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

Frumvarpið barst Landssambandi kúabænda (LK) til umsagnar í tölvupósti frá nefndasviði 
Alþingis, dagsett 4. desember 2020.

I frumvarpinu er lagt til að verð á tollkvóta frá og með gildistöku laganna til 1. febrúar 2022 skuli 
ráðast af fjárhæð tilboða hverju sinni. Kvótanum verður því fyrst úthlutað til hæstbjóðanda, svo 
til þess er næsthæst bauð og þannig koll af kolli uns tiltækum kvóta hefur verið úthlutað. Það 
fyrirkomulag sem nú er í gildi, svokölluð hollenska leiðin, muni þannig næst koma til framkvæmda 
eftir 1. febrúar árið 2022.
Leggur LK áherslu á að ekki sé um tímabundna aðgerð að ræða, heldur verði alfarið fallið frá nýrri 
útboðsleið og tilboðsgjafar muni hér eftir greiða þá fjárhæð sem tilboð þeirra hljóðar upp á en 
ekki lægsta samþykkta verð líkt og núverandi fyrirkomulag gerir ráð fyrir.

Á aðalfundi LK þann 6. nóvember sl. var eftirfarandi ályktun samþykkt: „Aðalfundur 
Landssambands kúabænda, haldinn 6. nóvember 2020 beinir því til landbúnaðarráðherra að fallið  
verði frá þeirri nýju úthlutunaraðferð á tollkvótum sem tók gildi um mitt þetta ár, á sama tíma og 
tollkvótar eru að stóraukast. Verð á tollkvótum fyrir nautgripakjöt hefur lækkað um 75% frá  
ársbyrjun 2019 og með nýrri úthlutunaraðferð lækkaði verð um 40% frá fyrra útboði í  ársbyrjun 
2020. Verð á tollkvótum fyrir osta lækkaði um 5,5% frá fyrra útboði í  byrjun árs 2020 og hefur frá  
byrjun árs 2019 lækkað um 12%. Þessar lækkanir hafa ekki skilað sér til neytenda. Miklar 
verðlækkanir hafa dunið á íslenskum nautakjötsframleiðendum á sama tíma, og ef fer sem horfir 
er hætta á að sá árangur sem náðst hefur í  greininni undanfarin ár verði fyrir bí. Þannig hefur 
verð til nautakjötsframleiðenda lækkað um 11,4% en vísitala nautakjöts hækkað um 6,5% frá  
ársbyrjun 2018."

Frá ársbyrjun 2018 hafa tollkvótar ESB fyrir nautakjöt aukist úr 100 tonnum í 547 tonn og munu 
fara í 696 tonn við næstu áramót samkvæmt samningi Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti 
með landbúnaðarvörur1. Þá eru einnig boðnir út tollkvótar fyrir EFTA og WTO uppá 105 tonn sem 
gerir heildartollkvótann samtals 653 tonn á yfirstandandi ári en fara í 801 tonn um komandi 
áramót. Frá ársbyrjun 2019 hefur verð á tollkvótum fyrir nautakjöt farið úr 797 krónum í 200 
krónur á kílóið. Við upptöku hollensku leiðarinnar fór verðið úr 331 krónu í 200 krónur. Tollvernd 
er því nánast að engu orðin. Í kjölfar úthlutunar tollkvóta með hollensku leiðinni um mitt ár 2020 
lækkuðu allir sláturleyfishafar verð til bænda umtalsvert en mestu lækkanirnar numu um 30%. 
Augljóst er að slíkar verðlækkanir hafa haft og munu áfram hafa umtalsverð áhrif á afkomu

https://www.althingi.is/altext/145/s/1338.html1
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kúabænda. Þá lækkaði verð á tollkvótum fyrir osta úr 719 krónum í ársbyrjun 2020 í 680 krónur 
við síðustu úthlutun en í byrjun árs 2019 var verð á tollkvótum fyrir osta 774 krónur.

