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Inngangur 
Framleiðni í landbúnaði hefur aukist gríðarlega síðustu áratugi. Þrátt fyrir það nýtur landbúnaður í 
flestum þróuðustu ríkjum heims, Bandaríkjunum, Evrópusambandinu og Japan markaðsverndar og 
stuðnings. Það eru afar margar mismunandi kenningar um ástæður þess að landbúnaður nýtur 
sérstakrar verndar innan hagfræðinnar. Viðskiptakjör landbúnaðar hafa versnað með tímanum og því 
þurfa bændur að auka framleiðni sína til þess að halda sömu tekjum (Colman, 2010). Því þarf 
bændum að fækka þegar framleitt er á endanlegan heimamarkað ef ekki finnast erlendir markaðir. 
Það er það sem hefur gerst síðasta áratuginn í íslenskri sauðfjárrækt. Innlend sala hefur haldist 
svipuð, þrátt fyrir nokkrar sveiflur, en framleiðslan hefur aukist um fimmtung. Sú aukna framleiðsla 
hefur verið flutt út og lágt gengi krónunnar eftir hrun varð til þess að þetta gekk.  

Samkvæmt hagfræðikenningum er ekki ástæða fyrir ríkisvaldið að skipta sér af mörkuðum ef ekki eru 
fyrir hendi markaðsbrestir. Ýmsar ástæður eru fyrir því að markaðsbrestir eru með viðskipti með 
landbúnaðarvörur (Smedshaug og Koning, 2010). Upplýsingar um verð liggja ekki fyrir þegar 
ákvarðanir um framleiðslumagn eru teknar. Framleiðsluferillinn í sauðfjárrækt er langur miðað við 
aðrar atvinnugreinar. Til að mynda eru ákvarðanir um aðfanganotkun (t.d. áburðarnotkun, 
sáðvörukaup, ræktunaráætlanir og ásetningur) teknar löngu áður en sláturhús gefa út verðskrár. Það 
er því ástæða til að ætla að skammtíma verðteygni framboðs sé óteygin í sauðfjárrækt. Allir 
sauðfjárbændur þurfa að losna við vöruna á sama tíma á haustin og ekki er einfalt að geyma hana 
nema í takmarkaðan tíma. Þá hefur enginn einstakur bóndi hag af að draga úr framleiðslu sinni þegar 
verð lækkar. Frá sjónarhóli hvers bónda er hagkvæmast að draga ekki úr eigin framleiðslu, en allir 
aðrir geri það.  

Samanburður við iðnað getur verið hjálplegur til að draga fram muninn á landbúnaði og öðrum 
framleiðslugreinum. Framboð á landbúnaðarvörum er yfirleitt afar óteygið til skemmri tíma, sem 
veldur því að verð lækkar þegar eftirspurn minnkar, til að mynda í niðursveiflu í hagkerfinu. Hægt er 
að minnka iðnaðarframleiðslu mun hraðar og velta kostnaðinum við aðlögun að nýjum 
markaðsaðstæðum yfir á starfsfólk með uppsögnum. Bændur geta ekki aðlagað framleiðsluna til 
skemmri tíma og þurfa því að takast á við lægra verð sem getur leitt til gjaldþrots. 

