
sþ. 35. Tillaga til þingsályktunar [33. mál]
um stefnumörkun landbúnaði.

Flm.: Steingrímur Hermannsson.

Alþingi ályktar, að meginmarkmið i málefnum landbúnaðarins skuli vera:
1. Fjölbreytt og hagkvæm framleiðsla landbúnaðarafurða, í samræmi við neyslu-

þarfir þjóðarinnar og hráefnisþörf iðnaðarins.
2. Tekjur og félagsleg aðstaða þeirra, sem búvöruframleiðslu stunda, sé sambærileg

þvi sem aðrar stéttir hafa.



3. Skipulag búvöruframleiðslunnar og atvinnutækifæra i sveitum í samræmi við
þá stefnu, sem ákveðin er i byggðamálum, og eðlilega nýtingu landkosta.

Stefnt verði að því að ná ofangreindum markmiðum með beinum samning-
um ríkisvaldsins og þeirra, sem búvöruframleiðslu stunda, og á grundvelli 5 ára
áætlunar um þróun framleiðslunnar, m. a. með eftirgreindum aðgerðum og leið-
um:

1. Framleiðslumarkmið.
1.1 Áhersla verði lögð á að fullnægja þörfum landsmanna fyrir þær búvörur, sem

unnt er að framleiða í landinu, og stuðla með því að öryggi þjóðarinnar.
1.2 Framleiðslan verði miðuð við innanlandsþarfir og sveiflur, sem óhjákvæmi-

lega verða af völdum árferðis.
1.3 Taka skal í því sambandi mið af óskum neytenda um fjölbreytt vöruframboð

og þörfum iðnaðarins fyrir hráefni.
1.4 Gerð verði neysluáætlun fyrir þjóðina með hliðsjón af almennum manneldis-

sjónarmiðum og eðlilegri nýtingu innlendra framleiðslumöguleika.
1.5 Lögð verði megináhersla á þær búgreinar, sem nýta innlent fóður. Kannaðir

verði til hlítar möguleikar til aukinnar ylræktar og garðyrkja efld. Áhersla
verði lögð á nýtingu hlunninda og nýjar búgreinar reyndar.

2. Tekju- og þjónustumarkmið.
2.1 Lögð verði áhersla á að tryggja þeim, sem að búvöruframleiðslu starfa, fjár-

hagslega afkomu sem er sambærileg við það sem verkamenn og iðnaðarmenn
hafa.

2.2 Kappkostað verði að bæta afkomuna og tryggja sem lægst verð á matvælum
með því að auka fjölbreytni og hagkvæmni við framleiðslu og fullvinnslu bú-
vara.

2.3 Aukin áhersla verði lögð á gildi búnaðar- og garðyrkjumenntunar og að því
stefnt, að slíkt nám eða starfsreynsla, sem jafngild geti talist, verði skilyrði
fyrir þátttöku í landbúnaði.

2.4 Einnig láti landbúnaðarráðuneytið, í samvinnu við samtök bænda, gera bú-
rekstrar- og framkvæmdaáætlanir fyrir landbúnaðarframleiðsluna. Lán og fram-
lög til landbúnaðarins verði samræmd þessum áætlunum.

2.5 Í því skyni að ná tekjumarkmiði verði á áætlunartímanum heimilt að flytja
fjármagn af styrkjum og útflutningsbótum á milli ára, enda verði heildarupp-
hæð á tímabilinu innan þeirra marka, sem lög leyfa.

2.6 Unnið verði að félagslegum umbótum sem m. a. tryggi að bændur geti notið
reglulegs frítíma, orlofs og aðstoðar í veikinda- og slysatilfellum, líkt og aðrir
þjóðfélagshópar, svo og bættri þjónustu hins opinbera á sviði heilbrigðismála,
menntunar, samgangna og orkumála.

3. Byggðamarkmið.
3.1 Til að forðast frekari röskun í byggð landsins skal stefnt að því, að dreifing

setinna býla um landið verði sem mest í þvi horfi sem nú er. Í því skyni verði
gerðar ráðstafanir til að styrkja búsetu í einstökum byggðum eða landssvæðum.

3.2 Kostnaður af slíkum aðgerðum verði borinn af því fé sem þjóðin ver til að halda
jafnvægi í byggð landsins.

3.3 Í þessu sambandi verði lögð áhersla á að draga úr framleiðslu stærri búa og á
nýjar arðbærar búgreinar, en forðast umframframleiðslu búvöru sem ekki styðst
við öruggan og viðunandi markað.

