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Umsögn um frumvarp til laga varðandi innflutning 
búfjárafurða, 766. mál á 149. löggjafarþingi 2018-2019

Við neytendur hljótum að fagna frumvarpi sem miðar að því að brátt standi til boða að kaupa hér 
fersk innflutt matvæli í úrvali á hagstæðu verði.

Vandaðar fræðilegar úttektir hafa sýnt að frystiskyldan er gagnlaus eða gerir tiltölulega lítið gagn sem 
sjúkdómavörn enda ljóst frá upphafi að um var að ræða tæknilega viðskiptahindrun til að verja 
innlendan landbúnað fyrir utanaðkomandi samkeppni, á skjön við EES samninginn og á kostnað 
almennings.

Núverandi tollar og innflutningshömlur kosta hvern neytenda hér að meðaltali um 100.000kr á ári í 
hærri matarútgjöldum en ella, sem gerir um 400.000kr. á ári fyrir fjögurra manna fjölskyldu og þaðan 
af meira fyrir stærri barnafjölskyldur. Allar Evrópuþjóðirnar nema Norðmenn og Svisslendingar eru 
hluti af sameiginlegum matvælamarkaði án tolla en með samræmdri löggjöf til að tryggja heilnæmi 
matvæla. Okkur Íslendingum sem erum fá á tiltölulega stórri norðlægri eyju veitir ekki af því að fá 
óheftan aðgang að þeim ódýru, hollu, fjölbreyttu og góðu matvælum sem standa til boða á innri 
markaði EES svæðisins. Í staðinn getum við selt án hindrana okkar ágæta fisk, skyr og önnur matvæli 
sem eftirspurn kann að vera eftir, án tolla og óþarfa hindrana.

Heildarútgjöld okkar neytenda til matvælakaupa eru um 25 milljörðum króna hærri á ári en væri ef 
um tollfrjálsan innflutning væri að ræða, samkvæmt úttekt sem undirritaður gerði undir leiðsögn Dr. 
Þórólfs Matthíassonar prófessors við Háskóla Íslands. Um helmingurinn af þessum aukakostnaði 
gengur til bænda og um helmingur til sláturhúsa og matvælavinnslna samkvæmt útreikningum OECD. 
Auk þessa greiða skattgreiðendur um 15 milljarða kr. á ári í beinan stuðning til til landbúnaðarins.

Það er ljóst, hvernig sem þessu frumvarpi reiðir af að Alþingi þarf á næstu árum að móta nýja 
landbúnaðarstefnu sem bætir bæði hag neytenda og bænda. Við erum í samkeppni við 
nágrannalöndin um atgervisfólk og ferðamenn og þurfum að bæta úr ýmsu sem heftir okkur í 
baráttunni. Full þátttaka í innri markaði EES með matvæli er nærtæk og einföld aðgerð. Við mótun 
nýrrar landbúnaðarstefnu þarf að líta til góðra fyrirmynda. Nærtækast er að líta til sameiginlegrar 
landbúnaðarstefnu Evrópu CAP sem tekin var upp árið 2013. Grunnhugsunin í þeirri stefnu gæti 
gagnast okkur vel. Núverandi fyrirkomulag búvörusamninga hefur fyrir löngu gengið sér til húðar og 
veldur okkur tjóni á hverjum degi. Það er eðlilegt að styðja við dreifða byggð í landinu en það þarf að 
gera með markvissari hætti en gert hefur verið.

Með von um farsæla afgreiðslu þessa frumvarps og framsýna endurskoðun búvörusamninga. 

Reykjavík 22.4.2019,

Guðjón Sigurbjartsson, viðskiptafræðingur 
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