
Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara. 

 

630. fundur 
 
Þriðjudaginn 26. september 2017 var haldinn fundur í nefnd skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993 í 

atvinnuvega- nýsköpunarráðuneytinu. 

 

Þessir voru mættir: 

Ólafur Friðriksson formaður ANR  

Baldur Sigmundsson ANR 

Benedikt S. Benediktsson FJR  

Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir ANR 

Kristín Edda Sigfúsdóttir ritari, ANR 

1. Lögð var fram fundargerð 629. fundar og var hún staðfest. 

2. A) Í framhaldi af erindi frá Sölufélagi Garðyrkjumanna dags. 8. september 2017 um 

yfirvofandi skort á blómkáli og hnöppuðu spergilkáli. Með vísan til 4. mgr. 87. gr. 

búvörulaga nr. 99/1993 sendi ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara 

eftirfarandi drög að tillögu að reglugerð sem nefndin hyggst leggja til við ráðherra. Ákveðið 

var að senda eftirfarandi tillögu til lögbundinna umsagnaraðila: 

 

Vara Tímabil Vörumagn Verðtollar Magntollar

Tollskrárnúmer.: kg % kr./kg

0704.1000 Blómkál og hnappað spergilkál
19.09.-31.12.17

ótilgr. 0 0
 

Rökstuðningur: Með tillögunni verður lagt til að innflutningsvernd verði felld niður á nefndu 

tímabili á blómkáli og hnöppuðu spergilkáli. Ástæður niðurfellingar innflutningsverndar er 

sú að innlend framleiðsla getur ekki annað markaðinum að fullu og telst því framboð ekki 

vera nægjanlegt á innanlandsmarkaði samkvæmt 2. mgr. 65 gr. A búvörulaga nr. 99/1993. 

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

B) Í framhaldi af erindi frá Sölufélagi Garðyrkjumanna dags. 8. september 2017 um 

yfirvofandi skort á selju, annari en seljurót. Jafnframt hafði staðan verið könnuð hjá öðrum 

dreifingaraðilum grænmetis.   

Með vísan til 4. mgr. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993 sendir ráðgjafarnefnd um inn- og 

útflutning landbúnaðarvara eftirfarandi drög að tillögu sem nefndin hyggst leggja til við 

ráðherra. Ákveðið var að senda eftirfarandi tillögu til lögbundinna umsagnaraðila: 

 

Vara Tímabil Vörumagn Verðtollar Magntollar

Tollskrárnúmer.: kg % kr./kg

0709.4000 Selja, önnur en seljurót 25.09.-31.12.17 ótilgr. 0 0
 

Rökstuðningur: Með tillögunni verður lagt til að innflutningsvernd verði felld niður á nefndu 

tímabili á selju, annari en seljurót. Ástæður niðurfellingar innflutningsverndar er sú að 

innlend framleiðsla getur ekki annað markaðinum að fullu og telst því framboð ekki vera 

nægjanlegt á innanlandsmarkaði samkvæmt 2. mgr. 65 gr. A búvörulaga nr. 99/1993. Með 

vísan til 2. mgr. 87. gr. laga nr. 99/1993, gerir nefndin framangreinda tillögu. 

 

3. Framhaldsumræða um erindi Ferskra kjötvara ehf og Kjarnafæðis ehf, dags. 13. 

september 2017 um vöntun á nautakjöti aðallega nautalundum. Sendur var tölvupóstur til  



Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara. 

 
framleiðenda og innflutningsaðila 14. september sl. og samkvæmt þeim svörum sem 

bárust virðast ekki vera skilyrði til að opna á tollkvóta að sinni. 

 

4. Framhaldsumræða um erindi frá Kjarnafæði ehf dags. 13. september sl. varðandi vöntun 

á grísahryggjum með og án beina. Sendur var tölvupóstur til  framleiðenda og 

innflutningsaðila 14. september sl. og samkvæmt þeim svörum sem bárust virðast ekki 

vera skilyrði til að opna á tollkvóta að sinni. 

Fleira ekki gert og fundi slitið. 

 

 


