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Tillögur 
 

Tillaga 1 
Beingreiðslur C í búvörusamning garðyrkjunnar  
  
Hver sendir inn tillögu: Axel Sæland  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar  
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda  
  
Tillaga: C greiðslur garðyrkjunnar verði festar í 95% endurgreiðslu og verði 
skilgreindar sem taxtaleiðrétting hjá ylrækt í gróðurhúsum  
  
Rökstuðningur: Endurgreiðsla síðustu ára hefur verið á bilinu 63-95% sem skapar 
mikla óvissu í rekstrarumhverfi garðyrkjunnar. Garðyrkjan þarf stöðugra umhverfi til að 
vinna með til að geta horft fram á veginn.  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar  
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.   
   
Tillaga 2 
Tollaumhverfi garðyrkjunnar  
  
Hver sendir inn tillögu: Axel Sæland  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar  
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda  
  
Tillaga: Endurskoða þarf tolla umhverfi garðyrkjunnar með tilliti til þess að tryggja 
rekstrarskilyrði innlendrar garðyrkjuframleiðslu   
  
Rökstuðningur: Tollar hafa verið óbreyttir bæði kg tollar og stk. tollar til margra ára 
og hafa því ekki fylgt þeirri miklu verðbólgu sem hefur verið síðustu áratugi. Tollar 
sumra afurða halda ekki lengur og gerir innlendri framleiðslu ókleift að standast 
samkeppni.  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.  
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.    
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Upplýsingar um sendanda:   
  
Tillaga 3  
Tryggingarvernd garðyrkjubænda í útirækt  
  
Hver sendir inn tillögu: Óskar Kristinsson  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar  
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda  
  
Tillaga: Finna þarf lausnir á því hvernig hægt er að tryggja bændur í útrækt fyrir tjóni  
  
Rökstuðningur: Í dag eru engar tryggingar í boði hjá tryggingarfyrirtækjum fyrir 
bændur í útirækt. Mikið tjón getur orðið af veðurfarslegum ástæðum og þarf því að 
leita lausna með stjórnvöldum um hvernig hægt sé að tryggja framgang útiræktar á 
Íslandi  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Með samning milli BÍ og 
hamfaratrygginga eða stjórnvalda  
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands.   
  
Tillaga 4 
Aðgangur að varnarefnum  
  
Hver sendir inn tillögu: Axel Sæland  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar  
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda  
  
Tillaga: Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins gefi út í mars og september á hverju ári 
stöðu birgða á varnarefnum í landinu og að RML leiti leiða til að tryggja aðgang 
bænda að nauðsynlegum efnum.  
  
Rökstuðningur: Sífellt erfiðara er að hafa aðgang að nauðsynlegum efnum til að 
tryggja gæði ræktunar og uppskeru. Ísland er örmarkaður og því dýrt og erfitt að fá 
efni. Með bættri upplýsingagjöf má bæta stöðu greinarinnar.  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Með samtali og samráði 
við RML  
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands.   
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Tillaga 5  
A, B og C greiðslur frá ráðuneyti  
  
Hver sendir inn tillögu: Óli Finnsson  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar  
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda  
  
Tillaga: Matvælaráðuneyti hafi skýringar á bakvið þær greiðslur sem berast til 
bænda   
  
Rökstuðningur: Margir bændur eru að fá greiðslur úr meira en einum flokki og getur 
reynst flókið að greina hvað sé á bakvið hverja greiðslu.  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Samtal og samráð við 
Matvælaráðuneyti  
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands   
  
Tillaga 6 
Framleiðsla á lífrænum garðyrkjuafurðum  
  
Hver sendir inn tillögu: Eygló Björk Ólafsdóttir  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar  
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda  
  
Tillaga: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar leggur til að mótaðar verði tillögur um 
almennan stuðning við lífræna garðyrkjuframleiðslu með það að markmiði að auk 
nýliðun, aðlögun að lífrænum búskaparháttum og styrkja greinina til lengri tíma. 
Brugðist verði við því í endurskoðun búvörusamninga til að auka magn og hlutfall 
lífrænnar framleiðslu hér á landi og stuðla þannig að vexti í garðyrkjuframleiðslu.  
  
