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Reykjavík, 12. október 2022.

Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stóreflingu innlendrar matvæla- 
framleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar, 7. mál.

Samtök fyrirtækja í landbúnaði (hér eftir SAFL) vísa til umsagnarbeiðni Atvinnuveganefndar 
Alþingis sem send var frá nefndasviði þann 30. september 2022 um ofangreinda tillögu til 
þingsályktunar.

SAFL fagna tillögunni og þeim aðgerðum sem þar er lagt til að forsætisráðherra hrindi í 
framkvæmd í samstarfi við bændur. SAFL hafa ekki athugasemdir við tillöguna en vekja 
sérstaka athygli á tilteknum aðgerðum. Verður fjallað um þessar aðgerðir í sömu röð og þær 
birtast í tillögunni:

2. Gerð verði landsáætlun um aukna sjálfbærni íslensks landbúnaðar, m.a. með tilliti til 
orkuskipta og áburðarnotkunar.

SAFL telja rétt að benda á þessu sambandi að á meginlandi Evrópu er miklum fjármunum veitt 
til að flýta fyrir því að stuðla að orkuskiptum og auka sjálfbærni, þ.m.t. í landbúnaði. 
Viðskiptabankar og fjármálastofnanir sem þjónusta bændur hafa talið of áhættusamt að tryggja 
fjármögnun í slík verkefni og hefur ríkisvaldið því stigið inn og tryggt fjármögnun í formi sjóða.

Norski sjóðurinn Enova1 er dæmi um slíkan sjóð en hann styrkir umhverfisvæn verkefni í 
Noregi. Til þess verkefnis fær sjóðurinn 2,6 milljarða NOK á hverju ári. Á heimasíðu IEA 
(International Energy Agency) segir um sjóðinn (þýðing og feitletrun undirritaðs):

Enova SF er ríkisfyrirtæki í eigu norska ríkisins (Loftslags- og umhverfis- 
ráðuneytið). Það er mikilvægt stjórntæki í orku- og umhverfismálum, sem 
stuðlar að varanlegum breytingum og styður þróun og innleiðingu orku- og 
loftslagshagkvæmari tækni. Enova SF er fjármagnað í gegnum Loftslags- og 
orkusjóðinn.

Fjármagn upp á 2,6 milljarða NOKfer til sjóðsins á hverju ári, þar af um 630 
milljónir NOK á ári af eyrnamerktri álagningu á netgjaldaskrá (e. grid tariff).
Þetta fjárhagslega fyrirkomulag gerir Enova kleift að vera fyrirsjáanleg og 
sveigjanleg fjármögnun verkefna.

1 Heimasíðu sjóðsins er að finna á eftirfarandi slóð: <https://www.enova.no/>.

https://www.enova.no/
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SAFL telja ekkert því til fyrirstöðu að stofna sjóð af þessu tagi hér á landi til að tryggja 
orkuskipti, þ.m.t. í landbúnaði.

5. Gerð verði áætlun um hvernig stórefla megi nám tengt landbúnaði á öllum námsstigum.

Í 11. kafla draga að landbúnaðarstefnu fyrir Ísland - Ræktum Ísland!2 er fjallað um framtíðar- 
markmið er varða menntun, rannsóknir, ráðgjöf og nýsköpun, en þar kemur fram sú áhersla að 
staðið verði vel og skipulega að miðlun þekkingar og hagnýtra úrlausna í landbúnaði. Eru þau 
markmið dregin saman með eftirfarandi hætti í meginatriðum landbúnaðarstefnunnar:

Sé ekki staðið vel og skipulega að miðlun þekkingar og hagnýtum úrlausnum 
næst ekki sá árangur sem að er stefnt við að bæta samkeppnishæfni íslensks 
landbúnaðar og laga hann að nýjum kröfum um landnýtingu, kolefnisbindingu, 
umhverfisvernd og lífræna ræktun, til dæmis á korni til manneldis.

Samhliða fræðilegum rannsóknum ber að efla stoðþjónustu og ráðgjöf til bænda 
til að auðvelda þeim að aðlagast nýjum verkefnum og kröfum.

