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ÚTDRÁTTUR
Rannsókn þessari er ætlað að varpa ljósi á upplifun bænda af þátttöku í gæðastýrðri
sauðfjárframleiðslu í ljósi nýrrar reglugerðar. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við bændur í
Öxarfirði og Þistilfirði auk þess sem farið var í tvær þátttökuathuganir þar sem fulltrúum
landgræðslunnar og landeigendum var fylgt eftir við mat á uppgræðslum. Upplifun flestra
viðmælenda var sú að án þátttöku í gæðastýringu væri sauðfjárrækt óhagkvæm og því
virðist fjárhagslegur ávinningur vera aðal hvati þátttöku. Viðmælendur voru þó almennt
meðvitaðir um mikilvægi sjálfbærrar landnýtingar og virtust jákvæðir gagnvart landbótum.
Gæðastýringin virtist vera ákveðin hvatning til samstarfs meðal hagsmunaaðila m.a. í
gegnum landgræðslufélög og stuðla beint eða óbeint að aukinni umræðu um uppgræðslu og
bætta landnýtingu. Tilfinning flestra viðmælenda fyrir nýrri reglugerð var hinsvegar m.a. sú
að hún væri ekki nægilega vel kynnt og verkaskipting væri óljós. Með því að kynna
gæðastýrða sauðfjárframleiðslu betur bæði meðal framkvæmdaraðila sem og út á við til
almennings mætti auka skilvirkni og bæta árangur af þessu kerfi.
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1 INNGANGUR
Landbúnaður hefur lengi verið mikilvægur hluti af lífi Íslendinga og má segja að
lífsafkoma þjóðarinnar hafi frá upphafi verið samtvinnuð slíkri starfsemi, hvort sem litið
er til fæðuöflunar eða atvinnusköpunar (Eyjólfsson, 2010). Eitt þeirra dýra sem lengi
hefur fylgt manninum er sauðkindin og hefur sauðfjárhald verið á Íslandi frá landnámi
enda hentar slíkur búskapur vel frumþörfum mannsins fyrir fæði og skjól. Þrátt fyrir að
lífshættir mannsins hafi á margan hátt breyst frá því sem áður var er sauðfjárrækt þó
enn mikilvægur partur af íslensku nútímasamfélagi og kjöt og ull sauðkindarinnar enn
eftirsóttar afurðir (Bragason, á.á.).
Gróður og jarðvegur eru meðal helstu náttúruauðlinda Íslands sem mikilvægir
atvinnuvegir, ekki síst landbúnaður, byggja afkomu sína á. Fæðuöryggi þjóðarinnar og
jafnframt fjölmörg samfélög og byggðir eru háð nýtingu þessara auðlinda. Þessi gæði eru
hins vegar takmörkuð og því mikilvægt að með þau sé farið á sjálfbæran hátt, þar sem
sjónarmið náttúruverndar eru metin til jafns við félagsleg og efnahagsleg sjónarmið (Jón
Geir Pétursson o.fl., 2013).
Talið er að fyrir landnám hafi Ísland að mestu verið þakið frjósömum eldfjallajarðvegi og
útbreiðsla trjákenndra tegunda eins og birkis og víðis hafi verið víðfeðm. Eftir landnám
hafa hins vegar orðið gríðarlegar breytingar þar á og þekja nú gróðurvana eyðimerkur
stærstan part landsins (Ólafur Arnalds o.fl., 2001). Ástæða þess er m.a. sú að lengstum
hefur nýting jarðvegs- og gróðurauðlinda ekki verið sjálfbær sem leitt hefur til
hnignunar vistkerfa þannig að ástand og afköst eru að mörgu leyti mun lakari en ella.
Þessi langa saga ósjálfbærrar nýtingar setur enn svip sinn á landið, auk þess sem
endurnýjunargeta og þanþol íslenskra vistkerfa mótast mjög af norðlægri hnattstöðu,
erfiðri veðráttu og eldvirkni (Jón Geir Pétursson o.fl., 2013).
Íslendingar hafa þó lengi verið meðvitaðir um dræmt ástand vistkerfa landsins og á
landgræðsla sér langa sögu hér á landi þar sem aðilar eins og ríkisstjórn Íslands,
bændur, hagsmunasamtök og almenningur hafa lagt hönd á plóginn til að stuðla að
heftingu uppblásturs og landhnignunar (Ólafur Arnalds o.fl., 2001). Markmið í
landnýtingu og uppgræðslu eru þá yfirleitt mótuð af stefnu stjórnvalda sem viðkomandi
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stjórnkerfi framfylgja svo og hafa umsjón með. Til að hægt sé að snúa hnignun vistkerfa
við á sem árangursríkastan hátt er þar af leiðandi ekki nóg að einblína á uppbyggingu
vistkerfisins og þá ferla sem þar eru við lýði. Þetta er vegna þess að þessir ferlar eru um
margt háðir því hversu hagnýtar stefnur á þessu sviði eru, hverjir hafa þar hagsmuna að
gæta og hvernig samfélagslegir, hagrænir og umhverfislegir þættir tengjast innbyrðis
(Pétursdóttir o.fl. 2013).
Mikilvægi þess að hagsmunaaðilar taki virkan þátt í umhverfisstjórnun og skipulagi
hefur orðið sífellt greinilegra og er nú víða lögð rík áhersla á slíkt. Þetta er aðallega
vegna þess að það hefur sýnt sig að hin hefðbundna toppstýrða sérfræðinálgun virðist
ekki vera að virka nógu vel þegar unnið er með flókin umhverfisvandamál. Hinsvegar
þarf það fólk sem hefur hagsmuna að gæta að finnast það bera ábyrgð á umhverfi sínu ef
sú aðferð að vinna frá grasrótinni sjálfri á grundvelli samvinnu á að skila árangri
(Chandy o.fl., 1993). Í rannsókn sinni á þátttökuaðferðum tengdum landgræðslu ályktar
Brita Berglund (2014) að ekki sé nægilega mikið horft til þess að viðhalda samskiptum
og tryggja áhrif annarra hagsmunaaðila. Frekar sé litið til áþreifanlegs árangurs eða
afurða verkefnanna og þannig vilji mikilvægi mannlegra samskipta stundum gleymast
sem geti mögulega takmarkað árangur af slíkum verkefnum.