Rökstuðningur: Áhugi er á lífrænt vottuðu íslensku grænmeti og því má telja það 
hagsmuni garðyrkjunnar hér á landi að hlutfall lífrænnar framleiðslu aukist sem getur 
eflt framtíðarmöguleika íslenskrar garðyrkju.  Kostnaður við að rækta lífrænt grænmeti 
er gjarnan hærri en annars gerist og æskilegt að stuðningskerfið taki mið af því.  Vitað 
er að lífræn framleiðsla á Íslandi býr við nokkurn aðstöðumun m.v. önnur lönd m.t.t. 
almenns stuðnings.  Í dag er lífræn framleiðsla ekki studd til lengri tíma hér á landi 
heldur einungis á meðan á aðlögun stendur í takmarkaðan tíma.    
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.  
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Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.    
   
Tillaga 7  
Jarðræktarstuðningur við ræktun niturbindandi plantna  
   
Hver sendir inn tillögu: Eygló Björk Ólafsdóttir   
 Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar   
 Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda   
   
Tillaga: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar leggur til að stjórn Bændasamtakanna 
beiti sér fyrir að ræktun belgjurta og annarra niturbindandi plantna s.s. í kornrækt og 
annarri akuryrkju, verði gjaldgeng til umsóknar um jarðræktarstyrk, sem almennt er nú 
skilyrtur við uppskeru á  sama ári.      
   
Rökstuðningur:  Lífrænir bændur hafa margir hverjir tileinkað sér ræktun 
niturbindandi plantna til að auðga  jarðveg og draga úr áburðarþörf árið eftir, en nýjar 
reglur um lífræna framleiðslu kveða á um slíka ræktun í auknum mæli.  Þessu fylgja 
viðbótar útgjöld sem er eðlilegt að njóti jarðræktarstuðnings, enda til hagsbóta fyrir 
umhverfið.    
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.   
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.     
  
Tillaga 8  
Breyting á stærðartakmörkum í jarðræktarstuðningi  
   
Hver sendir inn tillögu: Halla Sif Svansd. Hölludóttir   
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar   
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda   
   
Tillaga: Í dag þarf útiræktun að fara fram að á lágmarki 1 ha til að ræktunin sé 
styrkhæf í jarðræktarstyrk. Aðlaga þarf þetta lágmark eða setja upp einhverskonar 
nýliðunarstyrk t.d meðan fólk stígur sín fyrstu skref eða meðan bændur tileinka sér 
útræktun sem aukabúgrein.  
  
Rökstuðningur: Það eru ekki allir ræktendur sem stefna á að sérhæfa sig í einni eða 
fáum tegundum á stærri skala. Hér á landi eru dæmi um aðila sem eru að hefja 
útiræktun og eru að rækta fjölda tegunda á minna svæði en 1 hektara. Þessir aðilar stíla 
þá oft inn á heimasölu og að selja sínar afurðir í nærumhverfi. Einnig hafa bændur úr 
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öðrum búgreinum sýnt því aukin áhuga að bæta við sig garðyrkju sem aukabúgrein en 
það getur verið stórt stökk að fara strax upp í einn hektara. Það getur fylgt því 
talsverður kostnaður að koma sér upp tækjabúnaði og forræktunar-aðstöðu til 
ræktunar. Því þyrfti annað hvort að aðlaga jarðræktarstyrkinn eða setja á sérstakan 
nýliðunarstyrk fyrir ræktendur meðan þeir koma sér af stað.  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.   
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.     
   
Tillaga 9  
Tækjastuðningur til að efla loftslagsvænni landbúnað  
   
Hver sendir inn tillögu: Halla Sif Svansd. Hölludóttir   
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar   
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda   
   
Tillaga: Auðvelda þarf bændum að vélvæða ræktunina til að styrkja stöðu og 
framþróun útiræktunar. Í nágrannalöndunum eru dæmi um styrki til bænda til 
tækjakaupa sem efla loftslagsvænni landbúnað. Slík tæki stuðla ekki endilega að 
aukinni uppskeru en þau ýta undir loftslagsvænar aðgerðir, bæta jarðveginn og stuðla 
að virkara hringrásarhagkerfi. Í dag eru engir styrkir eða opinber stuðningur sem 
greiðir leið bænda til tækjakaupa í þessa átt.   
  
