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AÐDRAGANDI

BÚNAÐARÞING
2020

…“Ein öflug

hagsmunasamtök

fyrir landbúnaðinn” 

…“Byggt á tveimur

stoðum, bændum og

landbúnaðartengdum

fyrirtækjum”…

BÚNAÐARÞING
2021

…“Mikilvægt er að

koma á formlegum

samstarfsvettvang i

bænda og afurða- og

þjónustufyrirtækja í 

landbúnaði”…

BÚNAÐARÞING
2022

…“Búnaðarþing

samþykkir tillögu

stjórnar um 

samstarfsvettvang BÍ 

og fyrirtækja í 

landbúnaði”…

STOFNUN SAFL Í 
MARS 2022

Samtök fyrirtækja í 

landbúnaði (SAFL) 

stofnuð snemma árs

2022. Fyrirtækin

segja skilið við

Samtök iðnaðarins og

í kjölfarið sótt um 

sjálfstæða aðild að

SA. Samtöl milli BÍ 

og SAFL hefjast með

milligöngu SJS og SÞ.
Sjá SAFL.is



HORFT TIL DANMERKUR UM FYRIRMYND

LANDBRUG & FØDEVARER

Dönsku heildarsamtökin

Landbrug & fødevarer byggðu

á tveimur stoðum; bændahlið

og fyrirtækjahlið frá 2009-

2022. 

Tveggja stoða kerfið var 

afnumið um síðustu áramót, 

þannig að nú er samruninn

algjör. 

Öflugir í almannatengslum

og kynningarmálum, hvort

sem er til almennings, 

fjölmiðla, stjórnvalda eða

atvinnulífs.

KYNNISFERÐ TIL
DANMERKUR

Fulltrúar frá BÍ og SAFL fóru í 

kynnisferð til L&F í nóvember

sl. 

Mikil áhersla lögð á að

danskur landbúnaður komi

fram sem samstillt heild, “tali

einni röddu.” 

Ekki dregið undan að slík

samstilling krefst samtala og

fundarhalda, en verður

auðveldara þegar menn eru

orðnir vanir hugsuninni um að

allir séu “saman í liði”. 



MARKMIÐ

SAMEIGINLEGIR HAGSMUNIR

Að nýta samanlagðan styrk 

bænda og fyrirtækja í þágu 

sameiginlegra heildar-

hagsmuna.

EIN RÖDD

UPPLÝSINGAGJÖF

Reka öflugt upplýsinga-, 

kynningar- og 

almannatengslastarf

- Dagur landbúnaðarins

- Sýningar o.fl.

SAMSTAÐA

Landbúnaðurinn komi sem 

mest sameinaður fram 

gagnvart stjórnvöldum, 

stofnunum, öðrum 

hagsmunaaðilum og þjóðinni.

-samstaða út á við

-samstaða inn á við

ÖFLUGRI VERKFÆRI

Með öflugri verkfærum til 

upplýsingasöfnunar, 

greiningarvinnu, úrvinnslu og 

hagnýtingar upplýsinga.

Landbúnaðurinn tali einni 

röddu út á við.



MARKMIÐ

ÍMYNDARSKÖPUN

Með öflugri sameiginlegri ímyndarsköpun (almennri eða ytri 

markaðssetningu (branding)) í þágu innlendrar framleiðslu og 

vinnslu afurða. 

FRAMSÆKNI

Standa vörð um núverandi störf og skapa ný, auka innlendan 

virðisauka, efla fæðuöryggi og sjálfbærni.

STEFNUMÓTUN

Vinna stefnumótunar- og þróunarstarf og stuðla að framförum í 

greininni.

HAGKVÆMNI

Hafa hagkvæmni og jákvæð samlegðaráhrif að leiðarljósi og fá 

þannig meira fyrir peningana. 

20XX



HVERNIG SAMTÖK?

