
sþ. 121. Tillaga til þingsályktunar [82. mál]
um stefnumörkun málefnum landbúnaðarins.

Flm.: Pálmi Jónsson, Gunnar Thoroddsen, Þorv. Garðar Kristjánsson,
Eggert Haukdal, Friðjón Þórðarson, Lárus Jónsson, Albert Guðmundsson,

Sverrir Hermannsson, Jósef H. Þorgeirsson, Halldór Blöndal, Salome
Þorkelsdóttir, Egill Jónsson, Steinþór Gestsson, Matthías Bjarnason.

Alþingi ályktar að stefnumörkun í málefnum landbúnaðarins skuli byggjast á
eftirfarandi grundvallaratriðum:

1. Treyst verði sjálfseignarábúð bænda á jörðum og eignarréttur einstaklinga og
sveitarfélaga á landi og hlunnindum verndaður.

2. Unnið verði markvisst að aukinni hagkvæmni Í landbúnaðinum ásamt fjöl-
breytni i framleiðslu og fullvinnslu búvara.

3. Landbúnaðinum verði búin þau skilyrði, að unnt sé að tryggja bændum sam-
bærileg lífskjör og aðrar fjölmennar stéttir þjóðfélagsins búa við.

4. Framleiðsla landbúnaðarafurða miðist fyrst og fremst við það, að ávallt verði
fullnægt þörfum þjóðarinnar fyrir neysluvörur og hráefni til iðnaðar. Auk þess
verði tekið fullt tillit til þjóðhagslegs gildis þeirra atvinnutækifæra annarra,
sem landbúnaðarframleiðslan veitir.

5. Tryggð verði í megindráttum núverandi byggð í sveitum landsins. Komið verði
í veg fyrir miklar sveiflur í landbúnaðinum. sem gætu valdið óvæntri búsetu-
röskun. Í því skyni verði m. a. nýttir allir hagrænir möguleikar til atvinnu-
og framleiðslustarfsemi, sem byggjast á nýtingu lands-, vatns- og sjávargæða.
Iðnaður og þjónustustarfsemi í sveitum verði aukin.

6 Sveitafólki verði með lögum veitt sambærileg félagsleg réttindi og þorri ann-
arra þegna þjóðfélagsins nýtur. Aukið verði jafnræði í aðstöðu til mennta og
í þjónustu opinberra aðila án tillits til búsetu.

7. Gætt verði hófsemi í umgengni við landið og náttúru þess. Tryggt verði, svo
sem tök eru á, að varðveitt séu sérstæð náttúrufyrirbrigði, gróður, dýralíf og
hlunnindi. Öllum verði gefinn kostur á að njóta samskipta við náttúru landsins
og í því skyni séð fyrir nægilega mörgum opnum svæðum til útivistar, þjóð-
görðum og tjaldstæðum.
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Þær leiðir, sem farnar verði til þess að ná framangreindum markmiðum, séu
m. a. eftirfarandi:
a) Gerð verði úttekt á þjóðhagslegu gildi svokallaðrar umframframleiðslu í land-

búnaði. Úttektin skiptist í tvennt og nái til nautgripaafurða annars vegar og
sauðfjárafurða hins vegar. Enn fremur verði metin þýðing aukabúgreina og
aukatekna sveitafólks og hvaða skerðingar mætti vænta í þessum þáttum, ef
"umframframleiðslan" félli niður. Tekið verði fullt tillit til þeirra tekna, sem
af þessari framleiðslu spretta, þ. á m. gjaldeyristekna, tekna ríkissjóðs af inn-
flutningi, sem fyrir þann gjaldeyri fæst, tekna ríkissjóðs í beinum og óbeinum
sköttum af rekstrarvörum og vinnuafli, sem bundið er þessum hluta framleiðsl-
unnar og úrvinnslu hennar. Á móti verði metin gjaldeyriseyðsla og útgjöld
ríkissjóðs vegna þess hluta framleiðslunnar, sem hér er um að ræða.