Rökstuðningur: Féð sem ætlað er í þróunarverkefni búgreina má ekki nýta til 
tækjakaupa og erfitt getur verið fyrir bændur að fjárfesta í tækjabúnaði fyrir 
árstíðarbundna ræktun. Kröfur samfélagsins til afurðanna eru að breytast og td er 
aðgengi bænda að varnarefnum að verða erfiðara. Bændur þurfa að aðlaga sig að 
aðstæðum, kynna sér nýja tækni og prófa sig áfram með tækninýjungar. Mikil þróun er 
að eiga sér stað í löndunum í kringum okkur en þessi tæki eru kostnaðarsöm og mun 
taka tíma að finna og þróa tækjabúnað sem hentar fyrir ræktun og aðstæður 
hérlendis. Sem dæmi má nefna vélar sem hreinsa illgresi úr ræktunargörðum og tæki 
sem auðvelda vinnslu á lífrænum úrgangi, nýtingu lífræns áburðar og húsdýraáburðar. 
Einnig geta tæki til vinnslu og geymslu afurða fram yfir sjálft uppskerutímabilið aukið 
virði og nýtingu uppskerunnar til muna.  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.   
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.   
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Tillaga 10  
Beingreiðslur A og B og jarðræktarstuðningur   
  
Hver sendir inn tillögu: Axel Sæland  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar  
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda  
  
Tillaga: Að beingreiðslur A og B sem og jarðræktar greiðslur verði upp 
reiknaðar á verðlag dagsins í dag frá síðustu endurskoðun sem og horft til 
skýrslu RML um rekstrarskilyrði sem sýnir versnandi afkomu innan 
greinarinnar.  
  
Rökstuðningur: Þær vísitölur sem notast er við hér á landi hafa hækkað mikið síðustu 
ár og því gefið að þær fjárhæðir sem renna til beingreiðslna og jarðræktarstuðnings 
hafa rýrnað í virði. Nauðsynlegt er að hækka þær þannig að þær passi við núverandi 
verðlag til að tryggja samkeppnishæfni innlendrar framleiðslu  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.  
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.     
 
Tillaga 11 - Tillögu hafnað með meirihluta greiddra atkvæða. 
Hafnað með þeim rökstuðningi að tillagan á ekki við í dag miðað við 
þá samninga sem garðyrkjan er með við ríkið í dag. 
Álag stuðningsgreiðslna í landbúnaði til nýliða  
  
Hver sendir inn tillögu: Steinþór Logi Arnarsson, kt: 301992439  
Ef fyrir hönd annars: Samtök ungra bænda  
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda  
   
Tillaga:  
Aðalfundur Samtaka ungra bænda haldinn að Eiðum á Fljótsdalshéraði þann 14. 
janúar 2023 hvetur til þess að greitt verði álag á allar stuðningsgreiðslur í landbúnaði 
til nýliða.  
   
Rökstuðningur: Rekstur yngri bænda og nýliða er á fyrstu árum þyngri en þeirra sem 
hafa stundað sinn rekstur til fjölda ára. Því er ástæða til að skoða aukinn stuðning til 
þessa hóps, til dæmis með 10% álagi á fyrsta ári sem lækkar um 2% á ári næstu fimm ár. 
Sambærilegt stuðningskerfi má finna í nágrannalöndum okkar, til dæmis Finnlandi.   
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Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Með eftirfylgni við 
endurskoðun búvörusamninga árið 2023  
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands.   
Upplýsingar um sendanda: Netfang: steinthor99@gmail.com, sími: 8581999  
  
Tillaga 12  
Endurvinnsla á áburðarvatni í gróðurhúsum  
  
Hver sendir inn tillögu: Óli Finnsson  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar   
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda   
   
Tillaga: Að veittur sé stuðningur til ylræktarbænda til að setja upp 
endurvinnslukerfi sem sótthreinsar og endurnýtir áburðarvatnið.  
  
Rökstuðningur: Með hækkandi áburðarverði og auknum kröfum um sjálfbærari 
ræktun er nauðsynlegt að ylræktarbændur geti sett upp endurvinnslukerfi á 
áburðarvatni í gróðurhúsum sínum. Nokkrar af stærri ylræktarstöðvum landsins hafa nú 
þegar sett upp slíka kerfi með góðum árangri, það er því nokkur þekking til í landinu og 
fín reynsla fengist af mismunandi gerðum af slíkum kerfum. Með því að setja upp 
endurvinnslukerfi er þannig stuðlað að minni innflutningi á dýrum og ósjálfbærum 
áburði sem aftur dregur úr óþarfa sóun og tilheyrandi umhverfisáhrifum. Með stuðningi 
til að setja upp slík kerfi má því bæði lækka rekstrarkostnað á ylræktarbýlum landsins 
sem og draga úr umhverfisáhrifum af ræktuninni.  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.   
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.       
  
