
 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1334  —  786. mál.

Nefndarálit

um frv. til l. um breyt. á l. nr. 68/1997, um Lánasjóð landbúnaðarins, með síðari breytingum.

Frá minni hluta landbúnaðarnefndar.

Hinn 18. apríl sl. var útbýtt hér í þinginu frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr.
68/1997, um Lánasjóð landbúnaðarins. Frumvarpið felur í sér að heimila landbúnaðarráðherra
að selja eignir sjóðsins og leggja hann niður.

Skilafrestur þingmála til að komast á dagskrá þessa þings var 1. apríl. Þurfti því að veita
afbrigði til að taka málið á dagskrá. Málið kom á dagskrá 19. apríl og þurfti þá að veita
sérstakt afbrigði vegna þess hve skammur tími var liðinn frá útbýtingu þess. Þingflokkur
Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs var andvígur því að þetta afbrigði yrði veitt þar sem
ekki var brýnt tilefni til að keyra þetta mál áfram á svo miklum hraða.

Lánasjóðurinn á sér áratuga sögu. Ef landbúnaðarráðherra var umhugað um að leggja fram
frumvarp viðvíkjandi sjóðnum og það fengi vandaða þinglega meðferð átti honum ekki að
vera neitt að vanbúnaði að gera það innan tilskilins frests. 

Á fundi landbúnaðarnefndar 26. apríl kom frumvarpið um sölu Lánasjóðsins á dagskrá
nefndarinnar. Undirritaður óskaði eftir að leitað yrði skriflegra umsagna um málið til þeirra
aðila sem hagsmuna eiga að gæta varðandi sjóðinn eða vilja láta málefni hans sig varða. Það
kom því mjög á óvart að formaður nefndarinnar hafnaði þeirri beiðni og tilkynnti að meiri
hlutinn ætlaði sér að keyra málið út úr nefndinni án skriflegra umsagna hagsmunaaðila. Þess-
um vinnubrögðum meiri hlutans var harðlega mótmælt.

Víðtækt hlutverk Lánasjóðs landbúnaðarins.
Lánasjóður landbúnaðarins var stofnaður með lögum árið 1998 og var hann framhald af

Stofnlánadeild landbúnaðarins sem starfaði við hlið Búnaðarbankans. Lánasjóður landbún-
aðarins er stofnun í eigu ríkisins og heyrir undir landbúnaðarráðherra.

Við einkavæðingu og sölu atvinnuvegasjóðanna og ríkisbankanna tókst að forða atvinnu-
vegasjóði bænda frá hremmingum og stofnaður var Lánasjóður landbúnaðarins. Hlutverk
hans er skv. 2. gr. laganna „að tryggja landbúnaðinum aðgang að lánsfé til fjárfestinga á hag-
stæðum kjörum og stuðla þannig að æskilegri þróun atvinnuvegarins. Sjóðurinn veitir lán til
bænda og þjónustufyrirtækja landbúnaðarins, svo sem nánar er kveðið á um í lögum þessum.“

Samkvæmt 7. gr. laganna veitir hann lán m.a. til eftirtalinna verkefna: til jarðakaupa, rækt-
unar, bygginga er varða landbúnað, vatns og varmaveitna, bústofns- og vélakaupa, hagræð-
ingarverkefna og til ýmiss annars atvinnustarfs og nýsköpunar í sveitum.

Lánareglur hans hafa verið fullkomlega gagnsæjar og með starfsemi sjóðsins hefur verið
reynt að stuðla að „æskilegri þróun atvinnuvegarins“. Sjóðurinn gegnir því mikilvægu hlut-
verki í byggðamálum með því að veita lán til landbúnaðar á jafnræðisgrunni óháð búsetu. 
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Hver á að taka við byggðahlutverki Lánasjóðsins?
Fulltrúar Bændasamtakanna og Byggðastofnunar sem komu fyrir landbúnaðarnefnd viður-

kenndu byggðahlutverk sjóðsins og töldu ólíklegt að viðskiptabankar mundu lána bændum
á jafnræðisgrunni óháð búsetu. Yrði sjóðurinn lagður niður töldu þessir gestir að til þyrfti að
koma annar sjóður eða félagslegar aðgerðir til að tryggja þeim bændum fjármálaþjónustu sem
viðskiptabankar höfnuðu viðskiptum við eða byðu afarkosti. Fulltrúar Byggðastofnunar töldu
eðlilegt að þeirri stofnun yrði fengið það hlutverk en þá yrði ríkisvaldið að koma með aukið
fjármagn inn í stofnunina ef hún ætti að geta sinnt því hlutverki. Er þá spurning hvað er unnið
við að leggja niður Lánasjóðinn sem ríkisvaldið ber nú þegar ábyrgð á. Ekki er kveðið á um
í frumvarpinu hvernig á þessu hlutverki sjóðsins verður tekið og er það harðlega gagnrýnt að
byggðahlutverk sjóðsins skuli skilið eftir í fullkomnu uppnámi. 