Í kaflanum kemur m.a. fram að miklu skipti að bjóða upp á góða grunnmenntun í landbúnaði 
strax á framhaldsstigi, sem síðan sé aukin stig af stigi. Jafnframt er aukin þörf fyrir 
endurmenntun og ráðgjöf, sem ræður miklu um hvernig bændum tekst að tileinka sér nýja tækni 
og laga rekstur sinn að nýjum umhverfis- og markaðskröfum.

Í dag eru tveir sérstakir landbúnaðarháskólar starfræktir hérlendis, Landbúnaðarháskóli Íslands 
og Háskólinn á Hólum. Í báðum tilvikum er um að ræða opinbera háskóla og heyra þeir þ.a.l. 
undir háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunaráðuneytið og lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Þá 
má benda á að ýmsar námsgreinar standa til boða í öðrum skólum sem geta orðið íslenskum 
landbúnaði til mikils gagns.

Í Ríkisreikningi fyrir árið 2021 er hægt að sjá framlög til landbúnaðarháskólanna, sem og 
annarra háskóla:

Háskóli Íslands
Háskólinn á Akureyri
Landbúnaðarháskóli Íslands
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
Háskólinn á Bifröst
Háskólinn í Reykjavík 
Listaháskóli Íslands

18.155 (m.kr.)
3.158
1.256
570
663
4.381
1.583

Af framangreindu er ljóst að framlög til landbúnaðarháskólanna eru með lægra móti. 
Sameiginleg útgjöld til þeirra námu u.þ.b. 1.835 milljónum króna, rétt yfir útgjöldum til

2 Landbúnaðarstefnan er aðgengileg hér: <https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-  
skrar/ANR/Landbunadur/Raektum Island WEB Sidur%20(002).pdf>.

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/Landbunadur/Raektum_Island_WEB_Sidur%2520(002).pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/Landbunadur/Raektum_Island_WEB_Sidur%2520(002).pdf
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Listaháskóla Íslands, sem er ekki opinber háskóli. Staðan er í reynd sú, að opinberir 
landbúnaðarháskólar, sem telja verður að gegni afar mikilvægu hlutverki í átt að frekari 
framþróun í landbúnaði á Íslandi, fá svipað fjármagn frá hinu opinbera og einkareknir háskólar.

7. Tollasamningi landbúnaðarráðherra frá 17. september 2015 við Evrópusambandið verði 
sagt upp nú þegar eða óskað endurskoðunar á honum, m.a. með tilliti til útgöngu Breta úr 
Evrópusambandinu.

Tollasamningur Íslands og ESB er andstæður íslenskum hagsmunum
Óþarfi er að taka fram að tollasamningur Íslands og ESB um landbúnaðarvörur hefur reynst 
skaðlegur fyrir íslenska framleiðendur búvara. Forsendur samningsins hafa breyst og mikið 
ójafnvægi er á milli samningsaðila, íslensku framleiðendum í óhag. Undanfarin ár hefur 
framleiðsla sauðfjárafurða dregist saman og eru þær útflutningsheimildir sem samið var um í 
samningnum 2015 langt umfram þörf og getu innlendra framleiðenda. Þeir hagsmunir sem litið 
var til við gerð samningsins eiga því ekki við lengur. Með ákvörðun Bretlands um útgöngu úr 
ESB brustu svo allar forsendur fyrir samningnum. Í sérstakri úttektarskýrslu nefndar á vegum 
utanríkisráðherra og atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra3 segir:

Bæði talið í útflutningsverðmæti og magni voru tvö langstærstu sóknarfæri sem 
sköpuð voru fyrir íslenskar afurðir á Evrópumarkað fyrir skyr og lambakjöt. 
Tollfrjálst magn frá Íslandi til ESB fyrir skyr rúmlega tífaldaðist og 
lambakjötskvótinn jókst um 60%. Ekki hefur tekist að nýta þessi tækifæri síðan 
samningurinn tók gildi. Öllu verra er, út frá íslenskum útflutningshagsmunum, 
að ekki er fyrirsjáanlegt að nokkur breyting verði þar á. Í fyrsta lagi á sala á 
skyri sér stað með öðrum hætti en fyrirætlanir voru um þegar samningaviðræður 
áttu sér stað. Þetta hefur leitt tilþess að sáralítið hefur nýst af þeim 4000 tonnum 
af tollfrjálsum innflutningi á skyri til ESB sem samningurinn mælir fyrir um. Í 
öðru lagi hefur langstærsti markaður fyrir íslenskt lambakjöt í Evrópu verið 
Bretlandsmarkaður og brotthvarf þeirra af innri markaði ESB nú um áramótin 
mun því óhjákvæmilega setja stórt strik í þann jafnvægisreikning sem 
landbúnaðarsamningurinn við ESB byggir á. Ljóst er því að langtímaforsendur 
samningsins eru breyttar, sérstaklega hvað varðar útflutningstækifæri. Þar 
með hafa skapast aðstæður sem réttlæta beitingu ákvæða samráðsgreinar 
samningsins og ekki óeðlilegt að láta reyna á endurskoðun hans, með það að 
markmiði að auka jafnvægi milli skuldbindinga samningsaðila út frá ávinningi 
af samningnum.

