
sþ. 680. Tillaga til þingsályktunar [414. mál]
um úttekt á fjárhagsvanda bænda og ráðstafanir í landbúnaði.

Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Steingrímur J. Sigfússon, Ragnar Arnalds,
Skúli Alexandersson, Helgi Seljan.

Alþingi ályktar vegna versnandi afkomu í landbúnaði og mikilla fjárhagserfiðleika
bænda að fela ríkisstjórninni:

a. Að beita sér nú þegar fyrir úttekt á fjárhagsstöðu bænda og einstakra búgreina.
Athuga skal sérstaklega raunverulegar launatekjur bænda síðustu ár borið saman við
viðmiðunarstéttir og horfur varðandi afkomu á næstunni. Einnig verði reynt að meta helstu
ástæður fyrir versnandi afkomu, svo sem árferði, markaðsaðstæður og stjórnvaldsaðgerðir,
m. a. stefnuna í vaxta- og lánamálum.

b. Að undirbúa tillögur um ráðstafanir til úrbóta í ljósi niðurstaðna úr úttekt, sbr. a-lið,
með það að markmiði að koma í veg fyrir yfirvofandi byggðahrun. Slíkar tillögur skulu m. a.
miða að því:
• að draga úr greiðslubyrði með almennri lækkun vaxta og lengingu lána,
• að jafna aðstöðu meðal bænda, m. a. með breyttri framleiðslustjórn,
• að örva sölu á landbúnaðarafurðum með vöruþróun, bættri markaðsstarfsemi og
niðurgreiðslum,

• að renna styrkum stoðum undir nýjar búgreinar með auknum lánveitingum, betri nýtingu
fjármagns, ráðgjöf og góðu skipulagi.
Sérstaklega verði tekið á vanda sauðfjárbænda og þeirra bænda sem lagt hafa í

umtalsverðar fjárfestingar á undanförnum 5 árum.
Landbúnaðarráðherra geri Alþingi grein fyrir niðurstöðum úttektar, skv. a-lið, og

tillögum til úrbóta, skv. b-lið, í þingbyrjun haustið 1985.
Kostnaður, sem hlýst af ályktun þessari, greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.
Erfiðleikar hafa hrannast upp í landbúnaði undanfarin missiri þrátt fyrir óvenjuhagstætt

árferði á heildina litið. Þeir eiga drjúgan þátt í þeirri erfiðu stöðu sem blasir við ímörgum
byggðarlögum þar sem búsetuhrun er fram undan verði ekki nú þegar brugðist við með
samstilltu átaki hins opinbera í samvinnu við fólkið í byggðarlögunum.

Um þetta ástand vitna ályktanir sem að undanförnu hafa borist frá bændafundum,
hagsmunasamtökum bænda og búnaðarþingi. Eru nokkrar þeirra birtar sem fylgiskjöl með
þessari tillögu.

Efnahagsstefna stjórnvalda hefur leikið bændur grátt ekki síður en launafólk og aðrar
vinnustéttir. Nægir þar að benda á dæmi eins og hávaxtastefnu ofan á verðtryggingu lána og
mikinn samdrátt í niðurgreiðslum. Kvótakerfið í landbúnaði hefur mistekist í veigamiklum
atriðum og bitnað harðast á litlum bújörðum sem eru margar og skipta miklu í
byggðakeðjunni. Tíðar breytingar á fóðurbætisskatti hafa gert bændum erfitt fyrir um
skipulag framleiðslunnar og þrátt fyrir skattinn blasir nú við veruleg offramleiðsla
mjólkurafurða á nýjan leik eftir tímabundinn samdrátt. Stjórnvöld draga úr hömlu að taka
ákvarðanir varðandi framleiðslumagn, áburðarverð og annað er lýtur að hagstjórn í
búrekstri. Bændur fá greiðslur fyrir framleiddar afurðir seint og illa og endanlegt uppgjör
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fyrir síðasta verðlags ár (1983-84) fékkst ekki fyrr en nær hálfu ári eftir að því lauk. Ovissa
ríkir um útflutningsbætur og aðra mikilvæga þætti varðandi búskapinn.

Verðlagningarkerfi búvöru er meingallað og vantar mikið á að kostnaðarliðir séu rétt
áætlaðir í verðlagsgrundvellinum.

Allir þessir þættir til samans og fleiri ótaldir hafa leitt til gífurlegrar kjaraskerðingar hjá
bændastéttinni sem stóð höllum fæti fyrir vegna óhjákvæmilegra framleiðslutakmarkana.
Launaþátturinn í búreikningum hefur rýrnað stig af stigi á meðan tilkostnaðurinn hækkar
stöðugt og fram undan er gífurleg hækkun á áburðarverði. Fjölmargir bændur berjast nú í
bökkum og skrimta í náð upp á krít hjá kaupfélögum og öðrum afurðasölufélögum. Margir
sjá ekki fram úr erfiðleikunum, hvorki varðandi afborganir af lánum, þar á meðal
skuldbreytingarlánum sem tekin voru í fyrra, né heldur hvernig greiða á áburð á komandi
vori.

