
SAMBAND 
GARÐYRKJUBÆNDA

Mál nr. 228.
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um birtingu upplýsinga um opinbera styrki og 
aðrar greiðslur í landbúnaði.

Sambandi garðyrkjubænda hefur borist umsagnarbeiðni frá Nefndasviði Alþingis, með 
tölvupósti dags. 15. febrúar 2021.

Þingsályktunartillagan er svohljóðandi:
,,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, grundvöllþeirra og nafn og búsetu styrkþega.
Ráðherra geri tillögu að útfærslu og kynni fyrir Alþingi eigi síðar en á haustþingi 
2021 “.

Stjórn Sambands garðyrkjubænda fjallaði um málið á fundi 22. febrúar 2021. 
Framkvæmdastjóra falið að koma eftirfarandi á framfæri:

Stjórn Sambands garðyrkjubænda telur rétt og eðlilegt að gagnsæi ríki varðandi 
opinberan stuðning við garðyrkju. Eðlilegt er að birta upplýsingar um hvern styrkþátt, 
fjölda viðtakenda, magn uppskeru, fjölda fermetra, hektara og annað sem tengist. Um 
árabil hefur einmitt verið kallað eftir vandaðri samantektum um hagtölur í landbúnaði 
sem framvegis eiga að birtast í mælaborði landbúnaðarins og er í vinnslu á vettvangi 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis.

Stjórn Sambands garðyrkjubænda telur ekki koma til greina að birta nöfn og búsetu 
styrkþega og tengja við einstaka greiðslur. Benda má á að í garðyrkju eru oft afar fáir 
framleiðendur í hverri tegund og allir ársreikningar félaga eru opnir til aflestrar, hverjum 
sem hafa vill, án endurgjalds, frá síðustu áramótum.

Sú fákeppni sem hér ríkir á matvörumarkaði setur bændur og smærri fyrirtæki sem selja 
vörur sínar ýmist sjálfir eða í félagi við aðra kollega sína, í enn viðkvæmari stöðu 
gagnvart viðskiptum á matvörumarkaði og nóg er nú fyrir.

Ástæða er til að Samkeppniseftirlitið fjalli um fyrrnefnda birtingu upplýsinga áður en 
lengra verður haldið.

Þetta kunngjörist hér með.

F.h. Sambands garðyrkjubænda

Katrín María Andrésdóttir, framkvæmdastjóri, 
Bændahöllinni við Hagatorg, 107 Reykjavík




