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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum, 680. 
mái

Svínaræktarfélag íslands (SFÍ) vísar til erindis atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 20. maí sl., þar sem 
óskað er umsagnar félagsins um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, með síðari 
breytingum, búnaðarlögum, nr. 70/1988, með síðari breytingum, og tollalögum, nr. 80/2005, með 
síðari breytingum, 680. Mál.

SFÍgagnrýna þann skamma tíma sem umsagnaraðilum er gefinn til umfjöllunar um málið. 7 daga frestur 
til að skila umsögnum um svo viðamikið frumvarp sem hér er á ferðinni getur tæpast talist nægjanlegur.

III.

SFÍ telur sig knúið til að lýsa yfir vonbrigðum með framkvæmd samningaviðræðna um búvörusamning. 
Undrum má sæta að fulltrúar bænda og ríkisins setjist niður og semji um afkomuramma landbúnaðar 
án aðkomu greina sem standa á bak við rúmlega helming allrar kjötframleiðslu fyrir innanlandsmarkað. 
SFÍ óskaði með formlegum hætti eftir að fá að taka þátt í störfum samninganefndar bænda, en þeirri 
beiðni var synjað. Af þessum sökum er vart hægt að segja að umrætt frumvarp standi undir nafni.

Fyrirliggjandi frumvarp hefði þurft að taka mið af því breytta umhverfi í landbúnaði, sem markast af 
mikilli fjárfestingaþörf í tengslum við nýja aðbúnaðarreglugerð og nýjum samningi íslands og EB um 
viðskipti með landbúnaðarvörur.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fjárfestingastuðningur til nautgriparæktar geti mest numið um 40% 
af útgjöldum til nýfjárfestinga eða endurbóta. Þetta hlutfall er í samræmi við það sem þekkist í 
nágrannalöndunum. Sambærilegartölurtil svínabænda eru um 13%, sé gengið útfrá skýrslu innlendra 
og erlendra sérfræðinga um kostnaðarmat aðgerða til að uppfylla nýja aðbúnðarreglugerð í svínarækt. 
Þennan mismun á stuðningi er ekki hægt að skýra með neinum hætti og er aðeins hægt að líta á hann 
sem mismunun á milli búgreina og skerðingu á samkeppnishæfni einnar búgreinar.

Frumvarpið tekur ekki í nægilegu mæli tillit til þeirra breytinga sem hafa orðið á neyslumynstri 
þjóðarinnar á liðnum árum og áratugum. Sem dæmi um þá þróun má nefna að á síðustu 10 árum hefur 
neysla hvers íbúa á lambakjöti dregist saman um 16%. Með sama áframhaldi munu líða 7 ár í að neysla 
á innlendu nautakjöti verði meiri en á lambakjöti. Vandséð er hvernig frumvarpinu er ætlað að 
bregðast við þessarri þróun, nema með því að sporna gegn henni með sértækum markaðsframlögum 
fyrir lambakjöt.
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SFÍ telur miklu skipta að greiðslur úr ríkissjóði vegna frumvarpsins nýtist þeim sem stunda búfjárrækt
og garðyrkju í atvinnuskyni. Lítið lágmarksumfang búa í sauðfjárrækt styðja ekki við þau markmið, 
þannig að hluti greiðslna samkvæmt frumvarpinu rennur til aðila sem stunda búfjárrækt ekki sem 
atvinnu.

SFÍ fagnar þeim vilja sem kemur fram í frumvarpinu um úreldingu búa og innlausn greiðslumarks. Slíkar 
greiðslur auka hagkvæmni rekstrar og skila neytendum að lokum ódýrari vöru. í Ijósi niðurstaða 
samnings íslands og EB um viðskipti með landbúnaðarvörur hefði verið ástæða til að fleiri bændum 
hefði verið boðið upp á svipaðar lausnir.

SFÍ telur hæpið að það fyrirkomulag sem tíðkast hefur í búvörusamningum, að greiða sumum 
kjötframleiðendum framleiðslustyrki umfram aðra, standist vart. Það er tæpast í verkahring 
Bændasamtakanna og ríksins að reisa samkeppnishindranir með þeim hætti.

SFÍ telur að í frumvarpinu sé haldið áfram mismunun í ýmsum þáttum búgreinanna. Nægir í því skyni 
að nefna jarðræktarverkefni og kynbótaverkefni. Jarðræktarstuðningur til sauðfjár- og 
nautgripabænda er talsvert hærri en sá sem svínabændum stendur til boða. Þá er stuðningur ríkisins 
til staðar í kynbótaverkefnum í nautgriparækt, en ekki í öðrum greinum s.s. svína- og alifuglarækt.

Ekki verða gerðar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

SFÍ telur að hægt hefði verið að ráðstafa þeim fjármunum, sem nýttir eru samkvæmt frumvarpi þessu, 
á skynsamlegri hátt. Frumvarpið viðheldur neyslustýringu og ekki er nægilegur gaumur gefinn að 
breytingum á neyslumynstri neytenda. SFÍ telur að hægt hefði verið að ná markmiðum um að ráðstafa 
þeim fjármunum sem nýta á í framangreindu frumvarpi á skynsamlegri hátt en gert er hér. Sérstaka 
athygli vekur að orðið „neytandi" kemur ekki fyrir einu sinni í samningsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar 
vegna gerðar samninganna.
SFÍ undrast að hægt sé að efna til 10 ára samnings um landbúnaðarframleiðslu án þess að tollamál séu 
veigamikill þáttur í þeim samningum. Þetta vekur enn frekar undrun þar sem samningur íslands og EB 
um viðskipti með landbúnaðarvörur var gerður á meðan á samningsgerðinni stóð. Samningur íslands 
og EB um viðskipti með landbúnaðarvörur mun hafa svo stórvægileg áhrif á einstakar búgreinar að 
fráleitt er að ekki sé tekið á þeim þáttum með beinum hætti ífrumvarpinu.

VI.
Framangreindum athugasemdum SFÍ er hér með komið á framfæri við atvinnuveganefnd Alþingis. SFÍ 
áskilur sér rétt til að koma fram með frekari athugasemdir vegna frumvarpsins á síðari stigum.
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