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Efst á baugi

• Fjármál bænda
• ESB-aðildarferli
• Búnaðarlagasamningur
• Fleiri mál í deiglunni



Hvað geta Bændasamtökin gert?

• Gætt að almennum hagsmunum, talað fyrir 
hagsmunum stéttarinnar og varið fæðuöryggið 

• Veitt einstaklingsráðgjöf, gætt að 
samningsfyrirvörum og fleiru

• Gert kröfu um almenna leiðréttingu skulda. 
Sértækar leiðir fyrir þá sem þurfa frekari úrlausnir

• Búnaðarsambönd og BÍ hafa unnið að greiningum 
á rekstri og möguleikum einstakra búa

• Hvetjum bændur og banka til aðgerða, ekki eftir 
neinu að bíða



Fjármál - framh.
• Settur saman hópur til að fylgja eftir 
málum til úrlausna, samkvæmt ályktun 
búnaðarþings

• Fordæmisgefandi mál
• Helgi Jóhannsson lögmaður frá LEX, 
Jóhanna Lind Elíasdóttir rekstrarráðgjafi 
BÍ, Elías Blöndal Guðjónsson lögmaður BÍ

• Mál unnin með Arion, Landsbanka o.fl.



Verðum að muna!

• Ekkert nýtt að beita þurfi sérstökum aðgerðum 

• Hagsmunamál fyrir alla bændur
• Hver bóndi þarf að gæta sinna hagsmuna, BÍ geta 
ekki leyst einstaka mál

• En við getum látið stjórnvöld heyra hvað þarf til



Búnaðarlagasamningur

• Framlög til samnings lækkuð í
fjárlögum 2010. Hefur mikil áhrif

• Búnaðarlagasamningur rennur út um 
áramót

• BÍ er á lokaspretti með stefnumótun 
ráðgjafarstarfsins



Skyldur og verkefni hverfa ekki

Búnaðarsambönd og Bændasamtökin
• Eftirlaunaskuldbindingar
• Ákvæði laga og reglugerða
• Ráðgjafar og kynbótastarf
• Búnaðargjald, krafa um lækkun
• Tekjur af eigin fé og seldri þjónustu



Ef ekki búnaðarlagasamningur

• BÍ hefur lagt fram tillögur að samningi
• Ráðherra er nú krafinn svara um 
framhaldið því undirbúa þarf uppsagnir og 
ráðstöfun verkefna ef ekki verður framhald

• Vinnur barátta gegn ESB-aðild á móti 
okkur? Liggjum undir ámæli fyrir að hafa 
skoðanir



ESB
• Búnaðarþing var undirbúið sérstaklega fyrir 
umræðu

• Fullkomin samstaða á búnaðarþingi
• Áframhaldandi gagnaöflun - Malta
• Nú hefjast miklar ráðstefnur um alla sjóði og 
tækifæri innan ESB

• Hvenær ætla stjórnvöld að rétta af umræðuna?
• Við vildum gjarnan halda sömu ráðstefnur með 
öðrum fyrirlesurum



ESB - sviðsmyndir

• Heildaráhrif á landbúnað gríðarmikil
• Sauðfjárrækt. Samdráttur á
innanlandsmarkaði talinn verða um 38% 
til viðbótar versnandi hag afurðastöðva

• Of þröngt sjónarhorn að horfa eingöngu til     
frumframleiðenda

• Engir búvörusamningar eftir 2015?



Verðlagsþróun í nokkrum þáttum mjólkuriðnaðar í ESB frá janúar 2000 til maí 2009



Af mörgu er að taka
• Lífeyrissjóður bænda. Innheimtir hærri 
iðgjöld frá miðju ári

• Fæðuöryggi 
• Kjötmarkaðurinn, starfshópur um 
framtíðarskipulag

• Frumvarp um fánalög, flutt að beiðni BÍ
• Mörg verkefni mætti telja, stéttarmál eða 
fagleg



Til hamingju með 25 ára afmælið!




