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1. Inngangur
Framleiðnisjóður landbúnaðarins starfar samkvæmt lögum nr. 89/1966 með síðari breytingum.
Hlutverk sjóðsins er að „veita styrki og lán til framleiðniaukningar og hagræðingar í landbúnaði
og atvinnurekstrar á bújörðum.“ Landbúnaðarráðherra skipar sjóðnum fimm manna stjórn til
fjögurra ára í senn og jafnmarga til vara. Skulu tveir menn tilnefndir af landbúnaðarráðherra,
tveir af Bændasamtökum Íslands og einn af ráðherra byggðamála. Stjórn Framleiðnisjóðs tekur
ákvarðanir um veitingu styrkja og lána úr sjóðnum á grundvelli umsókna er honum berast.
Tekjur Framleiðnisjóðs landbúnaðarins eru starfsfé í samræmi við samning sem
landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, og Bændasamtök Íslands gera
samkvæmt búnaðarlögum nr. 70/1998. Aðrar tekjur Framleiðnisjóðs eru vaxta- og umsýslutekjur.

2. Stjórn og starfsmenn
Í stjórn Framleiðnisjóðs landbúnaðarins sitja nú með skipunartíma til 15. janúar 2017:
Ríkharð Brynjólfsson, Hvanneyri, form., tilnefndur af Atvinnu- og nýsköpunarráðherra
Elín Aradóttir, Hólabaki, A.-Hún., tilnefnd af Atvinnu- og nýsköpunarráðherra
Björn Halldórsson, Akri, Vopnafirði, tilnefndur af Atvinnu- og nýsköpunarráðherra
Guðný Helga Björnsdóttir, Bessastöðum, V-Hún., tilnefnd af Bændasamtökum Íslands,
og
Sveinn Ingvarsson, Reykjahlíð, Árn., tilnefndur af Bændasamtökum Íslands.
Varamenn í stjórn Framleiðnisjóðs eru skipaðir í sömu röð tilnefninga:
Torfi Jóhannesson, Reykjavík
Sigríður Jóhannesdóttir, Gunnarsstöðum, Þistilfirði
Fanney Ólöf Lárusdóttir, Kirkjubæjarklaustri
Vigdís M. Sveinbjörnsdóttir, Egilsstöðum og
Jóhannes Sigfússon, Gunnarsstöðum, Þistilfirði.
Framkvæmdastjóri Framleiðnisjóðs landbúnaðarins er Þórhildur Þorsteinsdóttir og er eini
starfsmaður sjóðsins. Framleiðnisjóður leigir húsnæði til starfsemi sinnar í skrifstofubyggingu
Borgarlands ehf. við Hvanneyrargötu 3 á Hvanneyri.

3. Starf Framleiðnisjóðs 2013
Stjórn Framleiðnisjóðs hélt ellefu formlega fundi á árinu 2013. Þar af voru tveir símafundir
og hefur sá háttur reynst vel og sparað fé og fyrirhöfn á milli hefðbundinna fundahalda. Stjórn
sjóðsins og framkvæmdastjóri fóru kynnisferð um Borgarfjörð og heimsóttu marga aðila sem
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hafa átt eða eiga samskipti við sjóðinn vegna nýbreytni og atvinnusköpunar. Þessar árlegu ferðir
sjóðsstjórnar eru liður í eftirfylgni og aðhaldi af hennar hálfu gagnvart viðskiptavinum sjóðsins
en einnig stjórnarmönnum til gagns í þeirra störfum. Að venju voru ýmsir fundir haldnir með
einstaklingum og fulltrúum aðila er óskað höfðu liðsinnis Framleiðnisjóðs eða áttu við hann
önnur erindi. Einnig sóttu formaður og framkvæmdastjóri fundi og aðra viðburði eftir efnum
og ástæðum.
Á heimasíðu Framleiðnisjóðs (www.fl.is) eru upplýsingar um sjóðinn og starfsemi hans, fréttir
og tilkynningar svo og umsóknareyðublöð. Ársskýrslur sjóðsins 1998-2012 eru sömuleiðis
aðgengilegar á heimasíðu hans. Þær hafa einnig verið gefnar út prentaðar í takmörkuðu upplagi
en megin hluta þess er dreift til búnaðarþingsfulltrúa, alþingismanna og til nokkurra stofnana.