Markaðir með landbúnaðarvörur eru viðkvæmir. Það er í grundvallaratriðum vegna þess að 
verðteygni framboðs og eftirspurnar er lítil. Verðsveiflur á landbúnaðarvörum koma til af tveimur 
orsökum, þó að báðar geti verið virkar á sama tíma. Viðbrögðin við þessum aðstæðum eru 
frábrugðnar hvor annarri. Annars vegar er það vegna þess að eitthvað áfall (niðursveifla í 
efnahagsástandi eða náttúruhamfarir hafa áhrif á framboð eða eftirspurn. Hinsvegar er það vegna 
þess að aðilar ná ekki að spá rétt fyrir um markaðsaðstæður í framtíðinni. Í fyrra tilfellinu kann að 
vera rétt að láta markaðinn leiðrétta verðið á vörunni. Það gildir ekki endilega um seinna tilfellið 
(Gouel, 2012). Það er seinna tilfellið sem hefur orsakað hið mikla verðfall á lambakjöti síðastliðin tvö 
haust. Óstöðugleiki í verði kemur til vegna þessa markaðsbrests, aðilar á markaði geta ekki séð fyrir 
framtíðina, hvorki afurðastöðvar, smásalar eða bændur. Ófyrirséðir atburðir geta því leitt til verðfalls 
og greiðsluþrots sé ekkert að gert. Af því hlýst samfélagslegur kostnaður. Einkum vegna þess að 
framleiðsluþættir eru ekki fullkomlega hreyfanlegir og umbreytanlegir í peninga (Leathers og Chavas, 
1986). Eignist banki sauðfjárbú á Vestfjörðum vegna gjaldþrots ábúenda er ekki augljóst hvernig 
bankinn getur endurheimt tapið sem af því hlýst til fullnustu. Hvorki landið né húsin verða flutt frá 
Vestfjörðum. Í rauninni er líklegt að sá hópur sauðfjárbænda sem er  einna verst leikinn af 
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verðsveiflum sé þeir bændur sem mest hafa fjárfest í framleiðslutækjum. Bændur með tekjur utan 
bús og minni fjárfestingar í framleiðslutækjum geta mun betur þolað minnkaða framlegð en þeir sem 
þurfa að standa skil á afborgunum. Annar ókostur við mikla óvissu um verð er að það getur leitt til 
þess að framleiðendur taki rangar fjárfestingarákvarðanir, vegna óvissu um greiðslugetu þeirra í 
framtíðinni. 

Um ástæður verðfallsins hefur verið fjallað um betur annars staðar (Landssamtök Sauðfjárbænda, 
2017). En í stuttu máli er ástæðan fyrir því að mikilvægir markaðir lokuðust á sama tíma og gengi 
íslensku krónunnar er sögulega mjög sterkt. Sauðfjárrækt er mikilvæg atvinnugrein víða um land og 
því er mikill samfélagslegur kostnaður af því að láta markaðsöflin leika lausum hala.. Frá því eftir hrun 
hefur hlutfall lambakjöts sem selt er á erlendum mörkuðum aukist og stendur útflutningur í dag undir 
þriðjungi framleiðslunnar. Það er ljóst að ef að til stendur að treysta á útflutning á svo stórum hluta 
framleiðslunnar muni koma upp aðstæður þar sem verðfall verður á afurðum. Verðsveiflur eru á 
heimsmarkaði með lambakjöt, íslenska krónan er sérstaklega óstöðugur gjaldmiðill og markaðir geta 
lokast skyndilega af ófyrirsjáanlegum ástæðum.  

Hér er gert ráð fyrir því að það sé markmið í sjálfu sér að viðhalda sauðfjárrækt með svipuðu sniði og 
verið hefur. Hvert sem markmiðið er nákvæmlega þá eru fyrir því hagfræðileg rök að það sé hagur 
samfélagsins að minnka afleiðingar gjaldþrota í landbúnaði sem verða vegna ófyrirsjáanlegra 
aðstæðna. Við það má bæta ýmsum öðrum rökum, t.a.m. afleiðingar þess fyrir byggðaþróun. Hægt er 
að minnka líkurnar á gjaldþrotum og þar með neikvæðum áhrifum þeirra með fjórum 
meginaðferðum: 

i. Beinum greiðslum til framleiðenda 
ii. Niðurgreiðslum á kostnaði 

iii. Niðurgreiðslum á fjármagnskostnaði 
iv. Stöðugleiki verðs 

Hér er fjallað um síðustu leiðina. Ef uppsveiflur og niðursveiflur á verði lambakjöts eru minnkaðar 
þannig að verðið sé jafnt meðalverði eru líkurnar á gjaldþroti lágmarkaðar. Það er vegna þess að 
hægt væri að endurskipuleggja lánasöfn með vissu um að greiðslugeta sé til staðar í framtíðinni. Ef 
eingöngu er dregið úr niðursveiflunum mun það auka væntingar bænda um tekjur í framtíðinni og 
hafa þau (neikvæðu) áhrif að hvetja til offramleiðslu. Sveiflujöfnunartæki sem virka eingöngu til þess 
að draga úr niðursveiflum á verði eru líkleg til að hafa neikvæð áhrif á heildarhagsmuni. 