1.1 GÆÐASTÝRÐ SAUÐFJÁRFRAMLEIÐSLA
Sú leið sem oftast hefur verið farin til að ná fram umhverfissjónarmiðum í landbúnaði
þegar stefnur eru mótaðar er styrkjakerfi eða álagsgreiðslur þar sem ákveðin upphæð er
greidd út til bænda sem stunda sína framleiðslu í samræmi við fyrirfram ákveðna staðla
um sjálfbæra landnýtingu (Burton og Paragahawewa, 2011). Á þessum málaflokki er
tekið hér á landi í reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Með því er átt við að
sauðfjárafurðir skuli framleiddar samkvæmt þeim kröfum sem settar eru fram í þar til
gerðri reglugerð. Tekið er á mörgum þáttum varðandi aðbúnað og umhverfi sauðfjár og
gilda ákveðnar kröfur um skýrsluhald, jarðrækt, fóðrun, heilsufar, lyfjanotkun, afurðir,
landnýtingu og skyld atriði (Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr.
1160/2013, 1. gr.).
Margir hafa lýst yfir bjartsýni varðandi valfrjálsa þátttöku í slíkum styrkjakerfum, að
slík þátttaka geti leitt til hugarfarsbreytingar meðal bænda og jafnvel bændasamfélaga í
heild sinni. Valentine o.fl. (2007: 315) segja meðal annars um svipað kerfi á Nýja-
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Sjálandi að það ætti að geta brotið upp hefðir og leitt til sjálfbærari umhverfishegðunar.
Jafnvel er þar sett fram að sé slík hegðun orðin viðurkennd innan samfélagsins, ætti hún
að geta leitt af sér varanlega breytingu og þá jafnvel þegar fjárhagslegur stuðningur er
ekki lengur til staðar. Þetta virðist hins vegar sjaldnast vera raunin, þar sem að þrátt
fyrir að valfrjáls gæðastýringarkerfi af þessu tagi séu nú orðin fremur útbreidd, hefur sú
hugarfars- og umhverfisbreyting sem vonast var eftir ekki fylgt með. Rannsóknir benda
jafnvel til þess að þeir styrkir sem veittir eru til þátttakenda sem fylgja eftir þeim
ákveðnu reglum sem kerfið setur upp geti heft nýsköpun og hugmyndaauðgi á þessu
sviði (Burton og Paragahawewa, 2011).
Eins og áður hefur komið

fram nær hugtakið

og regluverkið

gæðastýrð

sauðfjárframleiðsla til margra þátta, allt frá aðbúnaði búfénaðar til landnýtingar
(Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 1160/2013). Samhliða því augljósa
takmarki að auka gæði framleiðslunnar var í upphafi vonast til að kerfi þetta myndi
hjálpa til við að bæta ímynd sauðfjárræktar og þeirra sem hana stunda út á við. Einnig
gæti það þjónað sem grundvöllur aukinnar samvinnu meðal hagsmunaaðila og fært
hefðbundinn landbúnað í átt að aukinni sjálfbærni og ábyrgri landnýtingu (Guðmundur
Stefánsson sviðstjóri landverndarsviðs Landgræðslu Ríkisins, símtal, 17. júlí 2014).
Þann 1. janúar síðastliðinn gekk í gildi ný reglugerð í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu
þar sem lögð er aukin áhersla á sjálfbæra landnýtingu og landbætur af hálfu bænda.
Tryggja á að beitiland sé nýtt á sjálfbæran og ábyrgan hátt, en ef ákveðin prósenta
landsvæðis er talin óhæf til beitar skulu bændur gera s.k. landbótaáætlun. Slík áætlun á
m.a. að innihalda upplýsingar um fjölda búfjár á því landi er áætlunin nær yfir, hvaða
aðferðum eigi að beita við uppgræðslu, hvernig þeim verði beitt og á hvaða svæðum
(Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 1160/2013).
Sauðfjárbændur sem uppfylla skilyrði um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu á tímabilinu
frá 1. janúar 2014 til 31. desember 2017 eiga rétt á sérstökum álagsgreiðslum frá
ríkissjóði til samræmis við samning um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 25. janúar
2007, ásamt síðari breytingum (Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr.
1160/2013, 1. gr. )
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Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn mála samkvæmt þessari
reglugerð

en

Matvælastofnun

(MAST)

fer

með

framkvæmd

gæðastýrðrar

sauðfjárframleiðslu. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra er síðan heimilt að gera
samninga

við

eftirlitsaðila

(ríkisstofnanir og/eða einkaaðila) um
eftirlit og úttekt á landi sem nýtt er
við gæðastýrða sauðfjárframleiðslu,
og kemur Landgræðsla Ríkisins (LR)
hér að málum (mynd 1). MAST er
heimilt að annast öll þau verkefni
sem lögð eru til þessa eftirlitsaðila.
(Reglugerð

um

gæðastýrða

sauðfjárframleiðslu nr. 1160/2013, 2.

Mynd 1. Gæðastýring í sauðfjárrækt: Skipurit/tengslanet
skv. Reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr.
1160/2013.

gr.).
Áður en að ný reglugerð tók gildi má segja að LR hafi í raun verið beggja megin borðsins
– þ.e. alhliða ráðgjafar og umsjónaraðilar með gerð landbótaáætlana en einnig
umsagnaraðilar og eftirlitsmenn. Með nýrri reglugerð er hlutverk þeirra betur skilgreint
en nú má landgræðslan ekki sjá beint um gerð landbótaáætlana heldur aðeins láta í té
þær upplýsingar sem bændur þurfa á að halda hverju sinni. Þetta gæti þá til dæmis átt
við landfræðilegar upplýsingar, gögn um ástand lands og annað sem bændur gætu þurft
á að halda eða óskað eftir við gerð slíkra áætlana. LR sér einnig um gerð gróðurkorta og
eru þá í sambandi við einstaka bændur en einnig við félög þeirra og samtök. Þegar
landbótaáætlun hefur verið gerð er hún send til LR sem gefur þá álit sitt á henni og
sendir svo áfram til MAST til staðfestingar. Þó getur þessu stundum verið öfugt farið. LR
er þá í rauninni einskonar verktaki hjá MAST sem sér um tiltekna þætti tengda
landnýtingu (Guðmundur Stefánsson, sviðstjóri landverndarsviðs Landgræðslu Ríkisins.
Símtal, 17. júlí 2014).

1.2 MARKMIÐ RANNSÓKNAR
Með þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á það hvernig bændur upplifa sig sem
þátttakendur í gæðastýrðri sauðfjárrækt og hver reynsla þeirra, viðhorf og væntingar
eru gagnvart þessu kerfi. Lögð var áhersla á þann hluta er snýr að sjálfbærri landnýtingu

