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19. ágúst 2021  

 

Mál nr. 109/2021 
 
Efni: Umsögn um umræðuskjal um landbúnaðarstefnu 

Samtök smáframleiðenda matvæla (SSFM) vilja byrja á því að þakka verkefnastjórninni fyrir þá miklu 
og góðu vinnu og samráð sem hefur átt sér stað við gerð umræðuskjalsins. Við teljum okkur hafa haft 
fullnægjandi tækifæri til að koma sjónarmiðum okkar á framfæri og að tillit hafi verið tekið til þeirra, 
þar sem þau koma skýrt fram í umræðuskjalinu.  

Það jákvæðasta við ferlið allt og efni skjalsins er sá samhljómur sem virðist hafa komið út úr 
samráðinu og virðist sem hagaðilar séu að komast nær sátt um áhersluatriðin og hvert skuli stefna - 
sem og að skilningur á mikilvægi innlends landbúnaðar í víðasta skilningi þess orðs og fjölbreyttrar 
matvælaframleiðslu um land allt sé sífellt að aukast. Að án öflugs landbúnaðar og fjölbreyttrar 
matvælaframleiðslu séum við ekki sjálfstæð þjóð í raun. 

Að mati samtakanna er skjalið því góður grunnur að stefnu og aðgerðaáætlun fyrir íslenskan 
landbúnað og matvælaframleiðslu sem er afar nauðsynlegt og sannarlega tímabært að móta fyrir 
Ísland. Í öllum meginatriðum tökum við undir það sem þar kemur fram, sérstaklega það sem stendur 
í efnisflokki 3 sem fjallar um matvælaöryggi, 15 um bein tengsl bænda og neytenda og 19 um 
framkvæmd EES löggjafar, en þar endurspeglast megin inntak okkar endurgjafar og sjónarmiða. 

Áður en áfram er haldið er rétt að komi fram hver megin tilgangur og markmið SSFM sé. 

Markmið SSFM er meðal annars að stuðla að: 

• Öflugra samstarfi og auknum samtakamætti smáframleiðenda matvæla um land allt 

• Auknum fjölbreytileika og verðmætasköpun 

• Þróun nýrra og verðmætari vara og þjónustu úr vannýttum hráefnum 

• Draga úr kolefnisspori, auka sjálfbærni og fjölga atvinnutækifærum 

Tilgangur SSFM er meðal annars að: 

• Vinna að hagsmunamálum smáframleiðenda matvæla á öllum sviðum 

• Vera málsvari þeirra og stuðla að framförum í málefnum sem þá varða, þar með talið er 
varðar vöxt og aðgengi að mörkuðum 

• Koma sjónarmiðum og hagsmunamálum félagsmanna á framfæri 

• Vinna að því að starfsumhverfi og löggjöf utan um smáframleiðendur gefi þeim færi á að 
blómstra 

• Leiðbeina félagsmönnum varðandi ráðgjöf og stuðning 

• Skipuleggja viðburði 

• Kynna félagsmenn og það úrval sem í boði er 

  

https://ssfm.is/tilgangur
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Helstu punktar 

1. Hugtakið landbúnaður 

SSFM tekur undir að landbúnaður sé ein af grunnstoðum íslensks samfélags og viljum leggja áherslu á að 
matvælaframleiðsla og matarfrumkvöðlar - sem jafnan byrja sem smáframleiðendur - eru hlekkurinn 
á milli landbúnaðar og neytenda. 

2. Fæðuöryggi 

SSFM taka heilshugar undir mikilvægi fæðuöryggis fyrir íslenska þjóð. Smáframleiðendur matvæla 
eru ekki nefndir sérstaklega, en við viljum minna á mikilvægi matarfrumkvöðla, heimavinnsluaðila og 
smáframleiðenda matvæla um land allt í að tryggja framþróun, byggðafestu og nýtingu þeirra 
auðlinda sem finnast í matarkistu Íslands hringinn í kringum landið, þ.m.t. þeirra sem eru vannýtt. 

