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Efni: Umsögn Landssambands kúabænda um reglugerð um nánari útfærslu á 
búvörusamningum, almennan stuðning við landbúnað 

 

Vísað er til bréfs ráðuneytisins dags. 8. desember 2016, þar sem óskað er eftir umsögn 
Landssambands kúabænda um reglugerðir um nánari útfærslu á búvörusamningum.  

 

Athugasemdir við einstök atriði 
Jarðræktarstyrkur 
Í nýjum búvörusamningum er nýmæli að stuðningur sé greiddur út á nautakjötsframleiðslu. 
Tilgangur stuðningsins er að auka framboð af gæðakjöti. Einnig er kveðið á um að ein af 
megináherslum rammasamningsins er varðar búfjárrækt sé aukin afurðasemi, fjölbreyttari og 
betri afurðir, hraustir og endingargóðir gripir og hagkvæmari framleiðsla.  
Nautakjötsframleiðsla er búgrein sem býr við litla framlegð per grip á hektara og krefst 
búgreinin framleiðslu korns, hálms og heys. Kornrækt og nautakjötsframleiðsla fara vel saman 
þar sem aðgangur að korni og hálmi í miklu magni er lykilatriði í að tryggja góðan aðbúnað og 
uppvöxt nautgripa. Ef ásættanlegt afkoma á að vera að slíkum búrekstri þarf að ná fram 
ákveðinni stærðarhagkvæmni. Ríkulegt framboð af kornhálmi gerir bændum kleift að byggja 
hagkvæmari byggingar og/eða nýta eldri byggingar betur við framleiðslu nautakjöts. Því telja 
samtökin mikilvægt að bú sem stunda sérhæfða nautakjötsframleiðslu falli undir 5. mgr. 8. gr. 
líkt og svínabú. Með sérhæfðri nautakjötsframleiðslu er átt við bú þar sem stunduð er 
starfsleyfisskyld ræktun, eldi eða sala á nautakjöti, með að jafnaði XX fjölda holdakúa eða fleiri 
til undaneldis eða þar sem er sambærileg ræktun eða eldi.  
   

Ágangur álfta og gæsa 

Landssamband kúabænda telur mikilvægt að umsóknarfrestur stuðnings vegna ágangs álfta og 
gæsa á ræktunarlöndum sé færður til 1. nóvember ár hvert. Skemmdir vegna ágangs um haust 
hafa víða ekki komið í ljós fyrir þann umsóknarfrest sem gefinn er upp í 7. og 11. gr. reglugerðar 
þessarar og því væri bændum einungis mögulegt að sækja um styrki vegna ágangs að vori að 
umsóknarfresti óbreyttum. 
 

Nýliðunarstuðningur 

Samtökin leggja til að við skilgreiningu á nýliða í 2. mgr. 15. gr. verði neðri mörk aldurs færð 
niður í sjálfræðisaldur og krafa b. hljómi á eftirfarandi hátt: “Séu á aldrinum 18-40 ára á því 
ári sem óskað er eftir stuðningi.” Að öðrum kosti er búið að útiloka sjálfráða einstaklinga upp 
að 20 ára aldri. 



 
Landssamband kúabænda fagnar aukinni áherslu á ræktunarmenningu, lífrænan búskap og 
ráðgjöf til bænda í reglugerð þessari. Meginmarkmið rammasamnings er að efla íslenskan 
landbúnað og skapa greininni sem fjölbreyttust sóknarfæri. Samningnum er ætlað að skapa 
landbúnaðinum ramma til að auka verðmætasköpun og nýta sem best tækifærin sem felast í 
sveitum landsins í þágu bænda, neytenda og samfélagsins alls. Með teknu tilliti að framanlögðu 
telja samtökin að þeim markmiðum sé náð. 
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