
Ed. 924. Nefndarálit [228. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 46/1985, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur fjallað um málið á fundum sínum og sendi það eftirtöldum aðilum til
umsagnar: Búnaðarfélagi Íslands, Stéttarsambandi bænda, Framleiðsluráði landbúnaðarins,
Sambandi sauðfjárbænda, framkvæmdanefnd um búvörusamninga og Sambandi slátur-
leyfishafa.

Til viðræðu við nefndina um afgreiðslu málsins komu Haukur Halldórsson, formaður
Stéttarsambands bænda, Stefán Pálsson bankastjóri, Sigurður Þórðarson vararíkisendur-
skoðandi, Jóhann Guðmundsson fulltrúi og frá sláturleyfishöfum komu þeir Jón H. Bergs
framkvæmdastjóri og Hreiðar Karlsson, ritari samtakanna.

Álit bárust frá öllum er fengu málið til umsagnar. Þar kom ótvírætt fram stuðningur við
frumvarpið, að sláturleyfishöfum undanskildum.

Í áliti Sambands sauðfjárbænda sagði m.a. að fyrir lægi að sauðfjárslátrun mundi þegar
á þessu ári dreifast á fimm mánuði og þess vegna væri mikilvægt að breyta uppgjörsmáta
afurðanna til samræmis við ákvæði þessa frumvarps. Stéttarsamband bænda og Framleiðslu-
ráð landbúnaðarins lögðu áherslu á mikilvægi þess að bændur fengju framleiðsluna greidda
sem næst söludegi. Búnaðarþing mælti með samþykkt frumvarpsins en benti á eins og fleiri
umsagnaraðilar að jafnframt þyrfti að miða afgreiðslu staðgreiðslulána við breyttan
uppgjörsmáta samkvæmt frumvarpinu. Á þetta var lögð áhersla í umsögn framkvæmda-
nefnd um búvörusamninga og jafnframt bent á hvaða breytingar þyrftu að verða á
afhendingu staðgreiðslu lána til samræmis við ákvæði frumvarpsins um tilhögun á uppgjöri
sauðfjárafurða.

Í umsögn sláturleyfishafa kom hins vegar fram að þær skuldbindingar á greiðslum
sauðfjárafurða samkvæmt frumvarpinu væru rekstri afurðastöðva um megn og að ýmsir
annmarkar væru á framkvæmd þessara mála ef frumvarpið yrði lögfest.

Í viðræðum við nefndina lýsti Haukur Halldórsson, formaður Stéttarsambands bænda,
yfir að tæknilega væri unnt að greiða sauðfjárafurðir samkvæmt ákvæðum þessa frumvarps.
Þær upplýsingar, sem sérstaklega var leitað eftir hjá Búnaðarbanka Íslands og framkvæmda-
nefnd um búvörusamninga, koma fram á fylgiskjölum I og II.

Staðgreiðsla afurðaverðs.
Enda þótt hér að framan hafi verið greint frá meginrökum fyrir því að frumvarpið verði

samþykkt og að í greinargerð og fylgiskjölum, sem frumvarpinu fylgja, sé að finna
mikilvægar upplýsingar um málið þykir rétt að skýra það enn frekar og þá sérstaklega með
tilliti til þeirra aðstæðna sem nú eru fyrir hendi í sauðfjárbúskap.

Á grundvelli markmiða búvörulaganna, sem sett voru árið 1985, hefur verið unnið
markvisst að samræmingu á framleiðslu eftir markaði innan lands. Til þess að auðvelda
bændum þessar breytingar hafa verið gerðar ýmsar ráðstafanir til að bæta rekstrarskilyrði í
landbúnaði. Mikilvægasta ákvörðun í þeim efnum var breytt fyrirkomulag á greiðslu
afurðaverðs, þ.e. staðgreiðslu þeirra afurða sem framleiddar eru innan fullvirðisréttar.