4. Starfsreglur Framleiðnisjóðs 2013
Í upphafi árs fjallaði stjórn Framleiðnisjóðs að venju um starfsreglur fyrir árið og bar þær undir
Atvinnu- og nýsköpunarráðherra lögum samkvæmt. Starfsreglur og fjárhagsáætlun ársins
2013 voru byggðar á bókun með núgildandi Búnaðarlagasamningi þar sem sjóðnum er settur
eftirfarandi rammi á samningstímanum. Bókunin markar áherslur sjóðsins;
I. Efling kornræktar
a. Framleiðnisjóður stuðli að eflingu kornræktar m.a. með stuðningi við grunnfjárfestingar til
markaðsfærslu á íslensku korni.
b. Framleiðnisjóður styðji við stofnræktun á sáðbyggi, kynbættu fyrir íslenskar aðstæður,
samkvæmt samningi við Landbúnaðarháskóla Íslands.
II. Framleiðnisjóður verði leiðandi stuðningsaðili við þróunar- og nýsköpunarstarf
landbúnaðarins m.a með:
a. Stuðningi við rannsóknarstarf og aðra þekkingaröflun í greininni.
b. Stuðningi við nýsköpunar- og þróunarstarf í greininni.
c. Stuðningi við sérstakt orkuátak í greininni, sem ætlað verði að bæta orkunýtingu og auka
hlut innlendrar orku til landbúnaðarnota.
d. Stuðningi við sérstakt átak til að efla og bæta búrekstur. Því verði m.a. ætlað að
auka framleiðni, bæta afkomu, stuðla að fjölþættari nýtingu bújarða og fjölga
atvinnutækifærum.
Kallað var eftir umsóknum frá bændum, samvinnuhópum bænda og aðilum innan rannsókna- og
þróunargeirans. Við ákvarðanatöku um úthlutanir til verkefna, sem höfðu það að markmiði að
stuðla að fjölgun atvinnutækifæra í sveitum, nutu forgangs þau verkefni sem fólu í sér verulega
nýbreytni.
Þá ákvað sjóðurinn að veita styrki til framhaldsnáms (MS eða PhD) á fagsviði sjóðsins.
Framleiðnisjóður leggur áherslu á að fjármagn sjóðsins verði til viðbótar framlögum frá
ábyrgðaraðilum verkefnanna, bæði eigin fjár og því sem þeir kunna að afla frá öðrum.
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5. Fjármunir og ráðstöfun þeirra 2013
Tekjur Framleiðnisjóðs landbúnaðarins voru alls 78,0 mkr. Þar af nam framlag ríkis skv.
fjárlögum 70,0 mkr. Fjármunatekjur námu 8,0 mkr.
Eins og fyrri ár var óhöfnum framlögum endurráðstafað, að upphæð 15,5 mkr., en það eru
framlög sem samþykkt voru á árunum 2012 og fyrr en hafa ekki verið nýtt að neinu leyti.
Sjóðurinn hefur fylgt þeirri reglu sinni frá árinu 2011, að fyrna styrkloforð einu ári frá úthlutun,
sé ekkert farið að framkvæma samkv. umsókn.
Samþykkt framlög úr Framleiðnisjóði námu 69,3 mkr. Á árinu 2013 nam rekstrarkostnaður
Framleiðnisjóðs alls 15,3 mkr. samanborið við 14,7 mkr. árið 2012. Sjóðurinn er gerður upp
með 8,8 mkr. tekjuafgangi.
Eignir Framleiðnisjóðs í árslok 2013 námu 148,5 mkr.; allt innistæður í lánastofnunum en á
móti koma óhafin framlög (loforð um styrki) og umsýslufé 91,6 mkr. Eigið fé Framleiðnisjóðs
var 56,9 mkr. í árslok 2013.
Um fjárhag Framleiðnisjóðs er að öðru leyti vísað til ársreiknings hans sem fylgir þessari skýrslu
og skýringa við hann. Ársreikningur Framleiðnisjóðs er gerður upp á rekstrargrunni.

