
Lífrænt Ísland
Samstarfsverkefni VOR – Verndun og

ræktun, Bændasamtaka Íslands og
Atvinnu- og nýsköpunarráðueytisins.
Markmið: að efla lífræna framleiðslu

á Íslandi.



Þess vegna lífrænt:
- Enginn tilbúinn áburður

- Engir hormónar

- Ekkert eitur

- Strangir framleiðsluferlar

- Vottun háð eftirliti

- Mikilvægt á tímum loftlagsbreytinga

- Varðveitir líffræðilega fjölbreytni









Áhrif 
matvælaframleiðslu 
á umhverfið

- 50% umhverfisáhrifa má rekja til 
neyslu og framleiðslu á mat.

- Hér á landi er mesta losunin rakin 
til tilbúins áburðar.

- Erlendar rannsóknir sýna að 
tilbúinn áburður dregur úr getu 
jarðvegs til að binda kolefni. 

- Á Íslandi eru í umferð varnarefni, 
sveppavarnarefni og 
skordýraeitur. Það staðfesta 
innflutningstölur.



Lífrænn landbúnaður:

- losar 40% minna. 
- er ræktunarkerfi sem virkjar 

hringrásina.
- hefur þörf á lífrænum 

úrgangsefnum til að rækta 
upp heilbrigt 
jarðvegsvistkerfi sem skilar 
sér í betri og næringarmeiri 
afurðum.

- losar líka en notar einungis 
lífræn áburðarefni sem 
brotna niður í náttúrunni. 



Lífræn Íslensk framleiðsla



Árangur og markmið 
Dana 

- Markaðshlutdeild lífrænna vara er sú 
hæsta í heiminum -12 %.

- Verði orðið 34% árið 2030. 
- Útflutningur í miklum vexti.
- Hlutfall vottaðs lands hefur vaxið um 

108% milli áranna 2005 – 2017.
- Markviss fræðsla til neytenda
- Opinber innkaupastefna leggur áherslu á 

lífrænar afurðir
- Bændur fá styrki en líka fræðslu og 

þjálfun. 

- Stutt er við rannsóknir. 



Langtímamarkmið 
Dana eru einföld og 
skýr:
- 30% lífrænt vottað 

landbúnaðarland fyrir árið 
2030.

- 30% markaðshlutdeild af 
lífrænum afurðum fyrir árið 
2030.

- 60% lífrænar afurðir í 
opinberri innkaupastefnu 
fyrir árið 2030.



Leiðir til árangurs

- Ísland er hins vegar stefnulaust þegar 
kemur að lífrænni framleiðslu

- Meiri hvata í styrkjakerfið

- Öflugri fræslu til neytenda

- Opinber innkaupastefna

- Stefnumótun og langtímamarkmið númer 
1, 2 og 3!

- - Kveðum niður mýtuna um að hér sé allt 
næstum lífrænt! 



Takk fyrir mig! 


