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Efni: Fundur um stöðu tollverndar í landbúnaði
Tilv. 202007-0011

Bændasamtök Íslands óska eftir fundi með fjármála- og efnahagsráðherra og utanríkis- og 

þróunarsamvinnuráðherra vegna stöðu tollverndar í landbúnaði. Ljóst er að á síðustu árum hefur 

tollvernd veikst enn frekar á sama tíma og tollkvótar aukast skv. samningi milli Íslands og ESB 

um viðskipti með landbúnaðarvörur. Aukning tollkvóta og ný aðferð við úthlutun þeirra sem 

hefur leitt til verðlækkana veldur því að tollvernd hefur ekki tilætluð áhrif. Í einhverjum 

tilvikum munu tollkvótar anna nánast öllum innflutningi á lágum verðum við næstu aukningu 

tollkvóta áramótin 2020-2021.

Samkeppnisstaða íslensks landbúnaðar mun halda áfram að veikjast ef ekkert verður að gert. 

Bændur verða fyrir kjaraskerðingu og neytendur njóta ekki ávinnings af fyrirkomulaginu. Í 

fylgiskjölum við erindi þetta má sjá þróun á innflutningi, hlut innlendrar framleiðslu og verðum 

tollkvóta í samantektum frá Landssambandi kúabænda, Félagi kjúklingabænda og Félagi 

svínabænda. Það liggur fyrir að framleiðsluhvati bænda hér á landi minnkar jafnt og þétt ef 

þessari þróun verður ekki snúið við.

Þar fyrir utan virðist sem töluvert misræmi sé milli magns í ákveðnum flokkum 

landbúnaðarvara í útflutningstölum frá ESB og innflutningstölum Hagstofunnar fyrir sömu 

flokka. Það er mikið áhyggjuefni að tollvernd, sem er mikilvægur hluti af starfsskilyrðum í 

íslenskum landbúnaði, missi jafnt og þétt vægi sitt og virkni. Bændasamtökin hafa einnig bent 

ítrekað á að eftirliti með innflutningi sé ábótavant. Það er grundvallaratriði að stjórnvöld styðji 

við íslenskan landbúnað með því að tryggja að tollvernd og eftirlit skili árangri.

Beðið er um fund með ráðherra sem fer með málefni tollgæslu annars vegar og 

utanríkisviðskipta hins vegar. Ráðherra landbúnaðarmála er samhliða upplýstur um beiðnina.

1



Virðingarfylfyllst f.h. ítaka Íslands,

__________________________

Gunnar Þorgeirsson, formaður.

Fylgiskjöl:

1. Minnisblað, Landssamband kúabænda.

2. Minnisblað, Félag kjúklingabænda.

3. Minnisblað, Félag svínabænda.

4. Fylgiskjal með minnisblaði, Félag svínabænda.

Samrit:

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
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