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Greinargerð um áhrif nýs samnings 
íslands um landbúnaðarafurðir við EU

Vífill Karlsson, hagfræðingur PhD.
Unnið dagana 2-14. desember 2015

1 Inngangur, forsendur og aðferð
Markmið þessa minnisblaðs er að lýsa mati á áhrifum nýgerðra samninga íslands við EU, um aukna 
innflutningskvóta á landbúnaðarvörum á milli landanna, á afkomu íslenskra bænda. Verkefnið er unnið 

að beiðni Ernu Bjarnadóttur fyrir hönd Bændasamtaka íslands.

Nýir samningar kveða á um nokkra aukningu á innflutningskvótum í nautakjöti, svínakjöti, alifuglakjöti 

og ostum frá EU til íslands og íslands til EU í lambakjöti (sjá töflu).

Fyrir gildistöku samnings Eftir gildistöku samnings
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kvóta í sölu 

fyrra árs
Kindakjöt - - 6.588 - - -

Nautakjöt 195 753 4.252 18% 791 306% 23%
Hrossakjöt _ 554 0% - 0%
Svínakjöt 264 513 6.212 8% 764 189% 13%
Alifuglakjöt 259 845 8.761 10% 1.115 331% 14%
Unnar kjötvörur 150 386 750 400%
Ostur 219 251 6.233 4% 610 179% 10%
Tölur í tonnum fyrir árið 2014

Á yfirlitinu sést að kvótarnir eru að aukast um 180-400%, fer það eftir kjöttegund og er í raun heldur 
meira ef unnar kjötvörur væru reiknaðar niður á kjöttegund líka, en það er ekki hægt vegna skorts á 
upplýsingum um skiptingu þar á milli fram til þessa. Hins vegar var innflutningur nokkuð meiri en 
heildarkvótar í fyrra og því er erlenda varan eftirsóttari en sú íslenska í einhverjum tilvikum -  eða 16% 

af heildarsölunni í nautakjöti, 4% í svínakjöti, 7% í alifuglakjöti og 1% í ostum.

Forsendur útreikninga og athugasemdir:

• Eigin verðteygni svínakjöts er -0,43, fuglakjöts -0,62, nautakjöts -0,45 og mjög lág í lamba-kjöti.

• Lambakjöt er miklu næmara fyrir verðbreytingum annarra kjötvara en eigin verðbreytingum.

• Engar innlendar rannsóknir lágu fyrir um verðteygni osta. Mat á eigin verðteygni osta almennt 
er gjarnan á bilinu -0,35 til -0,5 erlendis1 en þar sem innflutningur verður hlutfalls-lega mestur 
á dýrari gæða-ostum var ákveðið að velja aðeins meiri teygni eða -0,7.

1 Sjá m.a. Min-Hsin Huang, David E. Hahn, og Eugene Jones (2004). Slóð: 
http://ageconsearch.umn.edU/bitstream/20235/l/sp04hu07.pdf
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• Ekkert er heldur vitað með vissu krossverðteygni folalda- og hrossakjöts til að meta áhrif
verðbreytinga annarra kjötvara á þann markað. Gert er ráð fyrir að krossverðteygni hrossa- 
kjöts sé 0,9 sem er eitthvað hærra en í lambakjöti2. Með þessu er verið að gera ráð fyrir að
þessar afurðir eigi ekki eins sterka stöðu og lambakjöt á markaðnum. Þá var tekið mið af eigin
verðlækkunum hrossakjöts í námunda við það sem var í lambakjöti upp á 0,3%. Það er hrein 

ágiskun og þyrfti að rannsaka betur.

• Viðbótinni í innflutningskvóta í unnum kjötvörum upp á 600 tonn var deilt niður á kjöt með 

eftirfarandi hætti: 50 tonn í nautakjöt, 400 tonn í svínakjöt og 150 tonn í alifuglakjöt.

• Útreikningar miðast við fulla gildistöku samnings.
• Ekki verður komist lengra í nákvæmni þessara útreikninga í þeim tímaramma sem verkið hafði.

• Mat á verðákvörðunum byggir á líkani markup verðlagningar3.

• Ekki var svigrúm til að meta áhrif breytinganna á framleiðslukostnað bænda en breytt 

framleiðslumagn breytir honum.

• Gert var ráð fyrir 86% nýtingu4 (14% rýrnun) á úrvinnslu allra kjöttegunda -  þ.e. skiptihlutfallið 

unnin kjötvara / kjötvara.

