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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum og tollalögum (úthlutun 
tollkvóta), 382. mál.

Almennt

FESK (félag eggjabænda, svínabænda og kjúklingabænda) vísar til umsagnarbeiðni 
atvinnuveganefndar frá 19. nóvember sl.

I frumvarpi þessu er að finna margar breytingar sem valda miklum áhyggjum meðal bænda 
innan FESK og sumar eru hreinlega til þess fallnar að veikja verulega stöðu landbúnaðar á 
Islandi.

I umsögn þessari viljum við benda á þær breytingar sem lagðar eru til og hvað þær þýða og 
geta þýtt í framkvæmd.
Sé markmið frumvarpsins eingöngu að einfalda núverandi kerfi þá má vissulega taka undir 
það sjónarmið.
Sé markmið frumvarpsins að standa vörð um hag neytenda þá er erfitt að sjá hvernig þetta 
frumvarp nær því markmiði sínu. Engin trygging er í þessu frumvarpi sem tryggir hag 
neytenda, hvorki til skamms tíma og síður en svo til langs tíma.
Sé markmið frumvarpsins að standa vörð um sjálfbærni innlendrar matvælaframleiðslu, líkt 
og stjórnarsáttmálinn kveður á um, þá er erfitt að sjá hvernig þetta frumvarp styður það 
markmið. Þvert á móti er þetta frumvarp til þess fallið að veikja landbúnað í heild og þá 
sérstaklega svínarækt á Islandi.

FESK vill benda á að félagsmenn (eggjabændur, svínabændur og kjúklingabændur) njóta engra 
ríkisstyrkja né niðurgreiðslu frá hinu opinbera. Um er að ræða þær búgreinar sem standa 
algjörlega undir sér sjálfar án aðkomu hins opinbera. Þessar greinar hafa þó búið við tollvernd 
sem farið hefur minnkandi allt frá árinu 1995, bæði vegna þess að tollverð hafa verið óbreytt 
frá 1995, afsláttur á tollverð kom á árið 2007 og svo gríðarleg aukning á tollkvótum í nýjum 
tollasamningi við ESB árið 2015.

400 tonn af svínasíðum í lög
Setja á í lög leyfi til innflutnings á 400 tonnum af svínasíðum árlega, er það magn fyrir utan 
þau 700 tonn sem kveðið er þegar á um að flytja megi inn samkvæmt Tollasamningum við 
ESB. Skilja má að þessi leið sé til þess að einfalda afgreiðslu þessara mála en um leið er þetta
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hrein aðför að innlendri svínarækt. Til þessa hefur svipað magn verið flutt inn í formi 
tímabundinna opinna tollkvóta. Það er ekki varanleg heimild, heldur tímabundin. Nú er verið 
að setja þetta í lög og þar með ótímabundið leyfi, þar til lögum verður breytt.
Munurinn á þessu er gríðarlegur. í umhverfi opinna tollkvóta, þá geta svínabændur greint 
þann skort sem er á markaði og aukið sín afköst og fjárfest í sinum greinum til að anna þeirri 
eftirspurn sem er á markaði. Slík aðgerð mun þá minnka þörf á opnum tollkvótum í takt við 
aukna framleiðslu.
I umhverfi 400 tonna sem sett eru í lög, þá er um varanlegt ástand að ræða og því forsendur 
bænda til að stækka sína ræktun og fjárfesta í sinni grein með öllu farin.
Vert er að taka fram að innanlandsframleiðsla á svínasíðum sem unnar eru í beikon er um 
500 tonn á ári. Hér er því verið að setja í lög, fyrir utan alla tollasamninga sem eru í gildi og 
verða gerðir í framtíðinni, nánast sama magn og framleitt er hér á landi.
Fordæmi þessarar lagasetningar er ógnvekjandi. Það kæmi FESK ekki á óvart ef að 
hagsmunaaðilar innflytjenda munu þrýsta á að fá aðrar afurðir annara búgreina einnig 
settar í lög óháð öllum tollasamningum.
I stuttu máli þá myndi lögsetning sem þessi hefta alla uppbyggingu í svínarækt, endurnýjun í 
greininni og líklega kippa fótum undan öllum minni svínabændum hér á landi. Niðurstaðan í 
því er samþjöppun á markaði og minni samkeppni í innlendri framleiðslu.
Það er engin leið að byggja upp landbúnað þegar flytja á inn 60-70% af allri innanlandsneyslu 
á svínasíðum án tolla og varna.

Erfitt er því að sjá hvernig þessi tillaga rímar við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem 
segir: „Ísland á að vera leiðandi íframleiðslu á heilnæmum landbúnaðarafurðum. Lögð 
verður áhersla á nýsköpun og vöruþróun til að stuðla að byggðafestu, auka 
verðmætasköpun og nýta tækifæri sem byggjast á áhuga á matarmenningu með sjálfbærni 
og gæði að leiðarljósi".

