
247. fundur 

 

 

Mánudaginn 12. mars 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. Í upphafi fundar voru mættir, Rósmundur Guðnason og 

Víkingur Guðmundsson frá Hagstofu Íslands, Bjarni Jónsson frá Sambandi garðyrkjubænda, 

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson og Sigurður Eyþórsson frá Landsamtökum sauðfjárbænda. 

 

Formaður stjórnaði fundinum og tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerð 246. fundar og dagskrá. 

Fundargerð 246. fundar lögð fram – Samþykkt með lítilsháttar athugasemdum. 

 

2. Gagnaöflun og tölulegar upplýsingar í landbúnaði. 

 

Formaður bauð velkomna þá Rósmund Guðnason, skrifstofustjóra efnahagssviðs Hagstofu 

Íslands og Víking Guðmundsson, sérfræðing á vísitöludeild, Hagstofu Íslands. Í upphafi fór 

Víkingur yfir endurbætur og uppbyggingu á landbúnaðartölfræði Hagstofunnar, en hingað til 

hafa þar aðeins verið birtar tölur um landbúnaðinn sem BÍ, SAM, MAST o.fl. hafa tekið 

saman. Hagstofan hefur hingað til ekki safnað upplýsingum um verð til bænda og verðþróun. 

Á síðasta ári hlaut Hagstofan IPA styrk til tveggja ára til að bæta landbúnaðartölfræði, 

framkvæma landbúnaðarrannsókn og taka saman framleiðslureikninga landbúnaðarins. 

Gagnasöfnun fyrir landbúnaðartölfræðina nær til flestra þátta landbúnaðarins s.s. mjólkur- og 

kjötframleiðslu, starfsemi útungunarstöðva, uppskeru og landnotkunar. Auk þess verður aflað 

upplýsinga um verð fyrir framleiðsluna og aðföng. Þær verða birtar í formi vísitalna og 

meðalverðs. 

Framleiðslureikningarnir byggja á þessari gagnaöflun. Þeir verða einnig teknir saman nokkur 

ár aftur í tímann, aftur til 2007. 

Landbúnaðarrannsóknin er ítarleg athugun á uppbyggingu íslenskra býla. Spurningalistar voru 

sendir til allra sem stunda rekstur á sviði landbúnaðar. Spurt var um starfsemi þeirra á árinu 

2010. Heildarþýðið var 2.600 býli og var svarhlutfallið um 74%. Niðurstöður rannsóknarinnar 

verða birtar í Hagtíðindum síðar á árinu 2012. 

 

Hagþjónusta landbúnaðarins var lögð niður um síðustu áramót og hefur LbhÍ tekið við 

úrvinnslu og söfnun búreikninga bænda, til bráðabirgða eða þar til ákvörðun um 

framtíðarfyrirkomulag þeirra verður ákveðið. 

 

Ítarlegar umræður fóru fram um hagtölusöfnun og nauðsyn hennar fyrir landbúnaðinn og 

hagsmuni hans, einkum nú þegar Hagþjónustan hefur verið lögð niður. Fundarmenn voru á 

einu máli um nauðsyn þess að byggja upp vandaða hagtölusöfnun og töldu að Hagstofan ætti 

að taka einnig við búreikningum bænda. Lögð var á það áhersla að tölulegar upplýsingar 

þyrftu ætíð að vera fyrir hendi og þannig úr garði gerðar að þær væru hafðar yfir alla gagnrýni 

um trúverðugleika.  

 

3. Málefni kartöflubænda/Samband garðyrkjubænda. 

 Formaður bauð velkominn Bjarna Jónsson, framkvæmdastjóa, Sambands garðyrkjubænda.  

Beiðni hefur áður komið fram frá kartöflubændum til Verðlagsnefndar um að reikna 

framleiðsluverðmæti kartöflubænda, þar sem m.a. komi fram hvernig tekjur og 

framleiðslukostnaður skiptist niður á framleitt kíló af kartöflum. Nefndin leitaði til 

Hagþjónustu landbúnaðarins, en hún sagði sig frá því verki á sínum tíma þar sem engar 

opinberar upplýsingar voru fyrir hendi um þessi atriði. Sama staða er enn hvað þetta varðar, 

sjá umfjöllun undir l. lið.   

 



4. Erindi Landssambands sauðfjárbænda. 

Formaður bauð velkomna Sigurgeir Sindra Sigurgeirsson, formann og Sigurð Eyþórsson, 

framkvæmdastjóra, frá Landssambandi sauðfjárbænda. Erindi barst frá félaginu að tekið verði 

upp að nýju í Verðlagsnefnd framreiknaður verðlagsgrundvöllur sauðfjárbús þar sem  skort 

hafi opinberar upplýsingar um framleiðslukostnað og tekjur meðal sauðfjárbús á sömu 

forsendum og reiknað hefur verið fyrir kúabú. Í umræðum tóku nefndarmenn vel í erindi 

sauðfjárbænda. En þar sem langt væri um liðið síðan síðasti framreikningur 

verðlagsgrundvallar sauðfjárbús hefði farið fram, var þeim óskum beint til sauðfjárbænda að 

þeir yfirfæru grundvöllinn, með það í huga að athuga hvort þörf væri á að breyta magntölum 

og/eða öðrum viðmiðum hans, áður en framreikningur væri gerður.  

 

Formaður þakkaði gestum fyrir fróðleg og góð erindi og þær umræður sem fram fóru í kjölfar 

þeirra.  

 

5. Framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús mars 2012. 

Ákveðið var að fresta afgreiðslu verðlagsgrundvallarins til næsta fundar. 

 

Næsti fundur ákveðinn 29. mars kl. 11,15 

 

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín E. Sigfúsdóttir 


