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Atvinnuveganefnd Alþingis

Sent með tölvupósti 
Reykjavík, 10. desember 2020

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um búvörulög (úthlutun tollkvóta), 376. mál
Tilv. 202012-0008

Vísað er til erindis frá 4. desember sl. í tölvupósti nefndasviði Alþingis þar sem óskað var 

umsagnar um frumvarp til laga um búvörulög (úthlutun tollkvóta), 376. mál. Frestur til að skila 

umsögn var veittur til 10. desember. Eftirfarandi aðilar standa sameiginlega að umsögn þessari: 

Bændasamtök Íslands, Búnaðarsamband Eyjafjarðar, Félag kjúklingabænda, Landssamtök 

sauðfjárbænda og Samband garðyrkjubænda. Umsagnaraðilar hafa farið yfir efni frumvarpsins 

og gera eftirfarandi athugasemdir.

Almennt

Með frumvarpinu er lagt til að eldra útboðsfyrirkomulag tollkvóta verði endurvakið tímabundið 

í ljósi erfiðra aðstæðna á markaði vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar sem veldur COVID- 

19 sjúkdómnum. Í almennum athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu segir að 

meginmarkmið þess sé að lágmarka áhrif kórónuveirufaraldursins á innlenda framleiðslu 

landbúnaðarafurða.

Umsagnaraðilar vilja í upphafi árétta að svo mögulegt sé að stemma stigu við neikvæðum 

áhrifum faraldursins er nauðsynlegt að falla frá úthlutun tollkvóta á fyrri hluta næsta árs.

Fyrirkomulag við úthlutun tollkvóta

1. janúar 2020 var svokölluðu jafnvægisútboði komið á með lagabreytingu sem hafði það að 

markmiði að draga úr kostnaði þeirra sem fengju úthlutað tollkvóta, með þeim afleiðingum að 

neytendur nytu góðs af í ljósi nýrra samninga milli Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti 

með landbúnaðarvörur, sem tóku gildi 1. maí 2018. Með þeim samningi voru tollkvótar fyrir 

landbúnaðarvörur auknir töluvert en við gerð samningsins var m.a. litið til þess mikla fjölda 

ferðamanna sem sóttu landið á þeim tíma og gert ráð fyrir um tveimur milljónum á ári. Nú 

liggur fyrir að eftirspurn hefur dregist gríðarlega saman í kjölfar heimsfaraldursins með 

alvarlegum afleiðingum fyrir innlenda framleiðslu landbúnaðarvara, enda hefur innflutningur á 

erlendum vörum skv. tollkvótum haldist óbreyttur. Með frumvarpinu er lagt til að brugðist verði 

við þessari þróun með breytingu á útboðsfyrirkomulagi tollkvóta.
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Bændasamtökin telja það fyrirkomulag sem tók gildi 1. janúar sl., í ljósi fenginnar reynslu og 

óháð áhrifum heimsfaraldursins, ekki til þess fallið að ná markmiðum um aukinn ábata neytenda 

í formi lægra vöruverðs. Það hefur ekki verið sýnt fram á það að lægri verð á tollkvótum til 

þeirra sem fá þeim úthlutað skili sér í vasa neytenda. Sem dæmi þá hefur þrátt fyrir veikingu 

krónunnar orðið lækkun á CIF verði á innfluttu nautakjöti, að frátalinni lækkun á verði 

tollkvóta. Á sama tíma hækkar verð til neytenda og hrun hefur orðið í verði til bænda.

Þegar opnað er fyrir innflutning vegna skorts á innlendri framleiðslu er eðlilegt að horfa til 

verðmyndunar á innlendri framleiðslu þegar ákvarðaður er tollur sem leggst á innfluttu 

vöruna. Þannig hafa innflytjendur ekki hvata til að viðhalda eða auka innflutning, slíkt ætti 

ekki að hafa áhrif á framlegð. Þegar innlenda varan kemur inn á markað þá ríkir sama jafnvægi 

á markaði.

Með tillögu í frumvarpinu er enn og aftur er verið að bregðast við röngum áherslum og skorti á 

stefnufestu sem samtök bænda hafa ítrekað varað við, ekki síst fyrir ári síðan þegar nýtt 

fyrirkomulag við úthlutun tollkvóta var leitt í lög. Umsagnaraðilar telja þó að sú leið sem nú er 

lögð til sé hluti af því sem þarf að gera til að takast á við þá stöðu sem er uppi og styðja því að 

frumvarpið verði samþykkt. Hins vegar verður ekki litið hjá því að breytingar er varða 

fyrirkomulag á úthlutun tollkvóta leysa ekki vandann sem blasir við íslenskum landbúnaði.

