
437. fundur framkvæmdanefndar búvörusamninga, 13. nóvember 2019, kl. 14.00 í fundarsal 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. 

 

Eftirfarandi aðilar sátu fundinn: 

Arnar Freyr Einarsson formaður ANR, Elísabet Anna Jónsdóttir ANR, Hrafn Hlynsson FJR, Katrín 

María Andrésdóttir, framkvæmdastjóri Sambands garðyrkjubænda og Arnar Árnason formaður LK var 

í síma. Þá sátu fundinn Jón Baldur Lorange, framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvælastofnunar og 

Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri BÍ, sem áheyrnarfulltrúar.  

 

1. Tillögur Markaðsráðs kindakjöts um stuðla á álagsgreiðslur gæðastýringar.  

Framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands kynnir erindi Markaðsráðs kindakjöts varðandi 

stuðla á álagsgreiðslur kindakjöts.  

Framkvæmdanefnd búvörusamninga hefur samþykkt eftirfarandi stuðla á álagsgreiðslur 

gæðastýringar 2020: 

 

Stuðull á lömb sem slátrað er frá 29. júní 2020 til 30. ágúst 2020 verði  1,15 (Vika 27-35) 

Stuðull á lömb sem slátrað er frá 31. ágúst til 6. September 2020 verði 1,1 (vika 36) 

Stuðull á lömb sem slátrað er frá 7.-13. september 2020 verði 1,05 (vika 37) 

 

Stuðull á lömb utan ofangreinds tíma verði 1, stuðull á veturgamalt fé verði 0,6 og stuðull á 

annað sauðfé verði 0,3 eins og verið hefur.  

2. Ráðstöfun fjármuna vegna ónýttra beingreiðslna og innleysts greiðslumarks. 

Tillaga Bændasamtaka Íslands lögð fram um ráðstöfun á ónýttum beingreiðslum til 

gæðastýringar. Samþykkt. 

Tillaga Bændasamtaka Íslands lögð fram um ráðstöfun á fjármunum vegna innleysts 

greiðslumarks á árunum 2017 og 2018 á liðinn Framleiðslujafnvægi skv. endurskoðuðum 

sauðfjársamningi. Samþykkt með fyrirvara um samþykki FJR á heimild til tilfærslu. 

3. Innanlandsvog. 

Framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvælastofnunar leggur fram áætlun innanlandsvogar 

vegna sauðfjár, á annars vegar kjöti af fullorðnu fé og hins vegar dilkakjöti vegna ársins 

2020. Samþykkt. 

4. Tjónagreiðslur vegna álfta og gæsa 2020. 

Framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands kynnir hugmyndir Landssamtaka sauðfjárbænda 

um markað með greiðslumark og leggur áherslu á að innlausnarmarkaður verði haldinn á 

árinu 2019. 

5. Útflutningur mjólkurafurða – uppgjör ársins 2018. 

Erindi SAM lagt fram til upplýsinga þar sem staða útflutnings mjólkurafurða vegna 

útflutnings mjólkur umfram greiðslumark ársins 2018 er kynnt. 

 

 

Ekki fleira bókað. 

Fundi slitið kl. 15.30. 