Yfirlit yfir helstu gerðir markaðsstýringar 
Hér verður byrjað með stuttri umfjöllun um helstu aðferðir sem notaðar hafa verið til að hafa áhrif á 
verð á landbúnaðarvörum eða takast á við óvissu um verð.  

i. Verðgólf með uppkaupum 
 Ríkið grípur inn í þegar markaðsverð fer niður fyrir skilgreint lágmarksverð og kaupir 

vöruna þangað til að verðið er orðið jafnt eða hærra lágmarksverði 
 Þessari aðferð var beitt af Evrópusambandinu árið 2015-2016, til að takast á við lágt 

mjólkurverð. Aðferðin er til staðar fyrir kjöt í Evrópusambandinu en hefur lítið verið 
notuð.  

 Ókosturinn við þessa leið er að ríkið situr uppi með kjöt, sem þarf annaðhvort að 
geyma eða farga. Kjöt geymist ekki lengi í frystigeymslum án þess að rýrna verulega í 
verði. Þá hvetur þessi aðferð til að framleitt sé meira en markaðurinn getur tekið við. 

ii. Leggja-til-hliðar aðferðir 



Nóvember, 2017 

 Bændum er borgað fyrir að taka land úr framleiðslu, eða minnka framleiðslu á 
ákveðnum vörum. Þetta er hliðstæð leið við aðferð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur 
frá því í haust. 

 Þessar aðferðir hafa talsvert verið notaðar bæði í Evrópusambandinu og 
Bandaríkjunum til að takast á við offramleiðslu. Kosturinn við þessa leið er að þarna 
er reynt að forðast offramleiðslu og ókosturinn er að ríkið tekur ákvarðanir um 
framleiðslumagn. 

iii. Útflutningsbætur 
 Ríkið styður við útflutning til þess að losna við kjöt af innri markaði. Þessi aðferð var 

aflögð á Íslandi árið 1991 og er óheimilt að beita þessari aðferð vegna skuldbindinga 
við WTO. 

iv. Kvótar 
 Kvótar voru raunin í íslenskri sauðfjárrækt um langt árabil. Leifar kerfisins eru til 

staðar í greiðslumarki. Ókosturinn er að þessi kerfi eigngerast og sívaxandi hluti þess 
leitar til bænda sem hætta búskap. Einnig tekur ríkið ákvarðanir um framleiðslumagn 
sem er talið óhagkvæmt af hagfræðingum. 

v. Stöðugleikasjóðir 
 Framleiðendur sjálfir setja til hliðar peninga í sameiginlegan sjóð þegar vel árar til að 

takast við niðursveiflur. 
 Miðað við hversu lágt afurðaverð er, er ekki að sjá að bændur hefðu getað lagt nógu 

mikið fé til hliðar til að takast á við núverandi krísu án aðkomu ríkisins. 
vi. Afleiður 

 Afleiður eru aðferð til að takast á við óvissu um markaðsverð. Bóndi selur vöruna 
áður en hún er framleidd fyrir verð sem myndast á markaði með framvirka samninga. 
Bændur læsa þar með inn verðið sem þeir fá fyrir vöruna áður en hún er 
raunverulega seld og áhættan færist til fjárfesta sem kaupa samningana með það 
fyrir augum að græða á þeim.  

 Notað talsvert í Bandaríkjunum og að takmörkuðu leiti í Evrópusambandinu til að 
tryggja tekjur bænda. 

 Afar ósennilegt er að myndast geti markaður með framvirka samninga á eins litlum 
markaði og er á Íslandi með íslenskt lambakjöt. Aðferðin hefur einnig þann galla að 
samningarnir í eðli sínu sjá til þess að bændur hagnast ekki á háu verði. Þessu kerfi 
fylgir einnig talsverður umsýslukostnaður. 

vii. Útflutningsskylda 
 Er nokkuð séríslenskt fyrirbrigði. Var aflagt árið 2009. Tilgangurinn var sá að tryggja 

að allir tækju jafnan þátt í að flytja út. Var tengt greiðslumarki á sínum tíma og var 
umdeilt meðal bænda. Á hverju ári var ákveðið ákv. hlutfall af framleiðslu sem ætti 
að flytja út. Þessi aðferð flokkast sennilega sem afar markaðstruflandi af WTO. Er 
ódýr leið til þess að stýra framboði á innanlandsmarkaði, þó að ríkið taki ekki 
ákvörðun um heildar framleiðslumagn.  