Að selja áratuga viðskiptasamninga heillar atvinnugreinar.
Lánasjóður landbúnaðarins, áður Stofnlánadeildin, hefur átt ríkan þátt í að byggja upp og

þróa íslenskan landbúnað. Hann hefur aftur og aftur tekið þátt í aðgerðum til að verja ein-
stakar búgreinar og bændur áföllum og hefur lagt drjúgt af mörkum í að tryggja dreifðan
sjálfseignarbúskap vítt og breitt um landið. Lánareglur sjóðsins eru fullkomlega gagnsæjar
og bændur hafa haft jafnan aðgang að sjóðnum óháð búsetu. Útlánatöp sjóðsins hafa verið
hverfandi. Í gegnum áratugina hefur byggst upp ákveðið munstur í fjármögnun búskapar
bænda, grunnlán frá Lánasjóðnum og viðbótarfjármögnun frá næsta héraðssparisjóði, banka-
útibúi og afurðastöð.

Þótt einstaka bóndi velji nú að segja upp við sjóðinn viðskiptum vegna þess að hann metur
aðra möguleika betri á það ekki við um meginþorra bænda. Og framtíð einstakra peninga-
stofnana er mörgum duttlungum háð. Hafa verður þessa sérstöðu í huga við ákvörðun ríkis-
valdsins um sölu á Lánasjóðnum. Hér er um að ræða 1. veðrétt í nánast öllum jörðum á Ís-
landi. Í flestum tilvikum er íbúðarhúsið og allt land veðsett fyrir hverju einstöku láni. Engar
leiðbeiningar eru í frumvarpinu til einkavæðingarnefndar um skilmála við sölu sjóðsins.
Engar leiðbeiningar eru tilgreindar um hver skuli vera réttur skuldara, viðskiptavina sem í
góðri trú hafa bundið áratuga viðskipti sín við sjóðinn. Verða þeir bundnir átthagaböndum
við væntanlegan kaupanda?

Að mati minni hlutans er það fullkomið ábyrgðarleysi að afgreiða svo opna heimild til sölu
á Lánasjóði landbúnaðarins eins og þetta frumvarp gerir ráð fyrir. Einkavæðingarspor þess-
arar ríkisstjórnar hræða.

Einkavæðingarfíkn ríkisstjórnarinnar ræður för.
Í skýrslu sem sérstök nefnd vann á vegum landbúnaðarráðherra um stöðu Lánasjóðsins er

rakinn vandi sjóðsins, m.a. vegna breytts fjármálumhverfis og erfiðrar rekstrarstöðu. Ekki
skal hér gert lítið úr því að taka þarf á stöðu sjóðsins. Þessi verkefnisstjórn landbúnaðar-
ráðherra leggur hins vegar til þá einu leið að leggja niður sjóðinn og selja eignir hans og
skuldbindingar.

Að mati minni hlutans hefði verkefnisstjórnin átt að leggja upp valkosti í framtíðarrekstri
sjóðsins sem ríkisvaldið og samtök bænda hefðu getað kynnt sér og tekið afstöðu til. Að mati
minni hlutans virðist sem tekin hafi verið ákvörðun um að leggja niður sjóðinn fyrir allnokkru
og síðan settur í gang ferill sem leiddi til þessarar niðurstöðu. Þarf sú aðferðafræði ekki að
koma á óvart í þeirri einkavæðingarfíkn sem heltekið hefur ríkisstjórn Framsóknarflokks og
Sjálfstæðisflokks.
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Leita má annarra leiða í framtíð sjóðsins.
Vissulega eru ástæður til að endurmeta verkefni og stöðu Lánasjóð landbúnaðarins og þar

með einnig svonefnt búnaðargjald sem bændur greiða til sjóðsins. En það framlag er bundið
í lögum og mun því væntanlega gilda út þetta ár.

Þingmenn Vintri hreyfingarinnar – græns framboðs hafa lagt til að skoðaðar verði ýmsar
leiðir í rekstri sjóðsins, svo sem að afmarka lánaflokka hans og skera niður stjórnunarkostnað
eða að sjóðurinn verði rekinn sem deild i öðrum fjármálstofnunum, t.d. með eða í samstarfi
við Lífeyrissjóð bænda. Vegna hins mikla hraða og þjösnaskapar meiri hlutans í afgreiðslu
þessa máls hefur nefndinni ekki gefist tóm til að kanna neinar þessara leiða í rekstri sjóðsins.

Nú standa yfir alþjóðasamningar um skipan á opinberum stuðningi við landbúnað og
verslun með landbúnaðarafurðir. Niðurstaða þeirra viðræðna getur haft víðtæk áhrif á búsetu-
munstur til sveita og rekstrargrundvöll hinna ýmsu greina landbúnaðarins. Það er því mjög
óvarlegt að hlaupa nú til og leggja niður Lánasjóð landbúnaðarins í þessari viðkvæmu stöðu
sem nú er á innlendum peningamarkaði og einnig í alþjóðasamningum um stöðu landbún-
aðarins. (Sjá fskj. II.)