Þegar þessi breytta greiðslutilhögun var tekin upp lá ekki fyrir hvernig framleiðsluréttur
sérhvers sauðfjárbónda yrði fundinn og var því gefið nokkurt svigrúm fyrir afurðastöðvar til
að skila lokauppgjöri. Með aukinni reynslu og breyttum uppgjörsmáta er sú óvissa, sem í
fyrstu var, ekki lengur til staðar og því sjálfgefið að sauðfjárbændur fái notið þeirra
mikilvægu kjarabóta sem felast í staðgreiðslu á sauðfjárafurðum.
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Markaðir. - Framleiðsla.
Á síðustu árum hafa miklar breytingar átt sér stað á framleiðslu nautgripa- og

sauðfjárafurða og markaðir fyrir framleiðslu þeirra búgreina breyst mikið. Fyrir mjólkur-
vörur eru engir nothæfir erlendir markaðir lengur og útflutningur á dilkakjöti er miklum
annmörkum háður. Sala mjólkurvara hefur hins vegar aukist á innanlandsmarkaði þar sem
sauðfjárafurðir eiga í vök að verjast. Þessi viðhorf setja mark sitt á möguleika þessara greina
í framleiðslumálum.

Þessi þróun kemur greinilega fram á súluriti 1.

Súlurit 1.

Verðmæti sauðfjár- og nautgripaafurða árin 1980--1987.

Þús. millj.
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Verðlag 1986.
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• nautgripir
• sauðfé

Framleiðsla í nautgriparækt hefur á síðustu árum farið vaxandi en verðmæti sauðfjáraf-
urða hafa hins vegar dregist saman. Framleiðsluárið 1982-1983 skildu einungis 200 millj. kr.
á milli í verðmætum þessara greina. Sambærileg tala fyrir síðasta framleiðsluár er hins vegar
1 milljarður króna.

Afkoma í landbúnaði.
því miður eru ekki fyrir hendi almennar upplýsingar um afkomu í landbúnaði hin síðari

ár. En niðurstöður búreikninga gefa hins vegar mikilvægar upplýsingar um rekstur þeirra
búa og vísbendingu um afkomu í landbúnaði á hverjum tíma.
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Súlurit 2.

Fjölskyldutekjur í landbúnaði árin 1977-1986.

Þús. kr.
Fyrir fjármagnskostnað.
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• kúabú
• sauðfjárbú

Fyrir liggur hvernig bændur hafa með sparnaði og hagræðingu íbúskap sínum leitast við
að mæta þeim áhrifum á kjör sín sem leiðir af þrengri kosti í framleiðslu. Þar er vissulega um
mjög mikilvægan árangur að ræða. Þannig byggist afkoma í nautgriparækt um þessar mundir
á batnandi markaði, sparnaði og hagræðingu í búrekstri. Þessi áhrif hafa bætt afkomu í þeirri
búgrein jafnvel þótt verð til bænda á búvörum hafi fremur lækkað á síðustu árum.

því miður er aðra sögu að segja af sauðfjárræktinni því að þar hefur afkoma verið
svipuð síðasta áratug og öllu lakari en í nautgriparækt.

Mikla athygli hlýtur að vekja hvernig verðlag á sauðfjárafurðum hefur þróast að
undanförnu. Þannig var verð á fyrsta verðflokki dilkakjöts árin 1980--1983um og yfir 250 kr.
á kg, þrjú næstu árin er verðið komið niður í u.þ.b. 220 kr. á kg.
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Súlurit 3.

Sauðfjárbú: Verð á dilkakjöti árin 1980-1987.

Kr. Fast verðlag.
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Þarna á sér stað sama þróun og í mjólkurframleiðslunni að aukinn sparnaður í búrekstri
leiðir tillækkaðs vöruverðs. Afkoman í greininni sýnir hins vegar að þessi verðlækkun hefur
þrengt að í kjörum þeirra er sauðfjárbúskap stunda.

Í byrjun framleiðsluárs 1987 var verðlagning sauðfjárafurða í fyrsta sinn byggð á
heimild búvörulaganna um að verðleggja sauðfjárafurðir eftir sérstökum grundvelli. Við
það hækkaði verð til bænda nokkuð sem ætla má að skili 20--23% hækkun rauntekna á árinu
1987.