 Það er ástæða til að benda á það að útflutningsskylda hefur ekki í för með sér nein 
fjárútlát fyrir ríkissjóð. Hún hefur hinsvegar áhrif á verð á innanlandsmarkaði. Því er 
hægt að reikna hugsanlegt tap neytenda af mismuninum á verðinu sem hefði orðið 
m.v. enga útflutningsskyldu og verð með útflutningsskyldu.  

Eins og upptalningin hér að ofan sýnir eru margar leiðir færar í sveiflujöfnun. Engin þessara leiða er 
hinsvegar gallalaus. Sérstaklega er hagfræðingum uppsigað við aðferðir sem hafa áhrif á ákvarðanir 
bænda um framleiðslumagn. Það byggist á þeirri forsendu að markaðurinn viti best og það myndist 



Nóvember, 2017 

alltaf allratap ef markaðslegar forsendur eru ekki notaðar við ákvarðanatöku. Þá hefur Ísland 
skuldbundið sig til þess að lækka hlutfall stuðnings sem fer í hinn svokallaða gula flokk Alþjóða 
Viðskiptastofnunarinnar, sem eru þær aðferðir sem eru taldar mest markaðstruflandi áhrif. Sumar 
aðferðanna hér að ofan falla í þann flokk, sem eru aðferðir sem hafa áhrif á markaðsverð. 

Hvað gera samanburðarlöndin? 
Það virðast í grunninn vera þrjár leiðir sem notaðar eru til markaðsstýringar á landbúnaðarvörum í 
þeim ríkjum sem við berum okkur saman við. Það er að vernda innri markaðinn með tollum, beinar 
greiðslur til bænda og ýmsar útfærslur á tryggingum fyrir ákveðnu lágmarksverði. Flest lönd sem 
Íslendingar bera sig saman við beita tollvernd á þær landbúnaðarvörur sem eru þeim mikilvægar af 
einhverjum ástæðum.  

Bein inngrip ríkisvaldsins í ákvarðanir um framleiðslumagn hefur heldur verið á undanhaldi en tíðkast 
meðal annars á Íslandi í mjólkurframleiðslu, í Kanada, Noregi og til skamms tíma í Evrópusambandinu. 
Þá eru lönd sem styðja sinn landbúnað lítið eða ekkert beint og eru það fyrst og fremst lönd sem búa 
við afar hagkvæm náttúruleg skilyrði og flytja út á heimsmarkaði og taka því verði sem þar býðst á 
hverjum tíma. Þetta eru lönd á borð við Ástralíu, Nýja Sjáland, Argentínu, Síle og Brasilíu.  

Ísland raðar sér í hóp auðugra en harðbýlla landa með náttúrulegar aðstæður sem gera þau 
ósamkeppnishæf í verði á heimsmarkaði með sínar landbúnaðarvörur. Í þeim litla hópi eru, ásamt 
Íslandi, Noregur, Sviss, Norður-Finnland og Norður-Svíþjóð, Japan og Suður-Kórea.  

Hér er rétt að benda á að 90% af lamba- og kindakjöti á heimsmarkaði er frá tveimur löndum, Ástralíu 
og Nýja Sjálandi. Þær þjóðir setja verðið en þær búa við einstaklega hagstæðar náttúrulegar 
aðstæður.  

i. Evrópusambandið 
 Í sögulegu samhengi hefur mestur hluti stuðnings Evrópusambandsins verið afar 

markaðstruflandi. Háir innflutningstollar vernduðu innri markaðinn og 
umframframleiðsla var flutt út með útflutningsbótum sem dró niður 
heimsmarkaðsverð á ýmsum tegundum kornvöru, mjólkurafurðum og kjöti. En á 
síðustu áratugum hefur verið horfið frá því að festa hátt verð á afurðum en borga 
beinar greiðslur til bænda í staðinn. Ennþá er þó háir innflutningstollar á flestum 
tegundum matvæla. 

 Sjóður er til að bæta bændum upp verulegt verðfall á afurðum. Ef að tekjur dragast 
saman um 30% á þremur árum hefur þessi sjóður heimild til að greiða allt að 70% af 
mismuninum. Á þessu eru hinsvegar ýmsar hömlur og þessi sjóður er afar smár í 
samanburði við heildarstærð landbúnaðar í Evrópu. Sjóðurinn hefur lítið verið 
notaður hingað til (Swinnen, Knops og Van Herck, 2013). 

