
419. fundur Framkvæmdanefndar búvörusamninga var haldinn 15. desember 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 og Rebekka Hilmarsdóttir. Þórhallur Arason var fjarverandi. Þá var mættur Jón 

Baldur Lorange framkvæmdarstjóri búnaðarstofu Matvælastofnunar. 

Fundargerð ritaði Kristín Sigfúsdóttir ANR.  

 

Þetta var gert: 

1. Lögð var fram fundargerð 418. Samþykkt án athugasemda.  

 

2. Tekin var fyrir tillaga samráðsnefndar SAM og BÍ dags. 12. desember 2016 um að 

greiðslumark mjólkur verðlagsárið 2017 yrði 144 milljónir lítra. Uppfærð söluspá í 

desember eftir að sala mjólkurafurða í nóvember 2016 lá fyrir, bendir til þess að sala árið 

2017 verði á bilinu 142,8 – 145,4 milljónir lítra. Samþykkt var að mæla með því við 

ráðherra að greiðslumark mjólkur verði 144 milljónir verðlagsárið 2017.  

 

3. Rædd var tillaga LK um að framleiðsluskylda á verðlagsárinu 2017 yrði 90%. Var tillagan 

staðfest. 

 

4. Tekið var fyrir erindi SAM dags. 13. desember 2016 um ráðstöfun mjólkur vegna 

verðlagsárana 2015-2016 en samtökin óska eftir heimild nefndarinnar til að nýta 

óútfluttan fitugrunn umframmjólkur vegna verðlagsárins 2015 á innanlandsmarkað til að 

mæta birgðarstyrkingu sem samtökin telja nauðsynleg. Ákveðið var að erindinu yrði vísað 

til samráðsnefndar SAM og BÍ áður en nefndin tæki afstöðu til þess.  

 

5. Ræddar voru athugasemdir vegna skilgreiningar á hugtakinu nýliði í reglugerðum vegna 

búvörusamninga. Í drögum reglugerðanna var miðað við 20-40 ára aldur samkvæmt 

tillögu Samtaka ungra bænda. Eftir ítarlegar umræður var ákveðið að lágmarksaldur 

nýliða yrði miðaður við sjálfræðisaldur 18 ára. Var tillagan staðfest en formaður BÍ sat 

hjá. 

 

6. Lögð fyrir drög að reglugerð um stuðning við garðyrkju. Nefndinni voru kynntar þær 

athugasemdir sem bárust ráðuneytinu og helstu breytingar sem gerðar voru frá því 

nefndinni voru kynnt drögin 8. nóvember 2016. Breytingarnar sneru m.a. að því að 

hlutverk Orkustofnunar var skýrt vegna niðurgreiðslu á raforku samkvæmt reglugerðinni.  

 

7. Lögð fyrir drög að reglugerð um stuðning við nautgriparækt. Nefndinni voru kynntar þær 

athugasemdir sem bárust ráðuneytinu og helstu breytingar sem gerðar voru frá því 

nefndinni voru kynnt drögin 8. nóvember 2016. Breytingarnar sneru m.a. að nánari 

útfærslu á afurðaskýrsluhaldi, innlausn á greiðslumarki og aðilaskiptum greiðslumarks. 

 

 



8. Lögð fyrir drög að reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt. Nefndinni voru kynntar þær 

athugasemdir sem bárust ráðuneytinu og helstu breytingar sem gerðar voru frá því 

nefndinni voru kynnt drögin 8. nóvember 2016. Breytingarnar sneru m.a. að nánari 

útfærslu á afurðaskýrsluhaldi. Þá voru sérstaklega kynntar athugasemdir umsagnaraðila 

um svæðisbundinn stuðning í sauðfjárrækt og ákvörðun sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra frá 14. desember 2016 að ekki yrðu gerðar breytingar á útfærslu 

stuðningsins í reglugerðinni.  

 

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

sauðfjárframleiðslu. Nefndinni voru kynntar þær athugasemdir sem bárust ráðuneytinu og 

helstu breytingar sem gerðar voru frá því nefndinni voru kynnt drögin 8. nóvember 2016. 

Breytingarnar sneru m.a. að nánari á heimild nefndarinnar til að ákveða notkun stuðla.  

 

Drög að reglugerðum samkæmt 6,7, 8 og 9 lið voru staðfestar af hálfu nefndarinnar með 

fyrirvara um að einhverjar breytingar á reglugerðunum kunni að vera nauðsynlegar þegar 

reynsla er komin á beitingu þeirra. 

 

10. Tekin var fyrir tillaga Markaðsráðs kindakjöts dags. 14. desember 2016 að stuðlar á 

álagsgreiðslur gæðastýringar 2017 verði eftirfarandi: 

Stuðull fyrir kjöt af lömbum 1,0 

Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum ám 0,6 

Stuðull fyrir kjöt af veturgömlum sauðum 0,6 

Stuðull fyrir annað kjöt 0,3 

Var tillagan staðfest. 

 

11. Tekin voru fyrir fyrstu drög að yfirliti yfir verkefni nefndarinnar samkvæmt 

búvörusamningum.  Formaður BÍ ítrekaði að sett yrði upp fundaráætlun nefndarinnar 

vegna þeirrar miklu vinnu sem framundan væri og ákvarðanatöku vegna nýrra 

búvörusamninga. Ákveðið að á fyrsta fundi nefndarinnar á nýju ári yrði lögð fram 

fundaráætlun og nánara yfirlit yfir verkefni nefndarinnar.  

 

12. Önnur mál. Formaður BÍ ræddi um framleiðslujafnvægi á mjólkurframleiðslu en hann og 

formaður LK munu gera tillögu til nefndarinnar um það hvernig þeim lið samkvæmt 

samningi um starfsskilyrði nautgriparæktar verði ráðstafað. Þá ræddi formaður LK um 

heimildir til gjaldfærslu á kvóta vegna innlausnar á greiðslumarki. Að lokum var rætt um 

reglugerð um almennan stuðning við landbúnað samkvæmt rammasamningi um almenn 

starfsskilyrði landbúnaðarins, og upplýst að drög reglugerðarinnar að lokinni úrvinnslu 

athugasemda og umsagna yrði send nefndinni í tölvupósti í næstu viku ásamt tillögu að 

næsta fundartíma.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. 


