að reyna að þrasa við þverhausa, en ég kýs fremur leið samvinnunnar sé hún 

nokkur kostur. 

Engu að síður er sú staðreynd ljós að almenningur ber traust til íslenskra sauðfjárbænda og 

við erum tilbúin til viðræðu við hvern sem er og tilbúin að leggja allar upplýsingar á borðið. 

Við höfum ekkert að fela.  

Það hefur verið ánægjulegt að fá að vera formaður greinar sem á svo mörg tækifæri og nýtur 

velvildar sinnar þjóðar og ég óska þess eins að greinin beri gæfu til að nýta áfram sem best 

alla þá möguleika sem henni eru gefnir. 

Eins og margir vita hef ég nú ákveðið að stíga til hliðar og gef því ekki kost á mér til 

áframhaldandi formennsku, nú eru 14 ár síðan ég sat minn fyrsta aðalfund LS og ég hef setið 

í stjórn helming þess tíma sem liðin er síðan þá.  Ég vil þakka samstarfsfólki mínu sem og 

sauðfjárbændum öllum fyrir gott og farsælt samstarf og óska nýrri forystu sem kjörin verður 

hér á morgun allra heilla í störfum sínum.   

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2012 er settur! 


