
Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara. 

 

616. fundur 
 
Mánudaginn 19. desember 2016 var haldinn fundur í nefnd skv. 87. gr. l. nr. 99/1993 í 

atvinnuvega- nýsköpunarráðuneytinu. 

 

Þessir voru mættir: 

Ólafur Friðriksson formaður ANR  

Baldur Arnar Sigmundsson ANR  

Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir ANR 

Kristín Sigfúsdóttir ANR ritari  

Benedikt S. Benediktsson FJR  

1. Lagðar fram fundargerðir 614 og 615, samþykktar án athugasemda. 

2. Tekið fyrir úthlutun tollkvóta vegna innflutnings á blómum fyrir tímabilið 1. janúar til 30. 

júní 2017. Alls bárust 4 tilboð í tollkvótana. 

Tvö tilboð bárust um innflutning á blómstrandi pottaplöntum á vörulið (0602.9091) 

samtals 2.700 stk., á meðalverðinu 120 kr./stk.  Hæsta boð var 129 kr./stk. en lægsta boð var 

111 kr./stk. Tilboði var tekið frá tveimur fyrirtækjum um innflutning á 2.200 stk. á 

meðalverðinu 122 kr./stk. 

  

Tvö tilboð bárust um innflutning á öðrum pottaplöntum á vörulið (0602.9093) samtals 

3.900 stk., á meðalverðinu 116 kr./stk.  Hæsta boð var 135 kr./stk. en lægsta boð var 95 

kr./stk. Tilboði var tekið frá tveimur fyrirtækjum um innflutning á 3.000 stk. á meðalverðinu 

123 kr./stk. 

 

Þrjú tilboð bárust um innflutning á rósum (0603.1100) samtals 4.200 stk., á meðalverðinu 

49 kr./stk.  Hæsta boð var 53 kr./stk. en lægsta boð var 40 kr./stk. Tilboðum var tekið frá 

einu fyrirtæki um innflutning á 2.000 stk. á meðalverðinu 53 kr./stk.  

 

Tvö tilboð bárust um innflutning á tryggðablómum (0603.1400) samtals 9.300 stk., á 

meðalverðinu 8 kr./stk.  Hæsta boð var 50 kr./stk. en lægsta boð var 1 kr./stk. Tilboði var 

tekið frá tveimur fyrirtækjum um innflutning á 9.000 stk. á meðalverðinu 8 kr./stk. 

 

Þrjár umsóknir bárust um innflutning á afskornum blómum, (0603.1909) samtals 150.000 

stk. og náðu umsóknir ekki tilteknum stykkjafjölda sem í boði var eða 166.250 stk. Úthlutað 

var án útboðs. 

 

Að tillögu ráðgjafanefndar um inn- og útflutning landbúnaðarvara hefur atvinnuvega- og  

nýsköpunararráðuneytið úthlutað tollkvótum til eftirtalinna fyrirtækja á grundvelli 

tilboða/umsókna þeirra: 

 
Blómstrandi pottaplöntur janúar - júní 2017 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

   500 Garðheimar-Gróðurvörur ehf 

1.700 Húsasmiðjan Blómaval ehf 

 

Aðrar pottaplöntur janúar – júní 2017 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

900 Garðheimar–Gróðurvörur ehf 

                 2.100 Húsasmiðjan Blómaval ehf 
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Rósir janúar – júní 2017 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

2.000 Grænn markaður ehf 

 

Tryggðablóm janúar – júní 2017 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

                      300 Garðheimar-Gróðurvörur ehf 

                   8.700 Samasem ehf 

 

(Annars)  afskorin blóm janúar – júní 2017 

Magn (stk) Tilboðsgjafi 

20.000 Garðheimar gróðurvörur ehf 

60.000 Grænn markaður ehf 

70.000 Samasem ehf 

 

3. Tekið var fyrir úthlutun tollkvóta vegna innflutnings á smurostum frá Noregi, fyrir tímabilið 

janúar – desember 2017, samtals 13.000 kg, sbr. reglugerð nr. 1003/2016. Tvær umsóknir 

bárust um innflutning á smurostum frá Noregi, (0406.3000) samtals 12.000 kg. og náðu 

umsóknir ekki tilteknu magni sem í boði var eða 13.000 kg. Úthlutað var án útboðs. 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

        7.000 Íslenskar matvörur ehf 

        5.000 Aðföng 

 
 

4. Tekið var fyrir útboð á WTO tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-,  kinda-, geita- og 

alifuglakjöti, unnum kjötvörum, smjöri og ostum og eggjum fyrir tímabilið 1. janúar  til 30. 

júní 2017. 

 

Samtals bárust ellefu gild tilboð í tollkvótann. 