6 Umsóknir og erindi 2013
.

Á árinu 2013 tók stjórn Framleiðnisjóðs alls fyrir 88 aðsend erindi. Af þeim voru 27 umsóknir
vegna atvinnueflingar og nýsköpunar á bújörðum en 61 töldust til almennra viðfangsefna.
Stjórn Framleiðnisjóðs afgreiddi á árinu 38 erindi með fyrirheiti um fjárstuðning. Af þeim voru
11 vegna atvinnueflingar og nýsköpunar á bújörðum en 27 almenn verkefni. Synjað var 16
erindum úr fyrri flokknum. Úr síðari flokknum var 34 erindum synjað, þau viku í forgangsröð
eða voru talin utan starfssviðs sjóðsins.

7. Helstu verkefni sem stuðnings nutu
Hér verður getið helstu viðfangsefna sem Framleiðnisjóður samþykkti vilyrði um stuðning
við, á árinu 2013. Skrár um einstök framlög, sem sjóðurinn samþykkti að veita einstaklingum,
stofnunum og samtökum, er að finna í 4.og 5. töflu hér aftar. Einnig er vísað til ársreiknings
sjóðsins og skýringa með honum.

a) Hagræðingar- og framleiðniverkefni
Ýmis rannsókna- og þróunarverkefni: Framleiðnisjóður styrkti rannsókna- og þróunarverkefni
af ýmsum toga í töluverðu mæli, enda spurn eftir stuðningi við þau mikil. Stærstu verkefnin í
þessum flokki á árinu 2013, hvað fjárupphæð snerti, voru á eftirfarandi verksviðum:
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-

vegna þróunar bóluefnis gegn sumarexemi hjá Tilraunastöð HÍ á Keldum
vegna þróunar bóluefna gegn lungnasjúkdómum í sauðfé hjá Tilraunastöð HÍ á Keldum
vegna margháttaðra rannsókna á vegum Landbúnaðarháskóla Íslands
vegna stofnræktunar kartöfluútsæðis hjá Sambandi garðyrkjubænda
vegna ýmissa verkefna hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins.

b) Nýsköpun og efling atvinnu á bújörðum
Á árinu 2013 miðaðist stuðningur Framleiðnisjóðs við nýsköpun og eflingu atvinnu á bújörðum
sem fyrr við 30% áætlaðs kostnaðar, allt að 2,6 mkr. á býli. Viðbótarframlög, allt að 1,3 mkr.,
eru þó veitt vegna framkvæmda sem taldar voru geta skapað tvö ársverk eða fleiri. Samtals
námu framlögin 19,9 mkr. sem er talsvert lægri fjárhæð en árið á undan eða 72,2% (sjá 5. töflu).
Fleiri verkefni á vegum bænda voru studd eins og sjá má í 4. töflu; verkefni sem fleiri aðilar
eiga hlut að eða varða óstaðbundna starfsemi en fela þó í sér áhugaverða nýsköpun í sveitum.
Samþykkt erindi, er snerta atvinnueflingu og nýsköpun á einstökum bújörðum, skiptast eftir
landshlutum og viðfangsefnum eins og 1. tafla sýnir:
1. tafla. Samþykkt framlög til nýsköpunar og eflingar atvinnu á bújörðum 2013
Landshluti
		
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Suðurland
Reykjanes
SAMTALS

Ferðabúskapur
1
1
2
4

Tamn. og
hestaþjón.
0

Iðnaður
2
2
1
5

Heimavinnsla
1
1

Ýmislegt
1
1

Alls
1
2
3
2
3
11

Fjöldi verkefna í þessum flokki hefur reynst breytilegur á milli ára. Studd verkefni vegna
ferðabúskapar af ýmsu tagi, fækkar svo um munar eða úr 25 verkefnum árið 2012 niður í 4
á árinu 2013, meginástæða þess eru breyttar áherslur sjóðsins. Verkefni sem varða sérhæfða
aðstöðu til hrossatamninga og tengdrar þjónustu voru færri en jafnan á undanförnum árum og
fékk ekkert af þeim loforð um styrk. Af þeim verkefnum sem flokkuð eru á sviði iðnaðar eru
allt vatnsaflsvirkjanir.

