
249. fundur 

 

 

Þriðjudaginn 15. maí 2012, kom verðlagsnefnd búvara saman til fundar í fundarsal sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4.  

 

Þeir sem sátu fundinn voru: Ólafur Friðriksson, formaður, 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. Fundargerð 248. fundar og dagskrá. 

Fundargerð 248. fundar lögð fram – Samþykkt án athugasemda. 

 

2. Erindi Landssambands sauðfjárbænda.  

 Formaður tók fyrir erindi frá Sigurði Eyþórssyni, framkvæmdarstjóra, Landssambands 

sauðfjárbænda, dags. 4. maí 2012. Í því kom fram að sauðfjárbændur gera ekki kröfur um að 

forsendur verðlagsgrundvallar sauðfjárafurða verði breytt, áður en til famreiknings kemur, sbr. 

4. lið 247. fundargerðar og að hann verði framreiknaður óbreyttur. Óskað er eftir að 

verðlagsgrunnur sauðfjárafurða verði framreiknaður tvisvar á ári, í júní og desember. Eftir 

nokkrar umræður ákvað nefndin að verða við beiðni sauðfjárbænda og framreikna grunninn 

með sama hætti og gert er fyrir kúabú, eða fjórum sinnum á ári. 

 

3. Afkoma mjólkuriðnaðarins.   

Formaður lagði fram yfirlit yfir rekstur Mjólkursamlags  Kaupfélags Skagfirðinga fyrir árið 

2011 og uppsettan efnahag 31.12.2011. Einnig var farið yfir samstæðuársreikning Auðhumlu 

svf. og dótturfélaga hennar fyrir árið 2011.  

Pálmi skírði rekstraruppgjör MS og bar saman fyrstu þrjá mánuði áranna 2011 og 2012. Þrátt 

fyrir miklar ráðstafanir í hagræðingu og hærri innkomu, hefur hækkun orðið á rekstrarliðum 

um 16,20%, fyrir afskriftir og fjármagnsliði sem felast aðallega í hækkun á raforku, umbúðum, 

hráolíu, launum. Afkoma tímabilsins er umtalsvert lakari en á sama tíma árið áður. 

 

4. Staða verðtilfærslu. 

Pálmi lagði fram ítarlegt yfirlit yfir stöðu verðtilfærslu, niður á hverja vörueiningu, eins og 

hún stendur í ársbyrjun 2012. Ákveðið var að ræða málið enn frekar á næsta fundi og fá yfirlit 

yfir heildarverðtilfærslu eftir vörutegundum og samanlagða.  

 

5. Ályktun frá Félagi kúabænda á Suðurlandi. 

Félagið sendi frá sér ályktun um að leiðrétt verði lágmarksverð á mjólk til bænda hið fyrsta. 

 

Næsti fundur ákveðinn 12. júní kl. 11,00 

 

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín E. Sigfúsdóttir 


