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Efni: Umsögn Landssambands kúabænda um reglugerð um nánari útfærslu á 
búvörusamningum, stuðning í nautgriparækt. 

 

Vísað er til bréfs ráðuneytisins dags. 24. nóvember 2016, þar sem óskað er eftir umsögn 
Landssambands kúabænda um reglugerðir um nánari útfærslu á búvörusamningum.  

Landssamband kúabænda fagnar því að fram sé komin ein reglugerð, þar sem hægt er að nálgast 
allar reglur varðandi stuðning í nautgriparækt á einum stað. Þegar reglugerðarvinna var kynnt 
fyrir samtökunum lagði Landssamband kúabænda til nokkuð af gögnum og athugasemdum. 
Samtökin nefndu meðal annars að mikilvægt væri að fjárfestingarstuðningur yrði einungis 
greiddur út á fjárfestingar sem eru til þess gerðar að uppfylla reglugerðir um aðbúnað og 
starfsumhverfi og ítrekum við þá tillögu okkar í umsögn þessari. 

 

Orðskýringar 

Í 2. gr. reglugerðarinnar er orðskýring fyrir nýliða eftirfarandi: “Einstaklingur á aldrinum 20-
40 ára sem er að fjárfesta í búrekstri eða hlut í búrekstri í fyrsta skipti eða lögaðili þar sem 
a.m.k. 25% lögaðilans er í eigu einstaklings sem telst nýliði.” Landssamband kúabænda leggur 
til að neðri mörk aldurs verði færð niður í sjálfræðisaldur og orðskýringin hljómi á eftirfarandi 
hátt: “Einstaklingur á aldrinum 18-40 ára sem er að fjárfesta í búrekstri eða hlut í búrekstri í 
fyrsta skipti eða lögaðili þar sem a.m.k. 25% lögaðilans er í eigu einstaklings sem telst nýliði.” 
Að öðrum kosti er búið að útiloka sjálfráða einstaklinga upp að 20 ára aldri. Einnig telur LK 
mikilvægt að aðili teljist nýliði fyrstu 5 árin í búrekstri (sjá 5. mgr. um greiðslumark). 

 

Afurðaskýrsluhald 

Í 4.gr. reglurgerðarinnar er kveðið á um þátttöku í afurðaskýrsluhaldi. Landssamband kúabænda 
telur mikilvægt að í reglugerð komi skýrt fram hver viðurlög séu við ófullnægjandi skilum. 
Samtökin telja eðlilegt að viðurlögin séu frestun á greiðslum og/eða skerðing, fremur en 
niðurfelling greiðslna.  

 

Greiðslumark 

Í 8.gr. er lagt til að innlausnardagar séu þrír; 1. apríl, 1. september og 1. nóvember. 
Landssamband kúabænda leggur mikla áherslu á að fjölga innlausnardögum í 4-6 yfir árið. Með 



 
þeim hætti er stuðlað að því að greiðslumark rati til þeirra sem eru að framleiða og auðvelda 
þeim sem sjá ekki fram á að uppfylla kröfur um framleiðsluhlutfall að losna við greiðslumark.  

Í 1. mgr. 9. gr. segir að Matvælastofnun skuli bjóða til sölu, það greiðslumark sem innleyst er 
án þess að bætur komu fyrir, á innlausnarvirði. Hér er ekki ljóst hvað verður um þann 
söluhagnað sem fæst fyrir greiðslumark sem ríkið greiðir ekki fyrir. Samtökin telja eðlilegra að 
því greiðslumarki sem Matvælastofnun innleysir án þess að bætur komi fyrir sé deilt út á aðra 
handhafa greiðslumarks.  

Það vekur athygli samtakanna að skv. 5. mgr. 9. gr. virðist ekki vera gert ráð fyrir að 
greiðslumark sem innleysist á innlausnarmarkaði 1. apríl sé boðið til sölu á öðrum mörkuðum 
þess árs. LK leggur mikla áherslu á að það greiðslumark sem innleyst er af ríkinu sé til sölu út 
það almanaksár svo ekki skapist ójafnvægi í framboði og eftispurn. Samtökin leggja því til að 
málsgreininni verði breytt og hljómi á eftirfarandi hátt: “Seljist innleyst greiðslumark ekki á 
yfirstandandi almanaksári, þannig að ekki verði jöfnuður á innlausn og sölu greiðslumarks 
við uppgjör innlausnarmarkaða skal því mætt með skerðingu milli verkefna samkvæmt 
ákvörðun framkvæmdanefndar búvörusamninga skv. 6. gr.”  

LK leggur áherslu á að inni í reglugerðinni sé að finna skýrari skilyrði fyrir innlausn og kaupum 
á greiðslumarki. Samtökin leggja því til að við 9. gr. verði bætt við eftirfarandi málsgrein: 
“Innlausn og tilboð gerð um kaup á greiðslumarki eru bindandi á innlausnardegi. Kauptilboð 
og innlausn má draga til baka hvenær sem er innan hvers markaðstímabils, sem hefst að loknum 
hverjum innlausnardegi og stendur fram að þeim næsta.” 

Samtökin telja eftir sem áður mikilvægt að aðilar teljist nýliðar fyrstu 5 árin í búskap. Að öðrum 
kosti er hópur bænda, sem réttilega eru nýir í búgreininni, ekki hluti af þeim sem hafa forgang 
að kaupum 50% þess greiðslumarks sem hefur verið innleyst, skv. 3. mgr. 9.gr. Að óbreyttu hafa 
einungis þeir sem hefja búskap eftir 1. janúar 2017 rétt á forgangi að þeim 25% sem ætluð eru nýliðum. 

 

Nautakjötsframleiðsla 

LK leggur til að orðinu “nautakjöt” sé skipt út fyrir orðið “nautgripakjöt”. Að öðrum kosti 
takmarkast stuðningurinn einungis við kjöt af nautum.  

Tilgangur stuðnings í nautgripakjötsframleiðslu er að auka framboð af gæðakjöti. LK fagnar 
því að greiðslum sé skipt niður á fjögur tímabil yfir árið. Á þann hátt nýtist stuðningurinn einnig 
til að stýra framboði á milli tímabila. Samtökin telja að ákvæðið mætti vera skýrara og leggja 
til að við málsgreinina verði bætt: “Stuðningur er greiddur til framleiðenda fjórum sinnum á 
ári og skipta þeir með sér greiðslum úr ¼ hluta  heildarpotts þess árs hverju sinni.”  

 

Fjárfestingastuðningur 

Í 20. gr. reglugerðar er kveðið á um hvaða framkvæmdir eru stuðningshæfar; nýframkvæmdir 
og endurbætur á eldri byggingum. LK lagði það til og leggur enn mikla áherslu á að þær 
framkvæmdir sem sótt er um stuðning fyrir séu til þess gerðar að uppfylla reglugerðir um 
aðbúnað nautgripa. Í 21. gr. stendur að “Fjárfestingastuðningur er veittur vegna framkvæmda 



 
sem stuðla að hagkvæmari búskaparháttum, bættum aðbúnaði nautgripa og aukinni 
umhverfisvernd.” Ef ekki er kveðið á um að framkvæmdir séu bundnar því að uppfylla 
reglugerðir, eru framkvæmdir sem flokkast jafnvel undir eðlilegt viðhald, orðnar 
stuðningshæfar. 

 

F.h. Landssambands kúabænda, 

 
 

 
 
 