2 Kostnaðarverð innfluttra vara og vænt verðlækkun þeirra
Samantekt á fyrirhuguðum verðbreytingum og metin áhrif þeirra á verðbreytingar er að finna í töflunni.
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Verð
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eftir
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Nautavöðvar 1.765 498 18% 2.581 2.263 -0,42 3.911 3.430 - 12%

Nautahakk 602 270 18% 981 872 -0,42 1.486 1.322 - 11%

Svínakjöt 554 434 18% 1.088 988 -0,43 1.629 1.479 -9%

Beikon 447 205 18% 732 652 -0,43 1.097 976 - 11%

Alifuglakjöt 470 374 18% 928 843 -0,62 1.206 1.096 -9%

Svínakjöt - 
saltað og 
reykt 2.306 462 20% 3.238 2.767 -0,43 4.848 4.144 - 15%

Alifuglakjöt - 
sprautusaltað 575 363 30% 1.110 938 -0,62 1.443 1.218 - 16%

Ostar 1.094 430 30% 1.852 1.524 - 0,7 2.327 1.915 - 18%

Lambakjöt
-0,5%  til - 

1%

Hrossakjöt
- 0,4%  til - 

0,7%

Samkvæmt þessum útreikningum ætti verð á innfluttu kjöti og ostum innan innflutningskvóta að lækka 
á bilinu 9-18%. Gert er ráð fyrir að breyting á útsöluverðinu hefði tilsvarandi áhrif á skilaverð til bænda. 
Verðlækkun á lambakjöti er svo lítil og þá sérstaklega á hrossakjöti vegna þess að jafna verður henni 
út yfir árið á meðan innflutt kjöt innan kvótans er eingöngu stuttan hluta úr árinu.

2 Sjá m.a. Valerie Lechene (2000). Slóð:
http://www.tcd.ie/Economics/msceps/courses/understanding%20markets/14.%20lncome%20elasticitv%20foo
d%20in%20home%20UK.pdf
3 Sjá m.a. Robert S. Pyndyck (2012). Slóð: http://web.mit.edu/rpindvck/www/Courses/Pricing.pdf
4 Unninn 100 kg. með 60% nýtingu gefa 60kg. íblöndunarefni eru 40% af innihaldi og það gefur 60*1,4 = 84 kg.
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3 Áhrif samnings á tekjur og markaðshlutdeild bænda
Fyrst var reiknað út hversu mikið aukinn innflutningskvóti myndi skerða sölu innlendra bænda ogtekjur 
þeirra. Tekið var tillit til þess magns sem flutt var inn í fyrra utan kvóta og gert ráð fyrir að viðbættur 

kvóti gengi á móti því.

Þegar verðlækkanir á vörum frá útlöndum höfðu verið metnar, þurfti að finna út meðalverðlækkun á 

heimamarkaðnum til þess að kanna hvað markaðurinn stækkaði í kjölfarið.

Þá var hægt að reikna út breytingar sem samningurinn hafði á tekjur bænda vegna viðkomandi afurða. 
Reikningsaðgerðin var í þremur liðum og tvær þeirra með ef-setningum. Ef setningarnar gengu út á að 
kanna hvort sú söluaukning sem búast mátti við vegna verðlækkunar á markaðnum í kjölfar 
samninganna yrði meiri en þeir kvótar sem samið var um að frádregnum þeim innflutningi sem var 

utan kvóta frá fyrra ári (seinna var gert ráð fyrir að slíkur innflutningur yrði áfram upp á 50%).

1. Ef breyting á heildarsölu innanlands er minni en auknir innflutningskvótar:
a) Fundin út breyting á heildarkvóta að frádregnu því magni sem þegar var flutt inn umfram 

kvóta sbr. ofar.
b) Heildaraukning á heimamarkaði sem ætla má að verði vegna verðlækkunarinnar er dregin 

frá lið a). Gert var ráð fyrir að hún kæmi innlendum framleiðendum „alfarið" til góða þar 
sem kvótinn er fastur (seinna er gert ráð fyrir að helmingur af fyrra magni verði áfram flutt 
inn utan kvóta). Þegar liður b) er dreginn frá lið a) fæst hvað innlendir framleiðendur missa 

í sölu nettó.
c) Niðurstaða a)-b) var síðan margfaldað með verði sem gilti í fyrra.

a. Þetta er grunnaðgerðin sem er í rauninni beinu áhrif samningsins í virði tapaðs 

sölumagns innlendra framleiðenda.
2. Tekið var tillit til verðbreytinga (lækkun) á heimaframleiddu kjöti ef um vænta lækkun er að 

ræða frá sölunni frá í fyrra og margfaldað með því magni sem búast má við að seljist eftir nýju 
samningana.

a. Þetta er gert til að taka tillit til verðlækkana á allri sölu ef afurðastöðvarnar lækka 
verð til bænda vegna lækkunar á innfluttu vörunni sem er alls ekki víst að gerist. 

