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Bændasamtök Íslands

• Bændasamtök Íslands, 
grundlagt 1837

• Landmænd på over 1.800 
gårde er medlemmer

• 26 medlemsorganisationer

• Ca. 27 fuldtidsjobber

• Lobbyvirksomhed

• Udvikling af IT‐programmer 
til landbrug

• Bondebladet i 32.000 eksemplarer

• Rådgivning og avl. 
Landbrugsrådgivningscentret (RML) 

• Operationen finansieres gennem 
medlemsafgifter, salg af varer og 
tjenesteydelser og ejendomsindtægt

• Større ændringer i landmænds bevægelsen 
i de seneste år ‐ medlemsafgifter i stedet 
for skat

Islandsk landbrug



Icelandic agriculture 02
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Kultiveret jord på Island ligger tæt på 116.000 ha.
Potentielt areal til dyrkning varierer fra 160.000 ha til
615.000 ha.



Islandsk landbrug

• Der er omkring 4.000 
gårde på Island, der har 
en form for aktivitet. 

• 3.900 mennesker 
arbejder som landmænd, 
ca. 2,1% af den samlede 
arbejdsstyrke.

• Omkring 10.000 
mennesker som har job 
som er forankret til 
landbruget
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Indkomst i landbrug – får, mælk og oksekød



Islandsk landbrug

Producenter og produktion

A nt a l P ro d ukt io n
p ro d uc e nt e r ( t us ind  t o ns )

Mælk 57 0 151,0

Oksekød - 4,6

Lam 2.000 10,6

Svinekød 13 6,3

Fjerkræ 28 9,7

Hestekød - 1 ,0

Egg > 1000 11 4,1







Fårbønder: 2.000
Får: 458.000 (ca. 500.000 lam)
Slagterier: 9
Uldbehandling: 1
Uld: 450 tons (1st klasse) 600 tons (2nd klasse) 
Skind: 600.000
Kød:
7.000 tons (hjemmemarked) 3.000 tons (Export)
Mælk og ost: 0















Islandsk landbrug

Mangfoldighed på landet

• Mange landmænd har deltidsjob
• Farm turisme
• Hesteavl
• Laks og ørredfiskeri
• Skovbrug
• Små vandkraftværker
• Landvindingsprojekter
• Salg direkte fra gaarder
• Økologisk produktion



Islandsk landbrug

Export

• Lam: 20-30% er exporteret
• Mælkevarer: Duft, smør, Skyr og ost
• Mink skin 
• Heste
• Eiderdown





Landbrugs-
politik



Islandsk landbrug

Landbrugets rolle i Island

• Fødevaresikkerhed
• Stabile bygder
• Kulturel identitet
• Grundlag for turisme



Islandsk landbrug

Landbrugsstøtte i Island

• Den islandske 
landbrugspolitik er baseret 
på landbrugsstøtte og 
toldværn

• Siden i midten 
af   1980'erne har 
landbrugspolitikken i 
Island været rettet mod at 
imødekomme den 
indenlandske efterspørgsel

Direkte betalinger eller
tilskud

Markedsprisstøtte
‐ Toldværn















Import (% of forbrug)
16% af oksekød
18% af svinekød
12% af fjerkrækød



Aktuelle 
udfordringer



Icelandic agriculture

Sunde dyr – kampen mod antibiotikaresistens

• Anvendelse af for meget 
antibiotika kan være 
sundhedsskadelig for 
mennesker og dyr

• Islandske dyr er fri for 
mange alvorlige 
sygdomme, som findes i 
Europa

• Erfaringen understreger, 
at de kan blive hårdt ramt 
af importerede sygdomme

Sunde dyr er 
grundlag til 
produktion af 
sund mad





Islandsk landbrug

Mærkning af produkter

• For at gøre det lettere 
for forbrugerne at 
træffe en informeret 
beslutning om, hvad de 
skal købe

• Det er forbrugerne 
rigtigt at vide, hvor 
fødevaren kommer fra

• Et stærkt punkt i 
markedsførsel



Islandsk landbrug

Voksende turisme og behov for mere mad

• År 1965 - 19 tusinde besøgende
• År 2000 - 300 tusinde besøgende
• År 2011 - 565 tusinde besøgende
• År 2015 - 1.289.000
• År 2017 - 2.195.000
• År 2020 - ??

Islandske landmænd skal tilpasse sig denne 
evaluering - mere produktion af mad er 
nødvendig

English–detected



Islandsk landbrug

Innovation og nye produkter

• Vandkraft
• Geotermisk varme
• Biogasproduktion
• Nye fødevarer og fødevarer
• Højteknologiske drivhuse

• Udvidelse af akvakultur
• Nye tjenester - turisme
• Flere plantearter kan

dyrkes i nord
• Øget vægt og bevidsthed 

om forholdet mellem 
landbrug og klima



Islandsk landbrug

Eksport af hø til Norge og Færøerne



Islandsk landbrug

Fremtidsudsigter

• Sikre landmænds økonomiske og 
sociale sikkerhed

• Særlig vægt på innovation og 
brug af naturressourcer

• Adgang til jord, rigeligt med rent 
vand, sunde dyr og optimistiske 
landmænd er nøglen til de 
muligheder der ligger foran os.

Store 
muligheder
indenfor
landbruget



Tak


