
274. fundur 

Föstudaginn 12. desember 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.  

 

Formaður tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 

2. Lagt var fram lögfræðilegt álit, sem unnið var innan ráðuneytisins, um ákvörðun 

efnainnihalds sem 1. fl. mjólk skal miðast við (fita/prótein) og rannsóknarskyldu 

nefndarinnar. Frá árinu 2000 gilti samningur milli BÍ og SAM varðandi útreikning á 

efnainnihaldi mjólkur, en sá samningur er nú fallinn úr gildi. Nokkur óvissa hefur þó 

verið um stöðu samningsins og hver skuli ákveða efnainnihaldið. Í 1. mgr. 8. gr. 

búvörulaga kemur m.a. fram að „[Verðlagsnefnd ákveður … 1) lágmarksverð fyrir mjólk 

til framleiðenda sem miðast við 1. flokks mjólk með skilgreindu efnainnihaldi [nema 

annað sé tekið fram í samningi milli [ráðherra] 2) f.h. ríkisstjórnar Íslands og 

Bændasamtaka Íslands]. Nýtt efnainnihald er reiknað í upphafi hvers árs, ef um 

breytingu er að ræða. Afurðastöð greiðir framleiðanda fullt verð fyrir 1. fl. mjólk innan 

greiðslumarks skv. gildandi verðskrá, skv. ákvörðun verðlagsnefndar. Skapast hefur sú 

venja að miða efnainnihald til viðmiðunar, við meðalefnainnihald mjólkur sl. þrjú 

verðlagsár. Í álitinu kemur fram að verðlagsnefnd sem stjórnsýslunefnd skuli sjá til þess 

að mál séu nægilega upplýst áður en þau eru leitt til lykta. Telji nefndin þau gögn, sem 

fram eru komin frá SAM, nægja til þess að taka ákvörðun um málið, er ekki talin þörf á 

frekari rannsókn nefndarinnar á málinu og það sé nefndarinnar að meta hvort 

fyrirliggjandi útreikningar um efnainnihald séu fullnægjandi. Í umræðum kom fram að 

ákveðið tómarúm er um hvernig skuli standa að ákvörðun um efnainnihald, þar sem 

fyrrgreindur samningur er fallinn úr gildi. Skera þarf úr um hvernig skuli standa að 

útreikningi efnainnihalds og hver taki samninginn yfir, eða hvort æskilegt væri að 

fastsetja skilgreint efnainnihald með reglugerð eða lagabreytingu. Fram kom að frá 

upphafi árs hefur mjólkuriðnaðurinn greitt afurðaverð í takti við tillögu SAM sem barst 

nefndinni 19. janúar 2017 um meðalefnainnihald (fita 4,10% og prótein 3,30%) og 

skiptingu lágmarksverðs eftir efnainnihaldi (50% eftir fitu og 50% eftir próteini). Tillaga 

SAM um efnainnihald var staðfest. 

3. Verklagsreglur nefndarinnar. Ákveðið að nefndin setji sér verklagsreglur sem rammi 

inn og leiðbeini nefndinni við ferli verðákvarðana. Skrifuð verði drög að verklagsreglum 

innan ráðuneytisins sem síðar verði lögð fyrir nefndina fyrir frekari úrvinnslu.  

4. Tekið fyrir erindi SAM frá 12. júní 2017 til upplýsingar um breytingu á gjaldskrá 

verðtilfærslu í mjólkuriðnaði. Erindið móttekið. 

5. Umræður um efni næstu funda og næstu skref.  



Verðlagsgrundvöllur kúabús - Ákveðið að ræða við Hagstofu Íslands um möguleika á 

uppfærslu eða endurnýjun á verðlagsgrundvelli kúabús og þá aðkomu sérfræðinga 

Hagstofunnar við tilfærslu frá eldri grundvelli til hins nýja.  

Heildsöluverðlagning - Þá var rætt um verðákvarðanir á heildsölustigi, rekstrarumhverfi 

mjólkuriðnaðarins og þau gögn sem hafa legið til grundvallar fyrri verðákvörðunum. 

Lagt var til að utanaðkomandi sérfræðingar yrðu fengnir til að gera úttekt á framlegð og 

rekstri mjólkuriðnaðarins og gera samanburð á viðlíka rekstri erlendis. Samþykkt var að  

að leitað yrði til sérfræðinga sem gætu tekið slíka úttekt að sér og óskað yrði eftir 

verklýsingu frá þeim sem tekur að sér verkefnið þar sem fram kæmi markmið og 

aðferðafræði úttektarinnar. Ákveðið að afgreiða mögulegt samstarf sérfræðinga og 

verklýsingu þegar hún liggur fyrir í tölvupósti og í framhaldinu yrði leitað til ráðherra 

eftir samþykki fyrir fjárveitingu verkefnisins.    

Næsti fundartími ákveðinn síðar. Fleira ekki bókað.  

 