í úttekt þessari verði einnig metinn þáttur "umframframleiðslunnar" í því
að mæta atvinnuþörfum þjóðarinnar, skapa hráefni til iðnaðar og hvaða fjár-
festingarkostnaður mundi fylgja uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og nýrra atvinnu-
fyrirtækja, ef það fólk, sem að þessum hluta framleiðslunnar starfar, þyrfti
að leita annað sér til lífsframfæris.

b) Teknir verði upp beinir samningar milli fulltrúa bænda og ríkisvaldsins. Þar
verði samið um verð á búvöru, sem miðist við það, að framleiðsla tiltekins
meðalbús geti skilað þeim tekjum, sem keppt er að, sbr. 3. tölulið. Samið verði
um verðtryggingu ríkisins á tilteknu heildarframleiðslumagni þeirra búvara,
sem nauðsyn ber til að verðtryggja. Þar verði m. a. höfð til leiðsagnar úttekt
á hagrænu gildi "umframframleiðslunnar", sbr. a-lið. Útflutningsbótakerfið falli
inn í slíka samninga. Gerðir verði stefnumarkandi samningar um verðtryggt
framleiðslumagn til 3-5 ára í senn, sem endurskoðist árlega. Breytingar á
verðtryggðu framleiðslumagni verði hægfara og komi fram Í áföngum á nokkru
árabili, þannig að tóm gefist til aðlögunar. Fyrir framleiðslu, sem er umfram
umsamið heildarmagn á samningstíma, fái framleiðendur enga verðtryggingu.

e) Ef grípa þarf til sérstakra aðgerða, t. d. byggðaáætlana, til þess að viðhalda
eða efla byggð á tilteknum landssvæðum, þá er það hlutverk þjóðarheildar-
innar. Ber að ætla til þess fé á fjárlögum, að svo miklu leyti sem um bein
fjárframlög er að ræða, enda hafi þá byggðaáætlun hlotið staðfestingu Al-
þingis. Nú verður framleiðsluaukning í landbúnaðinum vegna slíkra aðgerða
ríkisvaldsins og hækkar þá sjálfkrafa umsamið verðtryggt heildarframleiðslu-
magn búvara sem því nemur.

d) A meðan framleiðsla á mjólk og kjöti er meiri en verðtryggðu magni á þessum
vörum nemur, skal bústofn ríkisbúa vera í lágmarki. Þess verði þó gætt, að
þau geti jafnan gegnt hlutverki sínu á sviði tilrauna, kynbóta og verkmennt-
unar í búfræðinámi. Tekið verði til sérstakrar athugunar, hvort unnt sé að
færa hluta af slíkri starfsemi yfir á bú einstakra bænda.

e) Gert verði öflugt átak í markaðsmálum landbúnaðarins. Þess verði freistað,
svo sem kostur er, að ná samningum við stjórnvöld í helstu viðskiptalöndum
okkar um að fá fellda niður innflutningstolla af Íslenskum landbúnaðarafurðum,
m. a. í tengslum við aðra viðskiptasamninga. Fjölbreytni í vinnslu landbúnaðar-
afurða verði aukin í Því skyni að mæta þörfum markaðarins innanlands og
utan.

f) Leitast verði við að ná aukinni hagkvæmni í búrekstrinum. Rannsókna- og
leiðbeiningastarfsemi verði í vaxandi mæli beint að þessu verkefni. Sérstaklega
verði stuðlað að bættri fóðuröflun, votheysverkun og súgþurrkun til þess að
minnka notkun á aðföngum og draga úr rekstrarkostnaði búanna.

g) Stofnlánadeild landbúnaðarins verði tryggður öruggur fjárhagsgrundvöllur. Með
lánveitingum úr deildinni verði auðvelduð eigendaskipti á jörðum. Þessum og
öðrum lánveitingum deildarinnar verði hagað þannig, að þau samrýmist og styðji
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þau markmið í framleiðslumálum og byggðamálum, sem lýst hefur verið hér
að framan og samið verður lim i samningum ríkisvalds og bænda.

Rekstrarlán til landbúnaðarins verði hækkuð og afurðalán við það miðuð,
að bændur fái sem svarar 90% af umsömdu verði þegar eftir afhendingu af-
urðanna. Tryggt verði, að lán þessi komi bændum þegar að fullum notum.

Tollar og sölugjöld af vélum og rekstrarvörum til landbúnaðar verði eigi
hærri en til annarra höfuðatvinnuvega þjóðarinnar.

h) Lögum um framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl., nr. 101/1966, verði breytt, eftir
því sem við á, til samrænris við þá stefnu, sem í tillögu þessari felst. Enn
fremur öðrum lögum eftir því sem þörf krefur, svo stefna þessi nái tilgangi
sinum.