 

Sex tilboð bárust um innflutning á nautgripakjöti, samtals 127.500 kg á meðalverðinu 136 

kr./kg.  Hæsta boð var 300 kr./kg en lægsta boð var 0 kr./kg. Tilboðum var tekið frá tveimur 

fyrirtækjum um innflutning á 47.500 kg á meðalverðinu 238 kr./kg. 

 

Þrjú tilboð bárust um innflutning á svínakjöti, samtals 45.000 kg á meðalverðinu 34 kr./kg.  

Hæsta boð var 70 kr./kg en lægsta boð var 0 kr./kg. Tilboðum var tekið frá þremur 

fyrirtækjum um innflutning á 32.000 kg á meðalverðinu 47 kr./kg.  

 

Tvær umsóknir bárust um innflutning á kinda- eða geitakjöti, samtals 45.000 kg. Ekki kom 

til útboðs þar sem umsóknir náðu ekki því magni sem í boði var eða 172.500 kg. 

 

Sjö tilboð bárust um innflutning á kjöti af alifuglum, samtals 149.500 kg á meðalverðinu 

273 kr./kg.  Hæsta boð var 600 kr./kg en lægsta boð var 0 kr./kg. Tilboðum var tekið frá 

tveimur fyrirtækjum um innflutning á 29.500 kg á meðalverðinu 397 kr./kg. 

 

Þrjár umsóknir bárust um innflutning smjöri, samtals 18.000 kg. Ekki kom til útboðs þar 

sem umsóknir náðu ekki því magni sem í boði var eða 26.500 kg. 

 

Sjö tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á ostum, samtals 181.200 kg á meðalverðinu 

172 kr./kg.  Hæsta boð var 450 kr./kg en lægsta boð var 1 kr./kg. Tilboðum var tekið frá sjö 

fyrirtækjum um innflutning á 59.500 kg á meðalverðinu 356 kr./kg. 
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Fjögur tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á eggjum og afurðum þeirra, samtals 

56.000 kg á meðalverðinu 31 kr./kg.  Hæsta boð var 100 kr./kg en lægsta boð var 0 kr./kg.  

Tilboðum var tekið frá tveimur fyrirtækjum um innflutning á 38.000 kg á meðalverðinu 40 

kr./kg.  

 

Átta tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á unnum kjötvörum, samtals 161.000 kg. á 

meðalverðinu 148 kr./kg. Hæsta boð var 690 kr./kg en lægsta boð var 0 kr./kg.  Tilboðum 

var tekið frá fjórum fyrirtækjum um innflutning á 43.000 kg á meðalverðinu 609 kr./kg. 

 

Að tillögu ráðgjafanefndar um inn- og útflutning landbúnaðarvara hefur atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið úthlutað tollkvótum til eftirtalinna fyrirtækja á grundvelli tilboða 

og/eða umsókna þeirra: 

 
Nautgripakjöt fyrir tímabilið janúar - júní 2017 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

     42.500 Kjötmarkaðurinn ehf 

       5.000 Ölgerðin ehf 

 

Svínakjöt fyrir tímabilið janúar – júní 2017 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

    4.364 Íslenskar matvörur ehf. 

  20.000 Kjötmarkaðurinn ehf 

    7.636 Krónan hf 

 

Kinda- og geitakjöt fyrir tímabilið júlí – desember 2017 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

  40.000 Íslenskar matvörur ehf 

    5.000 Sælkeradreifing ehf 

 

Alifuglakjöt fyrir tímabilið janúar – júní 2017 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

  22.500 Innnes ehf 

    7.000 Garri ehf 

 

Smjör fyrir tímabilið janúar – júní 2017 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

  5.000 Íslenskar matvörur ehf 

  5.000 Krónan hf. 

  8.000 Nautica ehf 

 

Ostur fyrir tímabilið janúar – júní 2017 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

  18.000 Aðföng hf 

    2.800 Garri ehf 

       700 Innnes ehf 

  10.000 Íslenskar matvörur ehf 

    4.000 Krónan hf 

  15.000 Mjólkursamsalan ehf 

    9.000 Parlogis ehf 

 

     Fuglsegg fyrir tímabilið janúar – júní 2017 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

  31.000 Nautica ehf.  

    7.000 Sælkeradreifing ehf 
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Unnar kjötvörur fyrir tímabilið janúar – júní 2017 

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

    3.000 Innnes ehf  

    3.000 Nautica ehf 

  10.000 Parlogis ehf 

  27.000 Sælkeradreifing ehf 

 

 

5. Tekið fyrir úthlutun tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá 

Evrópusambandinu fyrir tímabilið janúar – júní 2017. 