3. Matvælaöryggi 

Eins fram hefur komið er þessi efnisþáttur sá sem tekur einna helst á þeim málefnum sem SSFM eru 
hugleikin og endurspeglar í heild sinni þau sjónarmið sem við komum á framfæri við 
verkefnastjórnina, þ.m.t.: 

„Laga ber opinbert heilbrigðis- og eftirlitskerfi að nýjum leiðum til verðmætasköpunar án þess að slá af kröfum um 
matvælaöryggi. Ný tækni auðveldar fjareftirlit og miðlun upplýsinga við slátrun og meðferð á kjöti. Tryggja verður að 
framkvæmd eftirlits í þágu matvælaöryggis sé sambærileg um land allt þannig að ójafnvægi myndist ekki milli aðila eða 
landshluta. Með opinberri aðgerðaáætlun verði bændum tryggð fleiri tækifæri til verðmætasköpunar með rýmri heimildum 
til framleiðslu á eigin ábyrgð.“ 

4. Landnotkun 

SSFM fagna því að eftirfarandi hafi fengið að vera með í umræðuskjalinu enda eitt af því sem þau 
bentu á í sinni kynningu: 

„Áætlað hefur verið að einungis um 6% Íslands sé gott ræktunarland en lítill hluti þess er nú þegar ræktaður eða um 1,6% af 
landinu öllu.“ 

Augljóst er að þarna liggja mikil tækifæri til vaxtar og eflingar íslensks landbúnaðar og framleiðslu 
matvæla úr afurðunum. 

5. Sjálfbær landnýting 

SSFM taka undir að brýnt sé að lögfesta samhæfða túlkun og beitingu á hugtakinu „sjálfbær 
landnýting“ þar sem óvissa og ólík sýn þeirra aðila sem vinna með það hindrar framþróun. 

6. Kornrækt 

SSFM eru sammála því að íslenskt sáðkorn ætti að verða hluti af sjálfsmynd og sjálfstæði þjóðarinnar og að 

mikilvægt sé að efla rannsókna- og þróunarvinnu með það að markmiði að ýta undir meiri kornrækt og tryggja öfluga 

leiðbeiningarþjónustu fyrir þá sem stunda kornrækt eða vilja hefja hana enda dragi aukin kornrækt úr innfluttum 

aðföngum. SSFM taka sérstaklega undir það að sérstaða brugghúsa á Íslandi sem hefur fjölgað hratt undanfarin ár 

mætti styrkja með íslensku korni og að hálmur sem fellur til við kornrækt verði sífellt mikilvægari afurð. 
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7. Lífrænn landbúnaður 

SSFM leggja áherslu á að lífrænn og hefðbundinn landbúnaður geti þróast og dafnað hlið við hlið og 
að Ísland nýti þau tækifæri sem lífrænn landbúnaður getur skapað. Jafnframt, eins og kemur fram í 
skjalinu, að stórauka þurfi rannsóknir á áhrifum lífrænnar framleiðslu hér á landi og fræðslu um gildi lífrænnar ræktunar, 

hringrásarhagkerfis og heildrænnar nálgunar til að ná markmiðum í þágu aukins heilbrigðis og betra umhverfis. 

8. Kolefnisjöfnun landbúnaðar 

SSFM taka undir mikilvægi þess að kaupendur geti borið saman mismunandi tegundir eininga ýmist til jöfnunar eða 

bindingar miðað við skyldur þeirra og að yfirlýsingar fyrirtækja um kolefnisjöfnun og bindingu eða samdrátt séu reistar á 

samræmdum mælingum og leikreglum. 

9. Líffræðilegur fjölbreytileiki 

SSFM taka undir að sérstaklega beri að nefna sérstöðu íslenska geitastofnsins, æðarfuglinn og 
forystuféð þegar kemur að því að vernda líffræðilegan fjölbreytileika á Íslandi sem og alvarleika þess 
hve mikill skortur er á plöntukynbótum á Íslandi. 

