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Áhersluatriði við gerð Búvörusamnings og breytingar á 
innflutningstollum varðandi mjólkurframleiðslu á Íslandi og 
framleiðslu, vinnslu og viðskipti með mjólkurvörur.

1. Aðskilnaður mjólkurframleiðslu og mjólkurvinnslu.

a. - Framleiðsla mjólkur, söfnun og aðstoð/ráðgjöf við framleiðslu mjólkur þarf að 
aðskilja frá vinnslu og framleiðslu mjólkurvöru. Með litlum breytingum getur Auðhumla - 
t.d. - tekið þetta hlutverk til sín. Auðhumla/Landsamband kúabænda yrði samningsaðili 
við ríkisvald um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu. Tryggja þarf bændum sama verð fyrir 
framleiðslu sína hvar sem er á landinu. Það gerist með samkomulagi við ríkisvaldið og 
verði hluti af starfsskilyrðum landbúnaðar/mjólkurframleiðslu í landinu. Þetta þarf að 
gerast óháð hagsmunum einstakrar afurðastöðvar. Sömu einstaklingar mega ekki sitja í 
stjórnum eða vinna verkefni þar sem hagsmunir skarast.

b. - Með þannig „eldvegg" milli frumframleiðslu mjólkur og vinnslu mjólkurvöru getur 
ríkisvald og samtök bænda byggt upp gegnsætt aðgengi/verðlagningu á mjólkurhráefni 
til þeirra aðila sem framleiða og vinna mjólkurvörur, hvar sem er á landinu. Búvörulög 
gildi um frumframleiðsluna. Samkeppnislög gildi um vinnslu og framleiðslu mjólkurvöru -  
eins og annarrar framleiðsu/starfsemi í landinu.

c. -  Opinber verðlagning er tekur mið af framreiknuðum kostnaðartölum vinnslu -  og 
dreifingarkostnaðar eins mjólkurvöruframleiðenda verði hætt. Samstarfsnefnd undir 
forustu Samkeppnisyfirvalda -  mögulega með þáttöku atvinnulífs, ríkisvalds o.fl. 
hagsmunaaðila -  sinni virku verðlagseftirliti á heildsölu -  og smásöluverði. 
Samstarfsnefndin hafi möguleika á að setja lágmarksverð til viðmiðunar á einstaka 
vöruflokka til að stöðva undirverðlagninu. Það lágmarksverð verði vel rökstutt og 
gegnsætt og taki mið af markaðsaðstæðum, innflutningi og stefnu stjórnvalda í 
landbúnaðar og byggðamálum hverju sinni.

d. -  Styrkja þarf fjölbreytni og nýsköpun, draga úr einsleitni og miðstýringu vinnslu og 
vöruþróunar og auka menntunarstig og þekkingu með sértækum aðgerðum 
ríkisvaldsins.
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2. Innflutningur og tollkvótar.

a. - Sérstaklega þarf að gæta hagsmuna innlendrar framleiðslu við gerð tvíhliða 
tollasamninga.

b. -  Tryggja þarf íslenskum framleiðendum aðgengi að hráefni til framleiðslu á 
heimsmarkaðsverði eða a.m.k. á sama verði og hinar innfluttu vörur eru framleiddar úr.

c. -  Mótvægisaðgerðir geta verið af ýmsum toga. Mjólkurduft er gott dæmi þar sem 
notkun þess er afar fjölbreytt í matvælaiðnaði.

d. -  Einhliða afnám tollkvóta er ótækt. Aðstoða þarf framleiðendur til að nýta sér aukið 
aðgengi sem afnám tollkvóta opnar á aðra markaði.

Sérstaklega er tekið undir meðf. tillögur SI :

Tillögur SI miða að því að tekið sé tillit til þessara fjölbreyttu  hagsmuna en að m ati samtakanna  

mun samningurinn að óbreyttu hafa víðtæ k neikvæð áhrif. Samtökin leggja áherslu á að gripið 

verði til viðeigandi mótvægisaðgerða sem jafna samkeppnisstöðu innlendra fram leiðenda  

gagnvart innflutningi. Ó tæ kt er að samningurinn skuli hygla innfluttum  vörum á kostnað 

innlendrar fram leiðslu. Samningurinn skekkir samkeppnisstöðu greina sem nota 

landbúnaðarhráefni í sínar fram leiðsluvörur og eru í samkeppni við innfluttar vörur sem hingað 

til hafa verið með magntolli.

Samtök iðnaðarins leggja til:

1. SI fe r fram  á að stjórnvöld geri íslenskum fram leiðendum  kleift að nálgast hráefni á verði sem er 

sam keppnishæ ft við það sem erlendir keppinautar njóta.

2. Tollkvótum  kjötvara og osta verði d re ift ja fn t yfir árið, t.d . auglýstir ársfjórðungslega. Þetta mun 

fram boð innfluttra vara yfir árið og valda minni röskun á markaði.

3. Kannaðir verði m öguleikar á að fæ ra upphæ ðir m agntolla á kjötvörum  og ostum til núvirðis 

miðað við ujafna

4. pphaflegar upphæ ðir en m agntollar hafa smám saman rýrnað að raungildi undanfarin ár.

5. Stofnaður verði samkeppnissjóður sem hefði það hlutverk að efla nýsköpun og auka fram leiðn i í 

landbúnaði. Í hann renni fjarm agn sem fæ st við sölu á tollkvótum  til hæ stbjóðenda. Einn 

möguleiki væri að styrkja Framleiðnisjóð landbúnaðarins.

Ennfremur vilja samtökin beina eftirfarandi atriðum til Bændasamtaka Íslands:

6. Skoða möguleika á að fram leiðendur svína- og alifuglakjöts geti sameiginlega leitað erlendra  

m arkaða fyrir um fram fram leiðslu.

7. Í nýjum búvörusamningi þarf að taka tillit til erfiðrar stöðu svína- og alifuglafram leiðenda t.d. 

með úreldingarstyrkjum.
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