Að fenginni þessari úttektarskýrslu var ákveðið af hálfu utanríkisráðherra að óska eftir 
endurskoðun á tollasamningnum við ESB. Engar fregnir hafa þó borist af framgangi þeirra 
viðræðna.

3 Úttektarskýrslan er aðgengileg hér á heimasíðu Stjórnarráðsins:
<https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Utanrikisraduneytid/PDF-
skjol/Landb%C3%BAna%C3%B0arsamningur%20%C3%8Dslands%20og%20Evr%C3%B3pusambandsins%2 
0-%20%C3%9Attekt%20%C3%A1%20hagsmunum%20%C3%8Dslands%20update.pdf>.

https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Utanrikisraduneytid/PDF-skjol/Landb%25c3%25bana%25c3%25b0arsamningur%2520%25c3%258dslands%2520og%2520Evr%25c3%25b3pusambandsins%2520-%2520%25c3%259attekt%2520%25c3%25a1%2520hagsmunum%2520%25c3%258dslands%2520update.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Utanrikisraduneytid/PDF-skjol/Landb%25c3%25bana%25c3%25b0arsamningur%2520%25c3%258dslands%2520og%2520Evr%25c3%25b3pusambandsins%2520-%2520%25c3%259attekt%2520%25c3%25a1%2520hagsmunum%2520%25c3%258dslands%2520update.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Utanrikisraduneytid/PDF-skjol/Landb%25c3%25bana%25c3%25b0arsamningur%2520%25c3%258dslands%2520og%2520Evr%25c3%25b3pusambandsins%2520-%2520%25c3%259attekt%2520%25c3%25a1%2520hagsmunum%2520%25c3%258dslands%2520update.pdf
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Tollfrjáls innflutningur landbúnaðarvara
Auk framangreinds þarf að taka til skoðunar tollfrjálsan innflutning unninna landbúnaðarvara 
til Íslands. Verulegur aðstöðumunur er til staðar milli EFTA-ríkjanna varðandi það hvernig 
tollameðferð unninna landbúnaðarvara er háttað. Þar sker Ísland sig úr samanborið við önnur 
EFTA ríki, nánar tiltekið Noreg og Sviss, auk ESB. Ísland, eitt landa Evrópu, leggur ekki 
verðjöfnunargjöld á erlendar unnar landbúnaðarvörur en Noregur, Sviss og ESB leggja öll 
verðjöfnunargjöld á erlendar vörur til að tryggja sjálfbærni innlendrar landbúnaðarframleiðslu 
þannig að markmiðum landbúnaðarstefna þessara aðila sé náð.

Þessi aðstöðumunur lýsir sér í því að sömu matvörur njóta mismunandi tollfríðinda eftir því 
hvort þær sæta tollameðferð af hálfu íslenskra tollyfirvalda, norskra tollyfirvalda eða 
tollyfirvalda í aðildarríkjum ESB. Hér gildir það sama hvað Sviss varðar. Birtingarmynd þessa 
aðstöðumunar lýsir sér í því að þótt almennt gildi mjög lágir tollar eða jafnvel engir tollar um 
unnar matvörur þá eru engu að síður lögð á verðjöfnunargjöld í Noregi, Sviss og ESB á 
grundvelli sérstakra verðjöfnunarreglna. Engar slíkar reglur virðast vera í gildi hvað Ísland 
varðar. Þetta leiðir til þess að íslensk stjórnvöld reikna enga tolla á unnar matvörur frá t.d. ESB 
á meðan verðjöfnunargjöld eru lögð á sömu vörur af hálfu ESB.

