
270. fundur 
 

Fimmtudaginn 8. desember 2016, 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, Björg Bjarnadóttir, Sigurgeir Sindri 

Sigurgeirsson, Arnar Árnason, Sverrir Björn Björnsson, Guðrún Sigurjónsdóttir og  Rögnvaldur 

Ólafsson. Þá sat fundinn Arnar Freyr Einarsson hagfræðingur í ANR.  

Kristín Sigfúsdóttir ritaði fundargerð.  

 

Þetta gerðist á fundinum:  

 

Formaður tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerð 269. fundar og dagskrá.  

      Fundargerð staðfest án athugasemda.  

 

2. Yfirlit SAM yfir sölu- og birgðatölurmjólkur og mjólkurafurða – október 2016. 

Farið yfir sölutölur SAM og kemur fram að söluaukning alls er 1,24% á 12 mánaða tímabili. 

Mest er söluaukning á skyri og skyrdrykkjum um tæp 20% og undanrennu- og mjólkurdufti 

um 27%. Þá jókst innvegin mjólk um 4,4% að meðaltali á fyrstu 10 mánuði ársins. 

 

3. Verðlagsgrundvöllur kúabús desember 2016.  

Lagður var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. desember 2016. 

Heildarkostnaður er alls kr. 36.955.627 en var kr. 37.247.233 í september 2016 sem er lækkun 

að meðaltali um 0,78%.  Þar hefur einkum áhrif lækkun afskrift húsa og véla auk lækkunar á 

kjarnfóðri. Vaxtagjöld lækkuðu um kr. 78.218 og eru vaxtagjöld því samtals kr. 2.238.823. 

Laun hækkuðu um 0,8% frá ágúst til október 2016. Niðurstaða tekna grundvallarins er kr. 

27.323.397. Grundvöllurinn var staðfestur.  

Frá 1. júní 2016, en síðasta verðlagning fór fram 1. júlí 2016 (byggt á verðlagi í júní 2016) 

hefur heildarkostnaður grundvallarins hækkað um 0,35%.   

 

4. Kostnaðarþróun mjólkuriðnaðarins. 
Fulltrúar mjólkuriðnaðarins lögðu fram minnisblað um kostnaðarmódel mjólkuriðnaðar 

(vinnslu- og dreifingarkostnaður) fyrir tímabilið júní – 8. desember 2016. Samkvæmt því hefur 

orðið 0,03% hækkun á samanburðarvísitölum. Sé hins vegar litið til launavísitölu frá 15. apríl 

til 16. október er um að ræða 16,3% hækkun, en raun hækkun launa hjá MS er aftur á móti 

21,2% þar sem lægri laun hafa hækkað hlutfallslega meira . Miklar umræður um málið og var 

næsti fundur ákveðinn 15. desember nk. 

 

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín Sigfúsdóttir  
 