Greinargerð.

Tillaga þessi var fyrst flutt á Alþingi í febrúarmánuði 1979, en varð eigi útrædd
á því þingi. Tillagan er nú flutt óbreytt. Þrátt fyrir að ný vandamál hafi sótt
að landbúnaðinum á síðasta ári og að sumu leyti ný viðhorf blasi við er brýn
þörf á mótun stefnu, svo sem tillagan greinir. Er gildi hennar því síst minna nú
en þegar hún var fyrst flutt.

A ] 00. löggjafarþinginu fylgdi tillögunni greinargerð, sem hér birtist nær óbreytt:

A undanförnum missirum hafa orðið miklar og vaxandi umræður um land-
búnaðarmál. Ljóst er, að núverandi verðlagningar- og verðtryggingarkerfi landbún-
arins dugar ekki lengur og er fjær því en nokkru sinni fyrr að tryggja kjör bænda-
stéttarinnar eða hafa nokkra stjórn á framleiðslunni. Alvarleg vandamál blasa við.
Smjörbirgðir í landinu í árslok 1978 voru 1338 tn., eða sem svaraði ársneyslu á
innlendum markaði. Ostabirgðir voru álíka miklar, eða 1400 tn. Erfiðleikar eru á
sölu þessara vara úr landi og útflutningsverð, einkum á smjöri, er mjög lágt, eða
nál. 400 kr. kg. Útlit er fyrir, að framleiðendur þurfi að taka it sig halla af út-
flutningi vegna framleiðslu þessa verðlagsárs sem nemur 4.7 milljörðum kr. eða
rúmlega 1 milljón kr. á bónda að meðaltali.

Það, sem að framan er rakið, sýnir, að nauðsynlegt er að taka framleiðslu- og
markaðsmál landbúnaðarins nýjum og fastari tökum. Óhjákvæmilegt er að marka
nýja stefnu.

Samtök bænda og ýmsir forustumenn úr þeirra röðum hafa látið frá sér fara
tillögur um það, hvernig bregðast megi við hluta af þessum vanda. Athyglisverðar
hugmyndir hafa einnig komið fram á bændafundum um það, hvernig vænlegast
væri að breyta stefnunni til langs tíma. Þessar tillögur eru auðvitað hinar mikil-
vægustu. Og þó að þær séu ekki allar samhljóða, þá auðveldar sú mikla umræða,
sem orðið hefur um þessar tillögur og hugmyndir, leitina að þeirri leið, sem flestir
ættu að geta sameinast um.

Það er á hinn bóginn til of mikils ætlast, að bændur einir leysi þessi mál.
Alþingi verður að marka stefnuna og tryggja henni framgang.

Tillaga sú til þingsályktunar, sem hér er flutt, er þáttur í þeirri stefnumörkun,
sem að undanförnu hefur verið unnið að af sjálfstæðismönnum í hinum ýmsu
málaflokkum. Tilgangur flutningsmanna er að marka stefnu í málefnum landbún-
aðarins, sem Alþingi getur vonandi tekið afstöðu til. Tillagan er nokkuð viða-
mikil, en þó er fjarri því að hún rúmi alla þætti þeirra mála, sem landbúnaðinn
snerta.

Tillagan skiptist í nokkur meginmarkmið eða grundvallaratriði annars vegar
og leiðir til að ná þeim markmiðum hins vegar. Þessi grundvallaratriði eru eftir-
farandi:
1. Eignarrétturinn verði verndaður og sjálfseignarábúð bænda tryggð.
2. Hagkvæmni i rekstri og fjölbreytni í framleiðslu landbúnaðarins verði aukin.
3. Bændum verði tryggð lífskjör á borð við aðra þjóðfélagsþegna.
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4. Framleiðsla búvara verði a. m. le nægileg fyrir þarfir þjóðarinnar Í víðtækri
merkingu.

5. Byggðakeðja sveitanna verði ekki rofin. Landið verði áfram allt í byggð.
6. Sveitafólki verði tryggð félagsleg réttindi á borð við aðra og aukið jafnræði

til mennta og opinberrar þjónustu.
7. Gætt verði hófsemi í umgengni við landið og þjóðinni tryggður réttur til ná-

vistar við náttúru þess.

