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Flokkun og skipulag landbúnaðarlands

Spjallið:

Sýn
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Markmið

• Landbúnaður
• Landbúnaðarland
• Flokkun v. skipulags
• aðferðir

• Skipulag
• Umræður

Landbúnaður

Landbúnaður
Til að hægt sé að afmarka landbúnaðarland þarf skilgreining á landbúnaði
að vera skýr, en í lögum merkir landbúnaður:

„hvers konar vörslu, verndun, nýtingu og ræktun búfjár,
ferskvatnsdýra, lands og auðlinda þess til atvinnu- og
verðmætasköpunar, matvælaframleiðslu og þjónustu er tengist
slíkri starfsemi“
(Jarðalög nr. 81/2004, 2. gr.).
Sé tekið tillit til hinnar víðfemu skilgreiningar á landbúnaði í lögum má ætla
að það sé stór hluti landsins.
Á meðan ekki er önnur skilgreining á landbúnaði hljóta tillögur að flokkun og
skipulag á landbúnaðarlandi að miða við hana.

Landbúnaðarland

Umfang/stærð landbúnaðarlands
Nytjalands verkefnið nær yfir 71% landsins.
LbHI vinnur upplýsingar um yfirborð lands sbr. bókhald um losun
gróðurhúsalofttegunda.
Corine; tún bithagar, akur-og garðyrkja og blönduð ræktun; alls
2% landsins.
NÍ, vistgerðaflokkun og kort; tún og akurlendi 1,75 % landsins.
Hagstofan vann landbúnaðarrannsókn og birti niðurstöður 2012.
Upplýsingum um nytjað landbúnaðarland, utan afrétta var safnað og
það greint í 16 flokka eftir ræktun og gróðri.
Niðurstöður:
• Landbúnaðarland utan afrétta, þá alls um 15-16% landsins
um 1%)
Í (skógar
lögbýlaskrá
gefin út af Þjóðskrá síðan 2010 um fjölda,
•
Úthagar
um 81%
af nytjuðu
landbúnaðarlandi
árið 2010.
eigendur og ábúð.
Nú (2018)
rúmlega
6700 lögbýli skráð
á

http://lbhi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=227b358de2ec4738b9d51c8e86457c0d
https://kortasja.lmi.is/
http://vistgerdakort.ni.is/
https://hagstofa.is/leita?q=landb%C3%BAna%C3%B0arland
https://www.skra.is/thjonusta/fasteignir/skraning-fasteigna/
https://www.skra.is/thjonusta/gogn/talnaefni/stjornumerki-islendinga/

landinu. Ekki er getið um stærð þeirra, enda hún ekki alltaf
þekkt og ekki heldur um nýtingu landsins til landbúnaðar.
Fasteignamat á landi lögbýla virðist almennt vera: jörð alls og
ræktað land.

Flokkun vegna skipulags

Stöðugt viðhald gagnagrunna
og regluleg endurskoðun

Grunnflokkun
auðlinda/lands

Sýn / stefna

Flokkun lands vegna skipulags

Gerð skipulagsáætlana/ferill

Endurskoðun sýn og stefnu
(á 4 ára fresti?)

Í jarðalögum nr. 81/2004
er gert ráð fyrir að
landbúnaðarland sé
flokkað í aðalskipulagi og
jafnframt að til sé stefna
stjórnvalda um flokkun
landbúnaðarlands.

Innleiðing og stöðug
endurskoðun

Flokkun vegna skipulags - aðferðir
Væri hægt að nýta
landnotkunarskipulag og
matvælakerfisskipulag á
markvissari hátt til að færa
okkur nær markmiðinu?

Markmið um sjálfbæra þróun

Skv. opinberum
yfirlýsingum og
samþykktum*

Landbúnaðar
land/
Framleiðsla

úrvinnsla

dreifing

Neysla

*Ríkisstjórn Íslands. (2017). Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis.
Ríkisstjórn Íslands og Bændasamtök Íslands. (2016). Rammasamningur 2017-2026, Reykjavík.
Skipulagsstofnun. (2016). Landsskipulagsstefna 2015-2026.
Umhverfisráðuneytið. (2002). Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið.
Umhverfisráðuneytið. (2007). Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, áherslur 2006-2009. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið.
Umhverfisráðuneytið. (2010). Velferð til framtíðar : sjálfbær þróun í íslensku samfélagi : áherslur 2010-2013: Reykjavík : Umhverfisráðuneytið.

