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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr.
99-1993, með síðari breytingum (afurðastöðvar í kjötiðnaði)

Óskað var eftir umsögn Landssamtaka sauðfjárbænda um frumvarp til laga um breytingu á 
búvörulögum, nr. 99/1993, með síðari breytingum. Stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda hefur farið yfir 
efni frumvarpsins og ítreka fyrri umsögn um málið frá 18. mars 2019.

Landssamtök sauðfjárbænda styðja heilshugar að undanþiggja afurðastöðvar í kjötiðnaði ákvæðum 
samkeppnislaga. Víða meðal þjóða gilda sérstök lög um framleiðslu landbúnaðarvara með það 
markmið að viðhalda og skapa ramma um framleiðslu, vinnslu og markaðsmál búvöru. Fjölmörg dæmi 
eru um að slík lög víki frá almennum samkeppnislögum.

Samkeppnisstaða innlendra afurðastöðva í kjötiðnaði er mjög erfið í samanburði við erlend 
risafyrirtæki á þessum markaði. Mjög hefur kreppt að þessari starfsemi undanfarin ár og enn eru blikur 
á lofti hvað samkeppnisstöðu varðar. Nauðsynlegt er að leita allra leiða til að hagræða í starfsemi 
afurðastöðva í kjötiðnaði enda ljóst að það gæti falið í sér ávinning bæði til neytenda og bænda, ekki 
síst með tilliti til langtímaáhrifa. Samtökin hafa nú um nokkurt skeið bent á að augljóslega megi efla 
hagkvæmni afurðastöðva og auka skilvirkni í ferlinu frá bónda til neytenda. Þar væri horft til 
hagkvæmni, umhverfisfótspors, vörugæða, dýravelferðar og hagsmuna neytenda og bænda. Brýn þörf 
er á að gera varanlegar kerfisbreytingar sem geta stuðlað að eflingu afurðageirans svo hann verði 
hæfari til að takast á við breytt alþjóðlegt samkeppnisumhverfi í ljósi aukins innflutnings á 
landbúnaðarfurðum. Þá hafa samtökin einnig bent á að eðlilegt sé að endurmeta stærð markaðar með 
kjötvöru enda vandséð að hægt sé að einskorða hann við Ísland.

Landssamtök sauðfjárbænda styðja eindregið að þingsályktunin verði samþykkt.
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