Þessi stefna íslenskra stjórnvalda vinnur gegn markmiðum íslenskrar landbúnaðarstefnu, eins 
og hún er skilgreind í 1. gr. búvörulaga, veldur hérlendum framleiðendum landbúnaðarvara 
tjóni og býr til aðstöðumun sem orkar mjög tvímælis við innflutning og útflutning unninna 
landbúnaðarvara. SAFL telja að breyta þurfi tolla- og búvörulögum og færa þessa lagabálka til 
samræmis við það sem gildir í nágrannalöndum Íslands.

11. Gerð verði áætlun um frekari nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar til innlendrar 
matvælaframleiðslu á sambærilegum kjörum og stóriðjan nýtur. Það taki til allra stiga 
framleiðslunnar, m.a. ræktunar, húsdýrahalds, kjarnfóðurframleiðslu og vinnslu afurða í 
afurðastöðvum.

Verðmunur á raforku í dreifbýli og þéttbýli hefur augljós neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu 
sveitarfélaga og orkufrekrar starfsemi á borð við garðyrkju sem staðsett er á svæðum þar sem 
sérstök gjaldskrá dreifbýlis er í gildi. Verðmunur milli þéttbýlis og dreifbýlis í dag er um 33% 
en dreifbýlisframlag úr ríkissjóði hefur ekki haldið í við gjaldskrárhækkanir dreifiveitna í 
dreifbýli. Dreifiveitur hafa sérleyfi til dreifingar raforku á afmörkuðu svæði og er því hver 
raforkunotandi bundinn ákveðinni dreifiveitu.

Tvær dreifiveitur, RARIK og Orkubú Vestfjarða, eru með sérstakar gjaldskrár fyrir dreifingu á 
raforku í dreifbýli. Er dreifbýli skilgreint sem staðir þar sem færri en 200 íbúar eru og njóta 
ekki tengingar við flutningskerfi eða stofnkerfi. Ekki er tekið tillit til umfangs raforkunotkunar, 
einungis íbúafjölda.

Dreifíveitum eru sett tekjumörk vegna kostnaðar við dreifingu á raforku. Sé um sérstaka 
gjaldskrá fyrir dreifbýli að ræða skulu sérstök tekjumörk sett vegna dreifingar raforku í þéttbýli 
annars vegar og í dreifbýli hins vegar.



Veruleg fjárfestingarþörf hefur verið hjá RARIK og Orkubúi Vestfjarða í dreifbýli, umfram 
fyrri áætlanir, m.a. í tengslum við vaxandi kröfur um þrífösun raforku, lagningu eldri loftlína í 
jörð, uppgang í ferðaþjónustu undanfarin ár og aukna raforkunotkun í dreifbýli samfara því. 
Kostnaður vegna þessa hefur fyrst og fremst verið borinn af íbúum dreifbýlis í formi hækkandi 
gjaldskrár fyrir dreifingu á raforku í dreifbýli.

Í umsögn RARIK við frumvarp um breytingu á lögum nr. 98/2004, um jöfnun kostnaðar við 
dreifingu raforku, dags. 9. desember 2020 segir (feitletrun undirritaðs):

Jöfnun á flutnings- og dreifikostnaði og þar með jöfnun rafmagnskostnaðar er 
mikið réttlætismál gagnvart íbúum landsbyggðarinnar. Það er mjög óeðlilegt að 
þeir beri einir þann kostnað sem felst í endurnýjum og styrkingu dreifikerfis 
raforku um dreifbýlið, ekki síst núþegar ferðaþjónusta sem byggir áþví að nýta 
innviði um allt land er orðin ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar. Á 
næstu árum mun raforkukerfið um land allt einnig þurfa í vaxandi mæli að 
útvega raforku fyrir ört stækkandi rafbílaflota og þannig verða grunnundirstaða 
undir samgöngur framtíðarinnar, til hagsbóta fyrir alla þjóðina en ekki bara 
íbúa dreifbýlisins.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, nánar tiltekið í kafla sáttmálans um Byggðamál, segir: 
„Stutt verður við orkuskipti á landsvísu með áherslu á að horfa til orkutengdra verkefna og 
grænnar orkuframleiðslu. Byggðaáætlun styðji við græn umskipti um allt land. “ Sé vilji til að 
fara í orkuskipti á landsvísu er ljóst að innviðir þurfa að vera í lagi um allt land. Það er einnig 
grundvöllur fyrir ferðaþjónustuna sem er orðin ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar og 
byggir á því að nýta innviði um land allt. Það er réttlætismál að þessi kostnaður sé ekki einungis 
borinn af íbúum dreifbýlis, enda ljóst að endurnýjun og styrking dreifikerfis er til hagsbóta fyrir 
alla þjóðina.