Segja má, að sum þessi markmið séu í sjálfu sér ekki ný. En þar er þó að dómi
flm. um grundvallaratriði að ræða, sem ekki má missa sjónar á, ef landbúnaðurinn
á að halda velli. Leiðirnar, sem tillagan gerir ráð fyrir að farnar séu til þess að
ná þessum markmiðum, fela í sér mun meiri nýmæli. Mestu breytingarnar felast
í því, að samið verði milli bænda og ríkisvaldsins um verð og verðtryggingu á
ákveðnu heildarframleiðslumagni uf búvörum, sem byggist m. a. á hagrænu gildis-
mati á búvöruframleiðslunni fyrir þjóðarheildina. Einstakir töluliðir og stafliðir
verða skýrðir hér á eftir.

Stefnumörkun í málefnum landbúnaðarins má ekki dragast. Fleiri ár mega ekki
líða án þess að ný stefna verði tekin. Slík stefnumörkun er enda eðlileg forsenda
fyrir því, að unnt sé að skapa þann skilning sem þarf, til þess að þjóðfélagið komi
til móts við bændastéttina til að leysa þann bráða vanda, sem nú er við að etja
í birgða- og sölumálum bænda. Sú vandi mun ýmsum þykja auðleystari, þegar í
sjónmáli er nýtt skipulag, sem m. a. byggir á hagrænum sjónarmiðum.

Athugasemdir og skýringar við einstaka töluliði og stafliði.

1. Hér er um grundvallaratriði að ræða, sem verður að varðveita til þess að
tryggja sjálfstæði bænda. Eignarréttinum þurfa bændur þó að beita af hygg-
indum og sanngirni, ella er vaxandi hætta á því, að hann verði skertur.

2. Lögð er áhersla á hagkvæmni í búrekstr inum og fjölbreytni í framleiðslu og
vinnslu búvara með því að skipa þessum málum á bekk grundvallarmarkmiða
í landbúnaðinum.

3. Þá viðmiðun, sem málsgreinin felur í sér, þarf að skilgreina betur við fram-
kvæmd þessarar stefnu. E. t. v. gæti komið til álita að miða við tekjur sam-
kvæmt tilteknum launaflokki, en sú leið þarfnast þó umræðu og nánari at-
hugunar. Gera verður ráð fyrir því, að vel rekið meðalbú af tiltekinni stærð
geti skilað þeim tekjum, sem þarf svo þessu marki verði náð. Þess sé gætt, að
dugnaður og hagsýni fái notið sín. Ástæða er til að árétta, að ekki dugar ein-
vörðungu að miða við efnaleg kjör eða tekjur, heldur einnig félagsleg kjör,
eins og síðar verður að vikið.

4. Í þessari málsgrein er ekki einvörðungu átt við það, að búvöruframlciðslan
verði fullnægjandi fyrir innanlandsneyslu og hagsmuni iðnaðarins, heldur verði
tekið fullt tillit til beinna og óbeinna áhrifa hennar á atvinnuskilyrði og af-
komumöguleika bænda og þeirra þjóðfélagshópa annarra, sem í tengslum við
framleiðsluna starfa.

5. Hér er átt við, að byggð í sveitum landsins megi ekki raskast í neinum veru-
legum atriðum frá því sem nú er: Auðvitað munu einhver býli, sem nú eru
byggð, falla úr ábúð, en það má ekki hafa áhrif á heildarbúsetuna. Fólkinu
í sveitum landsins má ekki fækka, því það er víðast hvar í lágmarki, svo byggð-
inni verði haldið. Fjölga þarf tækifærum til tekjuöflunar Í sveitum, einkanlega
meðan líklegt samdráttarskeið í búvöruframleiðslunni varir, svo sveitirnar tær-
ist ekki upp af fólki frekar en orðið er.

Nauðsynlegt er að nýta nýjar leiðir til tekjuöflunar í sveitum, m. a. með
eflingu svokallaðra aukabúgreina. Er þar ekki síst átt við fiskrækt og fiskeldi,
sem fela í sér stórkostlega möguleika, einnig nýtingu hlunninda, sem víða má
bæta frá því sem nú er. Nokkur vísir að iðnaði hefur nú risið á leg,g sums staðar
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í sveitum landsins. Rík ástæða er til að styðja hann til aukins þroska og
leitast við að koma slíkri starfsemi á fót sem víðast.