Alþingi skipi nefnd um atvinnu- og búsetumál í sveitum.
Þingflokkur Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs hefur lagt fram tillögu til þings-

ályktunar um nýjan grundvöll búvöruframleiðslunnar og stuðning við byggð í sveitum. (Þskj.
251 – 240. mál.) Þar er kveðið á um að Alþingi kjósi „nefnd skipaða fulltrúum allra þing-
flokka til að vera stjórnvöldum og bændasamtökunum til samstarfs og ráðuneytis við mótun
nýs grundvallar fyrir búvöruframleiðsluna og gera tillögur um ráðstafanir til að treysta byggð
í sveitum. Sérstaklega verði hugað að því hvernig útfæra megi búsetutengdan grunnstuðning
sem hluta af stuðningi við landbúnað og búsetu í sveitum. Markmiðið væri að finna leiðir til
fjölbreyttari nýsköpunar og þróunar í atvinnulífi strjálbýlisins, skapa meira jafnræði milli
greina, undirbúa nauðsynlegar breytingar vegna nýrra alþjóðasamninga á sviði landbúnaðar-
mála og taka á vandamálum núverandi landbúnaðarkerfis.“

Þessi tillaga okkar liggur nú fyrir landbúnaðarnefnd og væri nær að Alþingi afgreiddi hana
í stað þess að höggva niður félagslegar grunnstoðir landbúnaðarins eins og verið er að gera
með því að einkavæða og selja Lánasjóð landbúnaðarins og það nánast skilyrðalaust.

Mikilvægt er að skoða málefni landbúnaðarins heildstætt og þar með framtíð Lánasjóðs
landbúnaðarins. Minni hlutinn leggur því til að þessu frumvarpi um sölu á Lánasjóði landbún-
aðarins verði vísað til ríkisstjórnarinnar og henni falið að skipa nefnd með fulltrúum allra
þingflokka til að vera stjórnvöldum og bændasamtökunum til samstarfs og ráðuneytis við
mótun nýs grundvallar fyrir búvöruframleiðsluna og gera tillögur um ráðstafanir til að treysta
byggð í sveitum. Eitt af verkefnum nefndarinnar verði að gera tillögur um framtíðarhlutverk
og stöðu Lánasjóðs landbúnaðarins.

Alþingi, 6. maí 2005.

Jón Bjarnason.
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Fylgiskjal I.

Jón Bjarnason:

Stöndum saman og verjum Lánasjóðinn.
(Bændablaðið 12. apríl 2005.)

Bændum brá heldur betur í brún er tilkynnt var í fréttum Ríkissjónvarpsins 31. mars sl. að
ríkisstjórnin hefði  ákveðið að einkavæða og  selja Lánasjóð landbúnaðarins og kaupandinn
myndi þá eignast fyrsta veðrétt í nær öllum bújörðum á  Íslandi.

Lánasjóður landbúnaðarins er opinber stofnun sem bændur hafa greitt til ákveðið hlutfall
af framleiðsluverðmæti sínu og á grundvelli þeirra tekna hefur sjóðnum verið kleyft að lána
bændum fé á hagstæðari kjörum en annars hefði verið. Sjóðurinn hefur átt ríkan þátt í að
byggja upp og þróa landbúnaðinn, hann hefur aftur og aftur tekið þátt í aðgerðum til að verja
einstakar búgreinar eða bændur almennt áföllum og hefur tryggt dreifðan sjálfseignarbúskap
vítt og breitt um landið. Lánareglur eru fullkomlega gegnsæjar og bændur hafa jafnan aðgang
að sjóðnum óháð búsetu.

Þótt sjóðurinn sé að formi til í eigu ríkisins er fjarri því að ríkið hafi sjálfsagðan ráð-
stöfunarrétt yfir honum. Það eru bændur og samtök þeirra sem hafa byggt upp sjóðinn. Mark-
mið hans er fjármálaþjónusta við bændur á jafnréttisgrunni  en ekki hámörkun eigin gróða.
Útlánatöp eru hverfandi og nánast engin ef frá er talið það sem tengist aðgerðum til lausnar
vanda einstakra búgreina á erfiðleikatímum. Þá hefur sjóðurinn eins og áður sagði oft leikið
stórt hlutverk í aðgerðum til að fleyta landbúnaðinum yfir erfiðleikatímabil með frestun
afborgana, skuldbreytingum og fleiru slíku.
 
Samþjöppun og raðuppkaup jarða mikið áhyggjuefni. 

Einn alvarlegasti vandi sem nú steðjar að íslenskum landbúnaði er raðuppkaup einstak-
linga og fyrirtækja á bújörðum og samþjöppun framleiðsluréttar.  Brýnt er að á því sé tekið.
Það er sótt að sjálfseignarbóndanum og fjölskyldubúunum. Meðan engin takmörkun er á slíku
er enn varasamara en ella að einkavæða lánasjóðinn, selja hann eða leggja hann niður. 

Að fórna fyrsta veðrétti á nánast öllum jörðum landsins í hendur bankastofnunar sem hefur
að æðsta boðorði sem hraðastan og mestan gróða eigenda sinna getur á skömmum tíma gjör-
breytt eignarhaldi á jörðum og búsetumynstri í landinu. Ætli mörgum þyki ekki nóg um þær
breytingar sem þegar eru að verða þó ekki sé hellt olíu á eldinn með slíkri aðgerð. Á tímum
eins og þeim sem nú ríða yfir þjóðina, þar sem sótt er að félagslegum gildum og  samheldni
er á undanhaldi, kemur þó krafan um einkavæðingu og sölu Lánasjóðsins ekki á óvart. 