 Evrópusambandið hefur notað uppkaup á mjólkurdufti til að stuðla að stöðugleika á 
markaði og veitt peningum í markaðsstarf og bætt upplýsingasöfnun á kjötmarkaði 
(sérstaklega svínakjöt) til að bæta ákvarðanatöku um framleiðslumagn í kjölfar lágs 
verðs á árunum 2015-2016. Sambandið veitti 500 milljónum evra í þessar aðgerðir og 
aðildarríkjum gefið nokkuð frjálsan hendur hvernig þeim fjármunum var úthlutað.  

 Svæðisbundinn stuðningur við landbúnað á Norðlægum slóðum (norðar en 62°N5). 
Auka greiðslur á líter mjólkur, gripagreiðslur (nautakjöt, sauðfé, huðnur og hestar) 
eða ótengdar greiðslur (kjúklingar og svínakjöt).  Aðrar þjóðir geta veitt allt að 5% af 
stuðningnum í sérstakar greiðslur til svæða sem búa við erfið náttúruleg skilyrði. 
Þetta eru fjallendi í Ölpunum, Pýreneafjöllum, Karpatafjöllum og svo framvegis.  
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ii. Bandaríkin 
 Bandaríkin eru stærsti útflytjandi í heimi á landbúnaðarvörum og búa þar að auki að 

gríðarlega stórum innri markaði, bæði innan BNA og við NAFTA löndin. Síðustu þrjá 
áratugi hefur stuðningurinn færst frá því að vera verðstuðningur yfir í að vera minna 
markaðstruflandi. Til ársins 2014 var stuðningurinn í formi svokallaðra 
sveiflujöfnunargreiðslna (e. counter cyclical payments, íslensk þýðing höfundar) sem 
voru beinar greiðslur til bænda þegar að verð á landbúnaðarvörum fór undir ákveðin 
mörk (Orden og Zulauf, 2015) 

 Í búvörulögum (e. farm bill íslensk þýðing höfundar) árið 2014 var þessu kerfi bylt á 
þann veg að öllum beinum greiðslum til bænda var hætt. Í þeirra stað komu sérstök 
tryggingakerfi til þess að bæta að mestu leyti tap bænda þegar að markaðsverð fer 
niður fyrir 86% af sögulegu verði, sem er reiknað út nokkur ár aftur í tímann, fyrir 
hverja sýslu (e. county)fyrir sig. Á þessum tryggingum er þak sem takmarkar hversu 
mikið einstaka framleiðandi getur fengið. Það skal tekið fram að þessar tryggingar eru 
fyrir kornvörur, ekki búfénað. 

 Fyrir mjólkuriðnaðinn er sambærilegt kerfi en þar snýst tryggingin um að tryggja 
bændur fyrir því að fóðurverð fari of nærri mjólkurverði og framlegðin verð þannig of 
lág.  

 Fyrir búfjárrækt er lítið gert af alríkinu ef frá er talin ódýr beitarréttindi á landi 
alríkisins í Mið- og Vesturríkjunum. Það er virkur, einkarekinn, afleiðumarkaður með 
bæði svína- og nautakjöt sem virkar til að tryggja tekjur bænda. 

 Ríkin styðja landbúnað einungis óbeint með ráðgjafaþjónustu. Þetta er afar breytilegt 
milli ríkja. 

iii. Ástralía 
 Ástralía er stór útflytjandi á landbúnaðarvörum af ýmsu tagi. Frá því á níunda 

áratugnum hafa verðstyðjandi kerfi verið aflögð og minna markaðstruflandi kerfi 
komið í staðinn. Afar lágir tollar eru á innfluttum landbúnaðarvörum og því er 
landbúnaður Ástrala afar markaðsdrifinn.  

 Stuðningskerfi Ástrala í dag snúast aðallega um að hjálpa bændum að takast á við 
áhættu. Helmingurinn af útgjöldum til landbúnaðar fara í almenna þjónustu, 
umhverfismál og rannsóknir. Þá eru kerfi til að takast á við áhættuna sem felst í 
náttúrulegum aðstæðum í Ástralíu. 