17. Öllum úrvinnslufyrirtækjum landbúnaðarvara verði gert heimilt að hagræða með 
samvinnu og samruna umfram þær skorður sem samkeppnisyfirvöld setja.

SAFL telja afar mikilvægt að afurðastöðvum í kjötiðnaði verði gert heimilt að hagræða með 
samvinnu og samruna, sambærilegu því sem gildir fyrir afurðastöðvar í mjólkuriðnaði. Staða 
afurðastöðva í kjötiðnaði er alvarleg og brýn þörf er á því að þeim sé veitt svigrúm til að 
sameinast og stækka rekstrareiningar. Með stækkun rekstrareininga er unnt að ná auknum 
slagkrafti í endurskipulagningu afurðastöðvanna og umtalsverðri rekstrarhagkvæmni. Hér er 
því mikið undir og myndi slík heimild skipta sköpum fyrir framtíð og þróun þessarar starfsemi. 
Þess ber að geta að í skýrslu spretthóps matvælaráðherra kemur fram tillaga um að veita skuli 
heimild í lögum „ .^fvrir sláturleyfishafa og frumvinnslu afurðastöðva í kjötvinnslu til samstarfs 
og sameiningu eininga, samninga sín í millum og verkaskiptingu. “ Með breytingum í þessa átt 
væri rekstrarumhverfi íslenskra bænda breytt þannig að það samræmdist betur rekstrarumhverfi 
þeirra landa sem Ísland er iðulega borið saman við, þ.e. Noreg og aðildarríki ESB.

Verulegur aðstöðumunur er til staðar milli Íslands og Noregs/ESB hvað varðar samkeppnismál. 
Þannig gilda íslensk samkeppnislög almennt um alla framleiðslu landbúnaðarafurða (fyrir utan 
framleiðslu mjólkur) en víðtækar undanþágur eru til staðar fyrir framleiðendur landbúnaðarvara
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í Noregi og ESB. Þessi aðstöðumunur setur bændur og fyrirtæki þeirra í mjög erfiða stöðu enda 
keppa bændur við erlendar landbúnaðarvörur sem framleiddar eru á grundvelli undanþága. 
Athyglisvert er að bera saman stöðu íslenskra bænda og fyrirtækja þeirra út frá samkeppnis- 
lögum samanborið við stöðu bænda og fyrirtækja þeirra í Noregi og ESB. Af hálfu Noregs og 
ESB er lögð mikil áhersla á undanþágur frá samkeppnislögum þannig að unnt sé að tryggja 
stórar og burðugar rekstrareiningar í landbúnaði. Þetta skapar aðstöðumun.

Nú þegar liggja fyrir gögn um tilvist þessa aðstöðumunar. Þann 22. október 2020 var birt skýrsla 
Lagastofnunar Háskóla Íslands, sem unnin var fyrir Kristján Þór Júlíusson, þv. sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, sem staðfesti að víðtækar undanþágur eru í gildi í Noregi og innan 
ESB á meðan einungis ein undanþága er til staðar hér á landi (fyrir afurðastöðvar í mjólkur- 
iðnaði).4

Í þessu sambandi hafa samkeppnisyfirvöld vísað til þess að 15. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 
sé fullnægjandi. Sú nálgun stenst ekki skoðun. Þegar efnisatriði 15. gr. samkeppnislaga eru 
skoðuð nánar er ljóst að tilgangur ákvæðisins var ekki að veita fyrirtækjum, sem glíma við 
gífurlegan rekstrarvanda, aukið svigrúm til að bregðast við þeim rekstrarvanda. Hið eiginlega 
verkefni sem býður úrlausnar er að tryggja stórar og burðugar rekstrareiningar í kjötiðnaði og 
þannig koma í veg fyrir að gjaldþrot, sem myndi leiða af sér að framleiðsla og vinnsla kjötafurða 
víðs vegar um landið myndi leggjast af. Eina leiðin til að koma í veg fyrir slíka þróun er að 
heimila stækkun rekstrareininga. Með þeirri aðgerð væri ennfremur unnt að tryggja að bændum 
væri tryggt lágmarksverð og þjónusta án tillits til búsetu - m.ö.o. að sambærilegt regluverk yrði 
innleitt líkt og nú gildir með söfnun og vinnslu mjólkur.