c) Endurmenntun – námsstyrkir
Framleiðnisjóður hafði frumkvæði að því á árinu 2006 að koma á fót starfsmenntasjóði hjá
Bændasamtökum Íslands. Taldi stjórn FL það eðlilegri skipan mála en að Framleiðnisjóður
niðurgreiddi námskeiðsgjöld til búnaðarskólanna. Stjórn Bændasamtakanna setti
starfsmenntasjóðnum starfsreglur í samráði við stjórn Framleiðnisjóðs sem á hinn bóginn leggur
sjóðnum til fjármuni er ganga til þess að létta bændum og búaliði sókn til endurmenntunar.
Greinargerð um Starfsmenntasjóð BÍ er í 8. kafla ársskýrslunnar.
Framleiðnisjóður bauð fram sérstaka styrki til framhaldsnáms í búvísindum og samþykkti stjórn
Framleiðnisjóðs 5 slíka styrki á árinu.
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d) Kynningarmál
Framleiðnisjóður hefur ekki staðið fyrir viðamiklu kynningarstarfi á starfsemi sinni. Þó hefur
hann minnt á tilveru sína með reglubundnum hætti í Bændablaðinu auk einstakra auglýsinga.
Einnig hefur stjórn sjóðsins gert rækilega grein fyrir störfum sínum og úthlutunum með
reglulegri útgáfu ársskýrslu í meira en 25 ár eða frá árinu 1987. Þá hafa önnur tilefni verið nýtt,
þegar gefist hafa eða óskað hefur verið eftir kynningu á sjóðnum og starfsemi hans.

8. Af sérstökum verkefnum FL
Starfsmenntasjóður BÍ
Starfsmenntasjóður BÍ, sem fjármagnaður er af Framleiðnisjóði eins og fyrr sagði, tók til starfa
um miðbik ársins 2006. Mótaðar voru reglur um stuðning og þær kynntar, sjá m.a. www.bondi.
is/landbunadur. Skrifstofa Bændasamtaka Íslands annast rekstur sjóðsins í daglegri umsjón
Ásdísar Kristinsdóttur. Eftirfarandi er byggt á greinargerð hennar:
Á árinu 2013 bárust alls 184 umsóknir í sjóðinn, 140 voru afgreiddar með framlögum, en 44 í
vinnslu um áramót. Þá voru greiddar út 40 umsóknir sem voru í vinnslu frá fyrra ári. Samtals
voru þá styrkveitingar 180 á árinu 2013.
2. tafla. Fjöldi umsókna um starfsmenntastyrki á árinu 2013 skipt eftir aðalbúgrein umsækjenda.
Búgrein
Fjöldi
Búgrein
Fjöldi
Sauðfjárrækt
76
Nautgriparækt
93
Ferðaþjónusta
1
Skógrækt
6
Hrossarækt
7
Nýsköpun og hlunnindi
1

3. tafla
Rekstraryfirlit Starfsmenntasjóðs BÍ
Tekjur

2013

2006-2012

Framlag FL

9.000.000

28.500.000

Styrkveitingar

5.404.773

29.029.462

Rekstrarafgangur:

3.595.227

-529.462

Ójafnað eigið fé 31.12.13

3.065.765

ÁK 4.2.2014

Hámarksstyrkur nemur 33.000 kr. og hefur verið óbreyttur frá 2009. Heildarráðstöfun sjóðsins
frá upphafi nemur um 34,4 mkr.

