
Garðvrkia:

Hvaða þjóðhagsleg áhrif höfðu framleiðslustyrkir og rafmagnsstyrkir til bænda?

Þjóðhagsleg áhrif þessara styrkja hafa ekki verið metin sjálfstætt, en leiða má líkum að því að 
stuðningurinn hafi hjálpað framleiðendum að markaðsfæra framleiðslu sína á 
samkeppnishæfara verði gagnvart innflutningi. A f þeim sökum hefur hlutur innlendrar 
framleiðslu verið meiri en annars hefði orðið með tilsvarandi innlendri verðmætasköpun, 
innlendum störfum og lægra kolefnisspori. Fyrir liggja skýrslur um samanburð á kolefnisspori 
innlendrar og innfluttrar grænmetisframleiðslu. Vísbendingar eru um að framleiðsla á papriku, 
tómötum og gúrkum hafi aukist frá seinasta ári. Framleiðslan er nú nánast á pari frá því í fyrra 
þrátt fyrir að það vanti enn tvo mánuði í framleiðslutölurnar fyrir árið 202 f . Aætlað er að vöxtur 
heildarframleiðslu ársins 202 f verði 17% í paprikum, 24% í tómötum og 16% í agúrkum.

Mynd 1 Framleiðsla á paprikum, tómötam og agúrkum árin 2019-2021
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Paprika Tómatar Gúrkur
■ 2019 202 1.189 1.914
■ 2020 203 1.169 1.796
■ 2021* 218 1.381 2.097

*B yggt á raungögnum frá  jan -okt en áæ tiaðfyrir nóv-des byggt á fram leiðslu fyrri ára.

Hver voru áhrifin í samanburði við markmið og fyrir fram setta mælikvarða?

Eftirfarandi eru markmiði 

n sem nú eru i gildi:

1. Að auka framboð og neyslu á garðyrkjuafurðum í samræmi við lýðheilsustefnu 
stjórnvalda og aukna vitund almennings um hollustu og heilbrigða lífshætti.

2. Að stuðla að fjölbreyttara framboði á garðyrkjuafurðum árið um kring á sanngjömu 
verði fyrir neytendur.

3. Að auka fagmennsku, hagkvæmni og samkeppnishæfni innlendrar 
garðyrkjuframleiðslu.

4. Að treysta tekju- og starfsgmndvöll framleiðenda garðyrkjuafurða.
5. Að styðja framleiðslu- og markaðsmöguleika innlendrar framleiðslu.



6. Að auka framleiðsluna um 25% (miðað við meðalframleiðslu 2017-19) fram að 
endurskoðun samningsins 2023.

Við endurskoðun garðyrkjusamnings árið 2020 var stuðningur aukinn um 200 milljónir króna 
á ári og styrkir gerðir fjölþættari. Þeir ná nú yfir mun fleiri tegundir en áður, bæði þær sem 
ræktaðar eru með aðstoð lýsingar í gróðurhúsum og þær sem ræktaðar eru utandyra. Hluti 
fjármagnsins rann einnig til að auka stuðning við orkukaup, við rannsóknar, þróunar- og 
kynbótaverkefni, við ræktun utandyra, við lífræna framleiðslu og til að vinna að 
kolefnishlutleysi garðyrkjunnar. 2021 er fyrsta heila árið sem endurskoðaður samningur er í 
gildi og framleiðslutölur liggja ekki fyrir, en væntingar eru um að þessi aukni stuðningur hafi 
orðið til þess að gera garðyrkjunni auðveldara að ná öllum ofangreindum markmiðum.
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2020 376 .58 42 .0 7 54.9 30 .195 13.41 16.681 18.660 27 .120 44 .3 1 7 473 .65 1 42 .78 516 .43 9 . 006.558 5 . 485.855 7 0 . 000.000

2021 413 .55 30 .16 5 0 .27 45 .474 14.91 47.331 33 .604 45 .748 27 .030 497 .1 4 5 39 .78 536 .92 7 . 995.068 5 . 915.540 7 0 . 000.000

Í  töflunni má sjá hvaða framlögum er varið til jarðrœktar, þ.e. vegna útirœktunar á grænmeti, kartöflum 
og garðávöxtum til manneldis, en uppskera er forsenda fyrir jarðræktarstyrk. Einnig má sjá fjölda 
hektara ræktunarspildna sem sótt hefur verið um styrkveitingu fyrir á árunum 2020 og 2021, í 
rótarafurðunum og afurðum sem ræktaðar eru ofanjarðar.


