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Efni: Umsögn Bændasamtaka íslands um frumvarp til laga um breytingu á búvöruiögum 
og búnaðarlögum, 17. mál, 149. lögþ.
Tilv. 201811-0014

I

Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum nr. 99/1993 og búnaðarlögum nr. 70/1998 var 

sent Bændasamtökum íslands til umsagnar þann 14. nóvember sl. og var ffestur til að skila 

umsögn veittur til 28. nóvember. Bændasamtökin hafa farið yfir frumvarpið og gera alvarlegar 

athugasemdir við efhi þess eins og það liggur fyrir.

II

í upphafi skal bent á það nú stendur yfir vinna samráðshóps um endurskoðun búvörusamninga 

og atkvæðagreiðsla meðal mjólkurframleiðenda um framtíð kvótakerfis í greininni verður 

haldin fljótlega á nýju ári, samkvæmt ákvæðum gildandi búvörusamnings Samtökin telja 

umfram allt eðlilegast að það fái að hafa sinn gang án þess að unnið sé að breytingum á öðrum 

vettvangi.

Samtökin furða sig einnig á því sem lagt er til í 1. gr. ffumvarpsins þannig að tilgangi laganna 

sé breytt þannig að sá hluti ákvæðisins er snýr að því að kjör þeirra sem stundi landbúnað verði 

í sem nánustu samræmi við kjör annarra stétta falli brott. Samtökin telja mjög óeðlilegt og í 

raun ósvífið að falla frá því grundvallarmarkmiði búvörulaganna án samráðs við þá sem eiga í 

hlut

III

Varðandi breytingar sem lagðar eru til á starfsumhverfi mjólkuriðnaðarins hefur löggjafinn 

þegar metið það svo að núverandi tilhögun skili samfélaginu í heild meiri ávinningi en ella og 

tryggi hagkvæmari nýtingu ffamleiðsluþátta og hagsmuni neytenda. Frá því að fyrstu



hagræðingaraðgerðir kúabænda hófust árið 1991 með þjóðarsáttarsamningnum hefur verið sett 

hagræðingarkrafa á bændur og fyrirtæki þeirra í mjólkuriðnaði. Þær aðgerðir, þ.e. 

skipulagsbreytingar í mjólkurvinnslu, sem og fyrirkomulagi í sölu og dreifingu mjólkurvara, 

hafa skilað sér í kostnaðarlækkun með fækkun afurðastöðva og sérhæfingu þeirra á árunum. í 

greinagerð með ffumvarpi til breytinga á búvörulögum sem samþykkt var á Alþingi hinn 28. 

maí 2004 (lög nr. 85/2004) sagði meðal annars:

„Með breytingunum er verið að styrkja framangreindan grundvöll til hagræðingar og tryggja 

eðlilega að sú hagræðing njóti enn um sinn undanþágu frá gildissviði samkeppnislaga ef það er 

gert í þeim tilgangi að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu 

mjólkurafurða“

Þessar hagræðingar hafa skilað sér beint til neytenda og sannreynt hefur verið að þessi aðferð 

hafi haldið verði á mjólkurvörum niðri. Hagfræðistofnun Háskóla íslands skilaði skýrslunni 

„Mjólkurframleiðsla á Islandi - Staða og horfur til landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra ” árið 

2013. Með skýrslunni var leitast við að greina uppbyggingu mjólkurframleiðslu hér á landi og 

þróun hennar á síðustu árum áður. Þar kom skýrt fram að opinberir styrkir til 

landbúnaðarframleiðslu hér á landi hafi lækkað sem hlutfall af landsffamleiðslu á imdanfomum 

ámm. Þrátt fyrir þetta hafi náðst árangur í að ná niður verði á helstu mjólkurvömm og auka 

ffamleiðslu. Þar segir einnig að raunverð á nýmjólk, rjóma, skyri, jógúrt, smjöri og osti hafi 

verið lægra árið 2013 en 2003 og að þó svo verð á mjólkurvömm fari hækkandi hafi verðið ekki 

haldið í við þróun á vísitölu neysluverðs. í skýrslunni segir einnig að hagkvæmni hafi aukist 

mikið í rekstri íslenskra kúabúa árin á undan, að meðalnyt á hverja íslenska kú hafi aukist um 

u.þ.b. 45% frá 1994-2012, en hún hafði áður lítið aukist í áratugi. Ekki var sýnt ffarn á að annað 

fyrirkomulag myndi skila meiri ávinningi. Þessi hagræðing í mjólkurffamleiðslu hefur því 

skilað sér í lægra verði til neytenda en lágmarksverð til bænda hefur jafiiframt hækkað umffam 

almennt verðlag síðan 2003. Einnig skal það áréttað hér að ákvæði búvöralaga veitir 

mjólkuriðnaðinum ekki almenna undanþágu frá ákvæðum samkeppnislaga heldur afmarkaða 

heimild til samkomulags og samstarfs. Að öðm leyti gilda ákvæði samkeppnislaga fullum fetum 

um starfsemi afurðastöðvanna á sama hátt og um önnur fyrirtæki.

