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Fjöldi starfa í landbúnaði 1963-2016(aðalstarf)
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Fjöldi búpenings



Innvegin mjólk á ári 

(tonn)

Egg



Staðan í dag og þróun síðustu áratuga

 Segja má að störfum í landbúnaði hafi fækkað um helming á 30 ára fresti frá 

miðri 20. öld

 Voru um 6.514 árið1992 en 3.200 árið 2016

 Búin hafa stækkað og þeim fækkað – meiri sérhæfing

 Mjólkurframleiðendur 619 í lok árs 2017 en voru 668 í lok árs 2012

 Samt hefur framleiðsla og neysla aukist án þess að búpeningi hafi fjölgað

 Meiri framleiðni og afurðir per grip

 Nýrri og betri tækni – afkastameiri vélar

 Þróun sem sér ekki fyrir endann á. 





Breyting á neyslumunstri

 Fyrir nokkrum áratugum var neysla á kindakjöti allsráðandi í kjötneyslu 
Íslendinga

 Hefur þurft að láta undan síðustu áratugi, einkum hefur neysla á hvítu kjöti 
aukist mikið á móti. 

 Mikil aukning á neyslu annara landbúnaðarafurða. 

 Tilkoma sérhæfðra neytendahópa

 Lífrænt

 Grænmeti og vegan

 Annað

 Bregðast við breytingum bæði með tilliti til neyslumunsturs, 
hagræðingakrafna og umhverfissjónarmiða

 Umhverfisáhrif vegna sauðfjárbeitar



Kjötneysla á hvern íbúa 1990-2015

Hagstofan



Rekstarumhverfi breytist

 Nýir búvörusamningar

 Stuðningur ekki jafn bundinn við sjálfar afurðir eins og áður

 Meira greitt út á gripi, jarðrækt og landgreiðslur. Sveigjanlegri nýting á greiðslum

 Hægfara þróun, mun aukast við endurskoðun eða næstu samninga. 

 Tekjufall í sauðfjárrækt

 Greitt álag á slátrun m.v. ákveðnar dagsetningar

 Greinin verður að vera sveigjanlegri... ekki lengur hægt að ákveða réttardag og 
smalamennskur árið áður!

 Ekki nema selja eigi ferðamönnum aðgengi!

 Afurðastöðvar draga þó úr hófi fram að birta verðskrár.

 Hærri tollkvótar á innfluttum landbúnaðarafurðum

 Einkum sérostum í mjólkurframleiðslunni



Rekstrarumhverfi breytist

 Bú verða sérhæfðari og stærri. 

 Færri hendur vinna verkin 

 Aukin tækni og meiri framleiðini á hverja einingu

 Sífellt meiri kröfur um rekjanleika og skráningu upplýsinga

 Bændur gera ekki „allt“ sjálfir – verktaka hefur aukist mikið

 Einkum áberandi í nautgriparækt en þó sérstaklega í svínarækt, varpfuglarækt 
og alifuglarækt

 Hægari þróun í sauðfjárrækt í þá átt, en mikið um að annar eða báðir aðilar 
sæki sér vinnu eitthvað annað. 

 Er einhver að fara taka við 400-500 kinda búi í dag?

 Fólk gerir miklar kröfur um umhverfi – samgöngur, internet, skóli, félagslíf, komast 
burt í frí reglulega o.fl. 

 Já og tekjur



Fjöldi býla með aðra tekjuskapandi starfsemi 

en landbúnað 2010 (landbúnaðarrannsókn Hagstofa)

Alls

Fjöldi

Ferðaþjónusta 185

Fiskeldi 17

Framleiðsla endurnýjanlegrar orku 30

Fullvinnsla búvara 61

Skógrækt 86

Tekjuskapandi heimilisiðnaður 49

Timburvinnsla 20

Verktakastarfsemi fyrir aðra á sviði landbúnaðar 180

Önnur verktakastarfsemi 162

Önnur tekjuskapandi starfsemi? 412



Ferðaþjónusta og skógrækt

 Vissulega verið töluverð uppbygging á innviðum í ferðaþjónustu í 

Fljótsdalshrepp

 Aukin þörf á kynningu og markaðssókn

 Ferðamönnum fjölgar á Austurlandi

 Aukningin er vissulega hægari hér en í öðrum landshlutum, en samt til staðar

 148 þús gistinætur 2010

 374 þús gistinætur 2016

 Hvernig aukum við hlutdeild hreppsins í þessu?

 Elstu bændaskógar landsins

 Nýstofnað afurðafyrirtæki í skógrækt

 Hver er framtíðarsýnin?