Teygnistuðlarnir leiðrétta síðan magnið til móts við lækkunina á móti og dempa 

þar með tapið að þessu leyti.
3. Ef breyting á heildarsölu innanlands er meiri en auknir innflutningskvótar (A<0):

a) Nýtt verð
b) Nettóbreyting -  þ.e. aukin sala heima að frádregnum auknum innflutningskvóta -  

margfölduð með nýju verði.

a. Þetta er gert til að reikna bændum til tekna aukna sölu ef það verður ofan á

Þessir útreikningar giltu fyrir nautakjöt, svínakjöt og lambakjöt. í tilfelli lambakjöts og hrossakjöts var:

1. Krossverðteygni nýtt til að meta breytingu á sölumagni

2. Hámörkunarlíkan (hagnaðar) nýtt til að meta áhrif staðkvæmdarvara á verð.
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Nýleg skýrsla5 yfir lambakjötsmarkaðinn lá til grundvallar matinu fyrir það kjöt. Litlar upplýsingar voru 

til um hrossakjötsmarkaðinn og þvítekið mið af erlendum rannsóknum og lambakjöts-markaðnum.

Tollkvóti íslands inn á ESB markað mun aukast um 1.500 tonn þegar unnið lambakjöt er talið með. Það 

er 22,8% af heildarsölu lambakjöts á íslandi 2014. Það er í öllum tilvikum lægri tala en sú skerðing sem 
vænta má vegna samninganna á heimamarkað þar sem hún er mest upp á 2,7%. Þar sem tekjur bænda 
af útflutningi hafa haldist í hendur við verðið á heimamarkaði ef marka má heimildir höfundar.verður 
tekjutap sauðfjárbænda því óverulega eða sem nemur verðlækkuninni eingöngu -  sem er um 1-2%.

Þar sem ákveðin óvissa var með viðbrögð gagnvart skilaverði til bænda og hvort innflutningur héldi 
áfram á fullum innflutningsgjöldum að einhverju leyti eftir fulla gildistöku samningsins, var ákveðið að 

setja niðurstöðurnar fram í fjórum sviðsmyndum; A, B, C, og D.

Sviðsmynd A gerir ráð fyrir að skilaverð til bænda haldist óbreytt og að innflutningur á fullum tollum 
falli alveg niður. Samkvæmt útreikningunum mun verða lækkun á bilinu 0,5-11% á tekjum bænda í 

þessari sviðsmynd vegna viðkomandi afurða á grundvelli ofangreindra forsendna.

Sviösmynd A

Afurðir Heildarsalo Hlutur ísl. framl. Tekjubreyting kr. Tekjubreyting %
Kindakjöt 6.588 6.588 - 38.737.440 -0,5%
Nautakjöt 4.252 3.499 -32.089.699 -1,5%
Hrossakjöt 554 554 -2.299.460 -2,0%
Svínakjöt 6.212 5.699 -251.889.325 -11,2%
Alifuglakjöt 8.761 7.916 -171.352.474 -5,0%
Ostur 6.233 5.982 -239.111.246 -4.7%

í sviðsmynd B er gert ráð fyrir að skilaverð til bænda lækki hlutfallslega jafn mikið á innlendu vörunni 
og þeirri innfluttu á meðan hún kemur á innflutningskvótum en þá fer tekjuskerðing bænda að nálgast 

1-11,8% vegna viðkomandi afurða á grundvelli ofangreindra forsendna (sjá töflu).

