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Efni: Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2017, þskj. 2 -  2. mál
Frumvarpið var sent Bændasamtökum Íslands til umsagnar með tölvubréfi frá nefndasviði 
Alþingis, dags. 9. desember 2016.

Undirritaður ásamt Sindra Sigurgeirssyni formanni Bændasamtaka Íslands þáðu boð 
efnahags- og viðskiptanefndar um að senda fulltrúa samtakanna á fund nefndarinnar þann 12. 
desember 2016. Þeir reifuðu þar helstu sjónarmið samtakanna um málið en óskað var 
sérstaklega eftir að Bændasamtök Íslands ræddu ákvæði XXI. kafla frumvarpsins (42.-55. gr.) 
um Bjargráðasjóð.

Einn af tekjustofnum Bjargráðasjóðs er búnaðargjald, sbr. a-lið 5. gr. núgildandi laga nr. 
49/2009 um Bjargráðasjóð. A f ýmsum ástæðum eru ekki lengur fyrir hendi forsendur til þess 
að ríkið annist innheimtu og álagningu Búnaðargjalds og þess vegna hefur verið lagt til að lög 
um búnaðargjald verði felld brott frá og með 1. janúar 2017. Vegna þess að búnaðargjald 
hefur runnið til búnaðardeildar Bjargráðasjóðs þarf að gera breytingar á lögum um hann.

Í dag er Bjargráðasjóður í jafnri sameign Bændasamtaka Íslands og ríkisins. Með ofangreindu 
frumvarpi er hins vegar gert ráð fyrir að Bændasamtök Íslands hætti aðkomu að sjóðnum og 
fái greiddan út eignarhlut sinn. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að eignum búnaðardeildar 
Bjargráðasjóðs verði ráðstafað til Bændasamtaka Íslands en að eignir almennu deildar hans 
renni til ríkisins. Nánar tiltekið er ráðstöfun eigna búnaðardeildarinnar til Bændasamtaka 
Íslands skilyrt við að samtökin nýti fjármunina í sama tilgangi og áður fólst í hlutverki 
búnaðardeildar. Hlutverk búnaðardeildar er, samkvæmt gildandi lögum, að bæta meiri háttar 
tjón hjá einstaklingum og félögum vegna sjúkdóma, óvenjulegs veðurfars og slysa. Bætt er 
tjón á búfé og afurðum búfjár og uppskerutjón. Stjórn sjóðsins hefur enn fremur verið heimilt 
að styrkja fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir tjón sem Bjargráðasjóði ber að bæta.

Bændasamtök Íslands hafa fjallað ítarlega um málið innan sinna raða en tillaga samtakanna að 
svo stöddu er að eignir búnaðardeildarinnar verði nýttar til að stofnsetja sérstakan sjóð, 
Velferðarsjóð. Sjóðurinn hafi í fyrsta lagi það hlutverk að styðja við bakið á félagsmönnum 
samtakanna þegar þeir verða fyrir meiriháttar áföllum í búskap sínum. Í öðru lagi komi 
sjóðurinn komi til móts við félagsmenn með þeim hætti að að veita styrki til að að ráða fólk til 
afleysinga, ekki síst í veikindum, stuðning vegna útgjalda til heilbrigðisþjónustu sem ekki eru 
greidd af Sjúkratryggingum, til heilsueflingar og annarra sambærilegra verkefna. Miðað verði 
við að stuðningur komi til viðbótar stuðningi opinberrar velferðarþjónustu. Í þriðja lagi styðji 
sjóðurinn við forvarnarverkefni í einstökum búgreinum til að bæta velferð manna og dýra. 
Þarna væri um að ræða verkefni sem væri ætlað að fyrirbyggja tjón. Dæmi um þetta væri 
uppsetning brunavarnarkerfa í gripahúsum og annars vöktunarbúnaðar. Annað dæmi væri 
efling öryggismála á viðkomandi búi, til að fyrirbyggja slys. Einnig væru styrkhæf verkefni 
sem bættu aðbúnað dýra með sannarlegum og skilgreindum hætti. Gert er ráð fyrir 
mótframlagi viðkomandi bænda í öllum tilvikum. Bændur greiddu þannig skilgreint árlegt eða 
mánaðarlegt gjald fyrir aðild að sjóðnum. Gert er ráð fyrir að stjórn samtakanna skipi 
vinnuhóp til að gera drög að reglum fyrir sjóðinn. Vinnuhópurinn hafi samráð við aðildarfélög 
BÍ við það verkefni. Sjóðurinn verði síðan formlega stofnaður á ársfundi BÍ í mars 2017.

Bændasamtök Íslands mæla með samþykkt XXI. kafla frumvarpsins eins og hann liggur fyrir.



Góðfúslega hafið samband ef frekari upplýsinga er óskað.
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