LANDSSAMBAND
KÚABÆNDA

Meira þarf að koma til
Landssamband kúabænda ítrekar þó að verði frumvarp þetta samþykkt er núverandi vandi 
bænda ekki þar með leystur. Fleira þarf að koma til. Erfitt er að koma gripum að í slátrun og birgðir 
eru að safnast upp. Í dag er varlega áætlað að um 2.500 gripir séu á biðlista eftir slátrun en í 
eðlilegu árferði má ætla að þeir séu um 1.000 talsins.

Covid-19 hefur haft umtalsverð minnkandi áhrif á markaðinn með takmörkun starfsemi 
veitingastaða og fækkun ferðamanna. Fyrstu 10 mánuði ársins 2020 hefur verið flutt inn 591 tonn 
af nautakjöti. Allur innflutningur nautakjöts sem af er ári rúmast því vel innan núverandi tollkvóta 
(ESB, EFTA og WTO) og samkvæmt spám má ætla að nálega allur innflutningur ársins muni rúmast 
innan tollkvóta (sjá mynd 1. Heimild: LK, byggt á gögnum Hagstofu Íslands).
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Verðþrýstingur innflutnings árið 2020 er því hlutfallslega mun meiri á innlenda framleiðslu nú en 
fyrri ár. Verð til bænda hefur af þeim sökum hríðlækkað í tveimur hrinum á þessu ári, annars 
vegar í upphafi árs og hins vegar í haust. Um næstu áramót mun tollkvótinn frá ESB aukast um 
149 tonn til viðbótar og vandinn því vaxa enn meir að öllu óbreyttu.
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Lækkun á heildarkostnaði innflutnings skilar sér ekki til neytenda
Þá má einnig geta þess að kostnaðarverð innflutts nautakjöts á kíló hefur farið lækkandi það sem 
af er ári 2020, að viðbættu lægra verði á tollkvótum (mynd 2 og 3, Heimild: LK, byggt á gögnum 
Hagstofu Íslands).
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Þrátt fyrir hagstæðari innkaup hefur verðvísitala nautakjöts hækkað um 2,2% undanfarna 12 
mánuði og um 4,5% frá ársbyrjun 2018 (Hagstofa Íslands, desember 2020). Þ.e. verð á innfluttu 
nautakjöti lækkar -þrátt fyrir um 20% veikingu íslensku krónunnar, verð til íslenskra bænda 
lækkar en verð til neytenda hækkar. Það er því ljóst að neytendur eru á engan hátt að njóta ágóða 
af auknum tollkvótum, lækkun á verði þeirra, lækkun á afurðaverði nautakjöts í Evrópu2 og 
lækkun á verði til íslenskra bænda. Einu áhrifin sem auknir tollkvótar og lækkun á verði þeirra 
hefur skilað er lægra verð til íslenskra bænda.

Að framansögðu er ljóst að markmið tollasamnings Íslands og ESB með landbúnaðarvörur um 
bættan hag neytenda hefur tæpast gengið eftir og einu raunáhrif hans hafa verið stórkostleg 
versnandi áhrif á afkomu íslenskra bænda. Hefur LK lagt áherslu á skaðsemi samningsins og hann 
þurfi að endurskoða eða segja upp.

Landssamband kúabænda hvetur til þess að fallið verði frá núverandi úthlutunaraðferð 
tollkvóta og tekin upp sú leið sem lýst er í frumvarpi þessu, en leggur áherslu á að breytingin 
sé ekki tímabundin. Á sama tíma vekja samtökin athygli á því að fleira þarf að koma til svo ekki 
fari illa í íslenskri nautgriparækt. Samtökin eru reiðubúin að koma til funda nefndarinnar til 
frekari umræðu og skoðanaskipta.

Virðingarfyllst,

2 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market- 
observatories/meat/eu-historical-series_en
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