Tollvernd og samningar um viðskipti við landbúnaðarvörur við ESB

Innflutningsvernd í formi tolla hérlendis hefur ekki aðeins rýrnað að verðgildi heldur nær hún 

einnig til mun færri vöruflokka eftir gildistöku samninganna. Þá er það einfaldlega ekki rétt að 

ofurtollar séu lagðir á innfluttar landbúnaðarvörur, sbr. meðfylgjandi tafla úr kynningu frá 

utanríkisráðuneyti frá 11. október 2019 „Utanríkisþjónusta í þágu atvinnulífs“ .
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Samkvæmt skýrslu starfshóps, sem falið var að greina þróun tollverndar og stöðu íslensks 

landbúnaðar gagnvart breytingum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi, jókst innflutningur 

landbúnaðarafurða verulega frá 2007 til 2019 og margfaldaðist í sumum tilfellum. Aukningin á 

tímabilinu var mest í óunnum kjötvörum, eða 333% en sala á innlendri framleiðslu jókst á sama 

tíma um 15%. Innflutningur á mjólkurvörum jókst um 136% og um 45% á grænmeti. Skýringin 

á aukningu í innflutningi mjólkurvara skýrist að miklu leyti af auknum innflutningi osta en á 

sama tíma jókst innvegin mjólk frá bændum um 23%. Þá dróst sala á innlendu grænmeti saman 

um 20% á tímabilinu en þar vó þyngst sölusamdráttur í kartöflum upp á 34% og um 20% í 

tómötum.

Þess ber að geta að framleiðsla getur sveiflast nokkuð milli ára vegna tíðarfars. Á ofangreindu 

tímabili jókst íbúafjöldi um 11% hér á landi og ferðamönnum fjölgaði um 337%. Hlutfall 

verðmætis innflutnings af framleiðsluvirði innanlands hefur samhliða auknum innflutningi 

hækkað úr 3-6% á fyrstu árum tímabilsins í 12-15% árin 2018 og 2019. Aukinni eftirspurn hefur 

þannig verið mætt að meira leyti með innflutningi.

Það er tekið fram í athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu að eftirspurn hafi dregist 

saman, erlendum gestum fækkað, innflutningur aukist og að innlend matvælaframleiðsla hafi 

tekið það högg. Breyting á fyrirkomulagi við útboð tollkvóta eitt og sér er smáatriði í stóra 

samhenginu og það liggur fyrir að endurskoða þarf viðskiptasamninga við Evrópusambandið 

um landbúnaðarvörur. Forsendur þær sem voru til staðar við samningu hans eru einfaldlega 

brostnar.

Til viðbótar hefur komið í ljós stórfellt misræmi á milli innflutningstalna hérlendis og 

útflutningstalna ESB. Skoðun á misræminu sýndi jafnframt að eftirlit með innflutningi og 

skráning hjá Tollstjóraembættinu er í skötulíki. Samningurinn er afar óhagfelldur íslenskum 

landbúnaði í grunninn og skortur á eftirfylgni með framkvæmd hans skekkir samkeppnisstöðu 

á innanlandsmarkaði. Þá bendir allt til þess að hið opinbera hafi á síðastliðnum árum farið á mis 

við háar fjárhæðir vegna vara sem eru skráðar í rangan tollflokk við innflutning. Ekki verður 

séð að neytendur hafi heldur notið fyrirkomulagsins og ágalla á tollaframkvæmd.

Af þessum sökum, svo og vegna alvarlegra aðstæðna í íslenskum landbúnaði sérstaklega 

kjötmarkaði, beindu helstu hagsmunasamtök bænda og fyrirtækja í landbúnaði formlegu erindi, 

dags. 2. nóvember sl., til ríkisstjórnar Íslands vegna alvarlegra aðstæðna í landbúnaði sem
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tengdust heimsfaraldrinum. Þar kom m.a. fram að þótt misræmi í tollframkvæmd sé ekki bein 

afleiðing faraldursins var talið ljóst að hin brotakennda framkvæmd gerði það að verkum að 

innlend framleiðsla landbúnaðarafurða naut ekki þeirrar tollverndar sem lög og 

alþjóðasamningar áttu að tryggja. Að mati hagsmunasamtaka bænda var hin brotakennda 

tollframkvæmd hins vegar til þess að þyngja verulega höggið sem landbúnaðariðnaðurinn hefur 

orðið fyrir.

Niðurlag

Með vísan til framangreinds er nauðsynlegt að leita allra leiða til að leysa vandann með 

heildstæðum hætti. Annars vegar þarf að endurskoða umrædda tollasamninga og 

tollaframkvæmd hérlendis hins vegar. Einnig þarf að gera verulegar úrbætur á tollaframkvæmd. 

Að auki skal það áréttað að Evrópusambandið nýtir það svigrúm sem er fyrir hendi í sínu 

regluverki til hins ýtrasta til að bregðast við aðstæðum og sveiflum og auka verulega stuðning 

við innlenda framleiðslu aðildarríkja. Fyrir því eru ríkar ástæður og heimildir sem eðlilegt og 

skynsamlegt væri að nýta hérlendis.

Umsagnaraðilar leggja þunga áherslu á að íslenskum landbúnaði verði búin þau skilyrði sem 

hann þarf til að geta mæta síaukinni samkeppni innfluttra vara og annað eftirspurn á 

innanlandsmarkaði eftir því sem unnt er með hliðsjón af kröfum neytenda um heilnæmi og 

gæði. Þá er með vísan til alls framangreinds gríðarlega mikilvægt að fallið verði frá úthlutun 

tollkvóta á fyrri hluta næsta árs.

Virðingarfyllst,

f.h. Bændasamtaka Íslands, Búnaðarsambands Eyjafjarðar,
Félags kjúklingabænda, Landssamtaka sauðfjárbænda og Sambands garðyrkjubænda

Guðrún Vaka Steingrímsdóttir, lögfr. BÍ.
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