Ástandið í sveitum landsins hefur aldrei verið jafnalvarlegt síðan á kreppuárunum á
fjórða áratug aldarinnar og fjöldi bænda mun flosna upp af búum sínum á næstunni ef svo fer
sem horfir og leita á vinnumarkað í þéttbýli þar sem þrengir að og óvissa ríkir um framtíðina.

Afleiðingar slíkrar þróunar eru ekki aðeins ógnvænlegar fyrir sveitirnar heldur engu
síður fyrir þá þéttbýlisstaði er þeim tengjast og byggja í ríkum mæli á úrvinnslu
landbúnaðarafurða og þjónustu við aðliggjandi sveitir.

Það bætir ekki úr skák að stefnumörkun varðandi nýjar búgreinar, svo sem loðdýrarækt
og fiskeldi, hefur verið óljós og losaraleg og fyrirgreiðsla og stuðningur af opinberri hálfu
ófullnægj andi.

Óhjákvæmilegt er að veita þeim sem ráðast í nýja framleiðslu, svo sem loðdýrarækt,
aðstoð og aðlögunartíma, m. a. varðandi lánskjör og afborganir af lánum.

Með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að Alþingi feli ríkisstjórn að taka nú þegar
á þessum málum til að koma í veg fyrir þann ófarnað sem við blasir og létta byrðar þeirra
bænda sem verst eru staddir en hafa að öðru leyti forsendur til að halda áfram búskap.

Lögð er áhersla á að niðurstöður þeirrar úttektar á fjárhagsvanda bænda, sem gert er
ráð fyrir að stjórnvöld beiti sér fyrir, liggi fyrir sem fyrst þannig að hægt sé að hafa hliðsjón
af þeim þegar mótaðar eru tillögur til að rétta hlut bænda.

Ekki þótti rétt að taka afstöðu til þess í tillögunni til hvaða ráða skuli gripið þótt
flutningsmenn telji augljóst í mörgum tilvikum hvar skórinn kreppir.

Meðal atriða, sem hljóta að koma til umfjöllunar þegar gerðar eru tillögur um úrbætur
og jöfnun á kjörum bænda, eru eftirtalin:
1. Fjármagnskostnaður.
2. Rekstrarlán, lánshlutfall og uppgjör af hálfu afurðasölufélaga.
3. Framleiðslutakmarkanir, þar á meðal svæðakvóti og bústærð.
4. Útflutningsuppbætur, m. a. hugsanleg nýting fjármagns til jöfnunar á aðstöðu bænda.
5. Niðurgreiðslur á landbúnaðarafurðum.
6. Jarðræktarstyrkir, breytt tilhögun.
7. Vinnslukostnaður , aðgerðir til lækkunar og hagræðingar.
8. Verðmyndunarkerfi landbúnaðarafurða.
9. Nýjar búgreinar, stuðningur og skipulag.
10. Félagslegar aðgerðir, m. a. efld afleysingarþjónusta, viðurkenning á vinnuframlagi

kvenna á búum og fullt fæðingarorlof.
Um önnur atriði vísast til framsögu með tillögunni.
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Fylgiskjal I.

Stéttarsamband bænda:

ÁLYKTUN
um fjárhagsstöðu bænda.

(Mars 1985.)
Stjórn Stéttarsambands bænda telur að svo þunglega horfi nú með fjárhag margra

bænda, einkum hinna yngri, að ekki verði hjá því komist að grípa til aðgerða þeim til
stuðnings. Stjórnin bendir á að sú aðstoð, sem margir bændur fengu á s.Lári með breytingu
lausaskulda í lengri lán, leysti ekki þann vanda sem bændur standa frammi fyrir vegna
verðtryggingar lána og hárra vaxta. Vandi bænda er að því leyti hliðstæður þeim vanda sem
húsbyggjendur eiga við að stríða.

Vegna þessarar alvarlegu stöðu skorar stjórn Stéttarsambands bænda á landbúnaðar-
ráðherra að láta þegar kanna möguleika á lengingu lánstíma hjá Stofnlánadeild landbúnað-
arins um a. m. k. 50% til þess að greiðslubyrði dreifist á lengri tíma.

Stjórnin leggur áherslu á að útvegað verði aukið lánsfé til að aðgerðir þessar rýri ekki
möguleika Stofnlánadeildarinnar til lánveitinga til atvinnuuppbyggingar í sveitum og
nauðsynlegs viðhalds í hinni hefðbundnu búvöruframleiðslu.

Fylgiskjal II.

