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Svínarækt:

I meðfylgjandi töflu er yfirlit yfir þá aukningu sem átti sér stað á tollkvótum á innfluttu svínakjöti 

frá löndum ESB vegna tollasamnings sem gerður var árið 2015.

yfirlit fyrir aukna tollkvóta á svínakjöti 

frá ESB

Kvótar

fyrir

samning

aukning

kvótar

eftir

samning

Svínakjöt (0203) 200 500 700

kjöt, saltað, reykt og þurrkað (0210) 0 100 100

pylsur (1601) 50 200 250

unnar kjötvörur (1602) 50 350 400

alls 300 1150 1450

aukning % 383%

Til upplýsinga er rétt að geta þess að svínakjöt er að öllu jöfnu stærsta kjöttegundin á bak við þá 

tollkvóta sem hér eru nefndir án þess að hægt sé að setja fram beinharðar tölur í því efni. En 

hér má m.a. sjá að áðurnefndir tollkvótar fóru nærri því að fjórfaldast í magni með þessum 

samningi. Að undanskyldum unnum kjötvörum kom öll þessi aukning til á einungis 2 árum. 

Samningurinn tók gildi 1. maí 2018 og magnaukning því að koma inn af fullum þunga á 

yfirstandandi ári ásamt því síðasta.
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Neðangreint línurit sýnir þróun síðastliðinna 7 ára á nokkrum vísitölum sem snúa að svínarækt

80

Vísitölur svínakjöts ágúst 2013 - júní 2020
vísitala neysluverðs og kjöt, unnið reykt og saltað, Hagstofan 

verð til bænda, gögn skv. verðskrá SS

Kjöt, unnið reykt og 
saltað

■vísitala neysluverðs

Svínakjöt, nýtt eða 
frosið

svínakjöt, verð til 
bænda
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Þegar horft er á verðlagsþróun á svínakjöti til neytanda er rétt að vekja athygli á að mikill 

meirihluti svínakjöts er í undirvísitölunni „kjöt unnið reykt og saltað" og ber svínakjöt uppi þá 

vísitölu. Mun minna af svínakjöti lendir í undirvísitölunni „svínakjöt, nýtteða frosið". Þetta 

línurit sýnir að á umræddu tímabili hefur almennt verðlag í landinu hækkað um 17%. Á sama 

tíma hefur verðlag á svínakjöti til neytanda hækkað í takt við almennt verðlag (9-19%). Hins 

vegar situr bóndinn eftir og það er fyrst nú á síðustu mánuðum sem bændaverð eru að ná sömu 

krónutölu og þau voru í fyrir 7 árum síðan. Eða m.ö.o. bændaverð hafa rýrnað umtalsvert að 

verðgildi á umræddu tímabili.



Áhugavert er að skoða þróun á markaðshlutdeild á innfluttu svínakjöti til samanburðar við 

innlenda framleiðslu á sama tímabili og verðþróun hefur verið skoðuð.
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Innlent vs innflutt svínakjöt / markaðshlutdeild
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— innflutt kjöt sem hlutfall af heild* —̂ Innlent kjöt sem hlutfall af heild 

* umreiknað í kjötskrokka til að bera saman við innlenda framleiðslu

Í þessu línuriti er ekki tekið tillit til að uppistaðan í innfluttum pylsum og unnum kjötvörum er 

svínakjöt þ.a. hlutdeild innflutts svínakjöts er í raun meiri heldur en þessi gögn sýna. Á 

umræddu tímabili hefur innlend framleiðsla farið úr 5600 tonnum í 6500 tonn á meðan 

innflutningur hefur farið úr 450 tonnum í 2200 tonn.
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Að lokum má sjá í meðf. töflu samanburð á úthlutun á tollkvótum fyrir fyrri 6 mánuði áranna 

2018-2020. Hér ber að hafa í huga að þrennt hefur breyst í ytra umhverfi svínaræktarinnar á því 

tímabili sem er til skoðunar. Tollkvótar hafa margfaldast að magni, innflutningur á fersku kjöti 

hefur verið leyfður og ný útboðsleið á tollkvótum tók svo gildi við síðasta útboð nú í lok júní.

2018 2019 2020
lækkun
2018-
2020

svínakjöt í vörulið 0203 maí til des júlí til des júlí til des
magn sem boðið er í (tonn) 473 617 821
magn til úthlutunar (tonn) 166 350 350
samþykkt verð/kg** 343 202 182 47%

pylsur o.þ.h. Í vörulið 1601
magn sem boðið er í (tonn) 119 92 226
magn til úthlutunar (tonn) 67 92* 125
samþykkt verð/kg** 451 310 10 98%

Unnar kjötvörur 1602
magn sem boðið er í (tonn) 122 229 445
magn til úthlutunar (tonn) 80 145 200
samþykkt verð/kg** 588 292 175 70%

Kjöt...í vörulið 0210
magn sem boðið er í (tonn) 56 102 126
magn til úthlutunar (tonn) 33 50 50
samþykkt verð/kg** 333 308 5 98%

* 125 tonn í boði
** í fyrri tilboðum (fyrir árið 2020) var um að 
ræða meðalverð úr útboðum

Mjög áhugavert verður að fylgjast með þróun kjötmarkaðarins á næstu misserum. Fyrir liggur 

að forsendubrestur fyrir tollasamningi frá árinu 2015 er algjör þar sem eftirspurnarhliðin hefur 

laskast verulega vegna Covid-19. Þá sýna meðf. gögn hrun í verði tollkvóta með nýju 

útboðsleiðinni sem byggir á lægsta samþykkta tilboði. Ofan á það bætist svo að bændum er gert 

að keppa við framleiðslu erlendis frá sem uppfyllir ekki sömu kröfur og innlend framleiðsla
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þegar kemur að aðbúnaði dýra og sýklalyfjanotkun svo eitthvað sé nefnt. Gögn sem hér hafa 

verið lögð fram sýna svart á hvítu að á sama tíma og bæði tollkvótar og innflutningur á 

svínakjöti hefur margfaldast að magni hafa neytendur ekki notið ávinnings af því en bændur 

orðið að taka á sig umtalsverða kjaraskerðingu. Ef stjórnvöld bregðast ekki við þeirri stöðu sem 

nú er komin upp á kjötmarkaði er eðlilegt að draga þá ályktun -  út frá fyrri þróun -  að ábati af 

innflutningi skili sér illa í vasa neytenda og bændur búi við áframhaldandi tekjuskerðingu.

Undirritaður fór ásamt formanni Félags kjúklingabænda og framkvæmdastjóra Landssamtaka 

kúabænda á fund með vinnuhópi um endurskoðun á regluverki um úthlutun tollkvóta þann 3. 

september 2018. Þar lagði undirritaður fram skjalið „stöðumynd af íslenskum landbúnaði 

haustið 2018" og fylgir það með þessari greinargerð.

Virðingarfyllst,

f.h. Félags svínabænda

Ingvi Stefánsson