8

og landbótum í ljósi þeirra breytinga sem innleiðing nýrrar reglugerðar mun hafa í för
með sér.
Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar muni gefa vísbendingu um hvernig hægt sé
að bæta gæðastýrða sauðfjárframleiðslu svo markmið hennar um aukna sjálfbærni og
ábyrgari landnýtingu nái fram að ganga. Einnig er áhugavert að sjá hvort og þá hvernig
þátttaka í gæðastýringu leiði til hugarfarsbreytingar meðal bænda varðandi þessa þætti
og hvernig efla megi samvinnu og samstarf meðal hagsmunaaðila.
Lagt er upp með eftirtaldar rannsóknarspurningar:
A. Hvernig er gæðastýrð sauðfjárframleiðsla að virka sem hvati til aukinnar
sjálfbærni og bættrar landnýtingar meðal bænda?
B1. Hver er upplifun bænda af þátttöku í gæðastýrðri sauðfjárrækt og hvert er
álit þeirra á nýrri reglugerð?
B2. Hvernig getur gæðastýrð sauðfjárframleiðsla stuðlað að hugarfarsbreytingu
meðal bænda í átt að aukinni sjálfbærni og ábyrgari landnýtingu?
B3. Hvernig getur gæðastýringin hvatt til aukinna samskipta og samvinnu milli
mismunandi hagsmunaaðila?
Árangur nýrrar reglugerðar og þeirra aðferða sem notaðar verða til að innleiða hana
mun að miklu leyti ráðast af þátttöku þeirra aðila sem hagsmuna eiga að gæta. Þess
vegna er það afar mikilvægt að finna leið til að vekja áhuga þessara aðila og hvetja til
aukinnar virkrar þátttöku. Viðhorf þátttakenda til þessa kerfis byggt á fyrri reynslu og
þær væntingar sem fólk kann að hafa til nýrrar reglugerðar geta gefið mikilvægar
vísbendingar um það hvað í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu er raunverulega að virka og
hvað ekki.
Náttúra landsins er gríðarlega mikilvæg auðlind og má því færa rök fyrir því að það sé
allra hagur að landnýting færist í átt að aukinni sjálfbærni og þær landbætur sem gerðar
eru undir merkjum gæðastýrðrar sauðfjárræktar takist sem best. Vonir standa til að
verkefni þetta verði til þess að umræða um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu aukist og
opnist út á við og leiði þannig til meiri samvinnu milli mismunandi hópa fólks; bænda,
sérfræðiaðila, neytenda, og annarra hagsmunaaðila. Gæti það leitt til mikilvægra umbóta
innan þessa kerfis og jafnvel á skipulagi landnýtingar í heild sinni.
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2 AÐFERÐIR
2.1 RANNSÓKNARSVÆÐIÐ
Rannsóknarsvæðið nær frá Jökulsá á
Fjöllum að Hafralónsá í Þistilfirði
(mynd 2), og er innan sérstaks
verndarsvæðis

gegn

sauðfjársjúkdómum. Svæðið er hluti af
Norður-Þingeyjarsýslu, en í sýslunni
falla yfir 900 km2 lands innan flokks 4
eða 5 á skala Landgræðslunnar fyrir
jarðvegsrof, þar sem 1 þýðir lítið sem
ekkert rof en 5 merkir að nánast engin

Mynd 2. Rannsóknarsvæðið, frá Jökulsá á Fjöllum að

gróðurhula er lengur til staðar. Svæðið Hafralónsá í Þistilfirði (nat.is, 2014).

hefur fram að þessu ekki fengið mikla athygli þegar kemur að skipulagi eða landnýtingu,
sem ef til vill er að hluta til tengt því að það gæti talist nokkuð úr alfaraleið. Aðalatvinnuvegur íbúa svæðisins er landbúnaður og afleiddar greinar, þá nánast eingöngu
tengt sauðfjárrækt, en 46 sauðfjárbændur eru þar þátttakendur í gæðastýrðri
sauðfjárframleiðslu (Sverrir Þ. Sverrisson, tölvupóstur, 4. júlí 2014). Því er sauðfjárbeit
og það álag á vistkerfi sem henni fylgir mikilvægt málefni en eins og sjá má á mynd 2 er
jarðvegsrof og landeyðing víða á svæðinu viðvarandi vandamál sem taka þarf föstum
tökum (Kvasir, 2002).

Mynd 3. Jarðvegsrof á svæðinu sýnt í litum (vinstri) þar sem grænt táknar minnst
rof en rautt það mesta. Til hægri má sjá innrauða mynd sem sýnir jarðvegsrof, þar
sem þau svæði sem mest jarðvegsrof er á eru græn að lit (Kvasir, 2002).
10

Eins og sjá má á mynd 3 er landsvæðið tiltölulega fjölbreytt hvað varðar vistfræði og
landslag; allt frá vel grónum, frjósömum heiðarlöndum yfir í gróðurvana svæði sem hætt
er við jarðvegsrofi (Kvasir, 2002). Þéttleiki búfjár er mismunandi eftir afréttum,
sumstaðar þolir landið aukna beit en annars staðar væri að margra mati æskilegt að
fækka búfé. Er þetta eðli málsins samkvæmt háð þeim mismunandi landgæðum sem á
svæðinu eru.

2.2 VAL Á VIÐMÆLENDUM
Það skilyrði var sett við val á viðmælendum úr hópi bænda að þeir væru þátttakendur í
gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu og að sauðfjárrækt væri þeirra aðal atvinnuvegur. Tekin
voru tólf eigindleg viðtöl við viðmælendur innan tilgreinds svæðis, þ.e. sex í Öxarfirði og
sex í Þistilfirði. Viðmælendur voru einnig valdir þannig að um helmingur þeirra kæmi úr
hópi landeigenda sem skv. reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu þurfa að gera
s.k. landbótaáætlanir.
Verkefnið er unnið í samstarfi við Landgræðslu Ríkisins og Þekkingarnet Þingeyinga og
auðvelduðu upplýsingar frá þessum aðilum aðgengi að og val á þátttakendum.

2.3 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR
Gerð var eigindleg rannsókn þar sem notast var við svokölluð hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured).

Lýst

er

merkingarbærri

reynslu

af

fyrirbærinu

gæðastýrðri

sauðfjárframleiðslu frá sjónarhorni einstaklinga auk viðhorfs þeirra og væntinga til
þessa kerfis. Dregin var fram sameiginleg merking þeirra þátta sem fram komu til að
öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu með tilliti til þátttakenda og þess veruleika er þeir
búa við, en var þar byggt á forsendum grundaðrar kenningar (Hennink, Hutter og Bailey,
2011). Til að hámarka nákvæmni voru viðtölin síðan tekin upp og afrituð í heild sinni. Til
að styðja við þá þekkingu sem safnað var með viðtölum var einnig notast við
þátttökuathuganir og sérfræðiviðtöl til að skilja betur framkvæmd og ferli
gæðastýringarkerfisins og þau tengsl milli þeirra mismunandi hagsmunaaðila sem að
því koma.
Send voru út bréf til valinna aðila þar sem rannsóknin og tilgangur hennar voru kynnt,
vilji til þátttöku kannaður og beðið um leyfi til frekara sambands. Að nokkrum dögum
liðnum var svo haft samband aftur símleiðis við þessa sömu aðila til að leita samþykkis
varðandi þátttöku og tímasetningu viðtals. Settur var ákveðinn rammi varðandi
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viðtalstíma, þ.e. tímabilið ágúst-september, en reynt var að koma til móts við
viðmælendur eftir fremsta megni. Viðtölin fóru fram á heimilum viðmælenda og voru
allt frá 30 mínútum upp í 75 mínútur að lengd. Viðtölin voru tekin upp og afrituð í heild
sinni með inngangi, athugasemdum rannsakanda og hugleiðingum.
Í þátttökuathugunum í Þistilfirði var fulltrúa Landgræðslu Ríkisins ásamt viðkomandi
landeigendum fylgt eftir í matsferðum þar sem uppgræðslur tengdar landbótaáætlun í
heima- og heiðarlöndum voru skoðaðar. Fylgst var með framkvæmd og samskiptum
milli

þessara

mismunandi

hagsmunaaðila.