Við mat á þeim heimildum sem að framan er vitnað til ber að hafa í huga að mikill
munur er á stærð þeirra nautgripa- og sauðfjárbúa sem búreikningar ná til en það veikir
verulega raunhæfan samanburð á afkomu þessara greina. Enn fremur að gagnstætt því sem
átt hefur sér stað í sauðfjárbúskap almennt hefur stærð þeirra sauðfjárbúa, sem búreikningar
ná yfir, lítið breyst á síðari árum.

Þróun heildsöluverðs.
Af minni framleiðslu kindakjöts leiðir að heildarverðmæti þess á sölustigi minnkar

einnig. Þetta kemur fram á súluriti 4.
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Súlurit 4.

Óniðurgreitt heildsöluverðmæti afurða sauðfjár án ullar á verðlagi í desember
1987 - skipting þeirra á hverju hausti milli bænda og sláturleyfishafa.
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Áframleiðsluárunum 1979-1980 til 1982-1983 má ætla að greiðslur til bænda fyrir
kindakjöt hafi árlega numið um 4 milljörðum króna. Sambærileg tala fyrir síðustu fjögur ár
hefur verið um 3 milljarðar og hafa því greiðslur til sauðfjárframleiðenda minnkað á
ársgrundvelli um 1 milljarð króna. Þessi minnkun framleiðslunnar nemur um það bil
fjórðungi frá því sem var fyrir fáum árum og munar um þótt minna væri. Á næsta
framleiðsluári verður enn um frekari samdrátt að ræða sem auðvitað mun enn þyngja fyrir
fæti í sauðfjárbúskap þótt þar komi nokkuð á móti leigu- og sölutekjur af þeim fullvirðisrétti
sem bændur hafa afhent Framleiðnisjóði.

Hið gagnstæða kemur í ljós þegar litið er til þess hver verðlagsþróunin hefur orðið við
slátrun og í heildsölu. Þannig er hlutdeild afurðastöðvanna óbreytt í heildarverðmætum
sauðfjárafurða þrátt fyrir minni framleiðslu.

Áframleiðsluárunum 1979-1980 til 1982-1983 var árleg kindakjötsframleiðsla um
13 600 tonn. Slátur- og heildsölukostnaður við þessa framleiðslu var að meðaltali á hverju
ári 996 millj. kr. Á fimm síðustu framleiðsluárum hefur framleiðsla kindakjöts verið um
12 200 tonn og kostnaður við slátrun og heildsölu numið árlega um 987 millj. kr. Þannig er
árlegur kostnaður milli þessara tímabila nálega sá sami þótt framleiðsla kindakjöts hafi
minnkað um u.þ.b. 1400 tonn. Hér er um mikla óheillaþróun að ræða sem verður að snúa
við hið allra bráðasta.

Að undanförnu hefur borið mikið á kvörtunum sláturleyfishafa vegna erfiðrar afkomu í
rekstri afurðastöðva. Hér verður ekki lagt mat á tilefni þeirrar umræðu enda er hún
óviðkomandi greiðslum á afurðaverði til bænda og því verður með engu móti fallist á þau
sjónarmið að vandi í rekstri afurðastöðva verði færður til gjalda hjá sauðfjárbændum.
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Súlurit 5.

Skipting óniðurgreidds heildsölu verðs milli bænda og sláturleyfishafa.
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Að fleiru er að hyggja.

Hér að framan hefur verið leitast við að meta og skýra þær aðstæður sem nú eru fyrir
hendi í framleiðslumálum sauðfjárbænda. Stóraukinn kostnaður við sölu og vinnslu þeirra
afurða (sjá fylgiskjöl IV og V) og minni niðurgreiðslur hafa leitt til verðhækkunar á
kindakjöti sem er umfram verðþol þeirra vara á markaðnum.

Tafla 1.

Breyting á verðmyndun dilkakjöts milli áranna 1979 og 1987, fast verðlag:

A. Niðurgreiðsla .
B. Slátur- og heildsölukostnaður .
C. Verð til bænda .
D. Smásöluálagning í heilum og hálfum skrokkum

breyting að teknu tilliti til A-C .
E. Smásöluálagning, (læri, hryggur og frampartur)

breyting að teknu tilliti til A-D .