Eðlilegt er að taka tillit til þess öryggis, sem búsetan veitir bæði ferða-
mönnum, sem oft koma misjafnlega til reika ofan af hálendinu eða af fjall-
vegum milli byggða, og ekki síður sjómönnum, sem lenda í sjávarháska við
strendur landsins.

Enn fremur verður að líta til framtíðarinnar í sambandi við búsetuna og
hvaða verðmæti færu forgörðum, ef veruleg skörð mynduðust í byggðina, -
skörð, sem þyrfti síðan að fylla aftur að einum til tveimur áratugum liðnum,
þegar þörfin fyrir vaxandi framleiðslu fer að segja til sín.

6. Í fyrri málslið þessa töluliðar er átt við atriði eins og orlofsmál og önnur fé-
lagsleg réttindi, sem þorri þjóðarinnar hefur aflað sér. Í síðari málslið er vikið
að því, að nauðsynlegt er að auka jafnræði í viðskiptum við opinber þjónustu-
fyrirtæki, bæði að því er öryggi snertir og verð þj ónustunnar, enn fremur hvað
aðstöðu til menntunar og skólamála áhrærir. Þar má t. d. benda á mikinn mismun
í aðstöðu til rekstrar skóla, einkum að því er varðar upphitunarkostnað. aðstöðu
til mennta, svo sem fullorðinsfræðslu o. s. frv.

7. Það er sameiginlegt hagsmunamál allra landsmanna, að hófsemi sé gætt í um-
gengni við landið og að öllum sé gefinn kostur á samskiptum við það og til
þess tryggð tiltekin svæði. ÞÓ fer þetta grundvallarmarkmið hvergi betur en í
stefnu um landbúnaðarmál.

a) Undir þessum staflið er gert ráð fyrir því, að gerð verði úttekt á þjóðhagslegu
gildi svokallaðrar umframframleiðslu í landbúnaði. Hér er átt við að "svokölluð
umframframleiðsla" sé það framleiðslumagn, sem er umfram neyslu þjóðarinnar.

Úttekt af þessu tagi hefur aldrei verið gerð, og má það merkilegt heita, jafn-
mikið gildi og vænta má að hún hafi í allri umræðu og ekki síst stefnumörk-
un í framleiðslumálum landbúnaðarins. Þessu verki þarf því að hraða. Eðli-
legt væri, að úttekt af þessu tagi, sem þarf að vera ítarleg, verði gerð með nokk-
urra ára millibili, t. d. 5-10 ára, enda til þess ætlast, að hún verði notuð til
leiðbeiningar við stefnumörkun, sem alltaf þarf að vera í endurskoðun. Nauð-
synlegt er að jafnhliða sé gerð grein fyrir því og það metið, hvaða verðmæti
mundu liggja óbætt hjá garði í ónotaðri fjárfestingu, ef "umframframleiðslan"
félli niður. Auðvitað þarf að meta bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar "um-
framframleiðslunnar" .

Um leið og úttekt þessi fer fram er mikilvægt, að gerð sé heildarúttekt á
þjóðhagslegu og atvinnulegu gildi landbúnaðarframleiðslunnar, enda þótt ekki
sé beint að því vikið Í tillögugreininni.

b) Kveðið er á um að teknir verði upp beinir samningar milli ríkisvalds og bænda.
Samið verði um verð og verðtryggingu á tilteknu heildarframleiðslumagni bú-
vara, sem verðtryggingin nær til. Hér er um nauðsynlega stefnubreytingu að
ræða til þess að unnt sé að koma við meiri stjórnun á framleiðslumagninu en
tekist hefur eftir núverandi kerfi. Þetta gerir kleift að semja til nokkurra ára
í senn um framleiðslumagnið, sem er ákaflega mikilvægt, svo ráðrúm fáist til
þess fyrir bændur og stofnanir landbúnaðarins að laga sig eftir þeim framleiðslu-
markmiðum, sem í samningunum felast. Nauðsynlegt er, að breytingar á fram-
leiðslumagninu gerist hægfara. Snöggar og hastarlegur samdráttaraðgerðir í bú-
vöruframleiðslunni geta haft í för með sér háskalegur afleiðingar, gífurlega só-
un verðmæta fyrir þjóðarheildina, auk botnlausra erfiðleika fyrir bændur.