Einnig

var

farið

með

fulltrúum

landgræðslunnar í skoðunar- og eftirlitsferð um Öxarfjarðarheiði en þar voru
landeigendur ekki með í för. Haldin var dagbók í tengslum við þessar ferðir þar sem
atburðir voru skráðir niður eftir minni með punktum og hugleiðingum rannsakanda.

2.4 SIÐFERÐILEG ÁLITAMÁL
Rannsakandi hefur persónuleg tengsl inn á rannsóknarsvæðinu, sem getur haft ótvíræða
kosti varðandi aðgengi að viðmælendum. Hins vegar gæti slík nánd við viðmælendur í
vissum tilvikum talist vandamál en eðli viðfangsefnisins er slíkt að það ætti ekki að
snerta við neinum viðkvæmum málefnum í lífi fólks og ætti það því ekki að eiga við hér.
Vonast er til að sú staðreynd að rannsakandi þekkir vel til sauðfjárræktar af eigin
reynslu muni frekar verða til þess að auðvelda viðmælendum að tjá sig um aðstæður
sínar, skoðanir og tilfinningar varðandi þetta málefni á eðlilegan hátt. Ef hins vegar var
talið að um of persónulega tengingu væri að ræða við hugsanlegan viðmælanda var hann
ekki hafður með í úrtakinu en meta þurfti það í hverju tilviki fyrir sig.

3 NIÐURSTÖÐUR
3.1 VIÐTÖL
3.1.1 Bakgrunnur
Í viðtölunum var oftast rætt við einn viðmælanda í einu nema í tveimur tilvikum, en þá
taldi sá viðmælandi sem haft var samband við í upphafi það gefa skýrari mynd að maki
þeirra væri viðstaddur þar sem báðir aðilar væru virkir í búrekstrinum. Af þeim tólf
viðmælendum er haft var samband við í upphafi og voru skráðir þátttakendur í
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gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu voru aðeins tvær konur. Viðmælendur voru á aldrinum
29 til 69 ára og voru sex viðmælenda úr Öxarfirði en sex úr Þistilfirði.
Flest allir þeir er rætt var við höfðu alist upp á þeim sömu bújörðum og þeir bjuggu nú á,
verið þannig innviklaðir í búreksturinn og öllu því sem honum fylgir frá unga aldri og
höfðu flestir tekið við búi ættingja að lokinni skólagöngu. Viðmælendur nefndu ýmsar
ástæður fyrir þeirri ákvörðun sinni að gerast bændur, en algengastar voru hreinn áhugi
á búskap, það frelsi og vellíðan sem viðmælandi fann fyrir í sveitinni auk skyldurækni
eða vilja til að viðhalda búskap á viðkomandi jörð.
Rúmlega helmingur viðmælenda voru menntaðir búfræðingar, tveir höfðu aflað sér
frekari menntunar á einhverju sviði og allir höfðu þeir sótt eitt eða fleiri fagnámskeið í
tengslum við atvinnu sína. Á flestum heimilum viðmælenda var einhverra tekna aflað
utan bús, og oft vann einhver heimilismeðlimur algjörlega utan bús. Hlutfall þessara
utanaðkomandi tekna var mjög misjafnt eftir búum.

3.1.2 Samfélagið í sveitinni, þekking og hugarfar
Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvaða þýðingu það hefði fyrir þá að vera
sauðfjárbóndi lagði fólk í það misjafna merkingu. Eitt þema var nokkuð
gegnumgangandi, þ.e. að slíkt starf veitti ákveðið frjálsræði auk þess sem það væri
fremur fjölbreytt og skemmtilegt. Þó var greinilegt að almenn óánægja var með afkomu
miðað við vinnuálag innan greinarinnar.
Viðmælandi 1: “Það er svona... það eru forréttindi á vissan hátt að geta verið svona eigin
atvinnurekandi. Og það að vera sauðfjárbóndi þýðir það að þetta er svona ákveðin
tarnavinna og maður á að geta haft svona stundir á milli stríða líka. Þetta á svona að koma
rólegir tímar inn á milli ef allt er eðlilegt og maður á að geta leikið sér svona aðeins inn á
milli. En... meðan að afkoman af þessu er ekki meiri en hún er þá er það dálítið erfitt svo
frítíminn sem að skapast innan búsins hann fer yfirleitt í það að vinna annars staðar. Og
vinnudagarnir eru gríðarlega margir og langir. Það er bara mjög einfalt.”

Þá voru flest allir sammála um að mikill áhugi á búskapnum þyrfi að vera til staðar ef vel
ætti að ganga og nauðsynlegt væri að búa í góðu samfélagi.
Viðmælandi 2: “[...]má segja að þetta sé áhugamál, ég myndi segja það að maður þurfi að hafa
mjög mikinn áhuga á þessu til að vera við þetta. Og hafa bæði gaman að því og áhuga. Og
einmitt, talandi um samfélagið, samfélagið sem þú ert í akkúrat í svona... þarf að vera yfirleitt
mjög gott sko.”

Margir minntust á mikilvægi þess að halda bæjum í byggð þar sem bústörf byggjast að
miklu leyti á samvinnu og yrði því mun erfiðara að búa ef mikil fólksfækkun yrði í
sveitinni. Einnig væru víða á svæðinu fáir landeigendur sem eiga stór heiðarlönd en
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síðan mörg bú sem samnýta sama landsvæði. Gott samstarf um beitarstjórnun,
uppgræðslu og annað væri því nauðsynlegt ef slík samnýting ætti að ganga upp á sem
hagkvæmastan máta.
Aðspurðir virtust viðmælendur langflestir leggja fremur svipaða merkingu í
hugtakið ábyrgur landeigandi eins og sést á eftirfarandi dæmum:
Viðmælandi 3: “Merkingu? Er það ekki bara að fara vel með landið og kannski reyna að skila
því í betra ásigkomulagi en maður fékk það.”

Beitarstjórnun var einnig mál sem oft kom upp varðandi þetta málefni og þá tenging við
sjálfbærni.
Viðmælandi 4: “[...] ég legg þann skilning í það að það sé... að maður sé ekki að ofbeita land og
maður reyni að skila því í betra ástandi heldur en maður tók við því. Ég held það sé svona
aðal... aðal málið að hafa stórn þá á beit þar sem það er hægt og... ekki ofnýta landið. Þannig
að það sé sko sjálfbært í rauninni[...]”

