
253. fundur 

 

Fimmtudaginn 14. febrúar 2013, kom verðlagsnefnd búvara saman til fundar í fundarsal á 1. hæð í 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. 

 

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 252. fundar og dagskrá. 

Fundargerð 252. fundar lögð fram – Samþykkt án athugasemda. 

 

2. Datamarket – verðlagsgrundvöllur kúabús í miðlunarhæft form.  

Formaður bauð velkomin þau Ernu Bjarnadóttur frá Bændasamtökunum og Agnar Ágústsson 

sérfræðing hjá Datamarket. Agnar kynnti fyrir nefndarmönnum uppsetningu Datamarket á 

heimasíðu Bændasamtakanna þar sem þróun verðlagsgrundvöllur kúabús, frá árinu 2002, er 

sýnd eftir tímabilum. Upplýsingar þessar eru ætlaðar almenningi, bændum og öðrum 

hagsmunaaðilum en þær eru settar fram á auðlæsan og myndrænan hátt. Datamarket er 

fyrirtæki sem heldur utan um upplýsingar og miðlar þeim á myndbirtingarformi án túlkunar. 

Var rætt um hve mikilvægt það er fyrir almenning að hafa opinber gögn aðgengileg og er þetta 

gott skref hjá Bændasamtökum Íslands. Tekjuliður grundvallarins hefur ekki verið uppfærður 

undanfarin ár og þarf að taka  ákvörðun um hann. 

 

3. Efnainnihald viðmiðunarmjólkur – verðlagsárið 2013. 

Lagt var fyrir erindi SAM, dags. 28. janúar sl., um efnainnihald viðmiðunarmjólkur fyrir árið 

2013. Samkvæmt útreikningnum er fituinnihaldi 4,11% og próteini 3,32% og var það staðfest. 

 

4. Breyting á vörugjöldum – ný skattheimta. 

Formaður kynnti fyrir fundarmönnum að 1. mars nk. taka gildi ný lög nr. 156/2012 um 

breytingu á lögum um vörugjald, nr. 97/2087 og tollalögum, nr. 88/2005 með síðari 

breytingum, um sérstakan skatt á vörur sem innihalda sykur og sætuefni. Í A- og B liðum 

viðauka I í lögunum eru 15 kr./kg lagðar á mjólkurvörur, s.s. undanrennuduft og kálfafóður. 

Hins vegar er heimild skv. 1. gr. laganna að greina á tollskýrslu þyngd viðbætts sykurs eða 

sætuefnis samkvæmt innihaldslýsingu vörunnar og greiða vörugjald í samræmi við það.  

 

5. Verðmiðlunar- og verðtilfærslugjöld. 

Formaður lagði fyrir fundinn breytingartillögu frumvarp sem Alþingi hefur til meðferðar og 

síðar varð að lögum nr. 160/2012 um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu 

á búvörum og tollalögum, um afnám verðmiðlunar og verðtilfærslugjalds mjólkurvara.  

 

6. Önnur mál. 

Formaður lagði fram útreikninga á mjólkursamningi fyrir 2005 - 2014. Heildargreiðslumark  

er 116.000.000 ltr. Þar kom fram að umreiknaðar beingreiðslur eru kr. 45,75 pr./ltr, en þá er 

ekki tekið tillit til annara greiðslna. Á næsta fundi verður farið betur yfir sundurliðun á 

Óframleiðslutengdum stuðningi, lið 04-801.1.07 í fjárlögum yfirstandandiárs 183 m.kr., en 

samkvæmt greiðslumarksreglugerð fara 92,9 m.kr. í jarðræktarverkefni. Haraldur 

Benediktsson tók að sér að fá Bændasamtökin til að reyna að sundurgreina þessa upphæð 

niður á búgreinar eftir því sem hægt er. 

    

Næsti fundur ákveðinn 4. apríl 2013 kl. 10.00 í Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu. 

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín E. Sigfúsdóttir 