Félagsleg samstaða er styrkur landbúnaðarins.
Það má vel vera að einstaka bændur sem nú eru með uppbyggð bú sín og hafa notið sjóðs-

ins vilji nú hætta að leggja til hans fé, ekki síst í ljósi þess að uppbyggð bú á verðmætustu
jörðum landsins geta nú átt kost á hagstæðari lánum, a.m.k. tímabundið, hjá viðskipta-
bönkum. En það mun ekki gilda fyrir alla. Bújarðir á jaðarsvæðum og innan einstakra héraða
munu verða afskiptar. Viðskiptabankar munu þar deila og drottna á sínum forsendum. Þeir
hafa engar samfélagsskyldur, markmiðið er eingöngu að hámarka gróða eigenda sinna á
hverjum tíma. „Mun þá mörgum bóndanum þykja þröngt fyrir sínum durum.“ 
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Það kemur engum á óvart að einkavæddur fjármálaheimurinn vilji komast yfir þennan
sjóð, ekkert síður en Íbúðalánasjóð sem einnig er gerð hörð atlaga að um þessar mundir. Þá
geta gróðaspegúlantar sjálfsagt reiknað það út að óhætt sé að leggja í nokkurn fórnarkostnað
til að ná tangarhaldi á nánast öllum bújörðum í landinu.

En þá á ekki að leggjast flatur í slíkan straum, ef til óheilla horfir, heldur spyrna við fótum.
Félagsleg samstaða er styrkur landbúnaðarins.

Endurskoðunar er þörf.
Landbúnaðarnefnd Alþingis var afhent  í byrjun apríl skýrsla sérstakrar verkefnisstjórnar

sem falið var að meta stöðu og framtíð Lánasjóðsins. Í skýrslunni er nánast gefið fyrir fram
sú forsenda að selja þurfi sjóðinn og síðan unnið út frá því. Það er mjög einhæf nálgun.

Vel má vera að Lánasjóðurinn hafi brugðist seint við breyttum aðstæðum og ýmislegt þarf
þar augljóslega að endurskoða, t.d. framleiðslugjald bænda til sjóðsins. Það verður líka að
teljast óeðlilegt að þau lán sem sjóðurinn tekur til að fjármagna útlán sín skuli bera um 6 %
vexti þrátt fyrir ríkisábyrgð, en meðal útlánavextir eru um 4,5%.

Það hlýtur að mega kanna möguleika á að endursemja um þessar skuldbindingar. 
Þá hefur sjóðurinn enga heimild til að leggja á uppgreiðslugjald lána eins og flestar fjármála-
stofnanir hafa.

Vel mætti afmarka lánaflokka hans og takmarka lánveitingar við eina jörð eða að lána ekki
sama aðila til raðuppkaupa á jörðum svo að dæmi sé tekið.

Lögum Lánasjóðinn að breyttu umhverfi.
Þannig má endurskoða ýmis atriði í lögum og starfsreglum sjóðsins og kanna m.a.

eftirfarandi:
1. Finna leið til að endursemja um kjör á þeim lánum sem sjóðurinn fjármagnar útlán sín

með.
2. Lækka stjórnunar og rekstrarkostnað sjóðsins.
3. Afmarka lánshlutverk hans við ákveðinn grunnstuðning við búskap og jarðakaup. 
4. Samreka, eða mögulega sameina, Lánasjóðinn og Lífeyrissjóð bænda.

Mín skoðun er sú að gríðarleg áhætta sé tekin með því að einkavæða og selja Lánasjóðinn
að svo lítt athuguðu máli. Miklu nær væri að laga starfsemi hans að breyttum aðstæðum og
tryggja framtíð hans í nýju umhverfi og með endurskilgreint hlutverk. Landbúnaðurinn og
sveitirnar þurfa áfram á sjóði að halda sem tryggir á jafnræðisgrundvelli grunnfjármögnun
til jarðakaupa og uppbyggingar og þar með það félagslega og byggðalega hlutverk að styðja
við dreifða búsetu, tryggja jafnrétti til grunnfjármögnunar óháð búsetu og auðvelda endur-
nýjun í greininni.
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Fylgiskjal II.

Erna Bjarnadóttir:

WTO viðræðurnar – staða og horfur.
(Bændablaðið 26. apríl 2005.)

Undanfarin missiri hefur verið unnið að því að fleyta áfram svokallaðri Doha-lotu á vett-
vangi WTO, Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. Hvað landbúnaðarhluta þeirra viðræðna snertir
náðist áfangi með rammasamkomulagi í júlí 2004 og í vetur hefur síðan verið unnið áfram
og stefnt að næsta áfangi í júlí komandi. Þá verði náð saman um öll helstu „tæknilegu“ álita-
efni og lokahönd ásamt því að útkljá pólitísk mál verði síðan gert í Hong Kong í desember
nk. 