Flokkun vegna skipulags - aðferðir

Landnotkunar- og matvælakerfisskipulag

Matvælakerfið

Aðföng til
landbúnaðar
Úrgangur/
Næringarefni

Framleiðsla

Neytendur /
eftirspurn

Matvælakerfið, þ.e. framleiðsla,
úrvinnsla, dreifing, neysla og
meðhöndlun úrgangs hefur
mikil áhrif á landnotkun.

Úrvinnsla

Skipulagsáætlanir
Smásala /
dreifing

Heildsala /
dreifing

Byggt á: Vermont Sustainable Jobs fund, Kahler, E., Perkins, K., Sawyer, S., Pipino, H., & Onge, J. S. (2013).

Sömuleiðis hafa ákvarðanir um
landnotkun áhrif á hvar og
hvernig matvælakerfið virkar.

Matvælakerfið og landnoktun

Flokkun vegna skipulags - aðferðir

“What is needed are strategies for managing land-use and food systems together”

(Schmidt-Traub et al. 2019)

Schmidt-Traub, G., Obersteiner, M., & Mosnier, A. (2019). Fix the broken food system in three steps. Nature, 569(7755), 181-183.

Flokkun vegna skipulags - aðferðir

Landnotkunar- og matvælakerfisskipulag

Jarðalög, 2004/ 81 og
Landsskipulagsstefna mæla fyrir um
flokkun landbúnaðarlands, en opinberar
leiðbeiningar ekki til.

Aðföng til
landbúnaðar
Úrgangur/
Næringarefni

Framleiðsla

Neytendur /
eftirspurn

Úrvinnsla

Smásala /
dreifing

Heildsala /
dreifing

Land (aðföng) nú gjarnan flokkað með
tilliti til hversu vel það henntar til
akuryrkju, einkum framleiðslu kjarnfóðurs
fyrir skepnur.
Mætti hugsanlega þróa enn frekar og
flokka landbúnaðarland með tilliti til
sjálfbærrar þróunar?

Flokkun vegna skipulags - aðferðir

Landnotkunar- og matvælakerfisskipulag
- fjölvirkni íslensks landbúnaðarlands - dæmi
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Flokkun vegna skipulags - aðferðir
Fjölvirkni
landbúnaðarlands
– eitt dæmi
(Með fyrirvara
um ónákvæmni
kortlagningar EEA)

European Environment Agency. (2012). Estimated High Nature (HNV) presence in Europe. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/estimated-high-nature-hnv-presence

Flokkun vegna skipulags - aðferðir

Ef sjálfbær þróun er sú sýn sem stefnt er að, þarf að meta sjálfbærni landbúnaðar með
viðurkenndum aðferðum
Slík mat er einnig gagnlegt við skipulag og stefnumótun varðandi landbúnað.
Margar aðferðir í umferð;
Dæmi: SAFA(e. Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems) FAO hefur þróað;
Leiðarljós SAFA eru fjórar stoðir:
•góðir stjórnunarhættir,
•umhverfislegur áreiðanleiki,
•hagrænn sveiganleiki og þol/seigla, og
•samfélagsleg velferð.
Annað dæmi: Elimination og sem byggir á greiningu á fjölþættri ákvarðanatöku (e. MultiCriteria Decision Analysis).
• mismunandi landbúnaðarkerfi metin út frá völdum sjálfbærniþáttum og
sjálfbærniviðmiðum
• - slík einkunnagjöf getur verið mjög huglæg => þröskuldsgildi ákveðið fyrir hvert viðmið
• þykir tiltölulega einföld er fljótleg í meðförum og ætti að geta gagnast víða
EN það sem verður fyrir valinu þarf að prufa og staðfæra

Flokkun vegna skipulags - aðferðir

Aðferðir eru til og í stöðugri þróun
• samkvæmt þeim er hægt að meta og flokka nýtingu landbúnaðarlands,
með tilliti til sjálfbærrar þróunar
• á slíkri reynslu má síðan byggja flokkun fyrir skipulag
• hafa í huga að stefna í átt til sjálfbærrar þróunar er pólitísk
• sé áhugi á að skipuleggja land og reka landbúnað á Íslandi með
sjálfbærni að leiðarljósi og að markaðssetja íslenskar afurðir sem
sjálfbæra framleiðslu er full ástæða til að kanna matsaðferðir og prófa
hverjar þeirra gætu nýst best hér á landi.
(P.s. þar að gerast sem fyrst, þ.e.a.s. núna)

