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Meðfylgjandi er bréf þar sem fram kemur viðhorf mitt til búvörusamninganna.
Ég óska eftir að fá að koma á fund atvinnuveganefndar þegar samningarnir verða teknir fyrir og skýra 
frekar þau viðhorf sem fram koma í bréfi mínu.
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Til atvinnuveganefndar Alþingis

Jón Gunnarsson formaður

Ég undirritaður, sem hef rekið blandað bú í áratugi, sé mig knúinn til að rita 
atvinnuveganefnd Alþingis eftirfarandi línur vegna búvörusamninga um stafsskilyrði 
nautgriparæktar og sauðfjárræktar frá 19. febr. sl. en þeir munu nú koma til umfjöllunar 
Alþingis.

Ég tel að samninganefndin hafi verið á alvarlegum villigötum við samningagerðina og deili ég 
í þeim efnum skoðun bæði með þungavigtarmönnum úr hópi fyrri forystumanna bænda og 
mörgum öðrum bændum eins og niðurstaða kosninganna um samningana sýnir. Þetta á 
öðrum fremur við um sauðfjársamninginn, en í mjólkursamningnum var frestað um 3 ár að 
taka afstöðu um helsta ágreiningsatriðið þ.e. að afleggja greiðslumarkskerfið og þar með 
framleiðslustýringuna. Framleiðslustýring var tekin upp á sínum tíma af illri nauðsyn þar sem 
það var mat manna að það þjónaði hvorki hagsmunum bænda né annarra að framleiða 
umfram það sem markaður var fyrir og þurfa að gefa með vörunni á erlenda markaði. Því 
þyrfti að vera jafnvægi milli framleiðslunnar og markaðarins. Birtingarmynd offramleiðslu 
blasir við í uppgjöri Auðhumlu/MS fyrir síðasta ár og nýlegu „neyðarkalli" forstjóra MS til 
bænda um að draga úr framleiðslu mjólkurinnar til að freista þess að ná jafnvægi í rekstri MS 
á þessu ári. Því er ekki gæfulegt markmið að afleggja framleiðslustýringuna eins og að er 
stefnt. Hér er því vanhugsuð stefnubreyting á ferðinni, sem næsta víst er að muni hafa 
alvarlegar afleiðingar. Því er borið við að fjármunir fari út úr greininni með kaupum 
kúabænda á greiðslumarki. Það er fráleitt að alhæfa slíkt þar sem bændur eiga viðskipti sín á 
milli án þess að seljandinn hætti búskap. Hins vegar tapast fjármunir úr greininni með 
verðlækkun á mjólkinni vegna offramleiðslu. Með greiðslumarkskerfinu hafa bændur val, 
þeir bjóða í samræmi við sínar hugmyndir um hvað er skynsamlegt. Eftir að auknar tekjur af 
keyptu greiðslumarki greiða upp kaupverðið skilar það kaupandanum fjárhagslegum 
ávinningi. Verðlækkun á mjólkinni í fyrirkomulagi án framleiðslustýringar er gjörólíkt. Þar vita 
bændur ekkert hvað verðlækkunin kann að verða mikil, hvað hún stendur lengi yfir og eins 
geta tiltölulega fáir kúabændur með aukinni framleiðslu kallað verðlækkun yfir alla 
mjólkurframleiðendur án þess að aðrir geti varið sig. Fyrri reynsla sýndi að verðlækkun kom 
verst við skuldugu bændurna, oft þá sem voru nýbyrjaðir búskap eða höfðu verið í 
kostnaðarsömum framkvæmdum.

Því kemur okkur eldri bændum, sem þekkjum af eigin raun þá stöðu sem var, áður en 
framleiðslustýringu var komið á, það undarlega fyrir sjónir að þetta nýja fyrirkomulag eigi 
að vera til bóta og auðvelda nýliðun og framkvæmdir.

í sauðfjársamningnum er alger kúvending frá fyrri samningum. Þá var sameiginleg niðurstaða 
bændaforystunnar og ríkisins að verið væri að skipta of litlu milli of margra. Því var ríkið 
tilbúið að koma með miklar fjárhæðir til að kaupa einstaka bændur út úr framleiðslunni svo 
að staðan væri bærilegri fyrir þá sem eftir væru. Eins hvatti fyrri forysta okkar bænda til að



bændur ættu viðskipti með réttinn sín á milli þ.e. þeir sem ætiuðu að hætta seldu hinum sem 
ætluðu sér að vera áfram með sauðfjárbúskap. Þetta átti einnig að stuðla að því að 
framleiðslan færðist yfir til betri sauðfjárjarða og héraða. Þetta hefur að hluta til gengið eftir, 
þar sem margir nýttu sér þessa leið og hefur það gefist þeim vel meðan aðrir hafa haldið að 
sér höndum og engan rétt keypt. Það hefur verið þeirra val. Ýmsir í síðarnefnda hópnum hafa 
talað fyrir því að sækja beingreiðslur til þeirra bænda sem hafa treyst tekjugrundvöll búa 
sinna með kaupum á beingreiðslurétti. Ekki er það geðfelld aðferð í kjarabaráttu. Því er borið 
við að í núverandi samningi séu ekki allir bændur jafnir þ.e. beingreiðslurnar séu misháar til 
einstakra bænda vegna greiðslumarksins, sem er eðlilega misstórt eftir býlum. Jafnframt er 
því haldið fram að í nýjum samningi séu allir jafnir. Því fer fjarri. í nýjum samningi fara bæði 
býlisstuðningur og gripagreiðslur eftir fjárfjölda, þannig að ef verið er að mismuna bændum í 
núverandi samningi er það ekki síður í nýja samningnum.

Eftir stendur að verið er að galopna stuðninginn til nánast allra fjárbænda án þess að 
forsendur fyrri stefnu hafi breyst þ.e. að verið sé að skipta of Jitlu milli of margra.

Ég vil minna alþingismenn á að verið er að kalla eftir siðbót í íslensku samfélagi.

Er það í þeim anda að einstakir bændur, sem hafa fengið greitt af almannafé (skatttekjum 
ríkisins) til að hætta fjárbúskap, fái nú sama rétt til beingreiðslna og aðrir bændur? 
Er það í þeim anda að þeir bændur sem hafa selt öðrum bændum sinn rétt fái slíkt einnig? 
Er það í þeim anda að færa beinar greiðslur frá bændum, sem treyst hafa tekjugrundvöll búa 
sinna með kaupum á beingreiðslurétti, til þeirra sem eru í ofangreindum hópum? 
Eða til þeirra bænda sem hafa kosið að láta það ógert? Það hefur verið þeirra val.

Ég vil minna á að það er öllum atvinnugreinum, sem og þjóðfélaginu, brýn nauðsyn að festa 
ríki í stað hringlandaháttar og upplausnar, sem gæti fylgt í kjölfarið innan landbúnaðarins.

Er þessi kerfisbreyting í þeim anda?

Ég hvet þingmenn í atvinnuveganefnd Alþingis til þess að endurmeta þessa stöðu, áður en 
hrapað er að þeirri niðurstöðu sem samningurinn felur í sér.

Virðingarfyllst.

Hjarðarfelli 18. apríl 2016.