Sem fyrr er stuðningi við landbúnað skipt í þrjár megin stoðir, innanlandsstuðning,
markaðsaðgang og útflutningsbætur, og er stefnt að verulegum breytingum varðandi hverja
þeirra fyrir sig. Ísland hefur unnið með níu öðrum þjóðum í svokölluðum G10 hópi að því að
verja sína hagsmuni. Þessi lönd standa að baki um 11% heimsviðskipta með búvörur sem er
mun hærra hlutfall en íbúafjöldi þessara landa er af heildarmannfjölda aðildarríkja WTO.
Stefna íslenskra stjórnvalda er skýr, þ.e. að ná niðurstöðu sem tryggir nægan sveigjanleika
til að styðja við íslenskan landbúnað í ljósi aðstæðna og markmiða sem honum eru sett og
sköpuð. En það er ljóst að á brattann er að sækja fyrir okkar sjónarmið, gerðar verða sérstakar
kröfur til landa sem veita hæstan stuðning til landbúnaðar hvort sem það er í formi
markaðsverndar eða styrkja.

En hver verða áhrifin á íslenskan landbúnað? Þótt endanlegt samkomulag liggi ekki fyrir
þá er nokkuð ljóst hvar meginlínur liggja. 

Innanlandsstuðningur: Ljóst er að farið verður fram á mestar breytingar af hálfu þeirra
þjóða sem eru með mestan markaðstruflandi stuðning, þannig að þær þurfi að skera hlutfalls-
lega meira niður hjá sér. Ekki virðist útkljáð hvort hér sé átt við fjárhæðir eða hlutfallslega.
ESB er lang stórtækast á þessu sviði í fjárhæðum en Ísland og nokkur önnur ríki eru með
hæstan hlutfallslegan stuðning þó að þau skipti minna máli á heimsvísu. Það sem þó liggur
fyrir er að beita á „samsettri“ nálgun sem skýra má þannig að viðkomandi þjóð verður gert
að leggja saman heimildir til stuðnings sem falla undir a) gula boxið, b) bláa boxið og c) de
minimis , og skera þá samtölu niður um 20% strax í upphafi nýs samnings. Fyrir Ísland gæti
þetta þýtt að samanlagðar heimildir samkvæmt ofangreindu nemi ca 14 milljörðum (breytilegt
eftir gengi). Umrædd 20% skerðing þýddi að okkar heimildir færu strax á fyrsta ári í 11 til
11,5 milljarða og fyrir þeirri „innborgun“ höfum við svigrúm að því er best verður séð. En
ætlunin er að ganga lengra og gangi eftir að samið verði um 60% niðurskurð virðist mega
álykta af textanum frá júlí í fyrra að heimildir okkar í lok samningstímans verði alls ca 5,5–
6 milljarðar. Það er langt undir nýtingu okkar nú og ljóst að breytingar verður að gera á
rekstrarumhverfi landbúnaðarins til að mæta þeim kröfum sem þetta gerir. Annað sem einnig
mun setja því skorður hvernig við má bregðast er að sett verður þak á leyfilegan stuðning sem
flokkast í ofangreinda flokka. Eftir er að skilgreina hvernig sú viðmiðun verður fundin en
þetta gæti lagt okkur skorður, bæði hvernig áðurnefndum 5,5 til 6 milljörðum yrði skipt milli
búgreina og hins vegar við því að færa stuðning yfir á nýjar búgreinar ef það kæmi á
einhverju stigi til álita. 
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Varðandi „græna boxið“ þá á samkvæmt júlí-textanum að endurskoða það og skýra með
það að markmiði að aðferðafræði við stuðning, sem undir það getur fallið, hafi engin eða lág-
marks markaðstruflandi áhrif. Nauðsynlegt er að hafa í huga að þó ekki séu hömlur á að taka
upp nýjar grænar greiðslur við það að draga úr stuðningi sem flokkast í gula boxið, hafa
slíkar greiðslur önnur áhrif á ákvarðanir framleiðenda þar sem tekjur af framleiddri einingu
(jaðartekjur) lækka og þar með breytist hvaða framleiðslumagn er hagstæðast að framleiða.
Jafnvel getur sú staða verið uppi að hagstæðast sé að hætta framleiðslu en fá styrki úr
„græna“ boxinu áfram. Rétt er líka að undirstrika að styrkir sem falla undir þessi ákvæði
þurfa ekki að tengjast landi eða ræktun. 

Markaðsaðgangur: Þótt framleiðslutengdur stuðningur og markaðsvernd séu íslenskum
landbúnaði mikilvæg eru takmarkanir á markaðsaðgangi erlendra búvara það ekki síður.
Niðurstaða Uruguy-samningalotunnar fól í sér að öllum aðgangstakmörkunum (tollum, kvót-
um og innflutningsbönnum) skyldi breytt í tolla. Síðan voru ákvæði um hve mikið skyldi
skera þessa tolla niður og um lágmarksaðgang af tilteknu magni á lágmarkstollum (32% af
tollbindingum). Þessi lágmarksaðgangur á við þær vörur sem ekki voru fluttar inn á árunum
1986–1988 sem voru viðmiðunarár samningsins. Sem dæmi þá er tollkvóti nú 95 tonn fyrir
nautakjöt, 59 tonn fyrir alifuglakjöt, 86 tonn fyrir unnar kjötvörur og 119 tonn fyrir osta.
Þetta miðast við 5% af neyslu á viðmiðunarárunum, 1986–1988. 