SAMÞYKKT
fulltrúafundar bænda í Austur-Skaftafellssýslu um hagsmunasamtök sauðfjárbænda.
Fulltrúafundur bænda í Austur-Skaftafellssýslu, haldinn í Holti dagana 15.-16. mars

1985, lýsir eindregnum stuðningi við stofnun hagsmunafélags sauðfjárbænda og telur
stofnun þess tímabæra þar sem að undanförnu hefur verið staðið mjög illa að málefnum
bænda og greinilega komið í ljós að forsvarsmenn bænda og stjórnvöld hafa ekki reynst hæf
til að gæta hagsmuna þeirra.

(Samþykkt án mótatkvæða, en nokkrir sátu hjá.)

Fylgiskjal III.

Búnaðarþing 1985:

ÁLYKTUN
um lækkun niðurgreiðslna.

Búnaðarþing tekur harða afstöðu gegn síðustu lækkun niðurgreiðslna á kjöti og
mjólkurvörum fyrir innlendan markað, á sama tíma sem snöggur samdráttur er talinn
nauðsynlegur í framleiðslu þessara vara vegna versnandi markaða erlendis.

Sá samdráttur, sem af því leiðir, veldur framleiðendum nú þegar þungum búsifjum.
Með lengri aðlögunartíma að breyttum búskaparháttum, að hluta til, gæti betur tekist að
vernda byggð að þeim hagkvæmnismörkum sem eðlileg verða talin.

Þá er lækkun niðurgreiðslna neikvæðari og óraunsærri á sama tíma sem kaupmáttur
þorra fólks í þjóðfélagingu er svo skertur að neysla landbúnaðarvara er vart orðin sá
hollustugrunnur í manneldi sem nauðsyn ber til og matvælainnflutningur eykst á kostnað
dýrmæts gjaldeyrisforða.
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Búnaðarþing telur því beinast að niðurgreiðslur verði auknar á ný og vill benda á að sú
efnahagsaðgerð ætti m. a. að auðvelda frið á vinnumarkaði og koma einkum láglaunafólki
til góða.

(Samþykkt samhljóða.)

Fylgiskjal IV.

Búnaðarþing 1985:

ÁLYKTUN
um rétt skil afurðasölufyrirtækja til bænda.

Búnaðarþing lýsir vonbrigðum sínum yfir ítrekuðum og neikvæðum mismun skilaverðs
og grundvallarverðs ýmissa framleiðsluvara bænda og telur nauðsynlegt að tryggja bændum
umsamið verð og greiðslukjör.

Þingið bendir jafnframt á að vöntunin hefur hverju sinni stafað af vanreiknuðum
rekstrarkostnaði vinnslustöðvanna við gerð verðsamninga og öðrum vanreiknuðum verð-
bólguáhrifum við framreikning á hverju verðtímabili.

Þá telur búnaðarþing ámælisvert hjá ýmsum ríkisstjórnum á síðustu árum að viður-
kenna ekki að fullu rökstuddan kostnað vinnslustöðvanna að því marki sem annars hefði
samist um og í fullri vitund þess að með slíkri afgreiðslu gætu framleiðendur ekki átt þess
kost að ná umsömdum launum.

Af framangreindum ástæðum telur búnaðarþing óraunsætt að lögsækja vinnslustöðvar
vegna vangreiðslna, hvort sem um er að ræða vinnslustöðvar sem framleiðendur stjórna eða
eru rekstraraðilar að eða vinnslustöðvar í eigu annarra og leggur því til að tilgreind
þingsályktunartillaga verði felld. Hins vegar væntir þingið þess að fram fari könnun á
uppbyggingu og rekstrar grundvelli sláturhúsa með tilliti til betri nýtingar þeirra og meiri
hagkvæmni í rekstri.

(Samþykkt samhljóða.)

Fylgiskjal V.

Búnaðarþing 1985:

ÁLYKTUN
um endurskoðun framleiðsluráðslaga.

Búnaðarþing beinir þeirri áskorun til nefndar þeirrar sem vinnur að endurskoðun laga
um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðar-
vörum o. fl. að hún beiti sér á móti svo hastarlegum breytingum sem boðaðar hafa verið af
stjórnvöldum á útflutningi búvara og afnámi alls útflutningsbótaréttar. Jafnframt er því
beint til nefndarinnar að kannað verði gaumgæfilega hvaða efnahagslegar og félagslegar
afleiðingar fylgdu verulega auknum samdrætti í hefðbundinni búvöruframleiðslu.

Þingið telur algjöra nauðsyn að þeim framleiðslusamdrætti, sem þegar er orðinn í
landbúnaði, verði mætt með nýrri atvinnuuppbyggingu og að frekari samdrætti, ef til kemur,
beri að stjórna með þeim hætti að svigrúm gefist til að koma á fót annarri atvinnu fyrir þá
sem atvinnu sína missa, bæði í sveit og nærliggjandi þéttbýli.

(Samþykkt samhljóða.)
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