Tillaga 13  
Rekstrarráðgjöf fyrir nýliða    
   
Hver sendir inn tillögu: Óli Finnsson  
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar   
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda   
   
Tillaga: Að RML bjóði upp á sérstaka rekstrarráðgjöf fyrir nýliða fyrstu árin í rekstri.  
   
Rökstuðningur: Markmið verkefnisins er að tryggja að nýliðar í landbúnaði nái sem 
bestum árangri á sínum fyrstu árum í búrekstri, bæði faglegum sem rekstrarlegum. 
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Fyrsta skrefið er að leggjast í nákvæma greiningarvinnu og rekstraráætlunargerð til 5 
ára ásamt því að fara yfir faglega þætti búsins, með því eru lögð drög að stefnu búsins í 
samvinnu við viðkomandi ráðunauta. Þeirri áætlun verði síðan fylgt eftir með 
reglulegum stöðufundum og greiningum á daglegum rekstri búsins. Rekstraráætlunin 
verður því sífellt uppfærð og fræðsla til nýliða aukin út frá nákvæmum rekstrarþáttum 
og hvað má bæta.  
  
  
Með stækkandi búum er áætlanagerð og markviss rekstur að verða sífellt mikilvægari 
til að ná árangri í bústörfum. Nauðsynlegt er að halda vel utan um nýliða sem þurfa að 
leggja meira á sig til að læra á það skýrsluhald og þau kerfi sem krafist er af 
landbúnaðarrekstri á íslandi í dag. Nákvæm áætlunargerð er jafnframt grundvöllur þess 
að geta sótt í aukið fjármagn til að betrumbæta húsakosti eða tækjakosti eftir þörfum.  
  
  
Áætlað er að verkefnið verði ókeypis fyrstu 2 árin í rekstri og muni standa öllum nýjum 
einstaklingum, lögaðilum, eða rekstraaðilum á búum á Íslandi til boða. Næstu 3 ár þar á 
eftir verði hægt að óska eftir eftirfylgni á niðurgreiddu verði miðað við fulla ráðgjöf.  
  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.  
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.      
    
Tillaga 14 
Jarðræktarstuðningur sem hvati til nýsköpunar  
   
Hver sendir inn tillögu: Halla Sif Svansd. Hölludóttir   
Ef fyrir hönd annars: Stjórn búgreinadeildar garðyrkjunnar   
Tillaga vísast til búgreinadeildar garðyrkjubænda   
   
Tillaga: Uppfæra þarf flokkun á stuðlum einingaverðs sem notaðir eru við útreikning 
á jarðræktarstyrki við útiræktun grænmetis. Núna er flokkað og styrkt eftir 
afmörkuðum lista tegunda ofanjarðar- og neðanjarðar sem er gríðarleg einföldun á 
skilgreiningu tegunda til ræktunar. Í dag skortir hvata fyrir nýsköpun og tilraunir sem 
auka fjölbreytni og framboð á tegundum og getur þessi skilgreining hamlað slíku. 
Opna þarf tegundalistann svo auðveldlega megi styrkja fleiri tegundum og tengja 
styrkveitingar skýrt við tegundir en ekki tala um ofan- og neðanjarðar grænmeti.   
  
Rökstuðningur: Aukin stuðningur í formi hærri stuðuls á ofanjarðar-grænmeti verkar 
sem mikilvægur hvati til að rækta ákveðnar tegundir. Mikil eftirspurn hefur verið eftir 
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ákveðnum tegundum þar sem ekki er hægt að vélvæða ræktunina með sama hætti og 
ýmsar neðanjarðar-tegundir. Þetta eru ofanjarðar-tegundir á borð við blómkál, 
spergilkál, sellerí, hvítkál og fl. Enn hærri stuðul mætti setja á tegundir sem eru ekki í 
ræktun nú þegar eða eru ekki ræktaðar í miklu magni en bændur hafa hug á að efla 
ræktunina. Sem dæmi má nefna hvítlauk, rauðrófur, seljurót, radísur, 
vorlaukur/blaðlaukur og fennel sem tegundir sem enn eru ekki ræktaðar í miklu magni 
en með auknum stuðning geta bændur eflt ræktunina og fest hana í sessi.  
  
  
Hvernig má framfylgja tillögunni að mati innsendanda: Við endurskoðun 
Búvörusamninga garðyrkjunnar.   
Hver á að framfylgja tillögunni og tryggja henni framgang: Stjórn 
Bændasamtaka Íslands sem og samninganefnd um endurskoðun búvörusamninga.     
  
     
  
 

 
 

 

 