-32 kr. á kg
17 kr. á kg

-20 kr. á kg

5 kr. á kg

60 kr. á kg

Þessi óheillaþróun kemur skýrt fram á töflu 1 og í fylgiskjali V. Á milli áranna 1979 og
1987 hækkar verð á stykkjuðu dilkakjöti um 26%. Það er einmitt þessi kjötvara sem
neitandinn hefur greiðastan aðgang að og raunar í mörgum tilvikum eina kindakjötið sem á
boðstólum er. Verð á stykkjuðu dilkakjöti er því að langmestum hluta ráðandi um viðhorf
neytandans varðandi verð á dilkakjöti.
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Nú liggur fyrir að verð á stykkjuðu dilkakjöti hefur hækkað frá árinu 1979 um 26%.
Fyrir því er reynsla bæði hér á landi og erlendis að við hverja 1% hækkun á hliðstæðum
vörum dregur úr sölu um 0,4%. Samkvæmt þessu er því eðlilegt að álykta að vegna
framangreindra verðhækkana hafi kindakjötsmarkaður minnkað um 10,5% á síðustu árum
og sé því um þessar mundir 9 þúsund tonn í stað 10 þúsund tonna sem áður var.

Á sama tíma hafa erlendir markaðir fyrir sauðfjárafurðir farið versnandi og veldur það
miklum erfiðleikum á útflutningi dilkakjöts.

Sauðfjárbúskapur í landinu stendur þannig frammi fyrir býsna miklum vanda. Það dugir
engan veginn að bændur einir taki upp nýja og breytta búskaparhætti. Það verða einnig aðrir
að gera sem eiga sinn hlut í því verði sem neytandinn endanlega greiðir fyrir sauðfjárafurðir.

Kostnaður við sölu og vinnslu kindakjöts þarf því að minnka og ríkisvaldið verður með
niðurgreiðslum að stuðla að lækkuðu verði á kindakjöti.

Þótt það frumvarp, sem hér er til umfjöllunar, leysi ekki þann vanda í sauðfjárbúskap
sem skýrður er hér að framan felur það í sér ótvíræðan stuðning við sauðfjárbændur. Þess
vegna leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt.

Egill Jónsson,
form., frsm.

Skúli Alexandersson,
með fyrirvara.

Alþingi, 27. apn11988.

Danfríður Skarphéðinsdóttir ,
fundaskr. , með fyrirvara.

Björn Gíslason,
með fyrirvara.

Þorv. Garðar Kristjar. .on.

Valgerður Sverrisdóttir,
með fyrirvara.

Stefán Guðmundsson,
með fyrirvara.

Fylgiskjal I.

Búnaðarbanki islands,
afurðalánadeild:

Rekstrarlán og afurðalán í sauðfjárrækt.

Rekstrarlán: Þau eru lánuð út á tímabilinu frá mars til ágúst til sláturleyfishafa. Lánuð
er ákveðin krónutala á dilk út á væntanlega haustslátrun, en miðað er við fjölda lógaðra
dilka næsta hausts á undan. Þessum lánum er ætlað að ganga til bænda til að mæta fjárþörf
vegna reksturs á þessu tímabili. Þessi lán, sem eru eins konar fyrirframgreiðsla upp í
væntanleg afurðalán, eru síðan endurgreidd við slátrun að hausti.

Árið 1987voru lánaðar 960 kr. á dilk sem skiptust niður á mánuðina mars til ágúst, 15%
á mánuði eða 144 kr., nema í maí, þá er hlutfallið 25% eða 240 kr. Við veðsetningu að hausti
var rekstrarlánið síðan endurgreitt með þeim hætti að 74 kr. voru endurgreiddar af hverju kg
sem veðsett var.

Í ár er búið að ákveða upphæð rekstrarláns 1150 kr. á dilk með sama útgreiðsluhlutfalli
og áður. Mánaðarleg upphæð á dilk verður því 172,50 kr. nema í maí 287,50 kr.
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Afurðalán: Afurðalán eru veitt á haustin á meðan slátrun fer fram. Sláturleyfishafar
leggja fram birgðaskýrslur eftir hverja sláturviku og fá lánað til að byrja með eftir
ársgömlum lánaverðum.