Nú er verið að tala um umtalsverðar „umbætur“ á markaðsaðgangi. Í því felst lagskipt
lækkun tolla þannig að hæstu tollar lækki mest og hugmyndir eru jafnvel uppi um þak á tolla.
Einnig verði hverju ríki heimilað að skilgreina „viðeigandi“ fjölda viðkvæmra vara sem sæti
þá annarri meðferð varðandi tollalækkun en á móti komi bættur markaðsaðgangur í formi
aukinna tollkvóta á lágmarkstollum. Það bíður því flókið verkefni úrlausnar að vega þetta
tvennt saman og meta hvaða vörur á að skilgreina sem viðkvæmastar og hverjar þoli betur
aðra tollameðferð. Í júlí-samkomulaginu er skýrt tekið fram að „verulegar umbætur“ eigi að
nást fram fyrir allar vörur. Sem dæmi um hvernig þetta gæti komið út þá gæti ostur t.d. verið
flokkaður sem viðkvæm vara. Tollar yrðu lækkaðir í samræmi við það en megináhersla á
bættan markaðsaðgang væri með auknum kvóta á lágmarkstollum. Ef miðað yrði við 5% af
neyslu 2005 yrði kvótinn ca 210 tonn, nærri tvöfalt meiri en nú og hver 1% stigs aukning
færir rösklega 40 tonn inn í þann kvóta. Tollkvóti hefur verið mikið til fullnýttur til þessa og
aukinn innflutningur á þessum forsendum hefur því raunverulega þýðingu fyrir mjólkurfram-
leiðendur.

Útflutningsbætur: Þetta form stuðnings má með góðum rökum telja hvað mest truflandi
fyrir heimsviðskipti og kemur oft hart niður á bændum í fátækum löndum sem eru nettóinn-
flytjendur búvara. Samkomulag liggur fyrir um afnám útflutningsbóta þó að ekki sé búið að
dagsetja það. Einnig að nú verði tekið á fleiri formum sem útflutningsbætur taka en beinum
fjárframlögum, svo sem matvælaaðstoð sem ekki uppfyllir ákveðin skilyrði, víkjandi lán til
útflytjenda o.fl. 

Lokaorð: Svo fremi sem yfirstandandi viðræðulota WTO fer einfaldlega ekki gersamlega
út um þúfur, sem ekkert bendir til, er ljóst af júlí-samkomulaginu í fyrra að nýr samningur
felur í sér raunverulegar breytingar fyrir íslenskan landbúnað. Okkur verður gert að opna fyrir
aukinn innflutning búvara og settar verða enn þrengri skorður um form og umfang stuðnings.
Grænar greiðslur munu ekki hafa sambærileg áhrif á framleiðslu og framleiðendur og þær
aðgerðir sem nú er beitt því þær mega ekki tengjast framleiðslu eða skilyrðum um að fram-
leidd sé tiltekin afurð. Allt tal um annað er beinlínis villandi. Hins vegar hafa íslensk stjórn-
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völd sýnt í yfirstandandi samningalotu að þau standa þétt með landbúnaðinum og því ber að
fagna. 

Fylgiskjal III.

Jón Bjarnason:

Sjálfseignarbóndi eða réttlaus leiguliði.
(Morgunblaðið 3. nóvember 2004.)

Öldum saman var meginhluti jarða í eigu fárra stóreignamanna, kóngsins og biskupsstól-
anna. Frumkvöðlar sjálfstæðisbaráttunnar á nítjándu öld töldu brýnt fyrir sjálfstæði þjóðar-
innar og framfarir í landbúnaði að bændur ættu jarðirnar, sjálfseignarbóndinn var í lykil-
hlutverki. „Það var leiðin út úr torfkofunum.“

Með svokölluðum ábúðarlögum hefur þessari stefnu verið fylgt eftir þannig að þeir sem
höfðu jarðirnar á leigu fengu lífstíðarábúðarrétt, sem setti þá nánast að fullu upp að hlið
sjálfseignarbóndans. Fjölskyldubúin voru grunneining í landbúnaði. Þetta hefur reynst
þjóðinni farsælt og um þessa stefnu hefur ríkt sátt til þessa. Stuðningur hins opinbera við
landbúnað hefur annars vegar miðast við að bæta náttúruleg gæði landsins til framtíðar og
hins vegar að tryggja neytendum holla og góða vöru á hagstæðu verði. 

Með dreifðri búsetu skapast forsendur fyrir því að gæði landsins séu vernduð og nýtt á
sjálfbæran hátt. Þessi stefna krefst búsetumynsturs þar sem bændurnir, landeigendurnir, sitja
jarðirnar og mynda samfélag þar sem hver styður annan. Ekki aðeins hin náttúrulegu gæði
eru auðlind heldur einnig samfélagið og gerð þess.

Sérlög um landbúnað þurfa fyrst og fremst að lúta að hagsmunum byggðanna og varan-
leika náttúruauðlindanna ásamt framleiðslu gæðavöru og þjónustu. Hlutur löggjafans er að
skapa þeim sem vilja búa í sveit og stunda þar sinn atvinnuveg fullnægjandi starfsumgjörð.
Réttur þeirra á að hafa algjöran forgang og fyrir þá eiga samtök bænda að berjast. Þar eiga
að fara saman hagsmunir bændanna og þjóðarinnar til skemmri og lengri tíma. Búvörusamn-
ingar ríkisins við bændur hafa byggt á því að þessari grunnhugsun sé fylgt þannig að fram-
leiðslurétturinn sé ávallt í höndum þeirra sem búa á jörðunum.