SVÓT



Veikleikar

 Einhæfur landbúnaður 

 Gamlir ábúendur

 Töluvert af jörðum með lítið undirlendi og óhagkvæmar spildur

 Gömul ræktun – lítil framleiðni og óhagkvæm hirðing

 Afleiðing nýbýlastefnunnar

 Smáyrkjar sem nota afkastalítil tæki

 Þröngt inn í dölum og stuttur sólargangur

 Víða viðkvæmur jarðvegur – áreyrar út í sveit



Ógnanir

 Ekki sérstakar horfur um bætta tíð í afurðaverði

 Komin brýn þörf á kynslóðaskiptum 

 Kynslóð á svipuðu reiki sem er hryggjarstykki í búrekstri

 Er útlit um kynslóðaskipti?

 Starfandi bændum mun líklega fækka

 Erfiðara að skipuleggja smalamennskur og önnur sameiginleg verk

 Breytt lög um fjallskil í farvatninu? (dómur)

 Efnahagsumhverfi

 Sterk króna (útflutningur)

 Okurvextir á fjármagni

http://www.visir.is/g/2017170719990


Styrkleikar

 Góðar samgöngur og greitt leiði

 Ætti að vera auðvelt að sækja þjónustu og vinnu

 Hagstætt veðurfar

 Prýðis jarðvegur og undirlendi þar sem það er að finna

 Má finna aðstæður sem henta ýmsum búgreinum – sauðfjárrækt, nautgriparækt, 
matjurtarækt, skógrækt, kornrækt o.fl.

 Gott netsamband m.v. sambærilegar byggðir

 Náttúruperlur og gott aðgengi að þeim og hálendinu

 Ýmis öflug kjarnastarfsemi

 Landsvirkjun

 Gunnarsstofnun og Vatnajökulsþjóðgarður

 Skógrækt

 Fjárhagslega sterkt sveitarfélag m.v. íbúafjölda



Tækifæri

 Ný starfsemi er að ryðja sér til rúms

 Ferðaþjónusuta s.s. Laugarfell, Óbyggðasetur, Fld.grund, þjóðgarður og Gunnarsstofnun

 Vinnsla úr skógarafurðum

 Opinberar stofnanir

 Slík starfsemi þarf fjölbreytta þjónustu

 Eftirspurn eftir matvælum.

 Aukin eftirspurn eftir sérstakri vöru og sérhæfðum afurðum

 Lífrænt

 Heimavinnsla (local)

 Ferðamannastraumur vaxandi Austurlands

 Tré halda áfram að vaxa

 Ný tækni í boði til að auðvelda vinnu



Framtíðarsýnin



Framtíðarsýnin

 Fjölga íbúum með fasta búsetu en það þurfa ekki að vera skepnur á hverjum bæ

 Sameina spildur á samliggjandi jörðum til að stækka bú

 Endurvekja landnámsjarðirnar ☺

 Þarf 2-4 akkerisbú eða aðra atvinnuskapandi starfsemi

 T.d. 100+ árskúa bú sem myndi bera 2 fjöldskyldur og/eða nokkra starfsmenn.

 Holdanaut? 

 Sameina 2-3 sauðfjárbú?

 Blóðmerar?

 Stærri og tæknivæddari búum skapar oft störf fyrir aðra þjónustu t.d. Sérfræðiráðgjöf, 

viðgerðir á búnaði, sæðingamenn, verktakar í jarðrækt og heyskap o.fl. 

 Bændur ættu að vera í meiri sameign eða nýta verktöku til að auka afköst, 

framleiðni og draga úr föstum kostnaði. 

 Gildir ekki bara um heyskap og jarðrækt, t.d. fjárrag 

https://www.youtube.com/watch?v=V31HdQnedEQ


Framtýðarsýnin

 Sækja á nýja markaði

 Skapa sveigjanleika í núverandi starfsemi 

 Sérstakar vörur og local

 Erlendir markaðir?

 Er innistæða fyrir fullyrðingar um að íslensk framleiðsa sé „hrein“ og umhverfisvæn?

 Gefur það okkur sóknartækifæri?

 Krækiber í helvíti

 Skyr MS í 5.500 bandarískum verslunum

 Tækni til framtíðar

 Gervigreind, drónar, rafmagns vinnuvélar, GPS stýrðar vélar á ökrum o.fl. 

 Mjaltaþjónn á Hvanneyri

http://www.visir.is/g/2017171129704
https://www.facebook.com/1635050423441048/videos/2024896121123141/?hc_ref=ARQi2avvfBPkCqxdpyRhMqT17ErdXJqu2DYPclHIlXo3MHrv3iqlW8OzAOe54JjuCwQ&fref=nf



