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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um birtingu upplýsinga um opinbera styrki og 
aðrar greiðslur í landbúnaði, 228. mál

Þann 16. febrúar sl. barst Landgræðslunni rafpóstur frá Atvinnuveganefnd Alþingis.
Meðfylgjandi var tillaga til þingsályktunar um tillögu til þingsályktunar um birtingu upplýsinga 
um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaði, 228. mál. Óskað var umsagnar 
Landgræðslunnar og til þess veittur frestur til 1. mars.

Landgræðslan starfar á grundvelli laga nr. 155/2018 en markmið þeirra laga er skv. 1. gr. að 
vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og 
tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Ennfremur ber að vinna að því að nýting taki mið af ástandi 
lands, stöðva eyðingu og komast hjá spjöllum á gróðri og jarðvegi, auka kolefnisbindingu, 
byggja upp, endurheimta og auka viðnámsþrótt og þanþol vistkerfa gagnvart áföllum og 
náttúruvá o.fl.

Fyrirliggjandi tillaga til þingsályktunar hljóðar svo:

„Alþingi ályktar að fela sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að birta opinberlega 
upplýsingar um styrki og aðrar greiðslur sem veittar eru á grundvelli búvörusamninga. 
Upplýsingarnar skulu birtar rafrænt og vera aðgengilegar öllum til uppflettingar án 
endurgjalds. Birtar skulu upplýsingar fyrir hvert ár um fjárhæð styrkja, grundvöll þeirra 
og nafn og búsetu styrkþega.

Ráðherra geri tillögu að útfærslu og kynni fyrir Alþingi eigi síðar en á haustþingi 
2021.“

Landgræðslan er almennt þeirrar skoðunar að mikilvægt sé almenningi að hafa sem greiðastar 
upplýsingar um það hvernig opinberum fjármunum er varið. Slíkt er til þess fallið að veita aðhald 
í opinberum rekstri, auka gagnsæki, traust og trúverðugleika á þau kerfi sem lögð eru til 
grundvallar opinverum stuðningsgreiðslum. Að sama skapi er og mikilvægt að ekki séu birtar 
upplýsingar sem sanngjarnt og eðlilegt er -  og lögum samkvæmt -  að undanþegin skuli 
upplýsingarétti almennings.
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M örk þess efnis sem birta skal og þess sem óbirt skal látið eru ekki alltaf skýr. Upplýsingar um 
greiðslur hins opinbera, hverjar inntar eru af hendi af almannafé á grundvelli búvörusamninga 
eru þó almennt þess eðlis að erindi eigi til alls almennings. Opinber birting, áþekk þeirri sem 
þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir er mikilvæg almennri umræðu um einstaka þætti 
landbúnaðarkerfisins. Það ber alls ekki að líta á slíka birtingu sem ógn við kerfið, eða einstaka 
framleiðendur innan þess, heldur mikið frekar sem umræðugrundvöll fyrir tilvist þess og 
grundvöll þeirrar útdeilingar fjármuna sem samfélagið hefur í gegnum búvörusamninga samið 
um. Landgræðslan er á grundvelli framanritaðs sammála efnislegu innihaldi fyrirliggjandi 
þingsályktunartillögu.

Virðingarfyllst, 
f.h. Landgræðslunnar

Árni Bragason