Aðspurðir töldu viðmælendur að þeir miðuðu sig ekki mikið við aðra bændur þegar
kæmi að þeirra vinnu eða starfsemi en hins vegar lærðu þeir oft ýmislegt af hver öðrum,
beint eða óbeint, í gegnum samskipti sín á milli eða heimsóknir á aðra bæi. Margir töluðu
um mikilvægi þess að samfélagið sem þeir byggju í væri gott og þar ríkti traust.
Samvinna er oft mikil á svæðinu, þá helst í tengslum við heyskap og smalanir, en einnig
varðandi landbætur þar sem sumir bændur hafa stofnað svokölluð landgræðslufélög í
þeim tilgangi. Er það þá helst á þeim grundvelli sem rætt er um beitarstjórnun og
landnýtingu. Þeir viðmælendur sem voru af yngri kynslóðinni lögðu þó yfirleitt meiri
áherslu á mikilvægi samstarfs og samvinnu innan samfélagsins þegar kemur að
búrekstri.
Áhugi á því að bæta landið virtist vera nokkuð almennur meðal viðmælenda og
greinilegt var að víða var séð þörf á því. Þá virtust oft heilmiklar vangaveltur og umræða
verða til varðandi þær aðferðir sem nota ætti og hvar væri best að græða upp.
Viðmælandi 5: “Jájá, þetta er svo sem rætt, og kannski óvenju mikið núna eftir að þessar
breytingar komu, af því þetta er nú svona svo sem, má segja að þetta sé... þegar þetta er
svona land í einkaeigu þá svo sem sameinast menn um það svo að allir hafi nóg land”.
Spyrill: “Hvað er það þá helst svona sem þið hafið verið að ræða?”
Viðmælandi 5: “[...] ef við erum nú í einhverri ferð þá erum við nú að ræða um einhverja mela
sem að við rekumst á sem að... væri gott að bera á og aðra hvort að séu í framför eða eitthvað.
Ég myndi nú segja að bændur hérna myndu ræða frekar mikið um landið. Hvernig...hvernig
sé best að komast að því, og hafi til þess að gera mikinn áhuga á að rækta það upp. Og er
svona...já eins hvaða land þarf virkilega á því að halda og það er svona... eins og svona grjót
og þannig sem að er ekki beint í... það gerist ekkert þó að maður bíði með það, en svo
rofamóar og eins ef það er einhvers staðar blástur, þá liggur meira á því”.
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Áhugi á bættri landnýtingu og uppgræðslu sýnir sig einnig í því að allir þeir
viðmælendur sem rætt var við höfðu tekið þátt í verkefninu Bændur Græða Landið í
samstarfi við LR í lengri eða skemmri tíma og margir voru einnig með sérverkefni styrkt
úr landbótasjóði.

3.1.3 Þátttaka í gæðastýringunni
Allir

viðmælendur

voru

eins

og

áður

sagði

þátttakendur

í

gæðastýrðri

sauðfjárframleiðslu, höfðu verið það frá því að kerfið var sett á laggirnar eða þá frá því
þeir sjálfir hófu búskap. Þegar spurt var út í ástæður fyrir þátttöku voru svörin oftar en
ekki tengd fjárhagslegum ávinningi.
Viðmælandi 6: “Aðdragandinn var náttúrulega sá að ráðunauturinn hélt námskeið [...] og....
í sjálfu sér já ástæðan náttúrulega meðal annars peningalega hliðin, það náttúrulega skiptir
verulegu máli að fá þessa greiðslu. Maður hendir henni ekkert frá sér svona að gamni sínu.
Kannski þriggja mánaða kaupi eða eitthvað. Bara fyrir það að nenna ekki að skrá eitthvað
sem tekur kannski nokkra klukkutíma.”

Greinilegt var þó að flestir virtust hafa trú á að kerfi sem þetta myndi verða sauðfjárrækt
til framdráttar hvað varðaði gæði, en þó tengdu flestir það ekki við sjálfbæra
landnýtingu heldur öðru fremur bættan aðbúnað og meðferð dýranna sjálfra.
Viðmælandi 7: “Það var bara...ég taldi það bara að ef að menn færu eftir þessu þá yrðu þeir
sem að stæðu sig, þeir myndu geta lifað á þessu en hinir myndu hrynja út, þeir sem ættu
ekki að vera með skepnur.”

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvað væri helst jákvætt eða neikvætt varðandi
gæðastýringuna virtist sá þáttur hennar sem kemur að landnýtingu og landbótum
heldur ekki vera ofarlega í huga. Margir töldu að skráningarvinnan væri oft full mikil og
kerfið væri flókið og þungt í vöfum varðandi það. Þó fannst flestum gott að eiga þessar
skráningar til þar sem það auðveldaði þeim að skipuleggja starfsemi sína ár frá ári.
Viðmælandi 8: “Já það er eins og... bara jákvætt er að vita, geta vitað hvað maður var að
gera. Maður veit hvað maður á mikið af heyi, maður þarf að gera skýrsluna að haustinu,
ásetningsskýrsluna, og....já.... beitarskráningin er ágæt finnst mér líka, það er hérna... það er
að vísu svolítil vinna en allt í lagi svo sem. Lyfjaskráningin er þannig líka að, að,...maður veit
hvaða lyf maður þarf að panta.”

Þó svo að flestir viðmælendur virtust meðvitaðir um mikilvægi sjálfbærrar landnýtingar
og landbóta voru margir þeirra á því að gæðastýringin sem slík væri ekki að hvetja til
frumkvæðis og nýsköpunar á þessu sviði og væru flestir því ekki að vinna umfram
kröfur. Upplifun margra viðmælenda var sú að eftirfylgni af hálfu eftirlitsaðila væri
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fremur ábótavant hjá þeim aðilum þar sem eitthvað væri að, fólk fengi oft heldur marga
sénsa og taka þyrfti þetta fastari tökum. Það nýja fyrirkomulag á búfjáreftirliti að velja
handahófskennt úrtak úr hópi bænda hvert ár í stað þess að heimsækja alla bændur eins
og áður vakti oft sterkar tilfinningar hjá viðmælendum og voru flestir á því að slíkt væri
afturför.
Viðmælandi 7: “Jah eins og var núna síðastliðið ár þá sé ég voðalega lítið jákvætt í því. Ef
þessir menn eru bara að koma og rukka mann fyrir eitthvað sem er svo ekkert. [...] En
þegar vitað er að það eru sumir ekki að standa sig - að það skuli ekki vera farið á þá staði.
Og það er náttúrulega bara algjörlega svívirðilegt og algjörlega óþolandi að sumir menn
geti komist upp með það að drabbast svona. Þetta eru lifandi skepnur sem eru í höndunum
á þeim”.

Meirihluti viðmælenda höfðu þó lítið kynnt sér nýja reglugerð öðruvísi en í gegnum
umtal innan sveitar. Þótti þeim lítið hafa farið fyrir kynningu á þessu efni af hálfu hins
opinbera og var þetta sérstaklega áberandi í þeim hópi viðmælenda sem ekki voru
skyldugir til að gera landbótaáætlun.
Meðal þeirra viðmælenda sem skylt var að gera landbótaáætlanir og höfðu fengið bréf
þess efnis var algengt álit að verkaskipting væri fremur óljós þegar kæmi að eftirliti og
ráðgjöf. Til dæmis fannst þeim misvísandi milli bréfa annars vegar og reglugerðar hins
vegar hvaða hlutverki landgræðslan og fulltrúar hennar gegna nú og hvaða gögn og ráð
þeir mega láta í té. Nær undantekningarlaust vakti það mat á jarðvegsrofi og gróðurhulu
sem lagt var fram af LR til grundvallar fyrir gerð landbótaáætlunnar óánægju meðal
þessara sömu viðmælenda. Töldu margir að ekki væri tekið nægilegt tillit til þeirrar
vinnu sem þegar hafði verið lagt í auk þess sem veðurfar, jarðfræði og önnur landnýting,
s.s. af hálfu fugla, væri ekki tekið nógu vel með í reikninginn.