Endanlega eru svo lánuð 70,2% af óniðurgreiddu heildsöluverð i og er þá miðað við
haustgrundvallarverð. Þau verð eru yfirleitt óbreytt út verðlagsárið. Endanlegt uppgjör
hefur farið fram í kringum 15. desember sl. tvö ár. Þá liggur fyrir sala á nýju kjöti í
september og október og þá fyrst hefur Framleiðsluráð landbúnaðarins verið tilbúið með
lokatölur um fullvirðisrétt, úrkast, heimtekið O.S.frv. þannig að það magn, sem bankarnir
lána endanlega út á, er ekki ljóst fyrr. Af þeim sökum hafa bankar ekki treyst sér til að
leiðrétta verðin fyrr því að haustið 1986 var kjötmagn umfram fullvirðisrétt allnokkurt og
þurfti að skerða veðsett magn hjá allflestum sláturleyfishöfum.

Endurgreiðsla afurðalána: Til veðsetjanlegs verðmætis á hverjum tíma teljast raunveru-
legar afurðabirgðir og ógreiddur útflutningur en ekki ógreidd innanlandssala. Lán út á
landbúnaðarafurðir, sem seldar eru innan lands, skulu endurgreiðast samkvæmt birgða-
skýrslu sem miðuð er við síðasta dag hvers mánaðar. Skýrslan skal hafa borist til bankans
inna 20 daga. Útborgun eða innborgun vegna birgðabreytinga fer fram þann 25. hvers
mánaðar.

Þeir þrír bankar, sem hlut eiga að máli, hafa í stórum dráttum sama afgreiðslumáta á
afurða- og rekstrarlánum.

Fylgiskjal II.

Sigurður Þórðarson
vararíkisendurskoðandi:

Breytingar á staðgreiðsluláni.
(21. mars 1988.)

Vísað er til fundar landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis fimmtudaginn 17. mars sl.
þar sem til umræðu var breyting á búvörulögum sem hefði í för með sér breytta skyldu
afurðastöðu varðandi greiðslur til bænda vegna sauðfjárafurða.

Sá kostnaður, sem yrði samfara því að breytt skipan á greiðslum næði fram að ganga og
varðar ríkissjóð, felst í eftirfarandi atriði.

Núverandi skipan gerir ráð fyrir að svonefnt staðgreiðslulán ríkissjóðs sé greitt 15.
desember og nam það 673 milljónum króna á sl. vetri. Í tillögunni er gert ráð fyrir að
greiðslur komi til bænda 10. dag hvers mánaðar eftir innlegg. Þetta hefði í för með sér að
ríkissjóður þyrfti að inna af hendi meginhluta staðgreiðslulána fyrr en nú. Ef gengið er út frá
því að greiðslur falli til 10. október og yrðu 45% af staðgreiðsluláni, tæp 40% mánuði eftir
og afgangurinn 10. desember mundi það valda vaxtakostnaði fyrir ríkissjóð er nemur um 21
milljón króna:

1. greiðsla 10. október .
2. greiðsla 10. nóvember .
3. greiðsla 10. desember .

m.kr.
300
250
123

0/0
45
37
18

Samtals 673
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Fylgiskjal III.

Bréf formanns landbúnaðarnefndar efri deildar til landbúnaðarráðuneytisins
um staðgreiðslu og afurðalán. 23. mars 1988.

Enda þótt fyrir liggi greinargóðar upplýsingar um fyrirgreiðslu af hendi hins opinbera
vegna útborgunar afurðastöðva til framleiðenda sauðfjárafurða óska ég eftir að fá
eftirfarandi upplýst:
1. Hver var heildargreiðsluskylda afurðastöðva skv. 29. gr. búvörulaganna til fram-

leiðenda sauðfjárafurða vegna haustslátrunar 1987?
2. Hversu hárri upphæð námu afurðalán vegna greiðsluskyldu afurðastöðva til fram-

leiðenda?
3. Hversu hárri upphæð námu staðgreiðslulán til afurðastöðva?
4. Hvert var hlutfall afurðalána og staðgreiðslulána samanlagðra af greiðsluskyldu verði til

framleiðenda?

Egill Jónsson.

Svar landbúnaðarráðuneytisins.

