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Efni: Umsögn frá Sambandi garðyrkjubænda um þingskjal 1108 —  680. mál.

Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum (búvöru- 
samningar, búnaðarlagasamningur).

(Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.)

Stjórn Sambands garðyrkjubænda hefur samþykkt eftirfarandi umsögn um framangreint 
frumvarp:

,,Stjórn Sambands garðyrkjubœnda fagnar því að nú skuli kveðið á um niðurgreiðslur 
flutningskostnaðar raforku eins og fram kemur í 5. grein í nýgerðum samningi um 
starfsskilyrðiframleiðenda garðyrkjuafurða. Slíkt er mikilframförfráfyrri samningum. 
Jafnframt ítrekar stjórnin mikilvœgi þess að öll raforka sem afhent er til 
matvœlaframleiðslu sé upprunavottuð sem hrein og endurnýjanleg, án þess að hver 
framleiðandi þurfi að reiða fram endurgjald vegna þess sérstaklega. Upprunavottorð 
um hreina og endurnýjanlega orku er mikilvœgur liður íþví að standa vörð um virði og 
hreinleikaímyndIslands og þeirrar framleiðslu og þjónustu sem fram er borin hérlendis. 
Þá hvetur stjórnin til að stuðlað verði eftir föngum að hófsemi í gjaldtöku orkufyrirtœkja 
svo nýta megi innlenda, hreina og endurnýjanlega orkugjafa til verðmœta- og 
atvinnusköpunar innanlands, þ.m.t. í garðyrkju.

I  61. og 62. grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar þar sem kveðið verði á með 
beinum hœtti um umreikning SDR í íslenskar krónur vegna ákvörðunar tolls á innfluttar 
vörur. Einnig verði gerðar leiðréttingar á krónutölu magntolls í samrœmi við þróun 
vísitölu neysluverðs, en tollurinn hefur verið óbreyttur frá  árinu 1995.
Því miður er þessi breyting einvörðungu gerð gagnvart svonefndum viðkvœmum vörum, 
s.s. undanrennudufti, mjólkurdufti og ostum. Stjórn Sambands garðyrkjubœnda bendir 
á að fu ll þörf er á sambœrilegri leiðréttingu varðandi þœr garðyrkjuafurðir sem njóta 
tollverndar. Sem dœmi má taka að 60 króna tollur á hvert kíló a f innfluttum kartöflum 
hefur verið óbreyttfrá árinu 2002 með tilheyrandi rýrnun að raunvirði. Afleiðingarnar



eru vaxandi innflutningur á kartöflum og flestir þeir tilbúnu réttir sem unnir eru 
hérlendis innihalda nú einvörðungu innfluttar kartöflur. Vert er að geta þess að 
kartöflubœndur sem framleiða erlendis þœr kartöflur sem fluttar eru til Islands, njóta í 
flestum tilfellum bœði tollverndar og framleiðslustuðnings í sínu heimalandi. Stjórn 
Sambands garðyrkjubœnda vill því árétta að gerðar verði verðlagsleiðréttingar á 
tollum þeirra garðyrkjuafurða sem njóta tollverndar svo jafna megi samkeppnisstöðu 
innlendrar- og erlendrar framleiðslu.

Stjórn Sambands garðyrkjubœnda styður frumvarpið og hvetur til þess að það verði 
samþykkt“.

Þetta kunngjörist hér með.
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