3.1.4 Álit og ímynd út á við
Upplifun margra viðmælenda af gæðastýringunni var sú að hún væri ekki að virka sem
heildstætt kerfi, þ.e. að það sem þátttakendur í henni væru að gera vel á einu sviði (þá
t.d. í landbótum) skilaði sér ekki yfir í afurðaverð. Ekki væri heldur umbunað fyrir
aukinn árangur eða ef aðgerðir færu fram yfir lágmarkskröfur og kerfið hvetti fólk því
ekki til þess að sýna frumkvæði.
Tilfinning viðmælanda fyrir samstarfi milli mismunandi hagsmunaaðila innan
gæðastýringarinnar, þá eftirlits- og umsjónaraðila t.d. virtist oft vera sú að ekki væri þar
um raunverulegt samstarf að ræða og samskiptum væri ábótavant. Til dæmis töldu
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sumir að það vantaði að mismunandi aðilar, m.a. MAST, LR og Ráðgjafamiðstöð
Landbúnaðarins (RML) samnýttu þau gögn sem þegar væru til staðar. Var þetta
sérstaklega áberandi meðal þeirra viðmælenda sem bar skylda til að gera
landbótaáætlanir og var þá m.a. byggt á því að þeim fannst vera misvísandi upplýsingar í
þeim bréfum sem þeim höfðu borist frá bæði MAST og LR.
Eitt afar greinilegt þema sem var gegnumgangandi hjá öllum viðmælendum var sú
upplifun þeirra að gæðastýringin væri ekki að skila sér út til neytenda. Töldu flestir að
neytendur væru yfir höfuð ómeðvitaðir um það hvað kerfið gengi út á og þar af leiðandi
hefði það engin áhrif á vöruval þeirra. Ástæður fyrir þessu væru þá að þeirra áliti m.a.
léleg kynning á gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu til almennings og ósamræmi milli þess
hvernig gæðastýringargreiðslur væru borgaðar út til bænda og hvernig kjöt væri selt út
úr búð. Ekki væri heldur gerður nægilegur greinarmunur á því hvað flokkaðist undir
gæðastýrða framleiðslu og hvað ekki og því væri neytendum í rauninni ekki gefinn
kostur á því að velja þar á milli á upplýstan hátt.
Viðmælandi 10: “[...] það hefur ekki tekist að aðskilja þá sem að eru í gæðastýringu og þá
sem ekki eru í gæðastýringunni. Á meðan þetta er selt á þeim grundvelli þá get ég svosem
ekki... þó það sé kannski gott orð út á við að geta sagst vera með gæðastýrða framleiðslu
þá veit ég ekki hvort að neytandinn sé eitthvað að rannsaka það hvort að varan sem hann
er að kaupa sé gæðastýrð eða ekki”.

Einnig var upplifun viðmælenda af uppgræðslumálum sú að æskilegt væri að kynna
betur út á við þann árangur sem væri að nást með aðgerðum Landgræðslunnar og
bænda á þeim vettvangi.

3.2 ÞÁTTTÖKUATHUGANIR
Í þátttökuathugun í Þistilfirði var farið ásamt fulltrúa landgræðslunnar og hlutaðeigandi
bændum eða landeigendum upp á afrétt þar sem meta átti árangur af landbótum bænda.
Bændur sýndu þau uppgræðslusvæði sem áhersla hafði verið lögð á hverju sinni, keyrt
var að þeim eftir bílslóðum og síðan gengið nær, gróðurþekja skoðuð sjónrænt
(tegundafjölbreytni og þéttleiki, sjá myndir 4 og 5) og teknar myndir. Bændur töluðu um
hversu lengi þeir hefðu verið að bera á á svæðinu, hversu oft hefði verið sett grasfræ,
hvort svæðið hefði verið hvílt í einhvern tíma o.s.frv. Oftast var það þannig að þessi
svæði höfðu verið valin af landeiganda, stundum í samráði við fulltrúa LR en það var
greinilegt að oftast lá heilmikil hugsun bak við val á svæðum. Mjög oft var talað um
aðgengi, það er farið á svæði þar sem auðvelt var að komast yfir á vélum, og urðu þá
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sléttir melar fyrir valinu. Hinsvegar töluðu flestir bændur um það að betra væri að byrja
nær sér og að þeir væru búnir að sjá það í gegnum árin að mikilvægara væri að græða
upp rofmóa og sár inni í grónu landi. Þarna var greinilegt að það persónulega samband
sem hafði skapast milli fulltrúa LR og bænda skipti miklu máli þar sem auðvelt virtist
vera að ræða hvað hefðu verið mistök, hvað hefði tekist vel og hvað mætti gera betur.

Mynd 5. Nýlegra uppgræðslusvæði á
Öxarfjarðarheiði. Sléttur melur þar sem aðgengi
fyrir vélar er tiltölulega gott.

Mynd 4. Dæmi um tegundasamsetningu í gömlu
uppgræðslusvæði í Þistilfirði þar sem ekki hafði
verið borinn á áburður í einhvern ár.

Talsverður munur var á milli bænda þegar kom að því hvaða uppgræðsluaðferðir þeir
töldu bestar, sumir lögðu áherslu á að komast yfir sem stærst svæði á hverju ári á meðan
aðrir vildu einbeita sér betur að færri svæðum. Töluvert var rætt um það hvernig
uppgræðslur mætti nýta til beitarstýringar, þ.e. að með því að græða upp ákveðin svæði
mætti minnka álagið á því gróna landi sem fyrir er. Bændur virtust mjög meðvitaðir um
að veðurfar hefði mikið að segja varðandi árangur af uppgræðslu og oft var minnst á að
landið liti óvenju vel út þetta árið vegna góðra skilyrða.
Áhugavert var að sjá á hversu persónulegum nótum samskipti voru milli fulltrúa LR og
þeirra bænda sem í vettvangsferðunum. Virtust bændur vera mjög áhugasamir og stoltir
af þáttöku sinni í uppgræðsluverkefnunum og voru áfjáðir í að sýna árangurinn auk þess
að fá álit og ráðgjöf varðandi framhaldið. Fulltrúi LR virtist vanda sig við að ræða við
bændur á jafningjagrundvelli, hlustaði áhugasamur á bændur lýsa landinu, hvað þeir
hefðu gert og hvernig. Hann kom með ábendingar og ráðleggingar hér og þar á jákvæðu
nótunum og virtist helst vilja að bændur kæmu með hugmyndirnar sjálfir. Staðsetning
uppgræðslusvæðana var svo merkt inn á kort af svæðinu og einnig magn áburðar og
fræs sem hafði verið dreift.
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Í vettvangsferð um Öxarfjarðarheiði voru bændur ekki með í för. Hins vegar voru
nokkrir bændur einmitt þennan dag að bera á og dreifa fræi í tengslum við
landbótaáætlanir sínar og hittum við á þá stutta stund. Það var greinilegt að góð
stemmning var í hópnum og menn voru ánægðir með verkefnið. Snérist umræðan helst
um hvaða svæði væru að koma best út ár frá ári og hvað væri best að gera í framhaldinu.
Þá virtist vera afar gott samband milli landgræðslufulltrúa og viðkomandi bænda og var
hann spurður ráða og kom með uppástungur. Merkilegt var að sjá hversu víðfeðm
uppgræðsla á svæðinu hefur verið í gegnum árin, en þarna var gífurlegur fjöldi mela sem
báru þess merki að einhvern tímann hefði verið borið á þá. Einnig var fróðlegt að sjá
hversu mikill munur var að horfa á landið eftir því í hvaða átt maður horfði. Land sem
gat virst hafa fallega, samfellda gróðurhulu þegar horft var til norð-austurs var oft alsett
sárum þegar horft var til suð-vesturs (myndir 6 og 7). Þannig mátti sjá greinileg merki
þess hvaða áhrif veðurfar hefur á viðkvæman gróður.