Síðastliðið vor voru gerðar veigamiklar breytingar á jarðalögum og ábúðarlögum. Sumar
voru eðlilegar, en aðrar stuðluðu því miður að því að veikja stöðu sjálfseignarbóndans og
fjölskyldubúsins sem gunneiningar. Í stað þess að skerpa forkaupsrétt sveitarfélaga að jörðum
var hann afnuminn. Í stað þess að skilgreina samfélagslegar kvaðir á landeigendur var
frjálsræði í ráðstöfun og meðferð lands aukið. Réttur ábúenda á leigujörðum var skertur veru-
lega. Innlausnarréttur ábúanda gagnvart sameigendum var afnuminn. Aðkoma sveitarfélag-
anna að meðferð og ráðstöfun lands til landbúnaðarnota er skert verulega þvert á megin-
markmið laganna.

Þessar breytingar voru flausturslega unnar og flestar athugasemdir samtaka bænda og
sveitarfélaga að engu hafðar. Frekar hefði þurft að skýra og styrkja samfélagskvaðir á þá sem
fara með forsjá lands og búvöruframleiðslu.
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Nágrannaþjóðir okkar á Norðurlöndum leggja áherslu á að verslun með land og landgæði
hafi sérstöðu. Öfugt við okkur eru í löggjöf þeirra gerðar ákveðnar og skilgreindar kröfur til
landeigenda um búsetuskyldu og meðferð auðlindarinnar.

[...]
Beingreiðslum til bænda var ætlað að tryggja búsetu, dreifða byggð og heilnæma fram-

leiðslu. Fari fram sem horfir verða beingreiðslurnar notaðar til hins gagnstæða, til að fjár-
magna skipulögð uppkaup á bújörðum. Forsendur núgildandi búvörusamninga bæði í mjólk
og sauðfjárafurðum hljóta að vera í uppnámi. Verð á framleiðsluheimildum, áskrift að
greiðslum úr ríkissjóði rýkur upp úr öll valdi, er nú komið yfir 300 kr. á mjólkurlítrann.
Greiðslumark í sauðfé er á sömu leið. Bóndinn á engin tök á að kaupa framleiðsluheimildir
þessu verði. Neytendur geta ekki greitt þetta háa kvótaverð. Framleiðsluöryggið dvín. Heilu
byggðarlögin standa agndofa og varnarlaus gagnvart því sem er að gerast.

[...]

Fylgiskjal IV.

Steingrímur J. Sigfússon:

Búsetutengdur grunnstuðningur. 
(Bændablaðið 11. febrúar 2003.)

Hugmyndir um að taka upp einhvers konar búsetutengdan grunnstuðning sem lið í
stuðningi hins opinbera við landbúnað og byggð í sveitum hafa talsvert verið ræddar á vett-
vangi Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs. Hluti af samningsbundnum eða pólitískt
ákvörðuðum stuðningi hins opinbera við landbúnað og búsetu í sveitum yrði þá slíkur grunn-
stuðningur tengdur við heilsársbúsetu í sveitum og eftir atvikum tiltekin búskapar- eða
atvinnuumsvif. Til sögunnar kæmi sem sagt ákveðinn grunnstuðningur sem væri óháður
framleiðslumagni á hefðbundnum búvörum og jafnvel óháður því hvaða tegund búskapar, eða
önnur skilgreind atvinnuumsvif, menn hefðu með höndum.

Í nálægum löndum eru dæmi um ýmiss konar stuðning við landbúnað eða búsetu í strjál-
býli sem ekki er beint tengdur framleiðslu. Þar má m.a. nefna svæðisbundinn stuðning þegar
stutt er sérstaklega við búskapinn þar sem aðstæður eru erfiðar, t.d. í norðurhéruðum Skandi-
navíu og Finnlands. Einnig stuðning sem tengdur er stærð býla eða stærð ræktaðs lands, þá
gjarnan þannig að greidd er viss upphæð á hvern hektara sem fer lækkandi eða deyr út eftir
því sem býlin stækka. Með slíku fyrirkomulagi er hver eining í búrekstrinum studd með viss-
um hætti. Sama fyrirkomulag er þekkt eða innbyggt í framleiðslutengdan stuðning þar sem
greiddur er fullur stuðningur á eitthvert tiltekið magn mjólkur eða kjöts sem fer síðan lækk-
andi með auknu framleiðslumagni og deyr jafnvel alveg út við viss mörk. Enn eitt form slíks
grunnstuðnings er sérstakur stuðningur við unga bændur eða við kynslóðaskipti í landbúnaði
en slíkt er þekkt m.a. í Finnlandi. Hér á landi er stuðningi hins opinbera við búvörufram-
leiðslu öðruvísi fyrir komið eins og kunnugt er og óþarfi að tíunda fyrir lesendum Bænda-
blaðsins. Látum hér liggja milli hluta hvort beinn stuðningur við búvöruframleiðslu af því tagi
sem beingreiðslur gildandi búvörusamnings eru skuli teljast stuðningur við neytendur gegn
um lægra vöruverð og/eða bændur og landbúnaðinn.
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Óútfyllt ávísun?
Óttist einhverjir að tilkoma búsetutengds grunnstuðnings yrði ávísun á stjórnlaus útgjöld