23. Sett verði skýr lög um upprunamerkingar matvöru í þágu neytenda þar sem fram komi 
m.a. uppeldisland sláturdýra og framleiðsluland matvæla, innihaldslýsingar verði skýrari, 
þ.m.t. um notkun lyfja við framleiðsluna og um framleiðsluferli, þ.e. hversu oft varan hafi 
verið fryst ogþídd við vinnslu hennar og hver sláturdagur hafi verið.

SAFL telja að verulega hafi skort á eftirfylgni stjórnvalda varðandi merkingar matvæla og 
ennfremur eftirlit með upprunamerkingum landbúnaðarvara. Upprunamerkingar þurfa að fylgja 
vörum gegnum framleiðslu og söluferil. Neytendur eiga rétt á upplýsingum um uppruna, 
framleiðsluhætti, lyfjanotkun og umhverfisáhrif matvæla sem þeir kaupa í verslunum, neyta á 
veitingahúsum eða í mötuneytum. Með því er þeim auðveldað að velja landbúnaðarafurðir sem 
framleiddar eru eftir þeim gildum sem þeir telja æskileg.

Í þessu sambandi er nauðsynlegt að auka kröfurnar miðað við það sem nú gildir. SAFL telja að 
unnt sé að vinna ötullega að þessu sameiginlega markmiði og fara þar hagsmunir stjórnvalda, 
bænda og fyrirtækja þeirra og ekki síst neytenda saman að öllu leyti, en skýrslur unnar af hálfu 
ríkisvaldsins hafa lagt þetta til.5

4 Skýrslu lagastofnunar Háskóla Íslands er að finna hér: <https://lagastofnun.hi.is/sites/lagastofhun.hi.is/files/2021 - 
04/Skyrsla-um-buvoruloggjof-2020.pdf>.
5 Sjá skýrslu samráðshóps á vegum atvinnuvega- og nýsköpuharráðuheytis um betri merkingar matvæla:
<https://www.stjomarradid.is/librarv/01--Frettatehgt---mvhdir-og-
skrar/ANR/KThJ/Betri%20merkingar%20matv%C3%A6la sk%C3%BDrsla%20samr%C3%A1%C3%B0sh%C3%B3ps AN
R 090920 RAFR%C3%86N%20%C3%9ATG%C3%81 FA.pdf>.

https://lagastofnun.hi.is/sites/lagastofnun.hi.is/files/2021-04/Skyrsla-um-buvoruloggjof-2020.pdf
https://lagastofnun.hi.is/sites/lagastofnun.hi.is/files/2021-04/Skyrsla-um-buvoruloggjof-2020.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Betri%2520merkingar%2520matv%25c3%25a6la_sk%25c3%25bdrsla%2520samr%25c3%25a1%25c3%25b0sh%25c3%25b3ps_ANR_090920_RAFR%25c3%2586N%2520%25c3%259aTG%25c3%2581FA.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Betri%2520merkingar%2520matv%25c3%25a6la_sk%25c3%25bdrsla%2520samr%25c3%25a1%25c3%25b0sh%25c3%25b3ps_ANR_090920_RAFR%25c3%2586N%2520%25c3%259aTG%25c3%2581FA.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Betri%2520merkingar%2520matv%25c3%25a6la_sk%25c3%25bdrsla%2520samr%25c3%25a1%25c3%25b0sh%25c3%25b3ps_ANR_090920_RAFR%25c3%2586N%2520%25c3%259aTG%25c3%2581FA.pdf


Að því sögðu styðja samtökin að tillagan verði samþykkt og eru fulltrúar samtakanna reiðubúnir 
að koma á fund nefndarinnar til frekari umræðu og skoðanaskipta sé þess óskað.

Virðingariyllst,

stjómarformaður SAFL