9. Í eftirleitum
Umsóknir til Framleiðnisjóðs á árinu 2013 voru sem fyrr fjölbreyttar að efni þótt því megi
einnig halda fram með rökum að nokkurrar einsleitni gæti frá einu ári til annars. Það breytir því
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ekki að umsóknirnar endurspegla vilja umsækjenda til atvinnueflingar og nýsköpunar. Einnig
ber að hafa í huga að allri nýsköpun fylgir áhætta sem jafnan liggur að stærstum hluta hjá þeim
sem fyrir henni standa og ætla að hafa af henni viðurværi. Þeim mun mikilvægara er að vandað
sé til undirbúnings því eitt er að fá hugmynd; annað er að gera sér grein fyrir hvort hún sé
raunhæf og framkvæmanleg.
Nýr búnaðarlagasamningur tók gildi 1. janúar 2013 og með honum var Framleiðnisjóði
landbúnaðarins gefið framhaldslíf, fjármunir sem koma inn í sjóðinn munu aukast eftir því sem
líður á samninginn og árið 2017 munu 140 mkr koma inn til sjóðsins. Í þessum nýja samningi
var skerpt á áherslum sjóðsins á gildistíma hans sem miða að því m.a. að sjóðurinn verði
leiðandi stuðningsaðili við þróunar- og nýsköpunarstarf landbúnaðarins með stuðningi við
rannsóknir, nýsköpun, þróun og aðra þekkingaröflun í greininni ásamt stuðningi við sókn og
nýsköpun innan hefðbundinna greina landbúnaðarins, auka verðmæti framleiðslunnar og fjölga
atvinnutækifærum.
Í nær hálfa öld hefur Framleiðnisjóður landbúnaðarins verið nýsköpunar- og þróunarsjóður
landbúnaðarins. Megin hluti ráðstöfunarfjár sjóðsins hefur farið til atvinnunýsköpunar auk
rannsókna og þróunar. Rannsóknir eru nýsköpun þekkingar og með stuðningi við slík viðfangsefni
hefur Framleiðnisjóður rækt hlutverk sitt til aukinnar framleiðni og hagræðingar. Jafnframt hefur
Framleiðnisjóður stutt með beinum hætti við margháttuð hagræðingar- og nýsköpunarverkefni.
Aukið ráðstöfunarfé Framleiðnisjóðs eru því ánægjulegar fréttir því landbúnaðurinn þarf að
eiga öflugan nýsköpunar- og þróunarsjóð. Meginmálið er þó að fjármagnið nýtist vel – að
það geti hvatt til nýsköpunar og eflingar atvinnu í sveitum og stutt mikilvæg rannsókna- og
þróunarverkefni atvinnugreinarinnar.
Stjórn og framkvæmdastjóri Framleiðnisjóðs landbúnaðarins þakka öllum þeim, sem í hlut
eiga, góð og gagnleg samskipti á árinu 2013.
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4. tafla. Skrá yfir framlög sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins samþykkti vilyrði fyrir
til almennra framleiðni og hagræðingarverkefna á árinu 2013. Framlögin eru flokkuð eftir
viðfangsefnum. Upphæðir eru í krónum.
Nafn

Fl.

Verkefni

Upphæð

Landbúnaðarháskóli Íslands

A2

Íslandsbygg 2.0

5.500.000

Landbúnaðarháskóli Íslands

A2

Niturjöfnuður í ræktuðum vistkerfum

2.000.000

Landbúnaðarháskóli Íslands

A2

1.400.000

Landbúnaðarháskóli Íslands

A2

Landbúnaðarháskóli Íslands

A2

Fóðurgildi nýrra grastegunda
Kortlagning á vaxtarsvæðum helstu tegunda og
yrkja í túnum
Áhrif jarðvinnsluaðferða á vöxt og þrosa byggs

Landbúnaðarháskóli Íslands

A2

Langtíma samanburður á áhrifum ræktunarkerfa

Landbúnaðarháskóli Íslands

A2

Plöntur í skjólbelti

Tilraunastöð HÍ í meinafræði

A2

Sumarexem í íslenskum hestum

2.000.000

Tilraunastöð HÍ í meinafræði

A2

Þróun bóluefna gegn lungnasjúkdómum í sauðfé

1.000.000

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ehf.

A2

BÚORKA

1.500.000

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ehf.

