
 

 

 

255. fundur 

 

Föstudaginn 17. maí 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, Björn Snæbjörnsson og Guðný Helga Björnsdóttir. 

Kristín Sigfúsdóttir ritaði fundargerð.  

 

Í upphafi fundar bauð formaður  Rósmund Guðnason og Víking Guðmundsson frá Hagstofu Íslands 

velkomna á fundinn en þeir hafa séð um landbúnaðartölfræði og uppgjör búreikninga í landbúnaði 

samkvæmt samningi ráðuneytisins við Hagstofu Íslands frá því í desember á sl. ári.  

 

Formaður stjórnaði fundinum og tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerð 254. fundar og dagskrá. 

Fundargerð 254. fundar lögð fram – Samþykkt án athugasemda. Varðandi dagskrá upplýstu 

fulltrúar mjólkuriðnaðarins að þeir myndu leggja fram reiknilíkan gjaldaliða hjá 

mjólkursamlögum frá júní 2012 – mars 2013, undir önnur mál, ef tími væri til. 

 

2. Fulltrúar Hagstofu Íslands. – tölfræði og gagnasöfnun.  

 Gestir fundarins Rósmundur Guðnason og Víkingur Guðmundsson frá Hagstofu Íslands, 

kynntu fyrir fundarmönnum verðvísitölur, framleiðsluútreikninga og sögðu frá fyrirkomulagi 

varðandi búreikninga bænda. 

Notast er við aðferðafræði FADN sem fyllir kröfur EES samningsins. Unnið hefur verið úr 

innsendum upplýsingum frá bændum vegna ársins 2012 sem var viðamikil könnun og verða 

niðurstöður hennar birt í haust á vef Hagstofunnar. Tölfræðiupplýsingar munu birtast 

mánaðarlega um innveigna mjólk, prótein- og fituinnihald, en árlega verða birtar skýrslur um 

framleiðslu landbúnaðarafurða, hráefnanotkun, heimavinnslu, sölu o.fl. 

Verðvísitölur munu miðast við afurðaverð til bænda sem Hagstofan safnar saman.   

   

3. Ársreikningar Mjólkursamsölunnar og Auðhumlu 2012. 

Formaður lagði fram og kynnti rekstrarreikning og uppsettan efnahagsreikning 

Mjólkursamlags Kaupfélags Skagfirðinga. Fram kom að forsendur við uppsetningu 

efnahagsreikningsins væru að mjólkursamlagið væri sér fyrirtæki sem tekið væri út úr 

rekstrikaupfélagsins og sá rekstur bæri allan þann kostnað sem af þeim efnahagsreikningi 

hlýst.  

 

4. Staða verðtilfærslu. 

Pálmi Vilhjálmsson lagði fram ársreikning fyrir árið 2012 fyrir lögbundinn verðtilfærslusjóð. Í 

reikningnum kemur fram að 57,1 m.kr. hagnaður var á rekstri sjóðsins og er eigin fé neikvætt 

um tæpar 162 m.kr.  en það var neikvætt árið áður um 219,1 m.kr. Þá lagði Pálmi fram 

sundurliðun á stöðu verðtilfærslu niður á einingu á þeim vörum sem undir verðtilfærslu falla.  

 

5. Sundurgreining jarðræktarverkefna. 

Formaður lagði fram minnisblað, dags 8. apríl sl. frá Borgari Páli Bragasyni frá 

Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, en í því blaði er leitast við að meta tl hvaða búgreina 

framlög til jarðræktar fóru hjá styrkþegum. 

 

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín E. Sigfúsdóttir 