Vegna fyrirspurnar yðar í bréfi frá 23. mars sl. hefur verið leitað eftir upplýsingum frá
þeim viðskiptabönkum sem veitt hafa sláturleyfishöfum afurðalán, um stöðu afurðalána til
sauðfjárframleiðslunnar á verðlagsárinu 1987-88 og eftir upplýsingum frá Framleiðsluráði
landbúnaðarins um framleiðsluverðmæti sauðfjár á afurðum innan verðábyrgðar á verðlags-
árinu 1987-88.

Rétt er að fram komi að ekki liggja endanlegir útreikningar eða uppgjör fyrir um það
málefni sem fyrirspurn yðar snýst um, en frávik þess vegna eru það smávægileg að ekki er
ástæða til að ætla að þau raski þeirri niðurstöðu sem hér fer á eftir.

Fyrirspurn nr. 1:
Heildargreiðslur sláturleyfishafa, sem ljúka skal 15. desember, munu hafa verið um

2906 milljónir króna vegna framleiðslu á 11 481 tonni kindakjöts auk sláturs og gæra.
Samkvæmt 29. gr. búvörulaganna er ákveðið að frumgreiðsla afurða sauðfjár fari fram eigi
síðar en 15. október fyrir slátrun sem farið hefur fram fyrir þann dag. Sláturleyfishafar
greiða nálægt því sem nemur afurðalánahluta sem frumgreiðslu sem er um 7/10 hlutar
afurðaverðs. Sé við það miðað má áætla að greiddar hafi verið milli 2000 og 2100 milljónir
króna til framleiðenda sauðfjár áður en að lokagreiðsla fór fram 15. desember sl. ár.

Fyrirspurn nr. 2:
Afurðalán viðskiptabankanna verðlagsárið 1987-88 voru þannig í mánaðarlok:
Október 1849 millj. kr.
Nóvember 1908 millj. kr.
Desember 2122 millj. kr.
Kjötbirgðir, sem þau voru m.a. veitt til (auk innmatar), voru:
Nóvember 10 062 tonn eða 87,6% af framleiðslu.
Desember 9 270 tonn eða 80,7% af framleiðslu.
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Fyrirspurn nr. 3:
Lánaðar voru 673 millj. kr. sem staðgreiðslulán vegna framleiðslu 1987-88.

Fyrirspurn nr. 4:
Sem svar við þessari spurningu eru eftirfarandi forsendur gefnar:

a. Fjármögnun á lokauppgjöri til framleiðenda sé gerð með söluandvirði afurða,
afurðalánum og staðgreiðsluláni.

b. Afurðalán séu hin sömu og um er getið í fyrirspurn nr. 2.
c. Söluandvirði afurða, seldra fram til 30. nóvember skili sér fyrir uppgjör á afurðaláni 25.

desember.
d. Sala á gærum fari fram fyrir 15. desember.

Svar:
Söluverðmæti og lán nema um 3720 millj. kr. (miðað er við heildsöluverð).
Áætlað kostnaðarverð á sama verðstigi er 3914 milljónir kr.
Fjármögnun er samkvæmt því 95,0 prósent miðað við sama verðstig.

Guðmundur Sigþórsson.

Fylgiskjal IV.

Þróun niðurgreiðslna og verð á kindakjöti.
(Verðlag í mars 1987.)
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Fylgiskjal V.

Smásöluverð dilkakjöts - verðlag í desember 1987.
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Línuritið sýnir að verð á stykkjuðu dilkakjöti hefur hækkað á milli áranna 1979 og 1987
um 26%. Sambærileg hækkun á dilkakjöti í heilum og hálfum skrokkum er 10%.

Ætla má að vegin meðalhækkun sé um 20% miðað við skiptingu á sölu eins og hún er nú
áætluð.
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Fylgiskjal VI.

Hlutfall launa og fjármagnskostnaðar í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara.
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Á þeim tíma, sem framleiðslu í hefðbundnum greinum landbúnaðar voru settar þrengri
skorður, komu fram raddir um að minni framleiðsla leiddi til verðhækkana á þessum
framleiðsluvörum.

Það gagnstæða hefur gerst og hlutdeild fjármagns og launa í verðlagsgrundvelli
landbúnaðarvara hefur lækkað frá því sem áður var.
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