Sviðsmynd B

Afurðir Heildarsala Hlutur ísl. framl. Tekjubreyting kr. Tekjubreyting %
Kindakjöt 6.588 6.588 - 77.474.880 -1,0%
Nautakjöt 4.252 3.499 -72.520.092 -3,5%
Hrossakjöt 554 554 -4.449.840 -3,9%
Svínakjöt 6.212 5.699 -265.438.164 -11,8%
Alifuglakjöt 8.761 7.916 -202.245.575 -5,9%
Ostur 6.233 5.982 -270.361.529 -5.4%

Ennþá má velta fyrir sér hvort aukinn innflutningskvóti ryðji algerlega úr vegi innflutningi á fullum 
tollum. Það hefur verið gert í útreikningunum hingað til. Upp úr þessum vangaveltum spratt sviðsmynd 
C. í henni er gert ráð fyrir að sá innflutningur haldist að hálfu leyti og þá mun tekjutapið verða á bilinu 
0,5 til 15,7% vegna viðkomandi afurða á grundvelli ofangreindra forsendna.

5 Vífill Karlsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson, 2015
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Sviðsmynd C

Afurðir Heildarsala Hlutur ísl. framl. Tekjubreyting kr. Tekjubreyting %

Kindakjöt 6.588 6.588 - 38.737.440 -0,5%

Nautakjöt 4.252 3.499 -257.989.699 -12,3%
Hrossakjöt 554 554 -2.299.460 -2,0%
Svínakjöt 6.212 5.699 -352.950.325 -15,7%
Alifuglakjöt 8.761 7.916 -355.139.974 -10,3%
Ostur 6.233 5.982 - 406.203.446 -8.0%

Að lokum var dregin upp sviðsmynd D þar sem gert var ráð fyrir að skilaverð til bænda lækki jafn mikið 

hlutfallslega og verð innfluttu vörunnar ásamt því að ennþá verði fluttar inn erlendar vörur á fullum 

innflutningsgjöldum sem nemur helmingi þess magns sem flutt var árið 2014. Þá verður vænt 

niðurstaða samkvæmt næstu töflu.

Sviðsmynd D

Afurðir Heildarsala Hlutur ísl. framl. Tekjubreyting kr. Tekjubreyting %
Kindakjöt 6.588 6.588 - 77.474.880 -1,0 %
Nautakjöt 4.252 3.499 -298.420.092 -14,2%
Hrossakjöt 554 554 -4.449.840 -3,9%
Svínakjöt 6.212 5.699 -364.781.127 -16,2%
Alifuglakjöt 8.761 7.916 -386.033.075 -11,2%
Ostur 6.233 5.982 -437.453.729 -8.7%

Falli líklegasta niðurstaða mitt á milli tveggja sviðsmynda að mati lesenda má leggja niðurstöðuna 
saman og deila í með tveimur.

4 Helstu takmarkanir greinargerðarinnar
• Ekki gafst tími til að meta áhrifin með jafnvægislíkani eins og betra og nákvæmara hefði verið.

• Krossverðteygni vantarfyrir allar kjötvörur nema lambakjöt. Þá vantar mjög miklar upplýsingar 
um hrossakjötsmarkaðinn.

• Ekki náðist að taka tillit til áhrifa sem tengjast því að breyting sem þessi mun líklega leiða til 

hlutfallslega meiri aukningar á dýrum kjötafurðum en þeim ódýrari. Ef innflutningskvótar 
aukast t.d. á svíni eða nautakjöti er líklegt að þeir séu notaðir til að flytja inn verðmætustu 

bitana - hrygg og lærvöðva. það þýðir væntanlega verðlækkun og minni framleiðslu innanlands 
sem aftur eykur þörf fyrir innflutning á verðminni skrokkhlutum þ.e. svínasíðum og hakkefni 
fyrir nautahakk.

• Sama á við um osta.
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Eín i Kostnaðarmat vegna áhrifa nýrra reglugerða fyrir alifugla, svín og hrossarækt 

Til Sindri Sigurgeirsson

Frá: Bjarni Árnason

Dagsetning 16.11.2015

Eíni: Kostnaður vegna nýrra aðbúnaðarreglugerða

Minnisblað þetta er unnið að beiðni Sindra Sigurgeirssonar, formanns 
Bændasamtaka íslands

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins vinnur að því að beiðni nokkurra 
búgreinafélaga að greina og taka saman yfirlit yfir þann kostnað sem hver 
búgrein hefur af nýjum aðbúnaðarreglum.

Svínarækt:

Reglugerð 1276/2014 fjallar um aðbúnað svína. Kallar reglugerðin á nokkuð 
mörg veigamikil atriði í breytingum á aðbúnaði svína. Má þar helst nefna

• Allar gyltur eiga að vera í lausagöngu á fangtímabili, nema í kringum 
beiðsli og sæðingu frá og með 1. janúar 2016.

