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Mál nr. 272 -  breyting á lögum nr. 99/1993 
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á 
búvörum og tollalögum (úthlutun tollkvóta)

Samband garðyrkjubænda (SG) er umhugað um að vel sé staðið að úthlutun tollkvóta en þau mál 
hafa oftar en ekki byggst á huglægu mati og þv íþö rf á að því verði breytt. Í umsögn þessari verður 
ekki farið í  einstaka liði frumvarpsins heldur reynt að koma á framfæri sjónarmiðum garðyrkjubænda. 
Í þvísambandi er rétt að geta að innan raða SG eru nánast allar greinar garðyrkjunnar, 
blómaframleiðendur, garðplöntuframleiðendur, kartöfluræktendur og grænmetisframleiðendur bæði 
í  ylrækt sem og í  útiræktun.

Í 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins er vert að staldra við skilgreiningu á þeim skilyrðum sem uppfylla þarf 
þegar ákvarða skal hvað sé nægjanlegt framboð vöru. Samkvæmt því þarf vara að vera í stöðugri 
dreifingu og svara til sem nemur 90% eftirspurnar hjá tveimur dreifingaraðilum og ekki fáanleg frá 
a.m.k. tveimur framleiðendum. Í 2. mgr er hins vegar rætt um að það framboð sé fyrisjáanlegt á 
næstu þremur mánuðum.

Hagræðing -  fáir framleiðendur í garðyrkju
Undirrituðum bendir á, í þessu sambandi, að á undanförnum 10-15 árum hefur garðyrkjan gengið í 
gegnum mikla byltingu framleiðsluhátta. Hvatt var til þess m.a. af hálfu ríkisins að garðyrkjan 
hagræddi til þess að geta tekist á við aukna samkeppni. Afleiðingarnar hafa orðið verulegar. 
Framleiðendum á öllum sviðum hefur fækkað nokkuð og framleiðslueiningarnar hafa stækkað að 
sama skapi. Til þess að svara þörfum neytenda hefur raflýsing verið tekin upp í ylræktun til þess að 
geta framleitt allt árið og ná því fram hagræðingu. Það stingur því í stúf að þegar garðyrkjubændur 
hafa tekið áskoruninni um hagræðingu að hún skuli hugsanlega koma í bakið á þeim með þessari 
breytingu.

Árið 2002 var gerður samningur við ríkið sem í daglegu tali er nefndur aðlögunarsamningur. 
Aðlögunun var á sviði grænmetisræktunar og var verið að aðstoða framleiðendur við að takast á við 
niðurfellingu tolla sem varð það sama ár á innfluttu grænmeti. Viss ótti var um að það gæti leitt til 
kollsteypu framleiðslunnar en með ofnagreindri hagræðingu auk annara þátta tókst framleiðendum 
ekki bara að takast á við breyttar forsendur heldur einnig að öðlast traust neytenda.

Afleiðingar hagræðingarinnar skiluðu sér í eftirfarandi: Innan sumra framleiðslugreina eru fáir 
framleiðendur sem standa fyrir framleiðslunni. Aðeins einn framleiðandi svarar fyrir framleiðslu á 
sveppum hér á landi. Hann hefur svarað kalli neytenda fyrir aukinni neyslu og hefur framleiðsla þar 
aukist um 30% á 10 árum. Gúrkuframleiðendur eru innan við tíu en voru fleiri á árum áður. Þeim 
hefur tekist að sjá til þess að meira en 9 af hverjum 10 gúrkum sem neytt er hér á landi er íslensk og 
er framleiðsluaukning á tíu árum um 60%. Framleiðendur tómata eru á milli 15-20 og framleiða 70% 
af neyslu Íslendinga en þar hefur framleiðsluaukning frá 2002 orðið 75% og svo má lengi telja.
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Aðlögunarsamningurinn er góður samningur, ekki einungis fyrir ríkið heldur einnig fyrir garðyrkjuna 
og ekki síst fyrir neytendur því hagræðingin hefur skilað sér í lækkun á verði á milli 40-55% á þessum 
árum sem aftur hefur skilað sér í aukinni neyslu.

Þeim sem framleiða kartöflur hefur stórlega fækkað á síðustu árum og áratugum. Framleiðendur 
eiga undir högg að sækja þar sem sala þeirra hefur að mestu byggst á að einstakur framleiðandi selur 
sína framleiðslu beint til smásölunnar. Skilaverð hefur hækkað mjög takmarkað á undanförnum 
árum.

Í framleiðslu afskorinna blóma í ylræktun hefur þróunin verið eins. Hvattir áfram af kröfunni um 
hagræðingunni og sjálfsögðu að lifa af samkeppni hófst sambærileg bylting fyrr en í 
grænmetisframleiðslunni eða fyrir 15-20 árum. Nú er svo komið að framleiðendur eru þrefalt færri 
en þá og framleiða á jafnmörgum fermetrum.

Á síðasta áratug voru tollar felldir niður af mörgum tegundum garðplantna til að auka innflutning og 
samkeppni. Sú ákvörðun leiddi til færri framleiðenda og framleiðslan varð sérhæfðari.

Það sem er sameiginlegt allri framleiðslu garðyrkjunnar er að hún hefur komið til móts við þarfir 
neytenda með því að framleiða fjölbreytt úrval með fáum framleiðendum.

Fákeppni á smásölumarkaði
Eins og Samkeppnisstofnun hefur bent á, nú síðast í skýrslu frá því í janúar síðastliðinn, þá ríkir hér 
fákeppni á smásölumarkaði. Flest allir okkar framleiðendur hafa fundið það á eigin skinni hvernig er 
að eiga viðskipti í slíku ástandi.

Það er ekkert launungarmál að smásalan hefur stýrt ekki bara verði heldur einnig því magni sem hún 
kaupir af birgjum sem ætlast er til að sveiflist við eftirspurn. Staðan er þannig á markaði á sölu 
grænmetis að smásalan gerir enga samninga milli birgja og smásölu um ákveðið magn. Stærsti 
dreifingaraðili íslensks grænmetis veit ekki að kvöldi dags hve stórar pantanir hann á von á daginn 
eftir hvað þá til lengri tíma. Samtímis að þetta gerist er framleiðandinn stöðugt að huga að 
framleiðslu sinni og getur ekki brugðist við mjög stórum eftirspurnarsveiflum. Stýring viðskipta er í 
formi óvissu um sölu. Í smásöluverslun ríkir kaupendamarkaður.

Er verið að styrkja enn stöðu smásölunnar?
Óttast er að sú breyting sem verið er að boða með þessu frumvarpi styrki enn stöðu smásölunnar og 
henni verði veittur sá möguleika að búa til skort allt eftir hentugleikum. Það eru bara þrjár 
smásölukeðjur sem ráða 90% markaðar. Samtímis er það staðreynd að þessir sömu aðilar reka eigin 
innflutnings- og dreifingarfyrirtæki sem einnig eru stærstu innflytjendur vöru. Varpa má fram þeirri 
spurningu hvernig forráðamenn smásölunnar stilli fram innlendri vöru gegn eigin innflutningi! Skort á 
vörum er m.a. hægt að framkalla með verðlagningu vöru og aðgengi að henni.

Að ofansögðu telur Samband garðyrkjubænda frumvarpið óásættanlegt og sérstaklega ef tekið er 
tillit til fjölbreytts vöruframboðs sem garðyrkjan framleiðir dag hvern.

F. h. Sambands garðyrkjubænda

Bjarni Jónsson, framkvæmdastjóri


