
sþ. 147. Tillaga til þingsályktunar [120. mál]
um áætlun um búrekstur með tilliti til landkosta, markaðsaðstæðna og nýrra búgreina.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Garðar Sigurðsson, Geir Gunnarsson,
Guðrún Helgadóttir, Helgi Seljan, Hjörleifur Guttormsson,

Ólafur Ragnar Grímsson, Skúli Alexandersson, Svavar Gestsson,
Þórður Skúlason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera áætlun um framtíðarskipan búrekstrar
á Íslandi með sérstöku tilliti til eftirtalinna þátta:

1. Að búskapur á hverjum stað verði færður til betra samræmis við landkosti en nú er.
Með landkostum er átt við beitarmöguleika í úthaga, bæði afrétt og heimalönd, ræktað land,
ræktunarmöguleika og aðrar náttúrulegar aðstæður.

2. Að framleiðslan á hverju svæði og á landinu í heild verði í sem bestu samræmi við
markaðsaðstæður innanlands og hagkvæma möguleika erlendis. Leita þarf jafnvægis milli
landnýtingar- og hagkvæmnisjónarmiða og stefna að arðbærum landbúnaði er nýti sem best
landkosti og framleiðslumöguleika hvers svæðis með hliðsjón af markaðsaðstæðum og
hagsmunum neytenda.

3. Að uppbygging nýrra búgreina verði skipulögð með tilliti til aðstæðna, svo sem
framboðs á hráefni og annarra veigamikilla hagkvæmnisatriða, ástands vinnumarkaðarins
og búsetusjónarmiða. Nýta skal sem best þá möguleika sem skapast til endurskipulagningar
hefðbundins búskapar með tilkomu nýrra búgreina og ef með þarf tilfærslu landbúnaðar-
framleiðsiunnar í samræmi við fyrsta og annan lið hér að framan.

4. Að unnið verði markvisst gegn frekari eyðingu byggða sem byggja afkomu sína að
meira eða minna leyti á landbúnaði og þau svæði sérstaklega styrkt sem nú standa tæpast.

5. Að í landbúnaði og við úrvinnslu landbúnaðarafurða verði lífskjör jafnari en nú er og
sambærileg við kjör fólks í öðrum starfsgreinum.

6. Að slík áætlun sem hér um ræðir verði liður í heildarstefnumörkun í landbúnaði sem
Alþingi telur nauðsynlegt að fylgi í kjölfarið og unnið verði að á næstunni. Áætlunin verði
lögð fyrir Alþingi sem taki ákvörðun um framkvæmd hennar.

Greinargerð.
Ýmsar ástæður liggja að baki flutnings þessarar þingsályktunartillögu og verða hér á

eftir raktar nokkrar þær helstu.
Brýnt verður að telja að þegar verði hafist handa um að koma á farsælla sambandi milli

búskaparhátta og landnýtingar og betra skipulagi fjárfestingar í landbúnaði. Þá er einnig
ljóst að eigi að nýta sem best þá möguleika, sem gefast til skipulagningar nýrra búgreina, er
heppilegast að það gerist samfara uppbyggingu þeirra. Í þessum efnum sem öðrum yrði það
seint að vera vitur eftir á.

Tilgangur þessarar ályktunar er því ekki hvað síst sá að vekja athygli á þeim þáttum
landbúnaðarmálanna sem rétt þykir að leggja sérstaka áherslu á og skulu hafa forgang í
heildarendurskipulagningu atvinnuvegarins sem vikið er að í 6. lið.



Athugasemdir við einstaka liði.
Um 1. lið.

Þörfin á því að færa búrekstur á ýmsum svæðum til betra samræmis við landkosti ætti að
vera hverjum manni ljós. Í fyrsta lagi má nefna ofbeit á mörgum afréttum í landinu en
vannýtta möguleika á öðrum. Brýnt er að þegar verði hugað að áætlanagerð í þessum málum
svo að fjárfestingar í landbúnaði tengist sem fyrst slíkri áætlun.

Um 2. lið.
Samstilling framleiðslunnar og markaðarins innanlands er margþætt verkefni. M. a.

þarf að tryggja betur en nú er gert að til þess komi ekki að flytja þurfi mjólk eða aðrar
daglegar neysluvörur milli landshluta. Leitast þarf við að samræma sem best hlutföll hinna
ýmsu greina landbúnaðarframleiðslunnar markaðsaðstæðum og landkostum á viðkomandi
svæði eða í viðkomandi landshluta. Kanna þarf hvort ekki megi í mörgum tilfellum færa
úrvinnslu afurða í meira mæli út á framleiðslusvæðin, skapa þar atvinnu og minnka
flutningskostnað .

Í sambandi við útflutning þarf að hafa hliðsjón af þeim útflutningsiðnaði sem byggir á
hráefnum frá landbúnaði og þeirri atvinnu sem slíkum iðnaði fylgir. Ákveðnar tilraunir gefa
góða von um að með endurskipulögðu og efldu markaðsstarfi og útflutningi unninnar
gæðavöru í hæsta verðflokki takist að fá miklum mun hærra verð erlendis fyrir íslenskar
landbúnaðarvörur en hingað til hefur tekist.