• Breyta þarf úr hefðbundnum gotstíum, þar sem gyltur eru hafðar á bás 
inni í gotstíunni yfir í gotstíur fyrir lausar gyltur.

• Gólfefni og legurýmum þarf að breyta í öllum eldissvínadeildum.
• Öll svín eiga að hafa aðgang að hálmi eða öðru efni sem gerir þeim kleift 

að róta eða krafsa. í gotstíum skal alltaf vera nægjanlegt magn af hálmi 
eða öðru efni sem uppfyllir þarfir gyltunnar til hreiðurgerðar.

Forsendur okkar eru því að framleiðsla á svínakjöti haldi áfram í svipuðu horfi 
og verið hefur undanfarin ár, það er:

• 6.200 tonn af kjöti fari á markað.
• Framleiðsla sem nemur 78.000 eldissvínum
• 3.600 ársgyltur

Tölurnar hérna að ofan skapa grundvöll til útreikninga á fjölda stíuplássa og 
frekari útreikninga við byggingakostnað. Meginþungi kostnaðarins fellur á

Sími / T e l:+354 516-5000 Kt: 580113-0520 rml@ rml.is | www.rm l.is

The lcelandic Agricultural Advisory Centre 1 lceland
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fang- og gotdeildir, en einungis þarf að horfa til endurnýjunar á gólfefnum fyrir 
eldissvín.

Að breyta yfir í lausagöngu hefur umtalsverð áhrif á framleiðsluferlið innan 
búsins. Breyta þarf öllum innréttingum og fjölga þarf fermetrum í hverri deild 
umtalsvert. Breytingar á framleiðslukerfum krefjast annarra vinnubragða.
Gera má ráð fyrir umtalsverðum áhrifum á framleiðsluniðurstöður sérstaklega 
fyrst í stað.

Samantekið má gera ráð fyrir að endurnýtingarhlutfallið í fang- og gotdeildum 
sé um 50%, það er til að uppfylla ákvæði reglugerðarinnar um 
lágmarksgólfrými pr. grip þurfi að fækka gyltum á viðkomandi búi um allt að 
helming.

Kostnaður við að endurinnrétta fang- og gotdeildir er að jafnaði metinn til hálfs 
á við nýbyggingu. Þó er þetta breytilegt milli búa, einkum og sér í lagi þar sem 
um eldri byggingar er að ræða. Sé horft til þess að nýta megi um helming af 
því húsnæði sem þegar er til staðar og endurinnrétta það í samræmi við kröfur, 
til viðbótar þarf að ráðast í nýbyggingu til að viðhalda sama gyltufjölda má 
ganga út frá eftirfarandi kostnaðartölum:

Deild Stíu p lá ss Ein. Verð

Fangdeildir - nýbygging 1600 275.000

Fangdeildir - endurnýting 1500 150.000

Gotdeildir, nýbygging 500 800.000

Gotdeildir - endurnýting 430 400.000

Samanlagt er kostnaðurinn um 1,3-1,5 milljarðar fyrir fang- og gotdeildir.

Þessu til viðbótar þarf að endurnýja gólfefni fyrir eldissvín í samræmi við kröfur 
um legurými. Þar er ekki horft til neins annars kostnaðar en að rífa út eldri 
gólfefni og setja ný sem standast kröfur. Reikna má með að sá kostnaður sé 
um 40.000,- kr. Pr stíupláss og sé gengið út frá að um stíupláss fyrir eldissvín 
(30-100 kg) séu 26.000 er sá kostnaður 1,0 -  1,2 milljarðar.

Samanlagt er ofangreint á bilinu 2,3-2,7 milljarðar á aðlögunartíma 
reglugerðarinnar.

Þessu til viðbótar má benda á að framleiðslutap svínaræktarinnar vegna 
breytinga á búunum er all verulegt. Mjög erfitt er að festa á það tölu, en í Ijósi 
reynslu nágrannaþjóðanna má auðveldlega miða við að það tapist eitt got pr. 
ársgyltu á framkvæmdatímanum. Miðað við framleiðsluverðmæti greinarinnar 
2014 er það tap því um 700 milljónir fyrir greinina.
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Eggjaframleiðsla.