3.4 Áhersla verði lögð á hóflega nýtingu landkosta og varfærni í umgengni við
landið, gróður þess og dýralíf. Öllum verði gefinn kostur á að njóta sam-
skipta við náttúru landsins.



Greinargerð.

Segja má að aukin framleiðsla og framleiðni hafi verið rikjandi markmið i
málefnum landbúnaðarins undanfarna áratugi. Aukin framleiðsla var sjálfsagt mark-
mið þegar þörfum þjóðarinnar fyrir landbúnaðarafurðir var ekki fullnægt. Einnig
má segja að aukin framleiðsla hafi verið sú leið sem bændum hefur helst verið
fær til þess að ná auknum tekjum.

Aukin framleiðsla er hins vegar vafasamt markmið þegar þörfum þjóðarinnar
hefur verið fullnægt, ef annar viðunandi markaður er ekki fyrir hendi. Þetta hefur
samtökum bænda verið ljóst undanfarin ár og hafa farið fram á víðtækari heim-
ildir til þess að sporna gegn óæskilegri aukningu framleiðslunnar.

Ekki hefur á undanförnum árum náðst samstaða á Alþingi um slíkar heimildir.
Jafnframt hefur framleiðslan aukist, einkum árin 197~1978.

Í apríl s. l. samþykkti Alþingi loks breytingu á lögunum um Framleiðsluráð
landbúnaðarins, sem heimila þvi aðgerðir til að stjórna framleiðslunni. Slíkar að-
gerðir eru nú í undirbúningi.

Um leið og samtökum bænda eru veittar auknar heimildir til þess að sporna
gegn framleiðslu er nauðsynlegt að marka nýja stefnu í málefnum landbúnaðarins.
Ákveða verður hvaða markmið ber að leggja til grundvallar svo og þær leiðir sem
fara ber til þess að ná slíkum markmiðum.

Með þessari tillögu til þingsályktunar er farið fram á að Alþingi ákveði slíkt.
Þau markmið, sem ákveðin verða, munu verða lögð til grundvallar í beinum samn-
ingum ríkisins og framleiðenda landbúnaðarafurða, sem að er stefnt, og við gerð
áætlunar um þróun landbúnaðarins, sem ákveðið er að gera, og þær leiðir fyrst og
fremst farnar sem Alþingi bendir á.

Samhliða þessari þingsályktunartillögu flyt ég nú frumvarp um heildarendur-
skoðun laganna um Framleiðsluráð landbúnaðarins. Frumvarpið gerír ráð fyrir að
Alþingi marki stefnuna í landbúnaðarmálum með ályktun sem þessari. Teknir verði
upp beinir samningar um verðlags- og kjaramál milli bænda og ríkisvaldsins og
m. a. samið um stefnuna í framleiðslumálum til nokkurra ára í senn.

Enn fremur gerir frumvarpið ráð fyrir mun víðtækari heimildum til að hafa
áhrif á þróun framleiðslumála, mun meiri sveigjanleika í verðlagsmálum land-
búnaðarins og að aukið samráð verði haft við neytendur um þessi mál.

Í þessari tillögu er valin sú leið að hafa markmiðin fá og þannig að þar komi
fram meginatriði nýrrar landbúnaðarstefnu. Með þessu móti eru aðalatriðin látin
ráða stefnunni, fremur en aukaatriði. Í seinni hluta tillögunnar er hins vegar bent
á ýmis undirmarkmið og leiðir sem fara má.

Meginmarkmiðin eru talin þrjú: framleiðslu-, tekju- og byggðamarkmið. Lagt
er til sem aðalmarkmið að framleiðslan verði sem næst neysluþörfum þjóðarinnar
og hráefnisþörf iðnaðarins. Að sjálfsögðu merkir þetta ekki að áhersla verði ekki
lögð á framleiðslu, sem arðbær er til útflutnings og gjaldeyrisaflandi, enda eru
slikar búgreinar ákaflega mikilvægar sem leiðir til þess að ná bæði tekju- og byggða-
markmiðum.

Á siðasta þingi flutti ég tillögu sama efnis. Þeirri tillögu fylgdi itarleg greinar-
gerð um þróun landbúnaðarins síðustu áratugi og stöðu hans i dag. Jafnframt er í
greinargerðinni nánari útfærsla á þeim markmiðum, sem sett eru í tillögunni, og
þeim leiðum, sem lagt er til að farnar verði. Þessi greinargerð mun vera í margra
höndum og er því vísað til hennar um nánari útfærslu á efni tillögunnar, þar sem
ekki eru tök á að láta svo ítarlega greinargerð fylgja henni að þessu sinni.


