
246. fundur 

 

 

Mánudaginn 14. febrúar 2012, kom verðlagsnefnd búvara saman til fundar í fundarsal sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4.  

 

Þeir sem sátu fundinn voru: Ólafur Friðriksson, Elín Björg Jónsdóttir, Pálmi Vilhjálmsson, Sigurður 

Loftsson, Guðrún Sigurjónsdóttir, Haraldur Benediktsson og Björn Snæbjörnsson. 

Kristín Sigfúsdóttir ritaði fundargerð. 

 

Formaður stjórnaði fundinum og tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús/raunkostnaðar. 

Formaður bauð velkominn Daða Má Kristófersson, hagfræðing hjá Hagfræðideild, Háskóla 

Íslands. Í upphafi fór Daði yfir fræðilegt hlutverk á mælingu verðs og kostnaðarbreytinga og 

hvaða leiðir væru færar í þeim efnum. Þá fjallaði hann um hlutverk verðlagsgrundvallar 

kúabús og hvernig hann er notaður til að mæla kostnaðarbreytingar á dæmigerðu kúabúi. 

Jafnframt því hvernig veginn meðalkostnaður miðast við fasta aðfangasamsetningu. Einnig fór 

hann yfir áhrif verðbreytinga á aðföngum í verðlagsgrundvelli kúabús annars vegar og 

samanteknum búreikningum Hagþjónustu landbúnaðarins hins vegar og sýndi hvernig 

bændum hefur tekist að aðlaga búrekstur sinn að breyttu rekstrarumhverfi. Miklar breytingar 

áttu sér stað við hrunið en þrátt fyrir það hefur heildarkostnaður verðlagsgrundvallarins þróast 

með svipuðum hætti og hliðstæðar vísitölur Hagstofu Íslands.  

 

2. Forsendur vaxtaliðar á verðlagsgrundvöll kúabús. 

 Formaður bauð velkominn Einar Hafliða Einarsson endurskoðanda hjá Deloitte sem fór yfir 

grunnforsendur vaxtakostnaðar framreiknaðs verðlagsgrundvölls kúabús um fjárbindingu í 

húsum og vélum. Fjármagnsgrunnurinn er þannig samsettur: 

 40% fjárfestingaveðlán 

 12,5% Lánasjóðslán 

 17,5% skammtímalán (1-5 ár) og 

 30% eigið fé. 

 Miklar breytingar hafa átt sér stað í lánasöfnum síðan um hrun, en meðalvaxtakjör hafa verið 

reiknuð út frá vaxtatöflum bankanna á mismunandi lánum. Einar færði ýmis rök fyrir því að 

það kynni að vera tímabært að breyta vaxtatöfluviðmiðum. Hann benti á að Seðlabankinn gæfi 

út mánaðarlega sambanurðarhæfar vaxtaupplýsingar um lánakjör hjá bönkum, þ.e. lægstu og 

hæstu mörk og meðalkjör, sem væri aðgengileg og með skýr viðmið. Hugmyndir hans væri 

ekki að hækka eða lækka vexti, heldur að breyta vaxtatöfluviðmiðum. Vextir yrðu reiknaðir á 

allan lánahluta fjármagnsgrunnsins (70% af fjárfestingu) miðað við vexti á verðtryggðum 

lánum samkvæmt töflu Seðlabanka Íslands. Verðtryggingaráhrifin kæmu á vaxtagjöldin með 

verðbótaframreikningi fjárfestinganna (fjármagnsgrunnsins). Hugmyndir Einars voru ítarlega 

ræddar og leist nefndarmönnum vel á nefndar breytingu. Ákveðið var að fá Einar til að stilla 

báðum leiðum upp við framreikning verðlagsgrundvallar kúabús þann 1. mars n.k. 

 

3. Formaður þakkaði gestum fyrir fróðleg og góð erindi og lagði fram fundargerð 245. fundar – 

Samþykkt án athugasemda. 

 

4. Efnainnihald viðmiðunarmjólkur fyrir verðlagsárið 2012.  

Lagt var fyrir erindi SAM, dags. 31. janúar sl., um efnainnihald viðmiðunarmjólkur fyrir árið 

2012. Samkvæmt útreikningnum er fituinnihaldi 4,10% og próteini 3,33% og var það staðfest. 

 

5. Yfirlit sölu mjólkur frá desember 2011.  

Kynnt var yfirlit yfir sölu mjólkurvara frá SAM fyrir desember 2011, síðustu þrjá mánuði og 

síðustu tólf mánuði. Sölutölur eru í lítrum og kílóum fyrir umrædd tímabil. Sala mjólkurvara 

samtals hefur dregist í heildina saman um 2,69% á síðustu 12 mánuðum, 1,68% á síðustu 

þremur mánuðum og 0,87% í desember mánuði.  

 



6. Af rekstri mjólkuriðnaðarins.  

Pálmi fór yfir óendurskoðað rekstraruppgjör Mjólkursamsölunnar ehf vegna tímabilsins janúar 

- september  2011. 

 

7. Önnur mál 

Ólafur kynnti óskir frá Landsambandi sauðfjárbænda um útreikning á framleiðslukostnaði 

sauðfjárafurða að nýju hjá Verðlagsnefnd. Síðast var hann tekinn fyrir og samþykktur af 

nefndinni í desember 2004. Ákveðið var að bjóða fulltrúum sauðfjárbænda á næsta fund til að 

ræða beiðnina. 

 

Þá var rætt um erindi kartöflubænda frá fyrra ári um útreikning á framleiðslukostnaði við 

ræktun kartaflna, sbr. 240. fund. Einnig var ákveðið að bjóða fulltrúa Sambands 

garðyrkjubænda á næsta fund til frekari umræðu um þessi mál. 

 

Í framhaldi af umræðum kom fram tillaga frá formanni um að fá á næsta fund nefndarinnar 

sérfræðing frá Hagstofu Íslands til að kynna fyrir nefndinni hagtölusöfnun í landbúnaði. 

 

 Næsti fundur ákveðinn 12. mars kl. 10,30. 

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín E. Sigfúsdóttir 