Formleg samtök, almenn félagasamtök stofnuð af 

BÍ og SAFL á jafnræðisgrundvelli. Tveggja stoða 

fyrirkomulag eins og í Danmörku frá 2009-2022.

Formenn og varaformenn BÍ og SAFL (eftir 

atvikum einn stjórnarmaður í viðbót frá hvorum 

aðila) myndi stjórn LM/LÍ. Með því tryggt þétt 

samráð, skilvirk verkaskipting o.s.frv.

Stjórn ræður forstöðumanneskju sem er síðan 

ábyrg fyrir rekstri, starfsmannahaldi og öðru 

sem venja er. Lagt af stað í yfirveguðum 

skrefum, e.t.v. aðeins 1-2 starfsmenn.

Staðsetning praktískt fyrirkomulagsatriði, en ef 

framtíðarsýnin er „hús landbúnaðarins“, þ.e. öll 

starfsemi BÍ, SAFL og nýju samtakanna LM/LÍ á 

einum stað er gott að hafa það í huga. 



VERKEFNI LM/LÍ

BÍ

• Samningsumboð fyrir hönd bænda 

gagnvart ríkinu (bundið í lögum). 

• Félagskerfi bænda og stéttamál. 

• Fagleg mál, kynbótastarf og  

leiðbeiningaþjónusta (RML).

• Samstarfsverkefni bænda sem lúta 

eingöngu að frumframleiðsluhliðinni.

SAFL

• Kjaramál og samningsumboð f.h. sinna 

félagsmanna sjálft eða í samfloti með 

örðum (SA).

• Mál sem snúa að félagarétti, sköttum, 

samkeppnislöggjöf og öðrum hreinum 

fyrirtækjamálum.

Það sem nokkuð augljóslega verður áfram hjá hvorum aðila um sig, EKKI á borði LM/LÍ:



VERKEFNI LM/LÍ

• Almennt fyrirsvar “ein rödd” landbúnaðarins

• Ýmis samskipti við stjórnvöld, aðra hagsmunaaðila, fagaðila, fjölmiðla og
almenning.

• Almannatengsl, ímynd, orðspor

• Sameiginleg ytri markaðssetning (branding)

• Upprunamerkingar og staðfesting, “íslensk framleiðsla”

• Upplýsingaöf lun, gagnavinnsla, fræðsla og kynning (dagur landbúnaðarins, 

sýningar o.fl.)

• Upplýsingar um fjölda starfa og innlendan virðisauka tengdan landbúnaði

• Starfsumhverf i og samkeppnisskilyrði landbúnaðarge irans og samanburður

við önnur lönd

• Opinber stuðningur

• Tollvernd

• Regluverk/kostnaður

• Fæðuöryggi (aðföng, birgðir o.s.frv.)

• Loftslagsmál

• Kolefnisbinding

• Orkuskipti

• Kolefnisspor innlendrar framleiðslu á móti innfluttri

Á BORÐI LM/LÍ



SKIPULAG LM/LÍ

A. KJARNASTARFSEMI

Sbr. fyrri glæra

C. MARKAÐSSVIÐ?

Af sama toga er spurningin um 

hvort almennt sameiginlegt 

markaðsstarf, ytri markaðssetning í 

þágu innlendrar framleiðslu, 

úrvinnslu og dreifingar geti ekki 

skilað mikilli samlegð (uppruna-

merkingar, ímyndarsköpun, kröfur 

um jafnræði innlendrar og inn-

fluttrar framleiðslu o.s.frv.

Lauslega hafa verið ræddir kostir þess 

að á vegum hinna nýju samtaka yrði 

starfrækt sameiginlegt upplýsinga- og 

kynningarsvið í þágu landbúnaðarins í 

heild. Einnig hvort Bændablaðið, þó 

áfram sjálfstæð eining (félag) og 

ritstjórnarlega sjálfstætt, myndi tilheyra 

því sviði. 

B. UPPLÝSINGA- OG KYNNINGARSVIÐ?
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