
Efnahags og viðskiptanefnd

Sent með tölvupósti 
Reykjavík, 13. desember 2021

Efni: Umsögn Bændasamtakanna um breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2022, 3. 
mál

Bændasamtök Íslands fengu sent til umsagnar, frumvarp til laga um breyting á ýmsum lögum 
vegna fjárlaga 2022, 3. mál, með tölvupósti frá nefndasviði Alþingis þann 7. desember sl. 
Frestur til að skila umsögn var veittur til 13. desember.

I. Samantekt

Bændasamtök Íslands hafa farið yfir efni frumvarpsins eins og það liggur fyrir og gera 
eftirfarandi athugasemdir. Við umfjöllun nefndarinnar um málið kom minnisblað frá 
atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu sem snéri að tímabilum tollkvóta útiræktaðs grænmetis 
á árinu 2022 og tillaga um bráðabirgðabreytingar á þeim sem myndu gilda á árinu 2022. 
Umsögn þessi veitir frekari bakgrunnsupplýsingar um málið eins og þær birtast 
Bændasamtökum Íslands. Bændasamtökin leggja til að tillagan verði hluti af frumvarpinu sem 
bráðabirgðaákvæði sem gildi einvörðungu árið 2022.

II. Bakgrunnur

Í ársbyrjun 2020 tóku gildi breytingar á búvörulögum, nr. 99/1993 sem snúa að úthlutun 
tollkvóta. Með þeim breytingum voru tímabil tollverndar á útiræktuðu grænmeti fastsettar með 
tilteknum hætti. En áður var tollvernd allt árið -  en úthlutað var svokölluðum opnum tollkvótum 
ef að framboð var ekki talið nægjanlegt á innanlandsmarkaði. Þetta fyrirkomulag þótti ekki 
nægjanlega gott vegna þess að erfitt var að sannreyna hverjar markaðsaðstæður væru hverju 
sinni. Einnig kom inn í lögin ákvæði sem snéri að því að tímabil og magn skyldu endurskoðað 
með reglubundnum hætti. Með því að fastsetja tímabilin ákvað Alþingi að hvetja til aukinnar 
innlendrar framleiðslu. Sú leið, ásamt nýmælum í búvörusamningi við garðyrkjubændur frá 
árinu 2020, hefur skilað talsverðum árangri, en framleiðsla á mörgum tegundum hefur aukist 
verulega frá árinu 2019.

III. Tillaga Bændasamtakanna og rökstuðningur

Bændasamtökin, ásamt öðrum, bentu á í umsögnum um þessar breytingar að mikilvægt væri að 
sveigjanleiki væri til þess að bregðast við óvæntum aðstæðum. Óvæntar aðstæður gætu haft í 
för með sér að tímabil tollkvóta væru í ósamræmi við framboð á innlendum afurðum. Slíkar 
aðstæður hafa raungerst á þessu ári. Sérstaklega hefur óvissa um áhrif kartöflumyglu á 
Suðurlandi leitt til þess að óvíst er að innlent framboð verði nægjanlegt allt árið 2022. Að þeim 
sökum sendu Bændasamtökin erindi á atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti með tillögum að 
breytingum fyrir árið 2022. Þeim yrði náð fram með viðeigandi bráðabirgðaákvæði við 
búvörulög sem hluti af tekjubandormi ársins 2022.
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Þær breytingar sem Bændasamtökin leggja til má finna í töflunni hér að neðan, ásamt 
athugasemdum um einstaka liði tillögunnar.

Toll.nr. Vörulýs. Jan. Feb. Mars Apr. Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des

7.041.000 Blómkál
Núver.

Tillögur

7.061.000 Gulrætur
Núver.

Tillögur

7.049.001 Hvítkál
Núver.

Tillögur

7.049.003 Kínakál
Núver.

Tillögur

7.049.002 Rauðkál
Núver.

Tillögur

7.094.000 Selja
Núver.

Tillögur

7.049.004 Spergilkál
Núver.

Tillögur

7.019.009 Kartöflur
Núver.

Tillögur

Lægri tollar Almennur tollur

Tillaga Bændasamtaka á tímabilum tollkvóta fyrir útiræktað grænmeti á árinu 2022 

Athugasemdir vegna einstakra liða tillögunnar

Vörulýsing Athugasemd með tillögu

Blómkál Lagt er til að lengja tímabil lægri tolla. Framleiðsla hefur aukist frá árinu 
2019 en talið ólíklegt að það verði nægjanlegt á tímabili tollverndar m.v. 
núgildandi tímabil.

Gulrætur Lagt er til að lengja tímabil lægri tolla vegna þess að núv. framleiðsla er 
ólíkleg til að endast fram að næstu uppskeru. Einnig er fyrirséð að uppskera 
næsta sumars verði ekki tilbúin 1. Júlí líkt og í núgildandi tímabilum

Hvítkál Lagt er til að lengja tímabil lægri tolla vegna reynslu síðustu tveggja ára, 
framleiðsla hefur ekki aukist til þess að eftirspurn sé fullnægt í núgildandi 
umhverfi
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Kínakál Lagt er til að hliðra tímabili lægri tolla. Innlend framleiðsla hefur aukist 
verulega frá árinu 2019, en reynsla hefur sýnt að tímabil byrjar áður en 
uppskera er tilbúin

Rauðkál Lagt er til að tímabil lægri tolla verði lengt. Innlend framleiðsla hefur u.þ.b. 
sexfaldast frá árinu 2019 en uppskera er ólíkleg til að vera tilbúin þegar 
tollvernd hefst m.v. núgildandi tímabil

Selja Lagt er til að selja verði á lægri tollum allt árið 2022. Mjög fáir 
framleiðendur og framleiðsla því lítil. Ólíklegt að það breytist verulega frá 
yfirstandandi ári.

Spergilkál Lagt er til að tímabil lægri tolla verði lengt. Framleiðsla hefur aukist 
verulega frá árinu 2019 en uppskera er ólíkleg til að vera tilbúin þegar 
tímabil tollverndar hefst m.v. núgildandi tímabil

Kartöflur, nýjar eða 
kældar

Kartöflumygla herjaði á mikilvægt svæði í kartöflurækt í sumar. 
Sjúkdómurinn hefur ekki verið algengur hérlendis síðustu áratugi þrátt fyrir 
að vera landlægur í Evrópu. Því er lagt til að lægri tollar verði á kartöflum í 
júní árið 2022. Verkefni hafin til þess að losna við kartöflumyglu á nýjan 
leik úr íslenskri garðyrkju

Virðingarfyllst, 
f.h. Bændasamtaka Íslands

Vigdís Hasler, framkvæmdastjóri
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