 

Samtals bárust 19 gild tilboð í tollkvótann. 

 

Nautgripakjöt í vörulið 0202. Tólf tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á nautgripakjöti, 

samtals 223.000 kg. á meðalverðinu 348 kr./kg.  Hæsta boð var 700 kr./kg. en lægsta boð var 0 

kr./kg. Tilboðum var tekið frá fimm fyrirtækjum um innflutning á 50.000 kg. á meðalverðinu 629 

kr./kg. 

 

Svínakjöt í vörulið 0203. Tólf tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á svínakjöti, samtals 

398.000 kg. á meðalverðinu 204 kr./kg.  Hæsta boð var 415 kr./kg en lægsta boð var 0 kr./kg. 

Tilboðum var tekið frá þremur fyrirtækjum um innflutning á 100.000 kg. á meðalverðinu 298 

kr./kg. 

 

Alifuglakjöt, í vörulið 0207. Þrettán tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á alifuglakjöti, 

samtals 520.010 kg á meðalverðinu 417 kr./kg.  Hæsta boð var 720 kr./kg en lægsta boð var 0 

kr./kg. Tilboðum var tekið frá fimm fyrirtækjum um innflutning á 100.000 kg á meðalverðinu 643 

kr./kg. 

 

Kjöti og ætum hlutum af dýrum, saltað í saltlegi, þurrkað eða reykt;...(**) í vörulið ex 0210. 
Sjö tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á kjöti og ætum hlutum af dýrum, saltað í saltlegi, 

þurrkað eða reykt;...(**), samtals 43.000 kg. á meðalverðinu 156 kr./kg.  Hæsta boð var 350 

kr./kg. en lægsta boð var 0 kr./kg. Tilboðum var tekið frá sex fyrirtækjum um innflutning á 

25.000 kg. á meðalverðinu 212 kr./kg. 

 

Ostar og ystingur í vörulið 0406. Tólf tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á ostum og 

ystingi á vörulið 0406, samtals 192.200 kg. á meðalverðinu 442 kr./kg.  Hæsta boð var 901 kr./kg. 

en lægsta boð var 0 kr./kg. Tilboðum var tekið frá einu fyrirtæki um innflutning á 40.000 kg. á 

meðalverðinu 856 kr./kg. 

 

Ostur og ystingur í vörulið ex 0406;...(**). Sjö tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á 

ostum og ystingi á vörulið ex 0406...(**) samtals 51.000 kg. á meðalverðinu 332 kr./kg.  Hæsta 

boð var 832 kr./kg. en lægsta boð var 0 kr./kg. Tilboðum var tekið frá fjórum fyrirtækjum um 

innflutning á 10.000 kg. á meðalverðinu 687 kr./kg. 

 

Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti.... í vörulið 1601. Ellefu tilboð bárust í tollkvóta vegna 

innflutnings á pylsum og þess háttar vörum úr kjöti.... á vörulið 1601, samtals 114.000 kg. á 

meðalverðinu 162 kr./kg.  Hæsta boð var 375 kr./kg. en lægsta boð var 0 kr./kg. Tilboðum var 

tekið frá sex fyrirtækjum um innflutning á 25.000 kg. á meðalverðinu 313 kr./kg. 

 

Annað kjöt.... í vörulið 1602. Fjórtán tilboð bárust í tollkvóta vegna innflutnings á öðru kjöti.... á 

vörulið 1602, samtals 173.000 kg. á meðalverðinu 576 kr./kg.  Hæsta boð var 1.001 kr./kg. en 

lægsta boð var 0 kr./kg. Tilboðum var tekið frá fjórum fyrirtækjum um innflutning á 25.000 kg. á 

meðalverðinu 881 kr./kg. 
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Að tillögu ráðgjafanefndar um inn- og útflutning landbúnaðarvara hefur atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðu-neytið úthlutað tollkvótum til eftirtalinna fyrirtækja á grundvelli tilboða og/eða 

umsókna þeirra: 

 
Kjöt af nautgripum, fryst, 0202  

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

  19.460 Aðföng  

    1.000 Ásbjörn Ólafsson ehf 

    8.000 Sláturfélag Suðurlands hf 

  18.243 Sælkeradreifing ehf 

    3.297 Ölgerðin ehf 

 

Svínakjöt, fryst, 0203   

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

    3.000 Innnes ehf 

   45.000 Krónan hf 

   52.000 Mata ehf  

 

Kjöt af alifuglum, fryst, 0207  

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

    7.996 Aðföng hf 

   60.000 Innnes ehf  

   20.000 Krónan hf 

           4 Mata ehf 

   12.000 Sælkeradeifing ehf 

 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum.. ex 0210   

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

    6.346 Aðföng hf 

    4.000 Innnes ehf  

    2.000 Íslenskar matvörur ehf 

    3.500 Krónan hf 

    3.000 Samkaup hf 

    6.154 Sælkeradreifing ehf  

 