Þar fyrir utan em afleiðingar þess að fella brott ákvæði um verðlagsnefiid búvara og 

ffamkvæmdanefhd búvömsamninga em með öllu ófyrirsjáanlegar og þær leiðir sem lagðar em 

til þess í stað virðist afar illa ígmndaðar. Ef gera á breytingar á einstökum ákvæðum búvömlaga,



fella þau brott eða leiða inn ný ákvæði þarf að fara ffam ítarlegt mat á bæði nauðsyn og áhrifum 

þess, setja upp sviðsmyndir og áætla mótvægisaðgerðir til að koma í veg fyrir stór áíoll. Aðrar 

leiðir eins og þær sem frumvarpið dregur fram eru að mati samtakanna gríðarlega 

varhugaverðar.

IV

Bændasamtökin ítreka enn og aftur það sem bent var á í umsögnum Bændasamtaka íslands um 

frá 27. febrúar sl. um drög að breytingum á búvörulögum og búnaðarlögum og 17. mars 2017 

frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum og búnaðarlögum að samráðshópi um 

endurskoðun búvörusamninga er ætlað að skila lokaskýrslu fyrir árslok 2018. Bændur munu í 

kjölfarið sjálfír taka afstöðu til endurskoðunar búvörusamninga á næsta ári. Verði ffumvarpið 

að lögum er tekið ffam fyrir hendumar á bændum í miðju endurskoðunarferli.

í almennum athugasemdum í greinargerð við frumvarpið er vikið að ýmsum ástæðum fyrir því 

að breytingamar era lagðar til. Þar segir að breytingamar séu „viðamiklar en að mati 

flutningsmanna frumvarpsins“ til þess fallnar að bæta hag íslenskra bænda og stuðla að 

heilbrigðri samkeppni á markaði, bændum og neytendum öllum til heilla og leysa hin ýmsu 

ágreiningsefhi og vandamál en án alls rökstuðnings. Það er að mati Bændasamtakanna í raun 

ótrúlegt að slíkar tillögur komi ffam á sama tíma og unnið er að endurskoðun búvörasamninga 

lögum samkvæmt, og hefur það að markmiði að skapa ffekari sátt um búvöraffamleiðslu á 

íslandi.

í frumvarpinu er ekki einu sinni gerð tilraun til að að sýna ffam á það hvemig breytingamar 

myndu hafa jákvæð áhrif á verðmyndun á markaði, lífskjör bænda og hagsmuni neytenda í 

ffamkvæmd. Engin tilraun virðist hafa verið gerð til að greina mögulegar afleiðingar 

tillagnanna, hvorki fyrir bændur né neytendur. Framvarpið er að mati samtakanna vanhugsað 

og með öllu órökstutt. Það er óffávíkjanleg krafa að breytingar á lögunum skuli vel ígrandaðar 

og studdar haldbærum rökum.

V

Bændasamtökin leggja þunga áherslu á að áffam eigi að standa vörð um íslenskan landbúnað, 

sérstöðuna sem hann býr yfir, auk eðlilegra og sanngjama starfsskilyrða sem hafa verið mótuð. 

Samtökin era alltaf reiðubúin að eiga samtal um landbúnaðarstefnuna. Með ffumvarpinu erhins



vegar gerð alvarleg atlaga að samtökunum og reynt að grafa undan stöðu þeirra sem málsvara 

bænda í landinu. Það virðist ekki hafa annan tilgang en að valda uppnámi og glundroða.

Að mati samtakanna eru breytingamar sem lagðar em til í frumvarpinu alls ekki til þess fallnar 

að ná markmiðum flytjenda frumvarpsins heldur myndu þær hafa alvarlegar afleiðingar, verði 

fmmvarpið að lögum. Bændasamtökin leggjast því eindregið gegn því að frumvarpið verði 

samþykkt. Fmmvarpið sem slíkt er illa ígmnduð aðför að landbúnaðinum í landinu og mun ekki 

verða til annars en að grafa undan starfsskilyrðum hans í bráð og lengd.
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