
Stöðumynd af íslenskum landbúnaði haustið 2018
Fundur með vinnuhóp um endurskoðun á regluverki um úthlutun tollkvóta (ÓBK)

Staða sauðfjárræ ktar afleit og engar aðgerðir komnar fram sem leysa bráðavandann, bændur að fá 
afurðaverð sem eru hundruðum króna undir fram leiðslukostnaði 

Kostnaður vegna nýrra aðbúnaðarreglugerða skv. úttekt RML frá árinu 2015
o Svínaræ kt 3 -3,7 milljarðar (þar af fram leiðslutap 0,7 milljarðar)
o Eggjaframleiðsla 1,2 -  1,8 milljarðar
o Kjúklingarækt 2,5 -  3,2 milljarðar (þar af fram leiðslutap 1,2 milljarðar)
o Hrossarækt 0,5 -  0,7 milljarðar
o Samandregið þýðir þetta að kostnaðurinn við að uppfylla bættan aðbúnað sé á bilinu 7,2 -  9,2 

milljarðar (þar af er fram leiðstap 1,9 milljarðar)

Svokallaður hrái kjöts dómur fallinn fyrir EFTA sem hefur í för með sér innflutning á hráu kjöti frá 
löndum ESB

o Hverjar verða afleiðingarnar fyrir lýðheilsu og hvernig mun þetta hafa áhrif á samkeppnisstöðu 
innlends landbúnaðar?

Tollasam ningur sem var gerður árið 2015 byrjaður að taka gildi og mun öðlast fullt gildi á næstu 
misserum, skv. skýrslu Vífils Karlssonar munu verð til bænda lækka umtalsvert eða um allt að 16% við 
gildistöku hans

Sam keppni við ESB skökk (meiri kröfur til innlendrar fram leiðslu)
Sm ásölum arkaði stjórnað af 3 stórum verslunarkeðjum

Innflytjendur búnir að fá 3 milljarða endurgreidda vegna form sgalla við útboð á tollkvótum 

Stjórnararsáttm áli núverandi ríkisstjórnar kveður á um að efla skuli innlenda m atvælaframleiðslu

Það er við þessar aðstæ ður sem er verið að skoða að breyta fyrirkom ulagi við útboð á tollkvótum

• Getum við dregið lærdóm af sögunni?
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Vísitölur svínakjöts ágúst 2013 - ágúst 2018
vísitala neysluverðs og kjöt, unnið reykt og saltað, Hagstofan 

verð til bænda, gögn skv. verðskrá SS
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saltað
vísitala neysluverðs 

svínakjöt, verð til bænda
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• á þessu tím abili hefur innflutningur á svínakjöti m argfaldast að magni og meiri hlutinn komið inn á 
opnum tollkvótum

• neytandinn borgar meira fyrir kjötið og verð til bóndans lækkar í verði

• Hversu raunhæft er að útboð með einingum  skili sér í lækkuðu verð til neytandans?


