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Umsögn um "Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Hagþjónustu landbúnaðarins" - 
Þskj 964 -  572. mál

Samband garðyrkjubænda sendír hér með umsögn um mál nr. 572 um breytingar á lögum um nr. 
63/1989 um Hagþjónustu landbúnaðarins,

SG telur að breytingin auki tækifæri á sviði hagrannsókna og öflun upplýsinga úr landbúnaði og 
lýsir yfír stuðningi við breytinguna ef hún tryggir ofangreind markmið um áframhaldandi úrvinnslu 
og birtingu hagrænna upplýsinga úr landbúnaði. Tryggj'a verður fjármagn til verkefnanna.

GREINAGERÐ
Samband garðyrkjubænda hefur átt jákvæð og góð samskipti við starfsmenn Hagþjónustunnar og 
verið í samastarfi við stofnunina um söfnun og vinnslu á hagrænum upplýsingum í garðyrkju á 
undanförnum árum en verulega hefur skort á slíkar upplýsingar.

Sú breyting sem lögð er til í frumvarpinu er líkleg til að auka megi vinnslu gagna. Að undanskildri 
þeirri framleiðslu í garðyrkju sem heyrir undir beingreiðslur, þ.e. framleiðsla á gúrkum, tómötum og 
papriku, hefur verið lítið til af hagrænum upplýsingum. SG hefur í mörg ár hvatt félagsmenn sína að 
skila inn bókhaldsgögnum til Hagþjónustunnar til þess að auka þann þátt. Það leiddi til þess að í fyrsta 
skipti árið 2010 var hægt að birta niðurstöður úr búreikningum garðyrkjubúa með öðrum búum í 
árlegri skýrslu Hagþjónustunnar „NiðurstÖður búreikninga 2009". En betur má ef duga skal,

Söfnun hagrænna upplýsinga er mikilvæg ekki aðeins fyrir SG heldur bændur sjálfa og ekki síst fyrir 
opinbera stjórnsýslu. SG hefur ávallt verið reiðubúið að bæta við upplýsingaöflun í garðyrkju og er 
því von að svo verði með boðuðum breytingum. SG gengur út frá því vísu að fjármagn til þeirra 
verkefna sem stofnunin hefur sinnt og hugsanlega önnur sem unnin verða, verði tryggð við 
breytinguna.
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