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Reykjavík, 28. nóvember 2018

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, 
undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), 17. mál.

Frumvarpið barst Landssambandi kúabænda (LK) til umsagnar í tölvupósti frá nefndasviði 
Alþingis, dagsett 14. nóvember 2018.

Landssamband kúabænda vill í upphafi benda á að nú þegar er í ferli fyrri endurskoðun á 
búvörusamningum og í byrjun árs 2019 munu Bændasamtök Islands láta fara fram 
atkvæðagreiðslu meðal mjólkurframleiðenda um hvort kvótakerfi í mjólkurframleiðslu skuli 
afnumið frá og með 1. janúar 2021. Er það samkvæmt samningunum sem samþykktir voru af 
Alþingi 13. september 2016. Einnig á samráðshópur um endurskoðun búvörusamninga að 
skila af sér lokaskýrslu til landbúnaðarráðherra fyrir 31. desember 2018, en hlutverk þess hóps 
er að skoða og meta hvernig markmið hvers samnings fyrir sig hafa gengið eftir frá gildistöku 
þeirra 1. janúar 2017. Telur LK eðlilegt að leyfa því ferli að hafa sinn gang án þess að unnið sé 
að frekari breytingum á búnaðar- og búvörulögum á öðrum vettvangi samtímis.

Athugasemdir

1. gr.
Samtökin gera alvarlegar athugasemdir við c. lið 1. gr. frumvarpsins en þar er lagt til að fella 
út eftirfarandi texta: „d. að kjör þeirra sem landbúnað stunda verði ísem  nánustu samræmi 
við kjör annarra stétta," Að mati LK er afar óeðlilegt að falla frá þessu grundvallarmarkmiði 
búvörulaga. Það hlýtur að vera vilji stjórnmálafólks að þeir sem stunda landbúnað búi við 
sambærileg kjör og aðrar stéttir í landinu. LK hefur undanfarið bent á þá staðreynd að 
landbúnaður á Íslandi er af stærstum hluta pólitísk ákvörðun. Aukinn innflutningur á 
landbúnaðarvörum, auknir tollkvótar og launahækkanir hjá öðrum stéttum í samfélaginu hafa 
nú þegar haft þau áhrif að bændur sjá launalið sinn lækka. Sé c. liður 1. gr. búvörulaga tekinn 
út í þeirri mynd sem hann nú er má meta það sem svo að flutningsmenn frumvarps þessa telji 
það ekki tiltökumál þó sú þróun haldi áfram, með ófyrirséðum afleiðingum á dreifðari byggðir 
landsins og eðli landbúnaðar á Íslandi.

Bændasamtök Íslands
Landssamband kúabænda furðar sig á þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpi þessu 
við hinar ýmsu greinar búvöru- og búnaðarlaga og snúa að takmörkunum á hlutverki 
Bændasamtaka Íslands samkvæmt lögum þessum. Bændasamtök Íslands eru málsvari 
bænda, gætir að hagsmunum þeirra og vinnur að framförum og hagsæld í landbúnaði. Með 
þeim breytingum sem hér eru lagðar til er stórlega vegið að félagskerfi bænda.
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Þá vakna spurningar um framkvæmd þess fyrirkomulags sem lagt er til í frumvarpinu en þar 
er opnað á að einstaka framleiðendur búvara fari með eigið fyrirsvar við framkvæmd 
búvörulaga. Búvörusamningarnir sem nú eru í gildi og gilda út árið 2026 eru milli stjórnvalda 
og Bændasamtaka Íslands. Ætla má að breyting í þessa átt setji framkvæmd þeirra samninga 
og skilgreiningu á samningsaðilum í nokkuð uppnám, sé vilji einhverra framleiðenda að óska 
eftir annars konar samningum. Vekur það einnig upp spurningar hvernig það stenst 
jafnræðisreglur. Er hér um að ræða alveg nýjan tón frá flutningsmönnum frumvarpsins í garð 
félagasamtaka bænda, sem er miður.
Í frumvarpinu er lagt til að framkvæmdanefnd búvörusamninga verði lögð niður í núverandi 
mynd en ráðherra yrði heimilt að að setja á fót samráðsvettvang um framkvæmd 
samninganna. Hér má ætla að breytingarnar séu fyrst og fremst lagðar fram svo ekki sé það 
bundið í lögum að Bændasamtök Íslands skipi fulltrúa í slíkan hóp.

Verðlagsnefnd búvöru og lágmarksverð til bænda
Í frumvarpinu er lagt til að verðlagsnefnd búvöru verði lögð niður, engin opinber verðlagning 
sé á mjólkurvörum og stjórnvöld komi ekki að ákvörðun um lágmarksverð til bænda fyrir mjólk 
innan greiðslumarks. Þá er lagt til að framleiðendur semji við afurðastöð um hvers konar 
vinnslu og afurðaverð. LK telur þessa leið afar varhugaverða og hafa í för með sér að það 
jafnræði sem nú gildir meðal kúabænda hverfur. Líklegt þykir að með þessum breytingum fylgi 
nokkur samþjöppun í greininni, minni búum myndi fækka hratt og mjólkurframleiðsla myndi 
færast alfarið til ákveðinna landssvæða.

