
418. fundur Framkvæmdanefndar búvörusamninga var haldinn 8. nóvember 2016 kl. 13:00 

í fundarsal á 6. hæð í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. 

 

Þessir sátu fundinn: 

Ólafur Friðriksson, formaður, Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson formaður BÍ, Arnar Árnason 

formaður LK, Sigurður Eyþórsson frkvstj. BÍ, Þórarinn Pétursson formaður LS, Arnar Freyr 

Einarsson hagfræðingur í ANR, Katrín María Andrésdóttir framk.stj. SG, í stað Gunnars 

Þorgeirssonar. Þórhallur Arason og Rebekka Hilmarsdóttir voru fjarverandi. Þá var mættur Jón 

Baldur Lorange skrifstofustjóri hjá Mast búnaðarstofu. 

Fundargerð ritaði Kristín Sigfúsdóttir ANR.  

 

Þetta var gert: 

1. Lögð var fram fundargerð 417. Samþykkt án athugasemda.  

 

2. Staðfesting á endurskoðun beingreiðslna í garðyrkju 1. júlí 2016, skv. 4. gr. reglugerðar 

nr. 1222/2015 voru greiddar 88% af áætluðum beingreiðslum. Framleiðsluspár verði sem 

hér segir: gúrkur úr 2221,8 tonn niður í  2021,8 tonn á 49,95 kr./kg, paprika, 235,5 tonn á 

169,85 kr./kg og tómatar úr 1711,3 tonn í 1600 tonn á 84,87 kr./kg. Var tillagan staðfest, 

en hún hafði áður verið samþykkt í tölvupósti. 

 

Staðfesting á endurskoðun beingreiðslna í garðyrkju 1. október 2016, skv. 4. gr. 

reglugerðar nr. 1222/2015 voru greiddar 93% af áætluðum beingreiðslum. 

Framleiðsluspár verði sem hér segir: Gúrkur, 2.082,8 tonn á 48,49 kr./kg, paprika, 230,9 

tonn á 173,22 kr./kg og tómatar, 1.583,3 tonn á 85,77 kr./kg. Var tillagan staðfest, en hún 

hafði áður verið samþykkt í tölvupósti. 

 

3. Lögð fyrir drög að reglugerð um stuðning við garðyrkju. Reglugerðin mun gilda um 

stuðningsgreiðslur til framleiðenda garðyrkjuafurða, svo sem beingreiðslur til 

framleiðenda á gúrkum, tómötum og papriku og niðurgreiðslu á raforku samkvæmt 

samningi um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða dags. 19. febrúar 2016.  

 

Lögð fyrir drög að reglugerð um stuðning við nautgriparækt. Reglugerðin mun gilda um 

stuðningsgreiðslur í nautgriparækt, svo sem greiðslur út á greiðslumark, greiðslur fyrir 

innvegna mjólk, gripagreiðslur, greiðslur til framleiðenda nautakjöts og 

fjárfestingarstuðnings, samkvæmt samningi um starfsskilyrði nautgriparæktar dags. 19. 

febrúar 2016.  

 

Lögð fyrir drög að reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt. Reglugerðin mun gilda um 

stuðningsgreiðslur í sauðfjárrækt, svo sem beingreiðslur, greiðslur vegna ullarnýtingar og 

svæðisbundinn stuðning, samkvæmt samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar dags. 19. 

febrúar 2016.  

 

Lögð fyrir drög að reglugerð um 2. br. á reglugerð nr. 1160/2013 um gæðastýrða 

sauðfjárframleiðslu.  

 



Að loknum ítarlegum umræðum var ákveðið að ofangreind reglugerðardrög verði send til 

hagsmunaaðila til umsagnar. Auk þess verði drögin birt á heimasíðu ráðuneytisins þar 

sem einnig verður hægt að gera athugasemdir og/eða koma með ábendingar. 

 

4. Önnur mál. Formaður BÍ bað um að sett yrði upp fundaráætlun nefndarinnar vegna þeirrar 

miklu vinnu sem framundan væri og ákvarðana vegna nýrra búvörusamninga. Formaður 

LK ræddi um framleiðslujafnvægi á mjólkurframleiðslu.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. 


