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Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Byggðastofnunar um frumvarp til laga um 
breytingu á búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum, (búvörusamningar, búnaðar- 
lagasamningur), mál 680.

Ekki þarf að hafa mörg orð um mikilvægi landbúnaðar sem atvinnugreinar í hinum dreifðu byggðum og 
að oft er lítið um önnur atvinnutækifæri. Sveitirnar hafa verið í vörn, fólki fækkað og meðalaldur 
hækkað.

Nýi samningurinn er til 10 ára sem skapar greininni varanlegri rekstrarskilyrði en verið hefur og dregur 
því úr óvissu. Endurskoðunarákvæði samningsins hvað nautgriparækt og mjólkurframleiðslu varðar 
árið 2019 valda því að óljóst er hver þróunin verður í þeirri grein.

Svæðisbundinn stuðningur er aukinn, teknar upp svokallaðar gripagreiðslur og sérstakur 
býlisstuðningur. Tækifæri skapast til framleiðslu á nautakjöti á hefðbundnum sauðfjárræktarsvæðum 
og tekinn verður upp fjárfestingastuðningur sem auðveldar nýliðun, ættliðaskipti og nýjar fjárfestingar. 
Veitt verða framlög vegna lífrænnar fram leiðslu, svínaræktar, geitfjárræktar og vegna framleiðslu 
skógarafurða svo að eitthvað sé nefnt.

Fylgjast þarf vel með þróuninni í landbúnaðinum og til hvers breyttar áherslur leiða.

Í bókun um byggðamál er tilgreint að uppbygging innviða í samgöngum, fjarskiptum og 
raforkuflutningum verði treyst svo og að veitt verði framlög vegna aðgerða í umhverfismálum. Þá 
verður einnig stefnt að því að auka sjálfbærni, efla framleiðslu og úrvinnslu matvæla og tryggja þannig 
að virðisauki verði eftir í sveitunum.

Þó bókunin sé almennt orðuð er í henni tekið á mikilvægum þáttum.

Gerðar hafa verið úttektir t.d á Norðausturlandi og Vestfjörðum sem leiða í ljós að stuðningur við 
sauðfjárrækt á þeim svæðum fer hlutfallslega dvínandi í samanburði við önnur svæði á 
samningstímanum, sem er áhyggjuefni.

Nokkrar lagagreinar frumvarpsins vísa með beinum eða óbeinum hætti til byggðamála eða tilgreina 
sérstaklega hlutverk Byggðastofnunar. Í 12. grein er tilgreint að heimilt verði að ákveða mismunandi 
stuðningsgreiðslur eftir landsvæðum með tilliti til byggðasjónarmiða og mikilvægis einstakra búgreina 
á hverjum stað og í b. lið 17. greinar að að treysta stoðir sauðfjárræktar í byggða- og atvinnulegu tilliti.

Í c. lið 17 greinar er tiltekið að auðvelda skuli nýliðun og nauðsynleg kynslóðaskipti sem tryggi að 
stuðningur ríkisins nýtist starfandi bændum á hverjum tíma í sauðfjárrækt og í 24. grein er 
sambærilegur stuðningur í nautgriparækt tilgreindur. Hér er rétt að benda á að Byggðastofnun hefur 
frá árinu 2014 haft sérstakan lánaflokk með þetta hlutverk.

Í athugasemdum og viðaukum sem frumvarpinu fylgja er hlutverk Byggðastofnunar skilgreint ítarlegar. 
Í athugasemdum við frumvarpið. Í kafla I. Inngangur segir að þak verði sett á stuðning til einstakra 
framleiðenda til að tryggja fjölskylduvænan landbúnað og byggðasjónarmið.

Í kafla II. Tilefni og nauðsyn lagasetningar segir að á samningstímabilinu sé gert ráð fyrir endurskoðun 
samninganna tvisvar, þ.e. árin 2019 og 2023, þar sem lagt verður mat á það hvort breytingar og 
markmið samninganna hafi gengið eftir. Þetta þýðir að bændur munu meta árangur fyrst eftir þrjú ár 
og þá verður hægt að meta með hvaða hætti samningur um framleiðslu mjólkur kemur til 
framkvæmda.

Hlutverk Byggðastofnunar varðandi framkvæmd samnings um starfsskilyrði í sauðfjárrækt er frekar 
skilgreint í athugasemdum og enn frekar í viðauka sem samningunum fylgja. Í 8. grein samnings um



starfsskilyrði sauðfjárræktar segir að greiddur verður sérstakur svæðisbundinn stuðningur á 
samningstímanum til framleiðenda á ákveðnum landsvæðum sem háðust eru sauðfjárrækt. 
Samningsaðilar eru sammála um að leita til Byggðastofnunar um að gera tillögu um skilgreiningu á 
þeim svæðum sem eigi kost á slíkum stuðningi. Byggðastofnun að undanförnu og mun á næstu vikum 
vinna að því að móta tillögur um með hvaða hætti réttast er að standa að skilgreiningu landsvæða sem 
eigi kost á slíkum stuðningi verði frumvarpið að lögum.

Að lokum má nefna að í samningi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fjármála- og 
efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Bændasamtaka Íslands ákvæði um almenn starfsskilyrði 
landbúnaðarins og framlög sem ekki falla undir samninga um starfsskilyrði garðyrkju, nautgriparæktar 
og sauðfjárræktar á árunum 2017 til 2026 er tilgreint að hugað verði sérstaklega að byggðamálum við 
framkvæmd samninganna.

Ekki hefur verið fjallað um umsögnina í stjórn stofnunarinnar.
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