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Tillaga til þingsályktunar um mótun klasastefnu

Um Landbúnaðarklasann

1. Stofnaður 2014
2. Sjö manna stjórn, enginn launaður starfsmaður
3. Tekjur koma eingöngu frá aðildargjöldum

a. Kostnaður við rekstur klasans, fundahöld og skrifstofa er borinn uppi af meðlimum 
stjórnar og fyrirtækjum þeirra

b. Allar tekjur klasans fara í fyrirliggjandi verkefni, kostnað við hraðal, kynningar og 
fjárframlög til framtaks á sviði nýsköpunar og aðstoð við frumkvöðlastarf

4. Félagar í janúar 2020 eru 32 samtals
5. Hefur verið í samstarfi við Matarauð Íslands, Sjávarklasann, Ferðaklasann, Matarauð Íslands, 

Matvælalandið Ísland, Samtök Iðnaðarins, Íslandsstofu og Bændasamtök Íslands um þátttöku 
í og stuðning við viðskiptahraðla, ráðstefnur og viðburði er tengjast málefnum landbúnaðar og 
nýsköpun.

Verkefni ársins 2020

1. Samstarf við Icelandic Startups um viðskiptahraðal: „Til sjávar og sveita"
a. Kynning á hraðlinum á landsvísu, á höfuðborgarsvæði og 5 stöðum í dreifbýli
b. Kynningarfundir einnig notaðir til fræðslu og umræðna um tækifæri til nýsköpunar á 

viðkomandi svæðum í samráði við fræðslustofnanir og svæðaskrifstofur atvinnu-og 
markaðsmála.

2. Stækkun klasans, fjölgun verkefni og félaga
3. Formlegt samstarf við háskóla- og rannsóknarstofnanir
4. Tengslanet klasans stækkað í samstarfi við sambærilega klasa erlendis í því skyni að miðla 

upplýsingum, styrkja þekkingargrunn innan klasans og skoða möguleika á umsóknum í „Til 
sjávar og sveita" frá erlendum frumkvöðlum

5. Stuðningur við stofnun og starfsemi Samtaka smáframleiðenda matvæla, SSFM með 
fjárframlagi að upphæð 1 milljón króna.

6. Stuðningur við forstigsrannsóknir og áhugakönnun á vinnslu próteins úr íslensku grasi í 
samstarfi við Bændasamtökin og aðra hagaðila.



Framtíð og þróun Landbúnaðarklasans

Af þeim klösum sem starfræktir eru á Íslandi í dag spannar Landbúnaðarklasi líklega stærstan þverskurð 
í atvinnulífinu vegna eðli og umfangs greinarinnar sem á sama tíma nýtur mjög takmarkaðrar umræðu, 
bæði á Alþingi og hjá almenningi. Ekki í þeim skilningi að fjallað sé lítið um landbúnað, heldur er 
umræðan einhæf og mest á forsendum viðskipta og markaðar.

Landbúnaðarklasinn var stofnaður til að breyta umræðuhefðinni og dýpka skilning almennings og 
stjórnvalda á því hvað landbúnaður er í raun og veru. Hann er til dæmis grundvöllur yfir 90% af 
matvælaframleiðslu mannkyns svo eitthvað sé nefnt, skapar yfir 10.000 störf á Íslandi og kemur inn á 
nánast öll svið þjóðlífsins, varðveislu lands og sögu, framleiðslu matvæla, tengingu við ferðamál, 
lýðheilsu, menntun, flutninga, orkunotkun og umhverfismál svo eitthvað sé nefnt. Til landbúnaðar 
heyra skógrækt, hrossarækt, fóðurframleiðsla fyrir gæludýr og blómarækt. Listinn er langur.

Landbúnaðarklasinn fór hægt af stað og hefur mjög takmörkuð umsvif miðað við umfang 
atvinnugreinarinnar og þarf því að bretta upp ermar til að halda í við breytingarnar sem munu fylgja 
fjórðu iðnbyltingunni og til að sporna við núverandi þróun á Íslandi, sem sígur hratt niður listann yfir 
samkeppnishæfi þjóðanna og framlög til rannsókna og þróunarvinnu. Miðað við þann fjölda fyrirtækja 
og stofnanna sem tengjast landbúnaði þá er umhugsunarvert hve fá, ef nokkur hafa sótt um einkaleyfi 
á uppfinningar hér á landi.

Allar greiningar undanfarinna ára sem varða samkeppnishæfi samfélagsins, færnimat, stöðu 
sérfræðiþekkingar, atgervisflótta og samanburður við aðgerðaráætlanir landa sem hafa náð árangri á 
þessum sviðum, svo sem Finnland, Ísrael, Danmörk og Írland svo eitthvað sé nefnt, benda til þess að 
við höfum sannarlega verk að vinna hér á landi.

Við bindum vonir við markvissa klasastefnu sem hér er til umræðu og erum tilbúin til að leggja okkar 
af mörkum en þurfum jafnframt til þess bæði stuðning og skilning stjórnvalda, upplýsta umræðu og 
gott samstarf við aðra klasa.

27. Janúar 2020 
Berglind Hilmarsdóttir 

Verkefnastjóri Landbúnaðarklasa