A2

Ráðgjafarfyrirtæki til fóðuráætlunargerðar

1.250.000

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ehf.

A2

Efling búrekstrar nautakjötsframleiðenda

Bændasamtök Íslands

A2

Vitund um vinnuvernd

1.800.000

Samband garðyrkjubænda

G

Stofræktun kartöfluútsæðis

3.000.000

1.400.000
1.000.000
700.000
800.000

430.000

23.780.000
Önnur verkefni á vegum bænda
Kjarni ehf.

B2

Kjarni-matvælavinnsluaðstaða

2.500.000

Landssamtök Skógareigenda

B2

Hraðræktun jólatrjáa á ökrum

3.000.000

Félag áhugafólks um Heimafóður

B2

Heimafóður

Eyrarbúið ehf.

B2

Bætt kornþurrkun

1.500.000

Ræktunarfélag Austur-Skaftfellinga ehf.

B2

Kornþurrkun í Austur-Skaftafellssýslu

2.600.000

500.000

10.100.000
Fyrirtæki í dreifbýli
Grettistak ses.

B3

Grettisból

2.000.000

Fengur ehf.

B3

Þróun á vistvænni kornþurrkun

1.500.000
3.500.000

Endurmenntun
Bændasamtök Íslands

C

Starfsmenntasjóður BÍ

9.000.000

Snorri Þorsteinsson

C

Framhaldsnám í búvísindum (MS)

600.000

Sigurður Torfi Sigurðsson

C

Framhaldsnám í búvísindum (MS)

600.000

Lilja Dögg Guðnadóttir

C

Framhaldsnám í búvísindum (MS)

600.000

Ólöf Ósk Guðmundsdóttir

C

Framhaldsnám í búvísindum (MS)

600.000

Ingibjörg Sigurðardóttir

C

Framhaldsnám í Viðskiptafræði (PhD)

600.000
12.000.000

Verkefni á lögbýlum
Nýsköpun og efling atvinnu á bújörðum

B1

Sjá 5. töflu

19.950.000

Samtals verkefnaráðstöfun á árinu 2013

69.330.000
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5. tafla. Skrá yfir framlög sem Framleiðnisjóður landbúnaðarins samþykkti vilyrði fyrir vegna
atvinnueflingar og þróunar á bújörðum 2013, sjá 7. kafla b hér að framan og sbr. 1. töflu. Greiðsla
framlaga ræðst af framvindu verkefnis og því hvort ekki komi allt til framkvæmda sem ætlað
er. Upphæðir eru í krónum.
Nafn/nöfn

Býli

Sýsla

Verkefni

Jóhanna B. Þorvaldsdóttir

Háafell

Mýr.

Geitfjársetur

2.600.000

V-Hún.

Endurgerð heimarafstöðvar

2.000.000

Þorsteinn Sigurjónsson og Hulda
Reykjum
Einarsdóttir

Upphæð

Bjarni Ingólfsson

Bollastaðir

A-Hún.

Endurgerð heimarafstöðvar

1.500.000

Guðmundur Hafsteinsson

Reykjum I og II

S-Þing.

Jarðaberjaræktun

1.250.000

Páll Kjartansson

Víðiker, Bárðardal S-Þing.

Vatnsaflsvirkjun

2.000.000

Hafrafellstunga ehf.

Hafrafelli I

N-Þing.

Vatnsaflsvirkjun

2.000.000

Guðfinna H. Árnadóttir

Straumi

S-Múl.

Ferðaþjónusta

2.000.000

Jóhann Þ. Ingimarsson

Eyrarlandi

S-Múl.

Heimarafstöð

2.000.000

Eiður E. Kristinsson

Hrólfsstaðahellir

Rang.

Heimavinnsla/ -sala afurða

2.600.000

Efstidalur II ehf.

Efsti-Dalur

Árn.

Ferðaþjónusta/heimavinnsla

1.000.000

Marta S. Gísladóttir

Heiði

Árn.

Ferðaþjónusta/þjónustuhús við Faxa

1.000.000
19.950.000
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