Þá taka samtökin að sjálfsögðu heilshugar undir þá staðhæfingu að allt sem lýtur að rækt við íslenskan 

matarauð og matarmenningu sé til þess fallið að viðhalda líffræðilegri fjölbreytni og ýta undir áhuga á henni. 

10. Dýravelferð – dýraheilbrigði 

SSFM vilja benda sérsaklega á eftirfarandi málsgrein í þessum efnisflokki: 

„Ráðherra hefur heimild til að takmarka eða banna innflutning eða dreifingu dýraafurða sem eru framleiddar í andstöðu við 
íslensk lög, brjóti það ekki í bága við alþjóðaviðskiptasamninga.“ 

Og benda á að það sé í raun með ólíkindum að flytja megi inn afurðir sem ólöglegt er að 
rækta/framleiða hér á landi. Með því stuðlum við að viðgangi framleiðsluaðferða sem eru í andstöðu 
við velferð dýra og gerum samkeppnisskilyrði innlendra og erlendra bænda/framleiðenda ójöfn. Á 
því verður að taka, án tafar. 

11. Menntun, rannsóknir, ráðgjöf og nýsköpun 

SSFM taka undir að fræðslumál landbúnaðarins snúi ekki aðeins að bændum; að ekki sé síður mikilvægt að leggja rækt 

við að kynna gildi landbúnaðar fyrir öllum almenningi og að leggja beri sérstaka rækt við komandi kynslóðir, og kynna fyrir 

þeim landbúnað, störf til sveita og afurðir. 

SSFM leggja jafnframt áherslu á að fræðslan nái einnig til framleiðslu matvæla úr afurðunum þar sem 
ekki megi skilja um of á milli landbúnaðar og matvælaframleiðslu sem sé nátengt. 

12. Fjórða iðnbyltingin 

SSFM taka undir mikilvægi tækniþróunar til að ná fram meiri hagkvæmni og hagræðingu í landbúnaði 
og framleiðslu matvæla og að jafna aðgengi stórra sem smárra að neytendum.  Framtíðin liggur í 
tækni, þ.m.t. þegar kemur að samskipum framleiðenda og neytenda og að gera íslenskan landbúnað 
og matvælaframleiðslu samkeppnishæfari á alþjóðagrundvelli. 
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13. Fyrirkomulag opinbers stuðnings 

SSFM taka sérstaklega undir að áherslum í styrkjakerfi landbúnaðar verði breytt á þann veg að stutt 
sé við búsetu í sveitum óháð því hvaða framleiðslugrein sé stunduð. Í samtökunum er afar fjölbreytt 
flóra matvælaframleiðenda sem ýmist framleiða matvæli úr eigin afurðum og/eða afurðum frá 
öðrum. Mikilvægt er að ekki sé gert upp á milli ólíkra tegunda landbúnaðar og matvælaframleiðslu 
heldur stuðlað að því að framleiðslan sé í takt við þarfir markaðarins / eftirspurn neytenda. 

14. Markaðsvernd og samkeppnisumhverfi 

SSFM taka undir að það sé óhjákvæmilegt við mótun landbúnaðarstefnu eða starfsumhverfis landbúnaðarins að horfa 

til þess hvaða reglur gilda um starfsemi bænda og afurðastöðva í nágrannalöndum okkar og skapa aðilum hér ekki lakari 

skilyrði til rekstrar og hagræðingar en þar gilda, eftir því sem landfræðilegar aðstæður leyfa. 

…og leggja áherslu á að aldrei megi gleyma því í umræðunni að allar vestrænar þjóðir vernda sinn landbúnað 

að einhverju leyti gagnvart erlendri samkeppni, einkum með tollvernd og opinberum framlögum. 

15. Bein tengsl bænda og neytenda 

Eins og efnisflokkur 3 talar þessi efnisflokkur beint inn í tilgang og markmið SSFM og endurspeglar í 
heild sinni þau sjónarmið sem við komum á framfæri við verkefnastjórnina, þ.m.t. 

