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VOR -  verndun og ræktun, félag framleiðenda í lifrænum búskap fagnar þvl að gert sé ráð fyrir auknu 
framlagi næstu 10 árin til aðlögunarstuðnings við bændur sem vilja taka upp lífræna framleiðsluhætti 
og aukinn sé stuðningur við leiðbeiningarþjónustu hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, sem m.a. 
metur hæfni jarða til lífræns búskapar og markaðslegar forsendur slíkra breytinga.

Þá ber að fagna sérstöku ákvæði í samningnum um mat á gróðurauðlindum, og þar með beitarþoli, 
sem að marka ákveðin tímamót og koma m.a. lífrænum sauðfjárbændum til góða. Þar erfyrirhugað að 
byggja upp víðtækt og markvisst vöktunarkerfi, sívöktun með rannsóknum á framvindu gróðurs og 
jarðvegs á mörgum, ákveðnum stöðum bæði í heima-löndum og í afréttum um land allt.
Niðurstöður þessara rannsókna, ásamt öllum niðurstöðum beitilandarannsókna um áratuga skeið, 
verða sfðan væntanlega lagðar til grundvallar við mat á þeirri verðmætu beitarauðlind sem felst í 
hinum náttúrulega úthaga.

Stuðningur við breytingar á gripahúsum, þar sem Evrópusambandið samþykkir ekki grindargólf, er 
sömuleiðis nauðsynlegur. Hætt er við því að hluti þeirra sem þegar hafa hlotið vottun standi ekki undir 
þeim kostnaði sem fylgir breytingum á gripahúsunum. Einnig að aðilar sem þegar hafa áhuga á að fara 
í lífræna framleiðslu hætti við sökum kostnaðar.

Nauðsynlegt er að leggja aukna vinnu í þróun kennslu og að auka rannsóknir á sviði lífrænnar 
landbúnaðarframleiðslu. Með því að stuðla að aukinni þekkingu á þessu sviði eykst m.a. færni 
framleiðenda til að ná viðunandi árangri.

Markaðssetning og kynning til neytenda m.a. um kosti og gæði lífrænna afurða er nauðsynleg. Hvers 
virði er í raun varan og hvers vegna þarf hún að kosta eitthvað meira? Kynningastarf er dýrt og ekki á 
færi framleiðenda að standa undir slíkum kostnaði ofan á annað.

Framlag það sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu er hvati til að fjölga framleiðendum og stuðla að auknu 
framboði lífrænt vottaðra landbúnaðarvara, en mikil vöntun e rá  innlendum lífrænt vottuðum afurðum á 
markað. Þrátt fyrir að framlag til aðlögunarstuðnings sé nú aukið og að gert sé ráð fyrir auknu framlagi 
til ýmissa annarra verkefna s.s. kennslu og rannsókna, þá er ekki skilgreint sérstaklega að styðja eigi 
við kennslu og rannsóknir á sviði lífrænnar framleiðslu. Teljum við að nauðsynlegt sé að skilgreina 
sérstaklega fjármagn til þeirra þátta sem iúta að lífrænni framieiðslu.
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