Eðlilegt er, að veitt verði svigrúm til nokkurrar birgðasöfnunar, en reistar
skorður við óhóflegri söfnun birgða sem leitt geta til hættuástands í sölumálum
bænda.

Verðtryggt framleiðslumagn taki m. a. mið af hagrænu gildismati "umfram-
framleiðslunnar", svo sem fjallað er um í a-lið. Er þar um að ræða nauðsynlegar
leiðbeiningar fyrir samningsaðila.
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Ljóst er, að nú um sinn er óhjákvæmilegt að draga saman mjólkurfram-
leiðsluna vegna markaðsástæðna. Líkur benda til þess, að svo kunni einnig að
vera um sauðfjárframleiðsluna. Það er þó hvergi nærri eins vist, vegna þess að
gildi hennar hefur ekki verið metið fyrir iðnaðinn, fyrir atvinnulífið að öðru
leyti og fyrir atvinnu fólks allt Í kringum landið, að ógleymdum þætti hennar til
viðhalds byggðinni. Við þessum spurningum eiga að fást svör með þeirri út-
tekt, sem að framan er vitnað til og um er rætt í a-lið.

Verðákvörðunin í samningum þessum grundvallist á því, að vel rekið meðal-
bú skili rauntekjum, sem keppt er að, sbr. 3. tölulið, og að dugmiklir bændur
geti haft hag af atorku sinni og hagsýni. Rétt er að leggja áherslu á gildi bú-
reikninga til upplýsingasöfnunar. Verðtryggingu á ákveðnu heildarframleiðslu-
magni getur ríkisvaldið hagað nokkuð að vild sinni og eftir því sem samningar
takast um. Má þar nefna t. d., að unnt er að lækka verðið með því að greiða að
hluta niður frumþarfir framleiðslunnar, með niðurgreiðslum á lokastigi, eins
og nú er gert, eða með því að fella slíkar greiðslur að mestu niður og greiða verð-
trygginguna eftir því sem varan selst og við lokauppgjör. Þá mun þessu kerfi
fylgja aukin hvatning til ríkisins til þess að fylgjast með sölumálum og markaðs-
málum landbúnaðarins.

Setja þarf ákvæði Í lög, sem segja fyrir um, hvernig með skuli fara, ef samn-
ingar takast ekki, t. d. kjaradómur eða yfirnefnd af einhverju tagi.

Ef meira er framleitt en verðtryggðu magni nemur þurfa Framleiðsluráð
landbúnaðarins og Stéttarsamband bænda að hafa heimildir til þess að ákveða,
hvernig sá halli, sem af því leiðir, deilist niður á búvöruframleiðendur. Kemur
þá m. a. sérstaklega til álita, hvort svokallaður tómstundabúskapur og ríkisbú-
in eigi að fá hluta af þeirri verðtryggingu, sem bændum er ætluð. Eðlilegt sýnist
að reglur um þetta efni þurfi að hljóta samþykki fulltrúafundar í Stéttar sam-
bandi bænda og staðfestingu landbúnaðarráðherra.

Rétt er að taka fram, að þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru ekki alveg á
einu máli um örfá atriði þessarar tillögu, einkum að því er varðar tilhögun
á ákvörðun búvöruverðs. Verður áfram unnið að samræmingu á sjónarmiðum
um þau efni.

e) Hér er því slegið föstu, að byggðaáætlanir og aðrar aðgerðir til þess að viðhalda
eða efla byggð á vissum landssvæðum séu hlutverk þjóðfélagsins. Verði fram-
leiðsluaukning vegna slíkra aðgerða ríkisvaldsins, hækki sjálfkrafa verðtryggt
framleiðslumagn búvara sem þVÍ nemur. Þessu er slegið föstu til þess að hvetja
ríkisvaldið til að haga aðgerðum sínum í byggðamálum í samræmi við þau fram-
leiðslumarkmið. sem samið hefur verið Um hverju sinni.