Flokkun vegna skipulags - aðferðir

Tilraun til að flokka landbúnaðarland á Íslandi m.t.t. skipulags í anda sjálfbærrar þróunar
Alls 21 stefna, lög og búvörusamningar sem snerta landnotkun beint, voru greind m.t.t. flokkunar
landbúnaðarlands og skipulags.
Öll notkun landbúnaðarlands sem nefnd var í skjölum var metin m.t.t. stoða sjálfbærrar þróunar og
matvælakerfisins.
Tillögur gerðar um hvernig mætti taka á þessum atriðum í skipulagsáætlunum.
Tillögur gerðar um flokkun landbúnaðarlands grundvallað á ákjósanlegri niðurstöðu (back casting).

Landnotkun/ Tilvísun í
flokkar
lög/stefnu/samþykktir

Til skoðunar við
flokkun og undirbúning Skipulag og skilmálar
skipulags

Tengsl við
matvælakerfið

Tengsl við sjálfbæra þróun
Umhverfis stoð

Félagsleg stoð

Hagræn stoð

Skipulag/ferill

Ákv. flokka
Endurskoðun

Innleiðing

Gagnasöfnun

sýn
stefna
markmið

Skipulag

Gagnagreining

Flokkun lands
Kortlagning

1. Skýr sýn, stefna og markmiðssetning
(stjórnvöld, þátttaka), ákveða
landnotkunarflokka
2. Gagnasöfnun.
3. Gagnagreining.
4. Flokkun lands.
5. Kortlagning.
6. Skipulagsferlið, þarfagreining osv.frv.,
þ.á.m. þátttaka.
7. Innleiðing (með þátttöku haghafa).
8. Endurskoðun:
a. Landbúnaður og matvælakerfið,
meta með viðurkenndum aðferðum.
b. Breytingar á náttúrulegum
aðstæðum (lofslag osv.frv., þekking,
tækni).

Flokkun – af vettvangi dagsins

„Ef samfélagið vill stilla upp einhvers konar leiðbeiningum um flokkun
jarðeigna, þá þarf að gæta þess að þessi uppstilling verði að öllu leyti
á kostnað þess sjálfs og raski ekki möguleikum landeigenda á að nýta
eignir sínar og koma þeim í verð. Flokkun eignanna í ákveðin hólf
kann að leiða af sér einhverkonar höft á nýtingu lands og að þess
verði ekki gætt að endurskoða hana í samræmi við breytta
landnotkun hverju sinni. Jafnframt er þarna hætt við að
nýtingarflokkum yrði mismunað eftir því hver þeirra væri
stjórnvöldum þóknanlegur hverju sinni.( Til dæmis er við því að búast
að nýtingarflokkurinn ferðamennska yrði sett skör ofar en
nýtingarflokkurinn orkuvinnsla þrátt fyrir að sá fyrrnefndi myndi fela í
sér mun meiri spjöll á náttúru)“
- Landssamtök landeigenda á Íslandi
Dags: 17.09.2019
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/0020.pdf

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aðgerðaáætlun í jarðamálum, 21.10.2019
https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-198.pdf

NB ekki einungis akuryrkja

Skipulag/ferill

Ákv. flokka
Endurskoðun

Innleiðing

Gagnasöfnun

✓sýn
✓stefna
✓markmið

Gagnagreining

Til skýr sýn og stefna á landnotkun
(skipulagslög, landskipulagsstefna, ofl
áætlanir), en skýra landbúnaðarstefnu
skortir.
Hægt að ákveða flokka m.t.t. þeirrar
sýnar og stefnu sem fyrir liggur
Gangnasöfnun og vinnsla gæti orðið
tímafrek þar sem gögn liggja ekki á lausu
(sbr. stærð landbúnaðarlands)
Innleiðing og eftirfylgni þarf eins og fyrr
að gerast með þátttöku haghafa.

Skipulag

Flokkun lands
Kortlagning

Krefst einhverra hugarfarsbreytinga
Krefst mikillar, vandaðrar og markvissrar
vinnu við beytingar á núverandi kerfi

Takk fyrir!