hins opinbera er auðvelt að róa þá hina sömu. Útgjöldin myndu að sjálfsögðu takmarkast
bæði af upphæð, og fjölda bújarða og heimila sem til greina kæmu. Gleymum ekki að sú
búseturöskun og grisjun byggðar sem enn er í gangi er þjóðfélaginu afar dýr. Ríki, sveitar-
félög og síðast en ekki síst einstaklingarnir sjálfir sem í hlut eiga bera mikinn herkostnað af
óbreyttu ástandi. Fátt, ef nokkuð, væri því betri fjárfesting en öflugar og markvissar aðgerðir
sem dygðu til að koma byggðaþróun hér á landi í sæmilegt jafnvægi. Að sjálfsögðu mætti svo
skoða að tengja slíkan stuðning við afkomu eða veltu með einhverjum hætti. Þegar tekjur
ykjust af búskap eða annarri atvinnustarfsemi sem byggst hefði upp á jörðum á grunni þessa
stuðnings drægi úr greiðslum eða þær takmörkuðust á einhvern hátt tengt tíma eða aðstæðum.
 
Samhengi við núgildandi búvörusamning.

Hvað varðar þá sem njóta nú þegar stuðnings í gegnum búvörusamninga í formi bein-
greiðslna gæti búsetutengdur grunnstuðningur orðið hluti af slíkum samningum í framtíðinni.
Að sjálfsögðu munu þeir sem njóta beingreiðslna í dag ekki telja sig ofhaldna af þeim upp-
hæðum sem þar eru á ferðinni og vilja að slíkur grunnstuðningur bættist þar ofan á og kæmi
til viðbótar því sem fyrir er. Um slíkt yrði að sjálfsögðu að semja. Til hliðar yrði tekinn upp
sambærilegur stuðningur við aðra til að jafnræðis og sanngirni væri gætt. Þessi búsetutengdi
grunnstuðningur væri óframseljanlegur. Hann fylgdi jörðunum og yrði ekki frá þeim seldur;
sofnaði ef búseta legðist af en gæti vaknað til lífsins á nýjan leik ef einhver vildi koma og
setjast að. Sá grundvallarmunur yrði á þessu fyrirkomulagi og því núverandi að réttinn þyrfti
ekki að kaupa út í hverjum kynslóðaskiptum þar sem rétturinn væri ekki framseljanlegur
heldur fylgdi jörðinni og hefði ekki verðgildi nema þar væri búseta.

Að sjálfsögðu vakna ýmsar spurningar um ágæti slíks fyrirkomulags og útfærsla þess er
á engan hátt vandalaus. En núverandi fyrirkomulag á stuðningi við búvöruframleiðsluna er
svo sannarlega ekki fullkomið heldur. Ríkið styrkir framleiðslu í hefðbundnum búgreinum
í gegnum búvörusamninga en tilraunir sveitafólks til að koma fótum undir rekstur á grund-
velli nýbúgreina, í ferðaþjónustu eða öðru slíku njóta einskis sambærilegs stuðnings.

Þess má að lokum geta að niðurstaða í yfirstandandi samningaviðræðum á vettvangi
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), sem fjalla ekki síst um landbúnaðarmál, er líkleg til
að kalla hvort sem er á grundvallarbreytingar á opinberum stuðningi við landbúnað hér á
landi. Í Noregi er nú mikil umræða um hvernig landbúnaði þar muni reiða af ef niðurstaðan
verður á þeim nótum sem allt teiknar nú til í Doha-samningaferlinu. Sjónarmið Bandaríkjanna
og Evrópusambandsins hafa verið að nálgast hvað það varðar að draga úr beinum stuðningi
við landbúnaðarframleiðslu, ekki síst að skera verulega niður eða jafnvel afnema útflutnings-
bætur. Breytingarnar sem í vændum eru tengjast ekki aðeins upphæðum eða umfangi stuðn-
ingsins heldur einnig formi. Líklegasta niðurstaðan er sú að ríki skuldbindi sig einmitt til að
draga verulega úr framleiðslutengdum eða markaðsbjagandi stuðningi (gula og bláa boxið).
Ýmiss konar stuðningur á öðru formi (græna boxið) verður áfram mögulegur og leyfilegur
bæði samkvæmt evrópskum og alþjóða- eða WTO-reglum.

Allt ber að sama brunni. Ástand mála hér hjá okkur sem og það sem í vændum er í
alþjóðasamningum vísar í þá átt að taka núverandi fyrirkomulag á stuðningi við búvörufram-
leiðslu til endurskoðunar. Hugmyndir Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs um búsetu-
tengdan grunnstuðning til stuðnings landbúnaði og búsetu í sveitum eru innlegg í það mál.
Þeim er varpað fram til umræðu og væri fróðlegt að fá viðbrögð, til dæmis hér í blaðinu, um
málið.