Ástæða er til þess að leggja áherslu á, að oft má treysta og efla byggð á
tilteknum landssvæðum án þess að mikil framleiðsluaukning þurfi að fylgja.
Má nefna t. d. samgöngumál, raforkumál o. s. frv., eða nýja atvinnustarfsemi
án búfjárframleiðslu.

d) Eðlilegt er, að bústofn ríkisbúa verði nokkuð takmarkaður, meðan framleiðsla
höfuðbúgreina landbúnaðarins er meiri en verðtryggðu magni nemur. Gætu þau
samt gegnt hlutverki sínu, sem líka er nauðsynlegt. Um leið verði athugað hvort
einstakir bændur geti að einhverju leyti tekið við hlutverki þeirra, enda væri það
þá fært Í raunverulegt búskaparumhverfi.

e) Markaðsmálin þurfa nýrrar athugunar við. Markaðsmálanefnd landbúnaðar-
ins hefur unnið gott starf, en það er ekki á hennar færi að semja um niðurfell-
ingu tolla af innflutningi íslenskra búvara erlendis. Það verkefni verður að
færast á herðar ráðherra í ríkisstjórn íslands og athugast sérstaklega Í tengslum
við aðra vitiskiptasamninga. Hér er ekkert smámál á ferðinni, enda þarf
að taka það föstum tökum. Fullvinnsla landbúnaðarafurða verði löguð eftir
þörfum markaðarins, ekki síður innanlands en utan, m. a. með tilliti til breyttra
þjóðfélagshátta. Fjölbreytni verði aukin m. a. með því að hafa á boðstólum
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fljótgerða og aðlaðandi kjöt- og mjólkurrétti, sem reiða mætti fram á stuttum
tíma. Leggja ber áherslu á holIustu- og manneldismarkmið i vinnslumeðferð
búvara.

f) Óhjákvæmilegt er að ná aukinni hagkvæmni í húrekstrinum. Stofnunum land-
búnaðarins verði beint að því að sinna því verkefni i vaxandi mæli, m. a. með
því að kanna á hvern hátt megi draga úr rekstrarkostnaði og fjárfestingar-
kostnaði búanna.

Sérstaklega verði unnið að því að bæta fóðurverkun, þ. e. verkun votheys og
þurrheys, og sýna fram á hvaða sparnaði megi ná i tækjabúnaði, vinnubrögðum
og aðkeyptu fóðri með nýjum aðferðum (t. d. Einars Guðjónssonar) við vot-
heysverkun annars vegar og þurrheysverkun hins vegar. Raforkukerfi sveit-
anna verði styrkt, svo að orkuskortur hamli þvi ekki, að fullri hagkvæmni verði
náð, m. a. við súgþurrkun. Einnig má benda á að þörf er leiðbeininga og e. t. v.
rannsókna á nýtingu búfjáráburðar og endurræktun túna. Samdrætti í búvöru-
framleiðslu verður að mæta með aukinni hagkvæmni.

g) Lánveitingum Stofnlánadeildar landbúnaðarins verði fyrst og fremst beitt til
þess að styðja þau framleiðslumarkmið, sem sett verða, og til að stuðla að auk-
inni hagkvæmni í rekstri búanna. Þegar ástæða þykir til samdráttar, verði lán
til framleiðsluhvetjandi framkvæmda takmörkuð þannig að samræmi sé i land-
búnaðarstefnunni með tilliti til framleiðslu- og byggðamarkmiða.

Brýnt er, að bændur geti fengið sem mest útborgunarverð fyrir framleiðslu
sina, ekki sist þegar samdráttur verður. Til þess þarf aukna aðstoð, m. a. vegna
þess að samdrátturinn bitnar líka ávinnslustöðvunum.

h) Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að breyta framleiðsluráðslögunum, m. a. fella
burt núverandi sex manna nefndarkerfi. Enn fremur kann að þurfa að breyta
öðrum þáttum í landbúnaðarlöggjöfinni til samræmis við þau stefnumið, sem
hér hafa verið rakin.

Nauðsynlegt er, að allir þættir landbúnaðarlöggjafarinnar og allar stofnanir
'Landbúnaðarins vinni með þeim framleiðslumarkmiðum, hagkvæmnismark-
miðum og byggðamarkmiðum, sem hér hafa verið sett fram og samið kann að
verða um milli ríkisvaldsins og bænda.
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