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Efni : Umsögn Landssamtaka sláturleyfishafa um frumvarp að nýjum búvörusamningi

Landssamtök sláturleyfishafa taka ekki afstöðu til einstakra atriða í nýjum búvörusamningi og líta svo 
á að efnisinnihaldið sé samningsatriði milli bænda og ríkisins.

Rétt er þó að fagna auknum stuðningi við framleiðslu á nautakjöti en verulegur skortur hefur verið á 
innlendu nautakjöti undanfarin ár.

Starfsskilyrði sláturhúsa byggjast á öflugri innlendri framleiðslu og stöðugleika og ber því sérstaklega 
að fagna samningi til langs tíma. Það gleymist oft að sláturhús og kjötiðnaður, sem oft eru ranglega 
kölluð milliliðir, eru fyrir landbúnaðinn sama og útgerðin og fiskiðnaðurinn er fyrir sjávarútveginn.

Landbúnaðurinn situr undir neikvæðum öflugum áróðri sem rekinn er af fjársterkum aðilum sem hag 
hafa af auknum innflutningi búvara á kostnað innlendrar framleiðslu. Margs konar rangfærslum er 
haldið á lofti meðal annars því að bændur séu fastir í fjötrum einhvers kerfis sem haldi aftur af 
frumkvæði og nýsköpun sem losni um ef innflutningur er verulega aukinn eða gefinn frjáls. Þetta er 
alrangt. Það er öllum bændum frjálst að framleiða það sem þeir vilja af sláturgripum og ekkert kerfi 
sem heldur aftur af því.

Margir sláturleyfishafar eru tengdir kjötiðnaði og hagmunir slátrunar og kjötiðnaðar fara saman og 
landbúnaðarins alls. Í heild er talið að við landbúnað, slátrun, úrvinnslu og tengda starfsemi starfi um 
10 þúsund manns. Þessi starfsemi er grundvöllur byggðar víða um land og hefur mjög mikla þýðingu 
fyrir ört vaxandi ferðaþjónustu.

Innflutningur kjöt hefur vaxið mikið á undanförnum árum. Á meðfylgjandi yfirliti má sjá að á liðnu ári 
var flutt inn ígildi um fjögur þúsund tonna af kjöti sem var 8% aukning frá fyrra ári og um 14% af 
heildar kjötmarkaðnum.

Ekki er hægt að ræða nýjan búvörusamning án þess að tengja hann við nýgerðan tollasamning við EB 
sem ekki er hægt að kalla annað en afdrifaríkan og jafnvel mistök. Beiðnir um möguleika á auknum 
útflutningi til EB hafa verið notaðar sem rökstuðningur fyrir stórauknum innflutningi frá EB inn á 
viðkvæman innlendan markað. Mistök hafa einnig verið gerð í að binda aukinn innflutning ekki við 
tollnúmer.

Aðstæður hafa breyst frá því að sóst var eftir auknum kvóta til EB fyrir fimm árum. Ekki er 
fyrirsjáanleg þörf fyrir aukinn kvóta fyrir lambakjöt til EB á næstu árum.

Í eftirfarandi töflu má sjá aukningu innflutnings sem verður skv. tollasamningnum. Stóraukið magn 
svínakjöts og á unnum vörum eins og pylsum og áleggi eru sérstakt áhyggjuefni og mun koma sem 
hrein viðbót inn á markaðinn og raska innlendri framleiðslu.



Núv. kvóti Samtals

Nautakjöt 100 596 696

Svínakjöt 200 500 700

Alifuglakjöt 200 656 856

Lífrænt
alifuglakjöt 0 200 200

Þurrkað og 
reykt kjöt 50 50 100

Pylsur 50 200 250
Unnar
kjötvörur 50 350 400

Fyrir hönd Landssamtaka sláturleyfishafa

Steinþór Skúlason varaformaður



Yfirlit um framleiðslu og sölu ýmissa búvara desember 2015
des.15 okt.15 jan.15 Breyting frá fyrra tímabili, % Hlutdeild %

Framleiðsla 2015 des.15 des.15 desember ’14 3 mán. 12 mán. m.v. 12 mán.
Alifuglakjöt 636.437 2.026.790 8.327.830 -8,0 -0,4 3,5 27,9%
Hrossakjöt 104.813 411.131 945.953 -33,6 -22,3 -20,9 3,2%
Nautakjöt 319.034 1.104.044 3.605.512 18,6 16,7 3,2 12,1%
Sauðfé 26.599 6.073.614 10.184.647 903,0 5,9 0,8 34,1%
Svínakjöt 487.020 1.699.981 6.805.973 -9,5 1,7 5,2 22,8%
Samtals kjöt 1.573.903 11.315.560 29.869.915 -5,2 3,7 1,9
Sala innanlands
Alifuglakjöt 633.798 2.104.921 8.201.005 9,0 12,8 3,6 32,6%
Hrossakjöt 36.057 206.318 534.372 -20,8 -14,3 -3,6 2,1%
Nautakjöt 330.493 1.105.343 3.609.965 20,1 16,7 3,2 14,3%
Sauðfé * 575.894 1.889.207 6.461.610 -5,6 -16,5 -1,9 25,7%
Svínakjöt 519.871 1.724.852 6.363.515 4,2 20,8 11,7 25,3%
Samtals kjöt 2.096.113 7.030.641 25.170.467 4,2 4,3 3,8

nnflutt kjöt
Árið Árið Árið Árið Árið
2015 2015

ígildi 1/1
2015

% a f  innl.s
2014 2014

Ígildi 1/1
Alifuglakjöt 1.126.626 1.502.168 18% 1.066.228 1.421.637
Nautakjöt 1.060.527 1.414.036 39% 1.047.456 1.396.608
Svínakjöt 723.114 964.152 15% 589.563 786.084
Aðrar kjötvörur af áðurtöldu 49.250 65.667 55.245 45.305
Samtals 2.959.517 3.946.023 16% 2.758.492 3.649.634

Breyting sölu í heild 2015 2014
Innlent Innflutt Sam tals Innlent Innflutt Samtals % breyting

Alifuglakjöt 8.201.005 1.502.168 9.703.173 7.677.373 1.421.637 9.099.010 6,6%
Nautakjöt 3.609.965 1.414.036 5.024.001 3.499.100 1.396.608 4.895.708 2,6%
Svínakjöt 6.363.515 964.152 7.327.667 5.699.168 786.084 6.485.252 13,0%
Samtals 18.174.485 3.880.356 22.054.841 16.875.641 3.604.329 20.479.970 7,7%
Magn innanlandskjöts 25.170.467 24.249.005 3,8%
Magn innflutnings 3.946.023 3.649.634 8,1%
Samtals: 29.116.490 27.898.639 4,4%

Innflutt kjöt
Árið Árið

Tímabil: janúar - desember 2015 2014

Alifuglakjöt 1.126.626 1.066.228
Nautakjöt 1.060.527 1.047.456
Svínakjöt 723.114 589.563
Aðrar kjötvörur af áðurtöldu 49.250 55.245
Samtals 2.959.517 2.758.492


