
Þarf að vinna hraðar að kolefnishlutleysi nautgriparæktar þannig að það væri komið á fyrr, sbr. 
aðgerð í fjárl.frv. um að kolefnishlutleysi nautgriparæktar fyrir árið 2040?

Er komin framkvæmdaáætlun á 75 m.kr. sem koma á næsta ári og eru áætlaðar í 
loftslagsaðgerðir í landbúnaði? Hafa verið gerðar árangursmælingar á framlögum 
v/loftslagsmála í landbúnaði? (t.d. varðandi rafmagnsstyrki í garðyrkjunni og aukin ylrækt).

Unnið er eftir aðgerðaráætlun stjómvalda í loftlagsmálum en þar eru fimm aðgerðir sem snúa 
sérstaklega að landbúnaði (E1-E5). Aðgerðirnar eru E1) Loftlagsvænni landbúnaður, E2) 
Kolefnishlutleysi í nautgriparækt, E3) Aukin innlend grænmetisframleiðsla, E4) Bætt nýting og 
meðhöndlun áburðar og E5) Bætt fóðrun búfjár til að draga úr iðragerjun.

Starfandi er verkefnistjórn um framgang þessara aðgerða. Í stjórninni eru fulltrúar ANR, UAR og 
Bændasamtakanna (beðið er tilnefningar nýs fulltrúa frá BÍ). Afmarkaðir hafa verið fjármunir til 
loftslagsaðgerða í landbúnaði á grundvelli áætlunarinnar, alls 1.250 m.kr. á árunum 2022-2031 og er 
fjárhæðin 75 m.kr. á árinu 2022. Verkefnisstjórnin vinnur að gerð tillagna um útfærslu og ráðstöfun 
þessara fjármuna en tillögurnar liggja ekki fyrir á þessum tímapunkti. Lögð er áhersla á að vinna þær í 
samstarfi við bændur og framkvæmdaaðila. Með viðbótar fjármagni verður hægt að styrkja enn frekar 
og hraða þeim verkefnum sem sett eru fram í fyrirliggjandi aðgerðaráætlun í loftlagsmálum, þ.e. E1- 
E5. Megináherslan verður lögð á verkefnið Loftslagsvænni landbúnað með það að markmiði að 
verkefnið standi öllum landbúnaðinum til boða og stuðli þannig að verulegri fjölgun bænda sem taki 
þátt í loftslagstengdum verkefnum. En verkefnið Loftlagsvænn landbúnaður er í raun yfirverkefni sem 
tengir hinar aðgerðirnar saman og byggir á því að virkja bændur til þátttöku í loftlagsaðgerðum með 
ráðgjöf og fræðslu. Má þar geta að á árinu 2021 var verkefnið útvíkkað og tekið var á móti 
nautgripabúum í verkefnið. Framkvæmd þess hefur gengið vel og m.a. hlotið viðurkenningu fyrir.

Hvað varðar aðgerð E2, Kolefnishlutleysi í nautgriparækt, þá liggur fyrir skýrsla starfshóps ANR og 
UAR um loftslagsmál í nautgriparækt með verkáætlun sem miðar að kolefnishlutleysi innlendrar 
nautgriparæktar í samstarfi við greinina sjálfa á grundvelli ákvæða samnings um starfsskilyrði hennar. 
Unnið hefur verið eftir tillögum sem þar koma fram og sú vinna mun halda áfram. Nánari verkáætlun 
má sjá í skýrslunni sjálfri.

Til að skýra nánar frá stöðu aðgerðanna E1-E5 er vísað í stöðuskýrslu aðgerðaráætlunar í 
loftlagsmálum 2021 (bls. 79-85) en þar kemur meðal annars fram:

Fimm aðgerðir falla undir flokk E um landbúnað og miða að því að draga úr losun frá  búfé og 
áburðarnotkun. Þrjár aðgerðir eru í vinnslu og tvær í framkvæmd.

Aðgerðin loftslagsvænni landbúnaður (E.1) hefur farið vel a f  stað og tengist aðgerð um 
kolefnishlutleysi í nautgriparækt (E.2). Unnið er að því að stækka verkefnið með það að 
markmiði að fjölga þátttakendum og gera það aðgengilegt fleiri búgreinum. Sett hafa verið a f  
stað tvö verkefni til að auka framleiðslu á grænmeti hér á landi og stuðla að kolefnishlutleysi í 
garðyrkju (E.3). Unnið hefur verið að því að bæta skráningu tilbúins áburðar og nýtingu hans 
til að varpa ljósi á hvar tækifæri eru til bættrar nýtingar (E.4). Innleitt hefur verið ákvæði um 
að áburðarskráning sé skilyrði fyrir jarðræktarstyrkjum og landgreiðslum. Aðgerð til að bæta 
fóðrun búfjár til að draga úr iðragerjun er í vinnslu. Mikilvægur áfangi náðist þegar 
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið og Landbúnaðarháskóli Íslands gerðu með sér samning þar 
sem tryggð eru kaup og uppsetning á viðurkenndum búnaði sem mælir metanlosun frá  búfé. 
Með búnaðinum verður skólanum gert kleift að bæta þekkingu og grunnupplýsingar um 
metanlosun vegna iðragerjunar.