RML vann skýrslu fyrir Félag eggjabænda um áhrif nýrrar reglugerðar. 
Niðurstaða þeirrar skýrslu er tvíþætt. Annars vegar er snýr að hækkun 
framleiðslukostnaðar og hins vegar fjárfestingaþörf vegna kröfu um ný 
framleiðslukerfi.

Þær breytingar sem snúa að eggjaframleiðendum mun hafa umtalsverð áhrif á 
framleiðslukostnað eggjabænda. Ætla má að framleiðslukostnaður hækki um 
15 -  25%. Þessi hækkun er í samræmi við það sem kom fram í 
nágrannlöndum okkar við innleiðingu sambærilegrar reglugerðar.

í skýrslunni var lagt mat á þá fjárfestingu sem greinin þarf að standa undir til 
að uppfylla ákvæði reglugerðarinnar. Var sá kostnaður metinn á bilinu 1,2-1,8 
milljarðar.

Kjúklingarækt

Út frá nálgun á fermetrafjölda til framleiðslu á kjúklingakjöti má reikna þann 
kostnað sem hlýst af nýrri aðbúnaðarreglugerð fyrir þá búgrein.

Heimild skv. gömlu reglugerðinni er 20 fuglar á fermeter

Heimild sk. nýju reglugerðinni er. 33 kg. á fermeter. Miðað við lífþunga við 
slátrun upp á ca. 2,2 kg má leiða að því líkum að minnkun bústofns sé um 5 
fugla á fermeter eða 25% fækkun bústofns í núverandi framieiðslurými.

Annað hvort fjórðungs framleiðslutap (tekjutap) eða byggja fyrir fjórðung 
bústofnsins til að viðhalda núverandi afköstum (fjölga fermetrum um 33% )

Framleiðsla 2014 var um 8000 tonn. Vantar því framleiðsluaðstöðu fyrir 2000 
tonn. Það eru 8 framleiðsluhópar pr. deild á ári, eða að jafnaði 0,25 tonn í lotu.

Sláturþyngd kjúklinga er gefinn að jafnaði 1,54 kg/fugl og er lífþungi þess sem 
vantar pr. lotu því um 360 tonn, sem svarar til að byggja þurfi um 11.000 m2 
Byggingarkostnaður á fermetra í kjúklingahúsum er á bilinu 120.000 - 160.000 
að viðbættum frávikum vegna óvænts kostnaðar (ef kaupa þarf land ofl.). Er 
því byggingakostnaður til að viðhalda sömu framleiðslu um 1,3-2,0 milljarðar.

Áætlað framleiðsluverð alifuglaræktar 2014 skv. Hagstofu íslands er 4,778 
milljarðar. Tekjutap greinarinnar vegna nýrrar reglugerðar er því um 1,2 
milljarðar á ári miðað við að núverandi aðstaða sé fullnýtt og að ekki verði 
byggt nýtt.
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Hrossarækt

Fjöldi hrossa í árgöngum 2010, 2011 og 2012

2010 2011 2012
Hn/ssur 3397 3514 3489
Hestar 3067 3169 3090
Alls: 6464 6683 6579

Áætlum að 80% af hrossum í árgangi 2010 verði hýstur: 5.171
Áætlum að 90% af hrossum í árgangi 2011 verði hýstur: 6.115
Áætlum að 65 % af hrossum í árgangi 2012 verði hýstur: 4.276
Samtals: 15.562
80% hrossa i eigu hrossabænda: 12.450
50% hesthusa sem hýsa þessi hross þurfa að stækka: 6.225

Síærsti hluti þessara hrossa er í eigu hrossabænda (80%) þar sem þetta eru árgangarnir sem verið er að gera söluhæfa. 
Samkvæmt þessu þarf húspláss fyrir ca 15.000 hross. Ef við reiknum með að stíustærðir séu í lagi á 50% bua 
má reikna með að helmingur þurfi að huga að breytingum.
Rétt er að taka fram að upplýsingar um fjölda hrossa er fengið úr WorldFeng en aðrar tölur eru ágiskanir.

6.225 Á húsi sl. Vetur
3 fermetrar 

18.675 undir þakí

6.225 Á húsi sl. Vetur
4 fermetrar 

24.900 undir þaki

6.225 fermetrar sem reglugerðin kallar á til viðbótar við eldri hús 
85.000 kr/fermeter í nýbyggingu

529.125.000 kr. í heildina
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