 Skattkerfið er notað til þess að hjálpa bændum að jafna út skattgreiðslur en þar sem 
að verð sveiflast langt upp og niður geta skattgreiðslur verið þungar í góðum árum. 
Þessar aðgerðir snúast um að geta afskrifað ákveðin framleiðslutæki „fyrirfram“ í 
stað þess að afskrifa þær á löngum tíma.  

 Einnig er nokkurs konar fjölskylduhjálp  sem er miðuð að því að hjálpa 
bændafjölskyldum í fjárhagskröggum að eiga fyrir mat þegar illa árar. Það kannski 
segir ýmislegt um hversu harðneskjulegt kerfið er þegar það er þörf á sérstakri 
stofnun til þess. 

iv. Noregur 
 Norska landbúnaðarkerfið er verulega frábrugðið þeim kerfum sem fjallað hefur verið 

um hér að ofan. Noregur er stórt, dreifbýlt og harðbýlt land og eitt af 
aðalmarkmiðum stuðningsins er að treysta byggð á landsbyggðinni ásamt því að 
tryggja bændum sambærilegar tekjur og annað verkafólk hefur. Það er ástæða til að 
minna á það að Ísland er bæði dreifbýlla og harðbýlla en stærstur hluti Noregs. 
Norskur landbúnaður tekst á við sömu áskorun og íslenskur landbúnaður að því leiti 



Nóvember, 2017 

að sívaxandi framleiðni í landbúnaði hefur í för með sér að finna þarf markaði 
erlendis eða fækka bændum, líkt og gerst hefur í mjólkurframleiðslu á Íslandi. En þar 
sem hvorki tækni né hugvit getur bætt upp fyrir náttúrulegu aðstæðurnar geta 
norskir bændur ekki keppt í verði við framleiðslu frá löndum með lægri launakostnað 
og/eða hagstæðari náttúrulegar aðstæður. 

 Ríki og félagasamtök koma að því að ákveða framleiðslumagn og semja um markmið 
fyrir afurðaverð sem bændur mega fá fyrir vöruna á hverju ári. Um þetta hefur verið 
losað á síðustu árum og eru nautakjöt og kjúklingakjöt ekki hluti af þessum 
markmiðsverðum. Samvinnufélög bænda eru undanþegnar ákveðnum ákvæðum 
samkeppnislaga, Nortura (kjöt) og Tine (mjólk) eru langstærstu afurðastöðvarnar. 
Þessi fyrirtæki eru sambærileg við afurðafélög bænda á Íslandi.  

 Vegna skuldbindinga Noregs við Alþjóðaviðskiptastofnunina hefur verulega dregið úr 
útflutningsbótum og norska ríkið ætlar að hætta þeim algjörlega í áföngum á næstu 
árum. Viðbúið að annaðhvort þurfa afurðafélögin að finna markaði sem borga 
nægjanlega hátt verð fyrir vörur þeirra eða draga þarf úr framleiðslu (Klimek og 
Hansen, 2017). 

v. Sviss 
 Markmið stuðningsins í Sviss er, líkt og í Noregi, að styðja byggð á dreifðum svæðum, 

viðhalda gróðurauðlind landsins ásamt því að tryggja fæðu- og matvælaöryggi. 
Svisslendingar hafa verulega dregið úr markaðstruflandi stuðningi en hafa flutt hann 
yfir í „grænar“ greiðslur. Leiðirnar eru nokkuð flóknar og endurspegla þær þau víðu 
markmið sem Sviss hefur með landbúnaðarstuðningi sínum. Þá eru nokkuð strangar 
kröfur fyrir umgengni við gróðurauðlindina skilyrði fyrir vissum tegundum greiðslna 
(OECD, 2015).  

 Verulega hefur dregið úr tollvernd í Sviss og framleiðslutengdir styrkir hafa verið 
aflagðir. Síðustu breytingar hafa verið frá gripagreiðslum yfir í landgreiðslur, að því 
gefnu að skilyrðum um umhverfismál séu uppfyllt. Þessar beinu greiðslur hafa að 
nokkru komið í staðinn fyrir minnkandi tekjur bænda vegna lækkandi afurðaverðs og 
minnkandi markaðshlutdeildar. Breytingarnar hafa gerst hægt síðustu áratugi og 
verið unnar eftir langt samtal milli allra hagsmunaaðila.  