Ostur og ystingur 0406  

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

   40.000 Innnes ehf  

 

Ostur og ystingur ex 0406  

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

     1.000 Krónan hf 

     2.000 Mjólkursamsalan  

     5.000 Innnes ehf 

     2.000 Sælkeradreifing ehf 

 

Pylsur og þess háttar vörur 1601  

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

     2.778 Aðföng hf 

     1.000 Innnes ehf 

     3.000 Íslenskar matvörur ehf 
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     4.000 Market ehf 

   14.000 Mini Market ehf 

        222  Sælkeradreifing ehf 

 

Annað kjöt, hlutar úr dýrum.. 1602   

Magn (kg) Tilboðsgjafi 

     1.500 Mini Market ehf  

     4.500 Parlogis ehf 

     9.000 Sælkeradreifing ehf 

   10.000 Ölgerðin ehf 

6. Erindi frá Mata ehf/Síld og fisk ehf, dags. 15. desember 2016, þar sem farið er fram á 

niðurfellingu á tollum á fjórum vöruflokkum á svínakjöti þar sem framleiðendur hafi ekki 

annað eftirspurn á svínakjöti fyrir innanlandsmarkað. Málið var rætt og frestað til næsta 

fundar. 

7. Lögð voru fram drög að reglugerð um úthlutun WTO tollkvóta samkvæmt viðaukum IVA og 

IVB við tollalög. Ákveðið var að senda eftirfarandi tillögu til umsagnaraðila: 

Með vísan til 4. mgr. 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á 

búvörum sbr. 5. gr. laga nr. 160/2012 um breytingar á lögum nr. 99/1993 og tollalögum nr. 

88/2005, sendir ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara eftirfarandi drög að 

tillögu sem nefndin hyggst leggja til við ráðherra varðandi úthlutun á tollkvótum. 
 
Úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á landbúnaðarvörum samkvæmt viðauka IVA og 

IVB við tollalög: 

 
Vara Tímabil Vörumagn Verðtollar Magntollar 

Tollskrárnr.: 

  
kg/stk. % kr./kg/stk. 

0208.9003 Rjúpur, frystar 01.01.-31.12.17 ótilgr. 0 0 

0208.9007 Beinlaust hreindýrakjöt, fryst 01.01.-31.12.17 ótilgr. 0 878 

 

Hreindýrakjöt með beini, fryst: 

    
0208.9008 Skrokkar og hálfir skrokkar 01.01.-31.12.17 ótilgr. 0 0 

0208.9009 Annað 01.01.-31.12.17 ótilgr. 0 878 

0603.1202 Innflutningur á öðrum tíma (nellikur) 01.05.-30.11.17 ótilgr. 0 48 

0603.1905 Innflutningur á öðrum tíma (lokaskegg, 

flamingóblóm, fuglamjólk og paradísar- 

fuglablóm) 

01.05.-30.11.17 ótilgr. 0 48 

0701.9001 Bökunarkartöflur, 65 mm eða stærri 01.01.-31.12.17 ótilgr. 0 0 

0703.9001 Blaðlaukur 01.01.-31.12.17 ótilgr. 0 0 

0704.1000 Blómkál og hnappað spergilkál 01.01.-30.06.17 ótilgr. 0 0 

0704.9002 Rauðkál 01.02.-30.06.17 ótilgr. 0 0 

0704.9003 Kínakál 01.01-30.06.17 ótilgr. 0 0 

0704.9004 Spergilkál (Brassica oleracea var. Ita.) 01.01.-30.06.17 ótilgr. 0 0 

0706.1000 Gulrætur og næpur 31.03.-30.06.17 ótilgr. 0 0 

0706.9002 Rauðrófur 01.01.-31.12.17 ótilgr. 0 0 

0709.4000 Selja, önnur en seljurót 01.01.-30.06.17 ótilgr. 0 0 

0709.5100 Sveppir af ættinni Agaricus 01.01.-31.12.17 ótilgr. 0 80 

 

Rökstuðningur:  
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Með tillögunni er verið að leggja til við ráðherra að auglýsa opinn tollkvóta vegna 

innflutnings á tilteknum landbúnaðarvörum svo sem verið hefur á undanförnum árum, en 

úthlutunin er samkvæmt viðaukum IVA og IVB við tollalög. 

Með vísan til 2. mgr. 87. gr. laga nr. 99/1993 gerir nefndin framangreinda tillögur.  

Fleira ekki gert og fundi slitið.  