Mynd 6. Lyngmór í Öxarfirði. Áberandi rofsár sjást í
landinu þegar horft er til suðvesturs.

Mynd 7. Sami lyngmór og á mynd 6 en hér er horft til
norðausturs og rofsár því vart sýnileg.

4 UMRÆÐA
Þó gæðastýrð sauðfjárframleiðsla sé á margan hátt vissulega góð leið til að ná utan um
mjög umfangsmikinn málaflokk þá virðist fljótt á litið vanta tengingu milli þessara ólíku
flokka sem leiðir ef til vill til þess að árangurinn verður ekki jafn mikill og hann gæti
annars verið.
Virkja mætti mismunandi hagsmunaaðila til aukinnar samvinnu og samstarfs en eins og
áður hefur komið fram þarf fólk þá að finna að það hafi eitthvað um málin að segja, geti
haft áhrif og komið skoðunum sínum á framfæri (Chandy o.fl., 1993). Á þetta vel við hér
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þar sem greinilegt þema í viðtölum var að þegar fólki fannst skipanir koma of mikið að
ofan og það hafa lítil áhrif þá skapaðist ákveðin óvild í garð kerfisins. Virtist þetta gilda
jafnvel þótt margir væru í megindráttum sammála þeim kröfum sem gerðar voru. Með
tilkomu nýrrar reglugerðar virtist fólki einnig finnast að eftirlit og umsjón með
gæðastýringunni væri komið á mun ópersónulegri nótur sem jók enn fremur á óánægju.
Til að breyta þessu viðhorfi mætti ef til vill auka ábyrgð framkvæmdaaðila (þ.e. bænda)
en það myndi mögulega verða til þess að efla frumkvæði og afkastagetu í landbótum.
Langflestir viðmælendur virtust sammála um að ekki gæti talist hagkvæmt að reka bú
nema vera þátttakandi í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu og fá þannig greitt
gæðastýringarálag. Af þessu leiðir að þó að bændur séu upp til hópa frekar jákvæðir
gagnvart landbótum og finnist slíkt starf mikilvægt getur það seint talist vera aðal
hvatinn fyrir þátttöku þeirra í gæðastýringu. Greiðslurnar eru heldur ekki sundurliðaðar
og því er ekki hægt að sjá hversu miklu máli landbætur, beitarstjórnun eða sjálfbær
landnýting skipta í því samhengi. Greiðslur á þessu formi gætu þannig verið að halda
aftur af hugarfarsbreytingu og því að fólk sýni frumkvæði og aukinn vilja til landbóta og
beitarstjórnunar umfram lágmarkskröfur. Miðað við niðurstöður úr viðtölum virðist
tilfinning manna einnig vera að ansi mikið þurfi til þess að fólk sé svipt
gæðastýringargreiðslum og að þessu leyti virðist reglum ekki vera fylgt nægilega vel
eftir. Mögulegt er að sá sveigjanleiki og þeir mörgu frestir til úrbóta sem gefnir eru séu
tengdir því hversu miklu máli gæðastýringargreiðslur skipta fyrir afkomu bænda.
Ef til vill kæmi betur út að hætta að greiða gæðastýringarálag til bænda út frá fyrirfram
ákveðnum stöðlum, en greiða þeim frekar fyrir að ná ákveðnu takmarki sem þeir sjálfir
setja sér varðandi bætta landnýtingu eða landbætur. Velja þyrfti svo ákveðna vísa sem
passa við landfræðilega staðsetningu sem auðvelt er að mæla, t.d. tegundasamsetningu
eða aukna gróðurhulu, þegar meta á árangurinn. Burton og Paragahawewa (2011) telja
að þetta geti leitt til aukinnar nýsköpunar og þekkingar meðal bænda, framleiðandanum
sjálfum til framdráttar sem og samfélaginu sem viðkomandi býr í. Af þessu myndi leiða
að þeim verði umbunað sem standa sig vel á meðan þeir sem ekki leggja sig fram tapa.
Eins og kom fram í niðurstöðum voru ekki margir viðmælendur búnir að kynna sér nýja
reglugerð í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu. Eitt af því sem gæti hafa haft áhrif á þetta og
kom fram í viðtölum er að sumir viðmælendur höfðu ekki greiðan aðgang að góðu
netsambandi. Gott netsamband er að sjálfsögðu hagsmunamál allra, sérstaklega þar sem
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nýja reglugerðin gerir ráð fyrir að gæðahandbókin verði í auknum mæli á rafrænu formi
(Eyjólfur Ingi Bjarnason, 2014). Nokkrir þeirra viðmælenda sem þó voru búnir að kynna
sér reglugerðina höfðu hins vegar ekki gert það fyrr en rannsakandi hafði samband til að
kynna rannsóknina og biðja um viðtal. Kann að vera að þetta hafi haft einhver áhrif á
niðurstöðurnar þar sem þekking þessara aðila á viðfangsefninu var þarna orðin meiri en
ella.
Aðal aukavinnan við þátttöku í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu virtist að margra mati
vera sú fjölþætta og umfangsmikla skráning sem henni fylgir. Mögulega mætti þar
hagræða en leggja þess í stað aukna áherslu á framkvæmd. Aukinni ábyrgð bænda á
landbótum sbr. breytingu á tilhögun og gerð landbótaáætlana skv. reglugerð nr.
1160/2013 þarf að fylgja aukin fræðsla til bænda, m.a. varðandi ástandsmat, landlæsi og
almenna áætlanagerð. Einnig þyrfti að vera skýrara til hverra bændur eigi að leita eftir
upplýsingum og aðstoð en um það virðast vera misvísandi skilaboð (sbr. annars vegar
bréf frá LR um landbótaáætlanir sent út til bænda 20. júní 2014 og hins vegar reglugerð
um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 1160/2013). Til að auka upplýsingaflæði hefði
þannig verið gott ef einhvers konar kynning eða námskeið hefði verið haldið í tengslum
við innleiðingu nýrrar reglugerðar. Breyttar áherslur mættu þá endurspeglast í þeim
námskeiðum sem haldin eru varðandi gæðastýringuna og þannig auka áherslu á
upplýsingar um landnýtingu, uppgræðsluaðferðir, landlæsi o.s.frv.
