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Efni: Frumvarp til laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum 
(úthlutun tollkvóta) 508. mál.

Samtök ferðaþjónustunnar hafa rætt ofangreint frumvarp og vilja koma eftirfarandi 
athugasemdum á framfæri án þess að fara nákvæmlega í þau lagatæknilegu atriði sem felast í 
frumvarpinu.

Á fjölmennum aðalfundi samtakanna fyrir ári síðan var eftirfarandi ályktun samþykkt:
„Aðalfundur/veitinganejhd SAF ályktar að kvótauppboð á landbúnaðarafurðum sé farið 
að skaða ímynd íslenskrar ferðaþjónustu og skorar á stjórnvöld að afnema kvótauppboð 
og leyfa innflutning á þeim kjöt og mjólkurafurðum þar sem eftirspurn er meiri en 
íslenskir bændur og framleiðendur geta uppfyllt. “

Veitingastaðir hafa tilkynnt okkur að þeir hafi neyðst til að taka rétti af matseðli vegna þess að 
hráefnið fékkst ekki. Þetta á fyrst og fremst við um gæðanautakjöt og lambakjöt. Það er 
samdóma álit veitingastaða um land allt að þau vilji fyrst og fremst bjóða íslenskt kjöt og það 
verður sífellt algengara að á matseðlum standi að landbúnaðarafurðirnar á matseðli séu íslenskar 
eða „beint frá býli“ . Það er því mjög mikilvægt að ekki skapist skortur og ef það gerist að 
kjötverkendur, hótel og veitingahús fá ekki afgreitt það magn og þau gæði sem þau óska eftir, að 
þá sé hægt að flytja vöruna inn án ofurtolla og hindrana samanber 30 daga frystiskildu.
Það er mikil áhersla lögð á það, af hálfu veitingamanna, að leyft sé að flytja inn ferskt kjöt og að 
þess sé gætt við úthlutun á tollkvótum að innlendum framleiðendum verði óheimilt að bjóða í þá 
svo samkeppni á kjötmarkaði verði tryggð. Mikil nauðsyn er á að kerfið sé einfalt og gagnsætt 
og að skýrar reglur gildi. Sú er ekki raunin í dag.
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