 Ýmsar aðgerðir hafa verið gerðar til þess að hjálpa innlendum framleiðendum að 
keppa við ódýrari innflutning, meðal annars að þvinga verslanir til að merkja vörur 
sérstaklega sem eru framleiddar með aðferðum sem eru ólöglegar í Sviss.  

vi. Japan 
 Markmið stuðningsins í Japan er fæðu- og matvælaöryggi, ásamt því að viðhalda 

ákveðnu menningarlandslagi. Japan styður innlendan landbúnað aðallega með því að 
vernda innri markaðinn með tollum. Þá er ýmsum aðferðum beitt sem flokkast sem 
minna markaðstruflandi; nokkurs konar vaxtabótum, mismunagreiðslum fyrir 
nautkálfa hjá mjólkurframleiðendum, beinum greiðslum út á land (skilyrt við ákv. 
umhverfirstaðla) svo eitthvað sé nefnt. Stuðningurinn er mismunandi eftir tegundum 
matvælaframleiðslu. OECD er afar illa við stuðning sem er beintengdur sérstökum 
vörum og hefur því þrýst á þarlend stjórnvöld að breyta stuðningnum yfir í beinar 
greiðslur óháðar því hvaða vara er framleidd. Þá eru takmarkanir á því hversu auðvelt 
er að stækka bú (meðalstærðin árið 2005 var tæpur einn hektari) og er því mikið af 
smáum framleiðendum, sérstaklega í hrísgrjónarækt. Þessir framleiðendur eru 
fjölskyldubú sem afla stórs hluta heimilistekna utan bús.  

 Talsverður munur er á milli búgreina. Svína- og nautakjötsframleiðendur eru 
markaðsvæddari og mun stærri heldur en hefðbundnir hrísgrjónaframleiðendur (sem 
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sitja á stærsta hluta ræktanlegs lands). Hrísgrjón voru ekki hluti af Úrúgvælotu WTO 
og því voru engar alþjóðlegar skuldbindingar til þess að markaðsvæða 
hrísgrjónarækt, atriði sem skiptir máli fyrir bæði Japan og Kóreu. Bæði svína- og 
nautakjötsframleiðsla er varin með tollum sem taka mið af framleiðslukostnaði 
innanlands. Rétt er að benda á að Japan flytur inn meirihluta af sínum matvælum, 
enda risavaxinn þjóð (127 milljónir) í fjöllóttu landi sem er fjórum sinnum stærra en 
Ísland. 

vii. Kórea 
 Kórea er að sumu leiti svipað og Ísland í þeim skilningi að landið er harðbýlt og 

fjöllótt. Markmið stuðnings í dag eru svipuð og víða annars staðar; að styðja við 
dreifðar byggðir, auka verðmætasköpun í frumframleiðslu, fæðu- og matvælaöryggi 
ásamt því að tryggja tekjur bænda miðað við aðrar stéttir. Meðalbúið er 1,5 hektarar 
á stærð og byggist mest á hrísgrjónaframleiðslu. Það hefur verið markmið í Kóreu að 
halda bústærðinni lítilli þar sem að hámarksstærð búa var 3 hektarar fram á níunda 
áratuginn.  

 Líkt og alls staðar annarsstaðar hefur verið horfið frá markaðstruflandi kerfum í 
kjölfar Úrúgvælotu WTO á tíunda áratugnum. Í staðinn hafa komið kerfi sem eiga að 
bæta stöðu bænda, hvetja til umhverfisvænna framleiðsluaðferða og hvetja til 
aukinnar samkeppnishæfni. Sem dæmi má nefna sveiflujöfnun sem byggist á því að 
Kórea hefur gert fríverslunarsamninga, fari t.d. afurðaverð á hrísgrjónum undir 
skilgreindan þröskuld bæta beinar greiðslur til bænda upp muninn (að mestu).  

viii. Kanada 
 Kanada er stór framleiðandi af landbúnaðarvörum og flytur út 60% af sinni 

framleiðslu, mest til Bandaríkjanna. Markmið landbúnaðarstuðningsins eru meðal 
annars að jafna tekjur bænda miðað við aðra þjóðfélagshópa, aðstoða bændur að 
takast á við áhættuna sem fólgin er í landbúnaði og að einhverju leiti að styðja við 
dreifðar byggðir landsins. 

