
438. fundur framkvæmdanefndar búvörusamninga, 19. desember 2019, kl. 13.00 í fundarsal 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. 

 

Eftirfarandi aðilar sátu fundinn: 

Arnar Freyr Einarsson formaður ANR, Arnar Árnason formaður LK, Elísabet Anna Jónsdóttir ANR, Hrafn 

Hlynsson FJR, Katrín María Andrésdóttir framkvæmdastjóri SG og Sigurður Eyþórsson framkvæmdastóri 

BÍ. Þá sat fundinn Jón Baldur Lorange framkvæmdastjóri Búnaðarstofu MAST. 

 

Eftirfarandi var tekið fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerðir. 

Fundargerðir 436. og 437. samþykktar.  

 

2. Heildargreiðslumark mjólkur. 

Lögð fyrir tillaga Búnaðarstofu MAST um að heildargreiðslumark mjólkur ársins 2020 verði óbreytt, 

145 milljónir lítrar. Áætlun Búnaðarstofu byggir á áætlun næsta árs sem byggð er á upplýsingum frá 

afurðastöðvum. Hjá aðildarfélögum Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði (SAM) er sala áætluð 146 

milljónir lítra á fitugrunni. Í minnisblaði Búnaðarstofu kemur fram að 3% samdráttur hefur verið sl. 12 

mánuði í sölu á próteingrunni. Birgðir eru nær óbreyttar á próteingrunni en 2 milljón lítra aukning 

birgða er á fitugrunni. Þá kemur einnig fram að sala umframmjólkur frá árinu 2018 hafi ekki verið lokið 

18. desember. Tillaga um 145 milljón lítra heildargreiðslumark fyrir árið 2020 samþykkt með 

meirihluta. Bókun. Formaður LK lagði til að farið yrði að tillögu stjórnar SAM um 145,5 milljón lítra 

heildargreiðslumark. 

 

3. Ríkisstuðlar mjólkurvara. 

Lagt fyrir erindi SAM um nýja og breytta ríkisstuðla á tveimur vörum, Burrata og Gretti. Ríkisstuðlar 

eru notaðir við útreikninga vegna framleiðslu, sölu og birgða mjólkurafurða skv. gildandi lögum. Rætt 

um að fá uppfært yfirlit allra ríkisstuðla mjólkurvara og var það samþykkt. Ríkisstuðlar staðfestir. 

 

4. Eftirlit með landnýtingarþætti í gæðastýringu. 

Umræður um eftirlit með landnýtingu vegna gæðastýringar í sauðfjárrækt. Samningar við eftirlitsaðila 

lausir. Upplýst um að Búnaðarstofa og Landgræðslan hafa átt í samningaviðræðum um þessi verkefni. 

Lagt til að samningur við Landgræðsluna verði samþykktur fyrir eftirlit 2020 og verði fjármagnaður af 

gæðastýringarlið sauðfjársamnings, alls 3,7 m.kr. Samþykkt. Bókun. Samþykkt að framtíðarlausn 

eftirlits verði fundin fyrir árslok 2020.   

 

5. Fjárfestingastuðningur í svínarækt. 

Upplýst um erindi Svínaræktarfélags Íslands um beiðni um tilfærslu eftirstöðva fjármuna sem ekki 

ganga út vegna fjárfestingastuðnings í svínarækt í rammasamningi yfir á næsta ár. Samþykkt. 

 

6. Geitfjárrækt.  

Matvælastofnun ráðstafar fjármunum, 15 m.kr. á ári, með það að markmiði að auka framboð 

geitfjárafurða og stuðla að verndun og ræktun. Tillaga um að halda framkvæmd í óbreyttri mynd. 

Samþykkt.  

 

7. Aðlögunarsamningar í sauðfjárrækt. 

Upplýst um niðurstöður gerð aðlögunarsamninga. Framleiðnisjóður landbúnaðarins annaðist 

umsóknarferli og gerð samninga. 20 umsóknir teknar fyrir og gerðir samningar við 15 aðila. Í lok 

samningstíma, 2023 verða 2.071,5 ærgildi innleyst og er heildarfækkun vegna samninganna 3.475 

vetrarfóðraðar kindur. Skýrsla í vinnslu og verður kynnt nánar síðar. 

 



 

 

8. Önnur mál 

• Framleiðsluskylda mjólkur – Lagt til að framleiðsluskylda innan greiðslumarks lögbýla verði 

100% árið 2020 vegna beingreiðslna út á greiðslumark. Samþykkt.  

• Verðskrá fyrir ull – Umræður. Bráðabirgðaverðskrá lá ekki fyrir þar sem endanleg fjárhæð í 

fjárlögum var ekki tiltæk. 

• Umræður um hlutverk framkvæmdanefndar við gagnaöflun og greiningar á framvindu 

markmiða búvörusamninga. Bókun. Samþykkt að ofangreind verkefni verða tekin sérstaklega 

fyrir á fundi Framkvæmdanefndar á fyrri hluta árs 2020. 

• Umræður um afleiðingar óveðurs 10.-11. desember og hvort röskun framleiðsluskilyrða sbr. 6. 

gr. reglugerðar nr. 1261/2018 um stuðning við nautgriparækt eigi við um einstaka atvik. Málið 

er til skoðunar. 

 

Fleira ekki bókað.  

Fundi slitið kl. 15:00 

 

   

 

 


