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Hvernig aðkoma?



Aðeins um aðkomu stjórnmálamanna

Stjórnmál eiga ekki að skipta sér af því 
hvernig atvinnugreinar starfa, hvað þær 
framleiða eða hvernig það er gert. Það eru 
aðrir sérfræðingar betri í því. 



Af hverju breytingar? 

Sérreglur

Hluti af tækifærum

Framfarir

Trúin á frumkvæði 
einstaklingsins

Heilnæmt umhverfi

Samkeppni



Núverandi kerfi
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Hvernig er núverandi kerfi? 

Lokað kerfi
; 
ýtir undir fákeppni. Heldur ekki 

nægilega vel utan um bændur, búa oft á tíðum 

við slæm kjör.
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Löggjöf

Bútasaumsteppi Flókin og ógegnsæ.  Enn 

flóknara styrkjakerfi. Búvörusamningurinn. 

Háskólaumhverfi og menntun bænda, 

dýralækna
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Niðurstaðan? 

Skert atvinnufrelsi þeirra sem starfa á 

markaðnum.  Að hluta til brenglað valfrelsi 

neytenda og verðlag  of hátt. 



Hvernig viljum við hafa þetta? 
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Landbúnaður starfi við almennar 
aðstæður. Sérstaða undirstrikuð. 
T.d Marel, Valka, Skaginn 3X 

Landbúnaður lúti lögmálum almennrar 

samkeppni og sömu almenn lög gildi um hann 

og annan atvinnurekstur. 
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Aukinn stuðningur

Stuðli að hagræðingu, framleiðniaukningu og 

nýsköpun í greininni. Frelsi bænda til að vinna 

og markaðssetja afurðir sínar sjálfir og stuðla 

að innri samkeppni í greininni.  Öflugur 

matvælasjóður úr AVS og Fl.                                            
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Hættum framleiðslu- og 
sölustýringu

Framleiðslu og sölustýring af hálfu ríkisins er 

barn síns tíma. Í staðinn á að veita beina styrki 

til bænda í formi búsetu/jarða- og 

svæðisstyrkja. 



Hverju skilar 
samkeppnin? 

Framleiðsla í takti við þarfir neytenda, minni sóun og 

aukin vöruþróun sem nýsköpun. Sterkari grunnur fyrir 

þá sem starfa í greininni.

Mjólkurvörur hækka að 
meðaltali um:

7.4%
 

Aðrar matvörur hafa lækkað um: 

0.6%
Yfir tveggja ára tímabil

Hækkun umfram aðra 
matvöru/drykkkjarv.

10-20%
Hækkun á mjólkurvörum í 

verði umfram  aðra 
landbúnaðarmatvöru og 45% 

umfram aðra drykkjarvöru



Úr súpukjöti í lamba-kebab



…. og við erum rétt að byrja!

ViuVil



Tækifærin
Ekki þykjast vera einhver önnur en við erum. Heilbrigð, 
náttúruelskandi, afbragðsvara, skrýtin, þrjósk, glöð og stolt

Mikilvægast að ýta undir aukna fjölbreytni og nýsköpun í landbúnaði 
með stuðningi við hluti á borð við skógrækt, landgræðslu, vöruþróun, 
lokun framræsluskurða, smávirkjanir og ferðaþjónustu. 

Verum óhrædd og hlustum á hvort annað! 



Takk fyrir! 


