
 

 

260. fundur 
 

Mánudaginn 17. febrúar 2014, kom verðlagsnefnd búvara saman til fundar í fundarsal á 1. hæð í 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu Skúlagötu 4. 

 

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

Sigurður Loftsson, Guðrún Sigurjónsdóttir, Björn Snæbjörnsson og Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson. 

Kristín Sigfúsdóttir ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist á fundinum:  

 

Formaður tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerð 259. fundar og dagskrá. 

Fundargerð 259. fundar og dagskrá lögð fram – Samþykkt án athugasemda.  

 

2. Efnainnihald viðmiðunarmjólkur – verðlagsárið 2014. 

Lagt var fyrir erindi SAM, dags. 13. janúar sl., um efnainnihald viðmiðunarmjólkur fyrir árið 

2014. Samkvæmt útreikningnum er fituinnihald 4,12% og prótein 3,33% og var það staðfest. 
   

3. Gestur fundarins: Einar Sigurðsson forstjóri MS og Auðhumlu. 

Formaður bauð forstjórann velkominn sem kynnti fyrir fundarmönnum stöðu Mjólkursamsölunnar 

vegna mikillar aukningar á sölu mjólkurafurða þá aðallega á feitari afurðum. Söluaukning var 20% 

á haustmánuðum sem nemur allri mjólkurframleiðslu í Skagafirði og Langadal. Stærsti hluti 

útflutnings MS er mjólkur- og undanrennuduft til skyrgerðar í Danmörku en mikil söluaukning er á 

skyri, aðallega í Finnlandi. MS er hluti af verkefni um eflingu á sölu á íslensku skyri á 

Bandaríkjamarkaði, þar sem MS leggur fram þekkingu en fjárframlög frá MS verða í algeru 

lágmarki. Miklar umræður spunnust um málið. Var forstjórinn m.a. spurður hvort MS hyggði á 

fjárfestingar erlendis og ef svo væri hvort um stefnubreytingu væri að ræða af hálfu MS. Þessu var 

svarað neitandi.   

 

4. Verð á ógerilsneyddri mjólk í lausu máli. Gestur fundarins Einar Hafliði Einarsson, löggiltur 

endurskoðandi Deliotte. 

Formaður bauð Einar Hafliða velkominn. Á síðasta fundi var ákveðið að fá hann til að fara yfir 

málið og koma með rökstudda tillögur um verð á ógerilsneyddri mjólk í lausu máli. Einar lagði 

fram minnisblað og tillögur og gerði grein fyrir útreikningum sínum. Hann setti fram tvær töflur 

um kostnaðarsundurgreiningu á mjólkinni. Miklar umræður voru um tillögurnar og verð til annara 

fyrirtækja sem framleiða mjólkurvörur þar sem MS hefur yfirburða stöðu á mjólkurmarkaði. 

Ákveðið var að fresta ákvörðun til næsta fundar þannig að nefndarmönnum gæfist ráðrúm til að 

yfirfara tillögu endurskoðandans. 

 

5. Verðlagsgrundvöllur desember 2013. 
Formaður lagði til að fresta afgreiðslu á verðlagsgrundvellinum, þar sem tekjuhlið hans þyrfti 

nánari útfærslu við. Hagstofa Íslands hefur ekki enn lagt fram rauntölur búreikninga bænda frá 

árinu 2012 og gagnrýndu fundarmenn það. Lagðir voru fram útreikninga á vegnu meðaltalsverði 

kýrkjöts í grundvölinn og lagði til að setja fram allan ríkisstuðning sundurliðaðann í hann.   

 

6. Önnur mál. 
Lagðir voru fram útreikninga á þróun vöruverðs á mjólkurafurðum frá árinu 2009. Málið var rætt 

og ákveðið að lagt verði fram yfirlit yfir söluþörf og verðlagningu nefndarinnar borið saman við 

verðlag frá árinu 2008 á næsta fundi. Þá urðu umræður um hvort afnám formerkingar á 

mjólkurafurðum hafi haft áhrif á vöruverð. 

  

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 
 

Ólafur Friðriksson     Kristín Sigfúsdóttir 