Tryggir Hollenska leiðin / jafnvægisútboð hag neytenda?
I nýju útboðsleiðinni, sem kölluð hefur verið Hollenska leiðin eða Jafnvægisútboð, er lagt 
upp með að lækka tolla til innflytjenda í þeirri von að slík skattaniðurfelling skili sér í verði til 
neytenda. FESK styður þau markmið að láta neytendur njóta ábata tollasamningana. 
Hollenska leiðin mun án efa lækka verulega skattaálögur til innflytjenda og þar með lækka 
verð á þeim afurðum sem fluttar eru inn með þessari leið. Samt sem áður eru engin ákvæði í 
frumvarpinu sem tryggja það að þessi skattaniðurfelling skili sér beint til neytenda. Það eru 
engin skilyrði um hámarks álagningu né hámarks magn einstakra aðila til innflutnings. Erfitt 
er því að sjá hvernig þessi leið á að tryggja þetta markmið.
„Jafnvægisútboðið" er afnám skatta til innflytjenda og þar með á kostnað neytenda. 
Innflytjendum og verslunum er síðan í sjálfsvald sett hvort að vöruverð sé lægra en almennt 
markaðsverð í dag eða ekki. Hættan er því að neytendur beri í raun aukin kostnað við þessa 
tillögu, þvert á göfug markmið frumvarpsins.
Hingað til hafa endurgreiðslur ríkisins til innflytjenda ekki skilað sér í lægra vöruverði og 
erfitt er að sjá að þessi leið breyti því.
Vert er að vekja athygli á því að Ríkissjóður verður af tekjum vegna lækkandi tolla. Því má 
segja að ríkið sé að niðurgreiða innflutt kjöt (sem framleitt er með ríkisstyrkjum í Evrópu) til 
neytenda á meðan íslenskir svína- og kjúklingabændur njóta engra styrkja og þurfa að spjara 
sig í samkeppni við „tví" niðurgreitt erlent kjöt
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Ráðgjafanefnd inn- og útflutnings lögð niður.
I frumvarpinu er lagt til að leggja niður ráðgjafanefnd í inn- og útflutningi. FESK styður þá 
tillögu. I gildi eru tollasamningar sem kveða á um innflutning á 12-20% af innanlandsneyslu í 
kjúklinga- og svínaafurðum. Vart þarf að taka fram að það er fullt frelsi til innflutnings á 
öllum landbúnaðarvörum á milli Islands og Evrópu, það er því ekki hætta á skorti sem 
slíkum. I Ijósi þeirra nýju leiðar sem frumvarpið leggur til, Hollenska leiðin / 
„Jafnvægisútboð", þá mun verð á innfluttum afurðum lækka gríðarlega og þó svo að 
minniháttar innflutningur á fullum tollum komi til vegna smávægilegra uppfyllinga á markaði 
þá mun það ekki hafa mikil áhrif á hag neytenda.
Það er eðlilegt markaðsumhverfi fyrir alla á markaði að farið sé eftir þeim tollasamningum 
sem gerðir hafa verið og að í kjölfarið ráði markaðslögmálið verði á markaði.

Stjórnarsáttmálinn
I stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir m.a.
„Meginmarkmiðið er að landbúnaður á Islandi sé sjálfbær og vernd búfjárstofna sé 
tryggð." „Forsenda þess að landbúnaður geti nýtt tækifæri framtíðarinnar er jafnvægi í 
framleiðslu, skilvirkt eftirlit og nýsköpun".

Erfitt er að lesa út úr frumvarpinu með hvaða hætti sjálfbærni í landbúnaði er tryggð hér á 
landi. Þvert á móti fjallar þetta frumvarp um algjörlega nýja leið í að auka innflutning á 
svínasíðum og um leið skapa fordæmi um slíkt gagnvart öðrum landbúnaðarafurðum.

Lokaorð
Staða bænda og innlendra afurðastöðva er gríðarlega viðkvæm. Með tollasamningi Islands 
og ESB um viðskipti með landbúnaðarvörur munu tollkvótar stigvaxa næstu þrjú árin. Nýjar 
aðbúnaðarreglugerðir síðustu ára kalla á miklar fjárfestingar hjá bændum og hleypur 
kostnaður framkvæmda á tugum milljarða króna. Á sama tíma er lagt til að setja í lög 
heimildir til innflutnings á 400 tonnum af svínasíðum um ókomna tíð. Slík aðgerð er hrein 
aðför að Svínarækt á Islandi, ekkert annað.
FESK getur ekki séð með hvaða hætti á að vernda innlenda framleiðslu samhliða þessum 
miklu breytingum og innleiðingu frá ESB.
Samkvæmt stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar á að efla innlenda matvælaframleiðslu og í 
frumvarpi þessu eru nokkur skref jákvæð í þá átt en á móti eru ákvæði sem eru þvert á þá 
stefnu og þau ákvæði þarf að laga.

Virðingarfyllst,

Sigmar Vilhjálmsson 
Talsmaður FESK
Félags Eggjabænda, Svínabænda og Kjúklingabænda á Íslandi.

Tölvupóstur: simmi@immis.is 
Gsm: 698-6987
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