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Margvíslega starfsemi er hægt að stunda í dreifbýli. Hér má sjá ótæmandi
lista búgreina og tengla sem vísa á efni tengt þeim. Þennan lista er hægt
að nota til að koma hugmyndafluginu af stað.

NAUTGRIPARÆKT /
MJÓLKURFRAMLEIÐSLA

Sauðfjárrækt
Nákvæmari upplýsingar og leiðbeiningar um að hefja
sauðfjárbúskap fást hjá ráðunautum Ráðgjafarmiðstöðvar
landbúnaðarins. Þar á meðal rafrænn vegvísir sem er ætlaður
til að vísa þér á hvar upplýsingar og fróðleik varðandi
sauðfjárrækt er að finna á vefnum. Einnig er hann ætlaður
til að leiða þig skref fyrir skref gegnum umsókna- og
tilkynningaferlið við upphaf búrekstrar.

Sauðfjárrækt

WWW

Upplýsingar og þjónusta tengd nautgriparækt hjá RML:

Upplýsingar og þjónsta
tengd sauðfjárrækt hjá RML

Nautgriparækt

Matvælastofnun (MAST)

Gæðastýring
Fjárvís.is

WWW

WWW

WWW

Mjólkurframleiðsla

Matvælastofnun (MAST)

Upplýsingar um fjármörk,
bæjarnúmer og markaverði.

WWW

WWW

fer með eftirlit með nautgripa-rækt. Á vef MAST má finna
ýmsar upplýsingar um eftirlit með nautgriparækt og hver er
dýraeftirlitsmaður á þínu svæði. Til hans þarf að tilkynna
umráðamannsskipti á búi. Einnig má þar finna upplýsingar
um greiðslumark mjólkur og gripagreiðslur.

Upplýsingar um gæðastýringu á vef BÍ

Landssamtök sauðfjárbænda

WWW

Nautakjötsframleiðsla

Skýrsluhaldskerfi í sauðfjárrækt
WWW

Huppa

Á vef þeirra er ýmis fróðleikur og tenglar

Markaðsráð kindakjöts

WWW

WWW

fer með eftirlit með sauðfjárrækt. Á vef MAST má finna
ýmsar upplýsingar um eftirlit með sauðfjárrækt og hver er
dýraeftirlitsmaður á þínu svæði. Til hans þarf að tilkynna
umráðamannsskipti á búi. Einnig má þar finna upplýsingar
um greiðslumark og líflambakaup.

Landsmarkaskrá

Nákvæmari upplýsingar og leiðbeiningar um að hefja
nautgriparækt/mjólkurframleiðslu fást hjá ráðunautum
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins. Þar á meðal rafrænn
vegvísir sem er ætlaður til að vísa þér á hvar upplýsingar og
fróðleik varðandi nautgriparækt/mjólkurframleiðslu er að
finna á vefnum. Einnig er hann ætlaður til að leiða þig skref
fyrir skref gegnum umsókna- og tilkynningaferlið við upphaf
búrekstrar.

Auðhumla

WWW

WWW

Afurða og skýrsluhaldskerfi
í nautgriparækt

WWW

Samvinnufélag í eigu mjólkurframleiðenda,
á vef þess er ýmis fróðleikur.

Landssamband kúabænda

WWW

Ljósmynd: Áskell Þórisson
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Ljósmynd: Anna Guðrún Grétarsdóttir

Á vef þess er að finna ýmsan fróðleik og tengla tengda
mjólkurframleiðslu ásamt veffræðslu o.fl.

HROSSARÆKT

AlIfuglarækt

Nákvæmari upplýsingar og leiðbeiningar um að hefja
hrossarækt fást hjá ráðunautum Ráðgjafarmiðstöðvar
landbúnaðarins.

Hrossarækt

WWW

Matvælastofnun

WWW

Landnámshænan

WWW

Eftirlit með alífuglarækt

WWW

Worldfengur.is

Upprunaættbók
íslenska hestsins

WWW

Gæðastýring í hrossarækt

Eigenda- og ræktendafélag landnámshænsna

WWW

SVÍNARÆKT

jarðrækt
Jarðrækt

Alifuglarækt

Svínarækt

WWW

Nytjaplöntur á Íslandi

WWW

Matvælastofnun

WWW

WWW

Eftirlit með svínarækt

Rit LbhÍ um skráðar tegundir og yrki sem mælt
er með til ræktunar á Íslandi

Kornrækt á Íslandi

WWW

Fiskeldi

FERÐAÞJÓNUSTA
Ferðaþjónusta bænda

Landssamband fiskeldisstöðva

WWW

Samtök ferðaþjónustunnar

WWW

LOÐDÝRARÆKT
Loðdýrarækt

Kanínuræktarfélag Íslands

æðarRÆKT
WWW

WWW

Búorka

Hundaræktarfélag Íslands
Smalahundafélag Íslands

WWW

WWW

Geitarækt

Orku- og umhverfismál
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WWW

hundaRÆKT

Háskólasetur Snæfellsness

Orkusetur

WWW

kanínuRÆKT

WWW

Æðarræktarfélag Íslands

Veiðimálastofnun

WWW

WWW

WWW

Háafell

WWW

Íslenska geitin

HLUNNINDI

Garðyrkja

Hlunnindi og nýsköpun
Veiðivefur

WWW

Garðyrkja

WWW

Samband Garðyrkjubænda

WWW

Umhverfisstofnun –veiði

WWW

LÍFRÆNN BÚSKAPUR

sKÓGRÆKt

Lífrænn búskapur

WWW

Skógrækt ríkisins

Tún vottunarstofa

WWW

Skógræktarfélag Íslands

HEIMAVINNSLA AFURÐA/
FRUMKVÖÐLASTARF
Félag heimavinnsluaðila

WWW

WWW

WWW

Þínar glósur:

WWW

• Fyrir félaga er m.a. til handbókin
Heimavinnsla og sala afurða
WWW

• Lagaumhverfi heimavinnslu
landbúnaðarafurða á Íslandi

Matís

WWW

WWW

Matvælastofnun

WWW

Landsbankinn
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WWW

Hönnun: PORT hönnun

• Nýsköpun