Afnám framleiðslustýringar
Frumvarpið felur í sér afnám framleiðslustýringar í mjólkurframleiðslu í formi greiðslumarks. 
Með þessu er verið að taka fram fyrir hendur á bændum sjálfum en atkvæðagreiðsla meðal 
mjólkurframleiðenda um framtíð kvótakerfis í mjólkurframleiðslu er handan við hornið, 
áætluð í byrjun árs 2019. Leggur LK þunga áherslu á að sú ákvörðun verði í höndum bænda 
sjálfra, líkt og búvörusamningar kveða á um.

10. gr.
Samtökin gera alvarlegar athugasemdir við 10. gr. frumvarpsins sem felur í sér brottfall á texta 
71. gr. búvörulaga þar sem segir: „Þrátt fyrir ákvæði samkeppnislaga er afurðastöðvum í 
mjólkuriðnaði heimilt að sameinast, gera með sér samkomulag um verkaskiptingu milli 
mjólkursamlaga að því er varðar framleiðslu einstakra mjólkurvara og hafa með sér annars 
konar samstarf til þess að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu 
mjólkurafurða."
Þegar um svo veigamiklar breytingar á starfsumhverfi mjólkuriðnaðarins ræðir er hollt að hafa 
í huga hvernig kerfið þróaðist í þá mynd sem nú er. I kjölfar þjóðarsáttarsamninganna árið 
1990 var sett hagræðingarkrafa á bændur og fyrirtæki þeirra í mjólkuriðnaði. Sú 
hagræðingarkrafa leiddi til mikilla skipulagsbreytinga í mjólkurvinnslu og fyrirkomulagi sölu 
og dreifingar mjólkurvara. Með samvinnu, sérhæfingu og fækkun mjólkurvinnslna úr 17 árið 
1990 niður í 5 árið 2016, hefur náðst fram töluverð kostnaðarlækkun sem hefur skilað sér 
áfram til neytenda og bænda. Þessi árangur af samstarfi afurðastöðvanna hefði ekki náðst án 
heimildar til sérhæfingar og verkaskiptingar þeirra á milli.
Landssamband kúabænda leggst því eindregið gegn þessari breytingu á 71. gr. búvörulaga þar 
sem sameining og samkomulag um verkaskiptingu milli mjólkursamlaga hefur óumdeilanlega
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skilað aukinni hagræðingu sem hefur aftur skilað sér í bættum hag bæði neytenda, í formi 
lægra vöruverðs, og bænda, í formi hærra lágmarksverðs fyrir afurðir þeirra. Auk þess telja 
samtökin það afar varhugavert að fella 71. gr. búvörulaga í núverandi mynd úr gildi án þess 
að taka búvörulögin til heildstæðrar endurskoðunar á sama tíma.

Niðurlag
Kemur fram í greinargerð frumvarpsins að markmið þess sé að auka frelsi og sjálfræði 
framleiðenda búvara til markaðssetningar á afurðum sínum á innlendum og erlendum 
mörkuðum. Vilja samtökin benda á að kúabændur búa nú þegar við slíkt frelsi og er öllum 
frjálst að markaðssetja sínar afurðir. Endurspeglast það m.a. í því að af þeim 5 verkefnum sem 
tilnefnd voru til Fjöreggsins 2018, viðurkenningu Matvæla- og næringarfræðifélags Íslands og 
Samtaka iðnaðarins fyrir lofsvert framtak á matvæla- og næringarsviði, tengdust 3 
mjólkurframleiðslu og Rjómabúið Erpsstaðir í Dölum hlaut verðlaunin. Eins bjóða margir 
mjólkurframleiðendur víðs vegar um landið uppá vörur beint frá býli.

I landbúnaði er nauðsynlegt að búa við stöðugleika og vegna eðlis atvinnugreinarinnar þurfa 
stórar breytingar á starfsumhverfi þeirra er innan hennar starfa nokkurn aðdraganda og 
góðan undirbúning. I frumvarpinu er ekki að sjá að nokkur greiningarvinna hafi verið unnin 
um afleiðingar þeirra breytinga sem eru lagðar til. Mikilvægt er að slíkar greiningar liggi fyrir 
áður en lagt er í svo viðamiklar breytingar og hér eru boðaðar, þá sér í lagi á áhrifum þeirra á 
bændur og neytendur. Eins hefur ekki verið sýnt fram á að annað fyrirkomulag en það sem nú 
er í gildi myndi skila meiri ávinningi, hvorki til neytenda né bænda.

Að framansögðu leggur Landssamband kúabænda til að frumvarp þetta verði ekki 
samþykkt. Samtökin lýsa sig reiðubúin til að koma á fund nefndarinnar til frekari umræðu 
og skoðanaskipta.

Virðingarfyllst,
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