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Efni: Nautgriparæktin

Nautakjöt
Ný úthlutunaraðferð tollkvóta
Í lok júnímánaðar voru boðnir út tollkvótar á landbúnaðarvörum til landsins. Var það í fyrsta 
sinn sem það er gert með nýju úthlutunarkerfi þar sem fallið var frá almennu uppboði og farið 
í svokallað hollenskt uppboð. Þegar innleiðing þess kerfis var í umræðunni vöruðu 
forsvarsmenn bænda mjög við því að það myndi veikja tollvernd innlendra búvara enn frekar, 
á sama tíma og tollkvótar væru að stóraukast. Sú var heldur betur raunin eins og sjá má á 
töflunni hér að neðan. Nú er staðan sú að tollvernd fyrir nautakjöt er einungis fjórðungur þess 
sem hún var í upphafi árs 2019, á sama tíma og tollkvóti frá ESB hefur aukist úr 100 tonnum í 
547 tonn síðastliðin 3 ár og mun aukast enn fremur á næsta ári og fara í 696 tonn.

Ef miðað er við vísitölu neysluverðs sést að frá árinu 2018, sem var síðasta úthlutun á 100 
tonna kvóta, var uppreiknað m.v. vísitölu neysluverðs kílóverð tollkvóta í 839 kr. Miðað við 
útgefinn tollkvóta 26. júní sl. hefur verðið þannig uppreiknað lækkað um 76% frá 2018 eða á 
um rúmlega 2 ára tímabili. Á sama tíma hefur magnið aukist um 447% og hækkar enn frekar 
næstu áramót.

Verðþróun - ESB tollar Raun kr. Uppreikn Vísitala*
2020 - 2 200 480,1 M aí 2020
2020 - 1 331
2019 - 2 570 583,65 468,6 2,4%
2019 - 1 797 816,09 468,6 2,4%
2018 - T 797 839,00 454,8 5,3%
2017 - T 704 758,40 443 7,7%
2016 - T 560 612,26 435,3 9,3%
2015 - T 521 577,54 428 10,9%

M eðaltal ársins nema 2020, þá er vísitialan tekin í m aí sem grunn
Mynd 1 - Þróun á verði tollkvóta á nautakjöti frá  ESB

Athygli vekur að verð á tollkvóta hafði verið að aukast hægt og rólega árin áður en að kvótinn 
var rýmkaður svona mikið.

Lækkun útboðsverðs á tollkvótum samfara auknum útgefnum kvóta hefur haft afgerandi áhrif 
á afkomu bænda líkt og varað var við. Nú þegar er áhrifanna farið að gæta í afurðarverði til 
bænda en nýverið lækkuðu allar afurðarstöðvar skilaverð á kýrkjöti til bænda um 10-12% með 
þeim skýringum m.a. að birgðasöfnun á hakki vegna stóraukins innflutnings væri um að kenna. 
Gera má fastlega ráð fyrir frekari verðlækkun á næstu misserum í ljósi mikillar lækkunar á verði 
tollkvóta.



Samningur Íslands og ESB um viðskipti með landbúnaðarvörur
Við gildistöku núverandi tollasamnings við ESB var tollkvóti ESB til Íslands í nautgripakjöti 100 
tonn. Samningurinn fól í sér að kvótinn skyldi aukast um 149 tonn á ári næstu 4 árin þar á eftir. 
Fyrsta aukningin var árið 2018 og svo var aftur aukið 2019. Síðastliðin áramót fór svo 
heildarkvótinn úr 398 tonnum í 547 tonn á ársgrundvelli eða hækkun um 37,4%. Um næstu 
áramót mun tollkvótinn svo aukast um önnur 27,2% frá núverandi magni. Á næsta ári verður 
þannig aukningin á tollkvóta orðin 596% á samningstímanum, þ.e. frá miðju ári 2018 til ársins 
2021.
Innflutningur nautgripakjöts hefur hins vegar ekki aukist neitt að ráði á sama tíma og raunar 
þvert á móti dregist töluvert saman frá 2015. Þannig er aukning á tollkvóta ekki að mæta 
aukinni eftirspurn og því þýðir hún, ásamt verðhruninu á tollkvótanum, einungis að 
samkeppnisstaða íslensks landbúnaðar þegar kemur að nautgriparækt er að versna 
umtalsvert.
Við næstu tollkvótaaukningu um komandi áramót má gera ráð fyrir allt að 50 kr. lækkun á verði 
tollkvóta til viðbótar, sem þýðir raunar að tollvernd nautgriparæktarinnar er nálega úr sögunni 
og tollkvótar munu anna nánast öllum innflutningi á mjög lágum verðum.
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Uppbygging nautakjötsframleiðslu á Íslandi
Við gerð búvörusamninga árið 2016 ákveðið að taka upp sérstakt sláturálag fyrir betri gripi 
ásamt því að háum fjárhæðum var ráðstafað til byggingar og reksturs einangrunarstöðvar fyrir 
nýtt erfðaefni í holdanautarækt hér á landi. Hafa ber í huga að til að innflutningur nýs 
erfðaefnis gæti orðið að veruleika þurfti að fara langsamlega dýrustu og tímafrekustu leiðina 
sem völ var á þar sem áhættan á beinum innflutningi sæðis of áhættusama. Á 
einangrunarstöðinni er nú að fæðast þriðji hópur hreinna Angus kálfa og kálfar undan fyrstu 
nautunum farnir að fæðast víðs vegar um landið.
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Með upptöku EUROP-matskerfis fyrir nautgripakjöt höfum við svo séð töluverða bætingu í 
flokkun á stuttum tíma, þá sérstaklega í UN-flokki þar sem um 26% gripanna hafa flokkast í O- 
og ofar, þar af 11,4% í R- og ofar, það sem af er þessu ári.

