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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fyrirkomulag matvælaframleiðslu til 
neyðarbirgða, 397. mál.

Vísað er til umsagnarbeiðni atvinnuveganefndar Alþingis, dags. 17. nóvember sl., en þar var óskað eftir 

umsögn Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði (hér eftir „SAM“) um tillögu til þingsályktunar um 

fyrirkomulag matvælaframleiðslu til neyðarbirgða en um er að ræða þingskjal 434, 397. mál. 

Umsagnarfrestur rennur út 1. desember nk.

SAM fagna framkominni tillögu til þingsályktunar um fyrirkomulag matvælaframleiðslu til 

neyðarbirgða. Þegar áföll hafa dunið yfir íslenskt samfélag líkt og í efnahagskreppunni 2008 - 2011 sem 

og COVID-19 faraldrinum, sýndi sig strax að aðgengi að matvælum og aðföngum til framleiðslunnar 

var forgangsmál sem þurfti að leysa.

Í þessu tilliti telja SAM nauðsynlegt að skýra hvað átt er við með neyðarbirgðum, til hve langs tíma sé 

horft og hvaða aðstæðna. Þannig getur margs konar vá steðjað að dyrum sem kallar á mismunandi 

viðbúnað. Því getur ekki aðeins þurft að horfa til birgða af vörum sem tilbúnar eru til neyslu heldur 

einnig aðfanga eins og orku, eldsneytis, fóðurs, áburðar, umbúða, osfrv. Trygg greiðslumiðlun er einnig 

mikilvæg forsenda þess að útvega megi lykilaðföng eins og fóður, lyf og umbúðir. Þetta kom glöggt 

fram í efnahagshruninu 2008. Mikilvægt er að horfa til reynslu af þessum áföllum þegar litið er til 

framtíðar.

Mjólkurframleiðsla og neysla á Íslandi

Samkvæmt nýlegri könnun Landlæknisembættisins á mataræði landsmanna eru mjólkurafurðir 

veigamikill þáttur í mataræði Íslendinga en hlutfallslegt framlag mjólkur og mjólkurvara til heildar 

neyslu á orku í allri fæðu landsmanna er um 17%. Mjólkurvörur standa einnig um fjórðungi af allri 

próteinneyslu landsmanna.

SAM minna á skyldur aðildarfélaga sinna til að taka við allri mjólk sem er framleidd á hverjum tíma. 

Það felur einnig í sér skyldu til að skipuleggja birgðastöðu hálf- og fullunninna vara í samræmi við þarfir 

markaðarins á hverjum tíma. Draga þarf fram hvort ráðstafanir til að tryggja umræddar neyðarbirgðir 

valda meiri kostnaði í birgðahaldi afurðastöðva og þá hvernig á að standa undir slíkum kostnaði.
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Grundvöllur þess að halda megi lágmarks birgðir mjólkurvara er að tryggja starfsskilyrði 

frumframleiðendanna (kúabænda), s.s. með aðgengi að mikilvægum aðföngum og orku til að knýja 

flutninga til og frá búunum.

SAM styðja tillögu þessa og eru fulltrúar samtakanna reiðubúnir til að koma á fund nefndarinnar til 

frekari umræðu.

Fyrir hönd
Samtaka afuröastööva í mjólkuriðnaði sf.

Sigurjón R'. Rafnsson, 
stjórnarformaður SAM
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