
262. fundur 

Miðvikudaginn 2. apríl 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 261. fundar og dagskrá.
Athugasemdir voru gerðar við fundargerð 261. sem var lagfærð. Dagskrá lögð fram – Samþykkt án
athugasemda.

2. Framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús desember 2013.
Lagður var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. desember 2013, ásamt 
útreikningi vaxtagjalda frá Einari Hafliða Einarssyni, endurskoðanda. Þar kemur fram að sá liður 
hækkaði frá því í september 2013 um kr. 25.390 og eru vaxtagjöld samtals kr. 2.268.680. 
Grundvöllurinn hefur hækkað um liðlega 0,84% frá 1. september 2013 og er heildarkostnaður nú 
alls kr. 35.139.691 en var kr. 34.846.052 í september 2013. Áður hafði verið ákveðið að endurmeta 
tekjur af kjötinnleggi sem fellur til við framleiðslu mjólkur í grundvellinum, sbr. fundargerð 
259. Í útreikningnum var tekið vegið meðaltal á hvert kíló innleggs frá sláturleyfishöfum. 
Samkvæmt verðlagsgrundvellinum er miðað við 188.000 lítra bú og er greitt frá afurðastöð 
82,92 kr. á hvern líter. Sundurliðun breingreiðslna til bænda skiptast þannig: Beingreiðslur 45,75, 
kr./ltr, kynbóta og þróunarstarfsemi 1,36 kr./ltr, gripagreiðslur 4,85 kr./ltr og óframleiðslutengdur 
stuðningur 1,58 kr./ltr. eða samtals kr. 54,10 pr. líter. Tekjur grundvallarins er kr. 27.577.197. 
Grundvöllurinn var staðfestur.

3. Framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús mars 2014.
Lagður var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. mars 2014, ásamt útreikningi
vaxtagjalda frá Einari Hafliða Einarssyni, endurskoðanda. Þar kemur fram að sá liður lækkaði frá
því í desember sl. um kr. 59.133 og eru vaxtagjöld samtals kr. 2.209.547. Grundvöllurinn hefur
hækkað um liðlega 0,37% frá 1. september 2013 og er heildarkostnaður nú alls kr. 34.975.671 en
var kr. 35.139.691 í desember 2013. Heildargreiðslumark mjólkur árið 2014 var ákveðið 125 millj.
lítra og verða því beingreiðslur sem hér segir: Beingreiðslur 43,73, kr./ltr, kynbóta og
þróunarstarfsemi 1,30 kr./ltr, gripagreiðslur 4,72 kr./ltr og óframleiðslutengdur stuðningur 1,51
kr./ltr. eða samtals kr. 51,72 pr. líter. Tekjur grundvallarins er kr. 27.148.557. Grundvöllurinn var
staðfestur.

4. Tölulegar upplýsingar um verðlagsmál og stuðning við landbúnað.
Formaður bauð Arnar Frey Einarsson hagfræðing í ANR velkominn en hann kynnti fyrir
fundarmönnum tölulegar upplýsingar um útgjöld hins opinbera til landbúnaðar og gerði grein fyrir
framleiðsluverðmæti mjólkurframleiðslu á árunum 2004 -2013. Farið var yfir samanburðartölur á
verðlagi og heild- og smásöluverði neyslumjólkur frá 2008.

5. Önnur mál.
Ákveðið var að taka saman tölulegar upplýsingar um verðlagningu mjólkur frá árinu 2004 og
forsendur þeirra.

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið.

Ólafur Friðriksson Kristín Sigfúsdóttir 


