
417. fundur Framkvæmdanefndar búvörusamninga var haldinn 3. maí 2016 kl. 15:00 í 

fundarsal Öskju á 2. hæð Hótel Sögu. 

 

Þessir sátu fundinn: 

Ólafur Friðriksson, formaður, Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson formaður BÍ, Sigurður Loftsson 

fyrrverandi formaður LK, Sigurður Eyþórsson frkvstj. BÍ, Gunnar Þorgeirsson formaður SG. 

Rebekka Hilmarsdóttir lögfræðingur í ANR, Þórarinn Pétursson formaður LS og Þórhallur 

Arason voru fjarverandi. Fundargerð ritaði Kristín Sigfúsdóttir ANR.  

 

Þetta var gert: 

1. Lagðar voru fram fundargerðir 415. og 416. Samþykktar án athugasemda.  

 

2. Uppgjör mjólkur fyrir verðlagsárið 2015. Lagt var fram bréf Samráðsnefndar SAM og BÍ 

dags. 21. mars 2016, en þar kemur fram að greiðslumark mjólkur verðlagsársins 2015 var 

140 milljónir lítra. Heildarinnvigtun ársins 2015 var 146.054.236 lítrar en þar af var 

umframmjólk 6.053.594 lítrar. Skráð mjólk til heimavinnslu og sérskráning samkvæmt 

uppgjöri Bændasamtaka Íslands nam 36.745 lítrum. Útflutningur var 1.490.873 kíló af 

mjólkurvörum, en umreiknað magn mjólkur á próteingrunni var hann 9.459.583 lítrar. 

Uppgjörið var samþykkt eins og það var lagt fyrir og kynnt. 

 

3. Lokauppgjöri á einingaverði beingreiðslna í garðyrkju fyrir árið 2015. Alls voru greiddar 

kr. 271.170.409. Beingreiðslur vegna ársins 2015 eru sem hér segir: gúrkur 54,12 kr./kg, 

paprika 183,10 kr./kg og tómatar 98,76 kr./kg en nefndin hafði áður afgreitt það í 

tölvupósti. Var tillagan staðfest. Í reglugerð nr. 1222/2015 um beingreiðslur í garðyrkju 

árið 2016, 1. gr. er heildarfjárhæð 277 millj. króna sem skiptist til framleiðenda á gúrku, 

tómata og papriku en í fjárlögum er þessi upphæð 276,8 millj. króna sem er nákvæmari  

tala. 

 

4. Erindi RML dags. 27. janúar 2016 um frekari fjármuni úr kynbóta og þróunarfé til 

útlitsdóma á kvígum á fyrsta mjaltaskeiði og val kynbótagripa inn á nautastöð BÍ. 

Samkvæmt 4. gr. í viðauka I reglugerðar nr. 1101/2014 um greiðslumark mjólkur á 

lögbýlum og greiðslur til bænda verðlagsárið 2015 er heimilt að ráðstafa allt að 3% 

árlegrar fjárveitingar til að styrkja mikilvæg sameiginleg verkefni í kynbótastarfinu s.s. 

kvíguskoðun o.fl. Ráðstöfun þessi var staðfest. 

 

5. Önnur mál. Sigurgeir Sindri upplýsti að nýr formaður hefði verið kjörinn á aðalfundi 

Landsambands kúabænda, Arnar Árnason og tæki hann sæti í nefndinni. Nefndarmenn 

þökkuðu Sigurði Loftssyni fráfarandi formanni fyrir gott samstarf í nefndinni. 

Nú er að störfum 3ja manna hópur, þ.e. frá ráðuneytinu, MAST og BÍ, við að undirbúa 

ýmsar reglugerðir vegna nýrra búvörusamninga. Sigurgeir Sindri lagði áherslu á að þær 

kæmu til umfjöllunar í Framkvæmdanefndinni áður en þær yrðu birtar.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. 