Mynd 2 - Þróun á flokkun UN gripa fyrstu 5 mánuði árs 2018-2020

Þessi góði árangur hefur hins vegar ekki skilað sér sem skyldi til bænda. Frá desember sl. hefur 
verð á kýrkjöti t.d. lækkað um 10-12% til bænda vegna mikillar birgðastöðu á nautgripahakki 
og frá árslokum 2017 hefur verð á ungnautakjöti einnig lækkað um 10% og er 
samkeppnishæfni við innflutt nautakjöt iðulega ástæðan. Framleiðslukostnaður eykst í formi 
hærra verðs á aðföngum, hækkun launakostnaðar o.fl. og innkoman minnkar á sama tíma. 
Fjárhagslegur hvati og geta til áframhaldandi aukinnar gæðaframleiðslu hérlendis verður því 
minni með hverjum deginum.

Mjólkurvörur
Ný úthlutunaraðferð tollkvóta
Hin nýja úthlutunaraðferð á tollkvóta hefur einnig töluverð áhrif á mjólkurvörur en frá útboði 
fyrir júlí-desember 2019 hefur verð á tollkvótum frá ESB lækkað um tæp 10%. Frá síðasta 
uppboði lækkaði verð um 5,5%.

Kvótar Hvaðan Magn Tímabil Verð kr. Síðasta tilboð Þarsíðasta tilboð
Ostur ESB 152,5 júl-des 20 680 719 743

Þróun á innflutningi
Frá og með næstu áramótum verður tollkvótinn fyrir osta frá ESB kominn í 610 tonn (380+230) 
úr 100 tonnum (80+20) fyrir gildistöku samningsins1 og kvótinn þá aukist um 510% á 4 árum. 
Sala innlendra osta árið 2019 í kílóum var 6.178 tonn og því nemur tollkvótinn fyrir osta frá 
ESB um 10% af innanlands ostasölu þegar hann er að fullu kominn inn.
Innflutningur mjólkurvara var 913 tonn árið 2019 og jókst um tæp 65 tonn frá 2018. 
Innflutningur dufts og ferskra vara minnkaði en innflutningur osta jókst um 94 tonn. Hlutfall

1 Hefðbundinn ostur + Ostur verndaður upprunatáknun VUT eða vernduð, landfræðileg 
merking VLM
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innfluttra osta af sölu innlendra osta hefur aukist með hverju ári og árið 2019 var það um 9,7% 
af sölu innlendra osta, en árið 2018 var innflutningur um 8,2% af sölu innlendra osta á Islandi.

Ár Innflutt magn í tonnum Hlutfall af sölu innlendra osta
2010 144 2.7%
2011 144 2.7%
2012 163 3.0%
2013 228 4.0%
2014 251 4.0%
2015 265 4.4%
2016 325 5.2%
2017 509 7.5%
2018 511 8.2%
2019 602 9.7%

Þróun á innflutningi osta til Íslands. Heimild: Ársskýrslu Samtaka afurðastöðva ímjólkuriðnaði. 

Próteinhalli
Á próteingrunni reiknast innflutningur árið 2019 rúmar 6,2 milljónir lítra mjólkur en um 4,7 
milljónir lítra á fitugrunni. I hlutföllum jókst innflutningur á próteingrunni um 18% en á 
fitugrunni um 16%.
Þegar litið er til innanlandssölu á mjólkurafurðum hefur mikill halli skapast milli vara á 
fitugrunni (smjör, rjómi o.fl.) og vara á próteingrunni (ostur, skyr o.fl.) þar sem sala á 
próteingrunni hefur dregist saman á meðan sala á fitugrunni hefur aukist. Vænlegast væri fyrir 
íslenska framleiðslu ef innflutningur á mjólkurafurðum væru í formi fitu en ekki próteins, líkt 
og raunin er í dag, til að bæta ekki enn frekar á þennan mikla halla.

Viðskiptasamningur við Bretland



Innflutningur á ostum frá Bretlandi hefur margfaldast á undanförnum árum og þá sérstaklega 
frá árinu 2015. Árið 2019 voru flutt inn tæp 215 tonn af ostum frá Bretlandi, 92 tonn í tollflokki 
0406 og 122,6 tonn í tollflokki 2106. Heildartollkvóti ESB á ostum úr tollflokki 0406 árið 2019 
var 360 tonn og væri Bretland því að nýta tæp 60% þess kvóta ef allt magnið er flutt inn innan 
kvóta. Ef einungis er litið til tollflokks 0406 þá er magnið 25,5% af heildarkvóta ESB.
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Innflutningur á osti 
frá Bretlandi

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Ostur í tollflokki 
0406.xxxx 4.232 12.084 15.350 22.457 19.961 125.953 88.787 92.325
Jurtaostur 9.337 26.955 122.631
Samtals 135.290 115.742 214.956

Virðingarfyllst,

Framvkœmdastjóri Landssambands kúabænda