 Mesti hluti styrkjanna fer annarsvegar til kornvöruræktenda með sveifluvörnum 
þegar framlegð lækkar mikið vegna sveiflna á heimsmarkaðsverði. Hinsvegar er um 
að ræða tryggingar gegn náttúruhamförum. 

 Kanada hefur til skamms tíma notað útflutningsbætur, eitt af örfáum ríkjum í 
heiminum. Það sér fyrir endann á þeim vegna ákvörðunar leiðtogaráðs WTO í 
desember 2015 að banna útflutningsbætur algjörlega. Kanada hefur kvótakerfi í 
mjólkurframleiðslu með framseljanlegum kvótum og verndaðan innri markað á 
mjólkurvörum.  

ix. Ísrael 
 Ísrael er lítið og harðbýlt land þar sem aðgengi að vatni er helsta takmörkun á 

landbúnaði. Á níunda áratugnum var horfið frá kvótasetningu og opinberri 
verðlagningu á ákveðnum vörum. Þá voru tollar lækkaðir í kjölfar stofnunar WTO. 
Ísraelskur landbúnaður er mjög frábrugðin öðrum landbúnaði þar sem að ríkið á 
nánast allt land í Ísrael. Þá eru landnemabyggðirnar og samyrkjubúin nokkuð sem á 
sér enga hliðstæðu annarsstaðar.  

 Opinberir styrkir í dag felast aðallega í tollvernd á vissum vörum, t.d. nautakjöti,  og 
niðurgreiðslu á kostnaði við að dæla upp vatni. Þá eru viss svæði sem eru talin 
sérstaklega viðkvæm, langt frá þéttbýliskjörnum, með meiri styrki til að hvetja til 
búsetu þar. Þeir styrkir felast í því að ríkið greiðir bændum til að viðhalda ákveðnu 
búsetulandslagi með því að greiða styrki út á hvern hektara sem nýttur er til beitar.  
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 Enn er opinber verðlagning á eggjum og mjólk. Í stuttu máli, þá styrkja Ísraelar þær 
greinar sem þeir telja sig geta verið sjálfum sér nógir um og verja þær fyrir 
samkeppni. Aðrar vörur flytja þeir inn.  Því svipar Ísrael til Íslands og Noregs að þessu 
leyti. 

Samantekt 
Aðferðirnar sem löndin hér að ofan beita eru afar ólíkar enda er um afar ólík lönd að ræða. Í grunninn 
eru ástæðurnar fyrir því að styðja við innlenda matvælaframleiðslu þær sömu, að viðhalda búsetu í 
dreifðum byggðum og vernda bændur fyrir miklum og ófyrirsjáanlegu sveiflum á matvælaverði, að 
stuðla að fæðu- og matvælaöryggi og að bæta tekjur bænda samanborið við aðra þjóðfélagshópa. 
Ísland er í flokki ríkja sem eru harðbýl og dreifbýl. Margar þessara þjóða beita tollvernd til að halda 
uppi verði á innri markaði líkt og Íslendingar. Fá ríki koma beint að því núorðið að taka ákvarðanir um 
framleiðslumagn, með það að markmiði að koma í veg fyrir offramleiðslu. Einu nýlegu sambærilegu 
aðstæðurnar við ástandið á Íslandi er ástandið sem myndaðist í Evrópu á svína- og mjólkurmarkaði 
árin 2015-2016. Þar sem lokaður innri markaður upplifði verðfall vegna þess að mikilvægir markaðir 
lokuðust. 

Heildarþróunin síðustu 20 ár, frá stofnun WTO hefur verið að draga úr markaðstruflandi vernd. 
Helstu rökin fyrir því hefur verið að koma þannig í veg fyrir að ríkar þjóðir flytji út niðurgreidda 
umframframleiðslu og pressi þar með niður verð á heimsmarkaði. Í samhengi við sauðfjárrækt er það 
ljóst að íslensk sauðfjárrækt hefur engin áhrif á heimsmarkaðsverð á lamba- og kindakjöti. 
Markaðstruflunin er eingöngu innanlands. Útflutningsskyldan er ríkissjóði að kostnaðarlausu, en er 
afar markaðstruflandi. Þar sem að markmið með sauðfjársamningi er meðal annars að tryggja 
sanngjarnt vöruverð, er ekki hægt að hafna þeirri leið á þeim forsendum að hún sé markaðstruflandi. 
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