Skilgreindir hafa verið árangursmælikvarðar fyrir hverja aðgerð í aðgerðaráætlun stjórnvalda í 
loftlagsmálum og horft hefur verið til þeirra við mat á þeim aðgerðum.

Hvert er mat ráðuneytisins á því hvort ástandið sé betra eða verra núna miðað við stöðuna í fyrra 
þegar það var ákveðið að setja aukalega 970 m.kr. vegna Covid og hvað við sjáum fyrir okkur 
með framhaldið núna þegar þessar 970 m.kr. eru að falla niður?

Ríkisstjórnin greip til margs konar aðgerða til að aðstoða atvinnulífið að takast á við afleiðingar 
heimsfaraldursins á árinu 2021. Þar á meðal var við afgreiðslu fjárlaga 2021 samþykkt að veija 970 
milljónum króna til að koma til móts við skaðleg áhrif COVID-19 á íslenska bændur. Fjármagninu var 
ráðstafað eftir samráð við samtök bænda og greitt í lok mars 2021. 727 m.kr. gengu til sauðfjárbænda 
en 243 m.kr. til nautgripabænda. Skiptingin var ákvörðuð samkvæmt nefndaráliti meirihluta 
fjárlaganefndar á þeim tíma. Verulegur samdráttur hafði þá orðið í sölu í afurða sem stuðningnum var 
ætlað að mæta.

Fjármunum til sauðfjárbænda, alls 727 m.kr. var í fyrsta lagi ráðstafað með 562 m. kr. aukagreiðslu á 
gæðastýringarálag kindakjötsframleiðslu 2020, sem greidd var bændum í lok mars 2021. Þetta þýddi að 
greiðslan hækkaði um þriðjung frá því sem áður hafði verið greitt vegna ársins 2020. Í öðru lagi var 
greidd 65 m. kr. aukagreiðsla á ullarframleiðslu ársins 2020. Hún bættist við greiðslu vegna 
ullarnýtingar við uppgjör þeirra um mitt ár 2021.

Í þriðja lagi var 100 m. kr. ráðstafað til sérstakra aðgerða sem útfærðar voru með samtökum 
sauðfjárbænda. Uppistaða þeirra (97 m.kr) var í júní 2021 nýtt til að gera samning við Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins um eflingu á ráðgjöf til að bæta rekstur sauðfjárbúa. Það var gert í kjölfar skýrslu 
Landbúnaðarháskóla Íslands sem unnin var fyrir ráðuneytið um afkomu sauðfjárbænda á Íslandi og 
leiðir til að bæta hana Samningurinn gildir til ársloka 2023. Fyrsta skýrsla skv. samningnum er 
væntanleg fyrir lok þessa árs. Þá var einnig gerð ítarleg skoðanakönnun meðal sauðfjárbænda sem mun 
nýtast við næstu endurskoðun sauðfjársamnings.

Greiðslur til nautgripabænda voru 243 m.kr. og var ráðstafað með viðbótargreiðslu í mars 2021 á alla 
ungnautagripi (UN) sem komu til slátrunar 2020. Það voru alls tæplega 11.000 gripir og aukagreiðslan 
var því tæpar 22.400 kr. á hvern.

Fyrir liggur staðan á sölu afurða sem 970 m. kr. framlaginu var ætlað að mæta er betri. Efnahagslífið 
hefur rétt úr kútnum og talsverð aukning hefur orðið í sölu á innlendu kinda- og nautakjöti (4,5-5% m.v. 
12 mán). Meðalafurðaverð til sauðfjárbænda hækkaði um tæp 6% á árinu 2021 og afurðaverð til bænda 
fyrir bestu gæðaflokka nautakjöts hefur hækkað umtalsvert seinni hluta ársins, þó samhliða hafi lakari 
flokkar lækkað eða staðið í stað. Enn fremur er verið að draga úr sambærilegum átaksverkefnum 
stjórnvalda í ljósi batnandi efnahags.

Þess ber að geta að enn liggja ekki fyrir yfirlit um afkomu í landbúnaði 2020 og 2021 og vera kann að 
þau gefi tilefni til nýrrar athugunar þegar þau gögn liggja fyrir. Auk þess eru blikur á lofti vegna 
verðhækkana á aðföngum til landbúnaðar sem ráðuneytið hefur þegar tekið til skoðunar. Þær hækkanir 
hafa þegar komið fram í afurðaverði víða á erlendum mörkuðum, til dæmis er heimsmarkaðsverð á 
nauta- og kindakjöti 30-40% hærra í nóvember 2021 borið saman við sama mánuð 2020.



Skýrslur sem vísað er í:

Stöðuskýrsla aðgerðaráætlunar í loftlagsmálum: https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur- 
og-
skrar/St%c3%b6%c3%b0usk%c3%bdrsla%20a%c3%b0ger%c3%b0a%c3%a1%c3%a6tlunar%20%c
3%ad%20loftslagsm%c3%a1lum%202021.pdf

Aðgerðaráætlun í loftlagsmálum: https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og- 
skrar/Adgerdaaetlun%20i%20loftslagsmalum%20onnur%20utgafa.pdf

Loftlagsmál í nautgriparækt: https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt—myndir-og-
skrar/ANR/KThJ/Loftlagsm%c3%a1l%20og%20nautgripar%c3%a6kt%20LOKA%20eintak%2027.0
5.2020.pdf

Skrifstofa landbúnaðarmála, ANR, desember 2021.
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