
272. fundur 

Þriðjudaginn 17. október 2017, kom verðlagsnefnd búvara saman til fundar í fundarsal á 6. 

hæð í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, Skúlagötu 4. 

Þessir sátu fundinn: Kristrún Mjöll Frostadóttir, formaður, Arnar Árnason, Sigurgeir Sindri 

Sigurgeirsson, Rögnvaldur Ólafsson, Jóhanna Hreinsdóttir, Þórólfur Geir Matthíasson, Dóra 

Sif Tynes og Októ Einarsson.  

Arnar Freyr Einarsson ritaði fundargerð.  

Þetta gerðist á fundinum:  

Formaður bauð nefndarmenn velkomna á fyrsta fund nýskipaðrar nefndar og tók þetta fyrir 

samkvæmt dagskrá: 

1. Hlutverk nefndar og væntingar til nefndarvinnunar 

Almennar umræður um hlutverk nefndarinnar og áherslur komandi vetrar. Meðal 

umræðuefnda voru aukið gegnsæi við verðákvarðanir og endurskoðun 

verðlagsgrundvallar kúabús. Það líkan sem hefur verið lagt til grundvallar 

verðákvörðunum um lágmarksverð á mjólk til framleiðenda hefur lítið verið uppfært 

síðan 2001. Formaður lagði til að nú væri tækifæri til að endurskoða grundvöllinn og 

var rætt um hvernig best væri staðið að því. Jafnframt var rætt um verðlagningu 

ógerilsneyddrar mjólkur og annarra mjólkurvara á heildsölustigi. Nefndarmenn 

sammæltust um að leggja ætti í vinnu við að endurskoða verðlagsgrundvöll kúabús og 

að sú vinna yrði sett af stað. Verklag nefndarinnar á komandi fundum mun snúa að 

miklu leyti að þeirri vinnu. Ekkert ákveðið.  

2. Verðlagslíkön 

Stutt kynning á uppbyggingu verðlagsgrundvallar kúabús og vinnulíkaninu sem notað 

er við uppfærslu hans.    

3. Öflun gagna og sérfræðingar 

Umræða um gögn sem nauðsynleg eru fyrir endurskoðun verðlagsgrundvallar og 

mögulega aðkomu óháðra sérfræðinga í slíkri vinnu. Nefndin var upplýst um að 

Hagstofa Íslands vinnur nú að gerð hagreikninga landbúnaðarins. Hagreikningarnir eru 

m.a. unnir upp úr skattframtölum og landbúnaðarskýrslum (RSK) bænda og munu 

gefa nokkuð góða og yfirgripsmikla mynd af rekstrarstöðu greinarinnar. Nefndin mun 

óska eftir þessum upplýsingum þegar þær liggja fyrir.  

4. Skipulag næsta fundar og verklag 

Ákveðið að næsti fundur verði haldinn í nóvember og að til umfjöllunar verði 

verðlagning á heildsölustigi. Ákveðið að formaður í samvinnu við ANR, leggi meðal 

annars fram fyrir næsta fund: verðlagsgrundvelli fyrir mars, júní og september 2017, 

vinnulíkan verðlagsgrundvallar og minnisblað um verðlagningu á ógerilsneyddri 

mjólk. Formaður mun upplýsa fundarmenn um stöðu gagnaöflunar, sem er undirstaðan 

í endurskoðun á verðlagsgrundvellinum og hver tímalínan verður í þeim efnum,. 

Fleira var ekki tekið fyrir. 

  