Um 3. lið.
isambandi við þriðja lið er rétt að ítreka nauðsyn þess að skipulega verði að hlutunum

staðið þegar í upphafi og leyfum til t. d. loðdýraræktar verði dreift um landið með hliðsjón af
fóðurframboði á hverju svæði þannig að tilkostnaður við framleiðsluna verði í lágmarki og
samkeppnishæfni atvinnuvegarins sem mest frá byrjun.

Í sambandi við fiskeldi og fiskrækt er rétt að benda á öran vöxt þessara atvinnugreina í
nálægum löndum og undirstrika nauðsyn þess að Íslendingar verði með í uppbyggingu á
þessu sviði og tryggi sér hlutdeild á mörkuðum erlendis.

Um 4. lið.
Um fjórða lið eiga við ýmis rök fyrir byggðastefnu og rök gegn búseturöskun. Í því

sambandi má benda á þau miklu verðmæti sem liggja í ræktuðu landi og byggingum sem fara
forgörðum á stuttum tíma ef nytjar afleggjast, auk sögulegra og menningarlegra gilda sem í
húfi eru.

Um 5. lið.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 6. lið.
Þarfnast ekki skýringar.



Fylgiskjal:

Erindi Egils Bjarnasonar, Gísla Ellertssonar og Hjalta Gestssonar
um landnýtingu, búfjárframleiðslu og gerð jarðabókar .

(Búnaðarrit. Útg. Búnaðarfélag Íslands, Reykjavík 1983.)
Málið afgreitt með eftirfarandi ályktun, sem samþykkt var með 23 samhljóða

atkvæðum:
Búnaðarþing telur, 'að skipuleg notkun landsins hafi afgerandi þýðingu fyrir landbúnað-

inn og þjóðina alla. Góð þekking á gróðri þess og öðrum gæðum er grunnur þess, að landið
verði skynsamlega og skipulega nýtt.

Gerð gróðurkorta af landinu er ein meginforsenda þess, að framangreint markmið
náist, hvað landbúnaðinn áhrærir. Í því sambandi leggur þingið til eftirfarandi:

1. Búnaðarþing lýsir ánægju sinni yfir frumkvæði landbúnaðarráðuneytisins að samræm-
ingu á störfum þeirra aðila, sem nú vinna að gerð grunnkorta. Þingið leggur áherzlu á,
að hið fyrsta verði lokið gerð grunnkorta af landinu. Gerð kortanna skapi sem
víðtækasta undirstöðu fyrir þær stofnanir, sem nota þurfa slík kort í mismunandi
útfærslu, m. a. til undirbúnings að gerð mannvirkja, sem þær standa fyrir.
Búnaðarþing leggur áherzlu á, að náð verði sem mestri hagkvæmni í gerð
grunnkortanna. því verði einum ákveðnum aðila falið að hafa yfirumsjón þessa
verkefnis með höndum. Í því sambandi bendir þingið á Landmælingar Íslands sem
forystuaðila á þessu sviði og telur brýnt, að teknar verði upp sérstakar fjárveitingar til
landmælinganna til að ljúka þessu verkefni á skipulegan hátt innan 10 ára. Jafnframt
verði verksvið Landmælinga íslands afmarkað og skilgreint með lögum.

2. Gerð hafa verið gróðurkort af verulegum hluta hálendisins, og fyrir liggur undirbúnings-
vinna (gróðurmælingar) að gerð gróðurkorta fyrir nokkur héruð, en útgáfa gróðurkort-
anna strandar á gerð nothæfra grunnkorta.

Óunninni forvinnu vegna gróðurkortagerðar verði lokið eigi síðar en
grunnkortagerðinni, þannig að gerð gróðurkortanna geti farið fram jafnhliða henni og
verði lokið svo fljótt sem tök eru á, eftir að grunnkort liggja fyrir. Þá verði gefið út
reiknað beitarþol landsins, bæði afrétta og heimalanda.
Nauðsynleg vinnsla grunnkorta til gróðurkortagerðar verði kostuð af Rannsóknastofn-
un landbúnaðarins og fjárveitingar jafnframt tryggðar til þessa verkefnis.

3. Stefnt verði að úrvinnslu gróðurkorta fyrir einstök svæði og ákvörðun beitarþols fyrir
hverja einstaka jörð þannig, að unnt verði á grunni þeirra að skipuleggja nýtingu
heimalanda einstakra jarða og fella það skipulag að notkun viðkomandi afréttarlanda
og landsins í heild.
Sérkostnaður vegna þessa verkefnis greiðist af viðkomandi sveitarfélagi og/eða
einstökum notendum.

4. Búnaðarþing telur, að stefna beri að gerð jarðabókar, þar sem fram komi sem
fjölþættastar upplýsingar um hverja jörð.
Búnaðarþing telur, að þetta mál eigi að vera eitt af forgangsverkefnum, m. a. vegna
mikillar þýðingar fyrir landbúnaðinn, og felur stjórn Búnaðarfélags Íslands að vinna
markvisst að framgangi þess við landbúnaðarráðuneytið.