„Með því að ýta undir smáframleiðslu, sérstöðu afurða, heimavinnslu og aðgengi frumframleiðenda að markaði er stuðlað 
að nauðsynlegu samtali milli bænda og neytenda.“ 

„Fyrir þróun íslensks landbúnaðar skiptir miklu að litið sé á breytingar á neyslumynstri sem tækifæri en ekki ógn. Það leiðir 
af viðleitni til að laga sig að kröfum nýs markaðar…“ 

„Upprunamerkingar þurfa að fylgja vörum gegnum framleiðslu og söluferil. Neytendur eiga rétt á upplýsingum um 
uppruna, framleiðsluhætti, lyfjanotkun og umhverfisáhrif matvæla sem þeir kaupa í verslunum, neyta á veitingahúsum eða í 
mötuneytum. Með því er þeim auðveldað að velja  landbúnaðarafurðir sem framleiddar eru eftir þeim gildum sem þeir telja 
æskileg.“ 

„Koma þarf í veg fyrir rangar eða villandi merkingar matvæla, bæði með aukinni kröfu um upprunamerkingar og 
viðurlögum séu matvæli ranglega merkt.“ 

16. Kynslóðaskipti - nýliðun 

SSFM vilja sérstaklega draga fram þessa málsgrein úr efnisflokknum þar sem þau sjá mikilvægið í því 
að stuðla að nýliðun í greininni: 

„Markviss byggðastefna er ekki árangursrík án nýliðunar til sveita og stuðnings við kynslóðaskipti. Að stuðla að nýliðun er 
að ýmsu leyti flóknara viðfangsefni en aðstoð vegna kynslóðaskipta.“ 

17. Stjórnsýsla 

SSFM taka undir þau sjónarmið sem koma fram í þessum efnisflokki og þá sérstaklega þau að 
kerfislæg sjónarmið megi ekki standa í vegi fyrir nýsköpun og draga úr áhuga á að fara inn á nýjar 
brautir eins og of mörg dæmi eru um.  
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18. Mikilvægi mælaborðs 

SSFM fagna því að mælaborðið  - sem heldur utan um upplýsingar um matvælaframleiðslu á sviði 
landbúnaðar á Íslandi - hafi verið komið á fót, enda mikilvægt að matvælaframleiðendur hafi aðgang 
að stafrænum gögnum til að geta byggt ákvarðanatöku sína á traustum upplýsingum. 

19. Framkvæmd EES-löggjafar 

SSFM taka undir að nauðsynlegt sé að taka sérstaklega til skoðunar hagkvæmni og skilvirkni í matvælaframleiðslu, 

m.a. til að stuðla að bættri nýtingu verðmæta og aukinni hagræðingu innan landbúnaðarframleiðslunnar, til hagsbóta fyrir 

bændur og neytendur. 

Jafnframt fagna þau því að í umræðuskjalinu hafa einn af þeirra megin punktum verið tekinn til 
umfjöllunar sem er sá að í EES-löggjöfinni sé lögð áhersla á sveigjanleika og meðalhóf gagnvart smáframleiðendum.  

„Aðildarríkjum EES er m.a. heimilt að setja sér sérstakar reglur um minni matvælaframleiðslu, þ.e. framleiðslu þar sem 
matvæli eru afhent í litlu magni beint til neytenda. Mikilvægt er að  smáframleiðendur hér njóti þeirra heimilda sem EES 
löggjöfin veitir. Til dæmis er eðlilegt að hér gildi ekki íþyngjandi regluverk sem hindrar smáframleiðslu og stendur í vegi fyrir 
að sömu reglur um matarmarkaði og þátttöku framleiðenda í þeim gildi um land allt. Stuðla ber að því að auka svigrúm 
innlendra heimavinnsluaðila til að vinna vöru úr eigin frumframleiðslu og selja beint til neytenda.“ 

 

Virðingarfyllst, 
 
f.h. stjórnar SSFM 

_____________________________    _____________________________ 
Þórhildur M. Jónsdóttir      Oddný Anna Björnsdóttir 
Formaður       Framkvæmdastjóri 