Ljóst er að ákveðnar takmarkanir fylgja notkun loftmynda til að meta ástand lands og
greinilegt var að nokkurrar óánægju gætti meðal viðmælenda varðandi notkun þessarar
aðferðar. Vissulega væri ákjósanlegt að sérfræðingar gætu farið persónulega á hvert
landssvæði fyrir sig til að meta ástand en slíkt er bæði afar kostnaðarsamt og tímafrekt.
Ef til vill væri hægt að kynna betur fyrir bændum þá aðferð að nota loftmyndir, auka
þjálfun í að lesa í slíkar myndir og skýra út kosti og galla. Þá mætti reiða sig meira á
upplýsingar frá bændum sjálfum varðandi mat á ástandi og þannig auka enn fremur á
virka þátttöku þeirra í gæðastýringunni. Einnig mætti skoða aðrar aðferðir í
landgræðslu, t.d. notkun mismunandi tegunda, og bjóða upp á aukna fræðslu varðandi
það. Ástand landsvæða getur verið mjög mismunandi og þannig hentar ef til vill ekki
sama aðferðin alls staðar. Einnig þyrfti að forgangsraða svæðum, t.d. væri mikilvægara
að hlúa að rofmóum og slíku þar sem enn er einhver jarðvegur til staðar heldur en að
bera á opna gróður- og jarðvegssnauða mela.
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Við mat á ástandi landsvæða mætti mögulega taka meira tillit til annarra þátta en
beitarálags vegna sauðfjár, þá t.d. hvaða áhrif veðurfar og jarðfræði hefur á landið,
beitarálag af hálfu annarra tegunda, s.s. fiðurfénaðar og hreindýra og hvernig samspili
þessara þátta er háttað. Mikilvægt er þó í öllu þessu að viðhalda persónulegri tengingu
t.d. milli landgræðslufulltrúa og bænda en greinilegt er að slík tenging er mikils virði
fyrir framkvæmdaaðila og virðist auka áhuga á og vilja til að stunda landbætur.
Gera mætti meiri greinarmun á gæðastýrðri framleiðslu og annarri framleiðslu og
skilgreina betur hvað slík framleiðsla gengur út á. Mörkin milli þeirra sem eru í
gæðastýringunni og þeirra sem ekki eru þar virðast ekki vera nægilega skýr, jafnvel ekki
fyrir bændunum sjálfum. Þannig gæti reynst erfitt að kynna fyrir neytendum hvað kerfið
snýst um og af hverju þeir ættu að velja gæðastýrðar vörur umfram aðrar. Mögulega
myndi þar hjálpa ef samræming milli vöruflokka innan sláturhúsa og í verslunum væri
aukin.
Upprunamerkingar gætu sannarlega verið af hinu góða en ef slíkt á að virka þarf að
undirbúa jarðveginn; kynna um hvað gæðastýringin snýst og hvað bændur þurfa að
leggja á sig til að fá greitt gæðastýringarálag. Þar myndi aukin sundurliðun og skýrari
markmiðasetning innan kerfisins ef til vill hjálpa til við að auka þekkingu út á við en
einnig gæti það gagnast bændum sjálfum og öðrum hagsmunaaðilum við afmörkun
aðgerða. Ekki er síður mikilvægt að bændur hlusti á neytendur í þessu samhengi.
Viðmælendur voru flest allir þátttakendur í fleiri en einu verkefni sem snúa að
landnýtingu en mörkin milli þessara verkefna virtust oft fremur ógreinileg í huga
viðkomandi. Velta mætti því þeirri spurningu fram hvort of mörg slík kerfi séu í gangi í
landbúnaði og hvort ef til vill þurfi meiri samræmingu og/eða samstarf milli kerfa.
Mögulega vefst það fyrir þátttakendum hvar eitt kerfi byrjar og annað endar, t.d.
varðandi landbætur, en þar eru hin ýmsu kerfi í gangi; landnýtingarhluti gæðastýringar,
landbótasjóður, sem styrkir sjálfstæð verkefni en einnig vinnu við landbótaáætlanir
innan gæðastýringar, og svo Bændur Græða Landið (BGL). Þegar fara á út í landbætur
mætti einnig leggja meiri áherslu á langtímaáætlanir sem taka til fleiri þátta, þá m.a.
breytingar á veðurfari, en það gæti aukið á hagkvæmni og árangur slíkra aðgerða.
Samstarf virðist vera gott varðandi landnýtingu og landbætur innan sveitar, þ.e. á milli
bændanna sjálfra – sbr. þann fjölda landgræðslufélaga sem til eru á þessu svæði.
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Mikilvægt er að hlúa að þessu samstarfi og víkka það út til annarra hagsmunaaðila sem
stefna að sama takmarki, þ.e. að landnýting færist í átt að aukinni sjálfbærni.

5 LOKAORÐ
Athuga skal að þær hugmyndir og vangaveltur sem hér eru settar fram eru byggðar á
upplifunum og reynslu afmarkaðs hóps af ákveðnu rannsóknarsvæði. Þannig er
rannsókninni viss takmörk sett og ber ekki að taka niðurstöður þær sem hér eru birtar
sem algildan sannleik. Sú aðferðafræði sem hér er stuðst við hefur hins vegar þann kost
að hægt er að kafa dýpra ofan í viðfangsefnið, viðhorf fólks til þess og ástæður fyrir því. Í
framhaldinu væri ef til vill hægt að víkka út rannsóknarsvæðið eða taka önnur svæði
fyrir til að ná til stærra úrtaks og fá fram önnur viðhorf ef til staðar eru. Ein spurning
sem velta mætti þar upp og kannski skoða nánar er hvort munur sé á hugarfari til
beitarstjórnunar og sjálfbærrar landnýtingar eftir fjarlægð bænda eða landsvæðis frá
þjóðgörðum eða verndarsvæðum. Einnig væri gaman að skoða gæðastýrða
sauðfjárframleiðslu nánar út frá sjónarhóli annarra hagsmunaaðila, m.a. neytenda, til að
fá heilsteyptari mynd af viðfangsefninu.
Vert er að minnast á að rannsókn þessi er gerð við upphaf innleiðingar nýrrar
reglugerðar um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu nr. 1160/2013 og því væri ef til vill
áhugavert þegar lengra er á liðið að skoða hvernig til hefur tekist og hvort einhver
frekari viðhorfsbreyting hafi orðið meðal viðmælenda.
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