
Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara 

635. fundur 

Fimmtudaginn 16. nóvember 2017 var haldinn fundur í nefnd skv. 87. gr. búvörulaga nr. 

99/1993 í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.  

Þessir voru mættir: 

Ólafur Friðriksson, formaður ANR 

Birgitta Kristjánsdóttir, ANR 

Benedikt S. Benediktsson, FJR 

Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir, ANR 

Kristín Sigfúsdóttir ritari, ANR 

 

1. Lögð fram fundargerð 634 og var afgreiðslu frestað. 

 

2. ESB tollkvóti 2018. Rætt var um fyrirkomulag úthlutunar ESB tollkvóta fyrir árið 2018. Hinn 

1. maí 2018 tekur gildi nýr viðskiptasamningur Íslands og Evrópusambansins um viðskipti 

með landbúnaðarvörur en í samningnum er m.a. ákvæði um stækkun tollkvóta. Í ljósi þess 

ákvað nefndin að leggja til við ráðherra að úthlutun í desember nk. verði með svipuðum hætti 

og verið hefur, þ.e. að auglýsa úthlutun til eins árs samkvæmt eldri samningi frá 1. mars 2007. 

Í maí 2018 verði hins vegar nýr tollkvóti auglýstur sem samsvarar þeirri hlutfallslegu 

aukningu sem tekur gildi frá 1. maí til 31. desember 2018.  

Samkvæmt framansögðu voru lögð fram drög að reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna 

innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu samkvæmt eldri samningi Íslands og 

ESB sem nefndin leggur til við ráðherra: 

Vöruliður: Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur 

   
kg % kr./kg 

0202 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst  01.01. - 31.12.18 100.000 0 0 

      
0203 Svínakjöt, fryst 01.01. - 31.12.18 200.000 0 0 

      
0207 Kjöt af alifuglum, fryst 01.01. - 31.12.18 200.000 0 0 

      
0208.9003 Rjúpur, frystar 01.01. - 31.12.18 ótilgreint 0 0 

      ex 0210 Kjöt og ætir hlutar af dýrum, saltað, í 

saltlegi, þurrkað eða reykt; ætt mjöl, 

einnig finmalað, úr kjöti eða hlutum 

af dýrum (**)  01.01. - 31.12.18 

50.000 0 0 

      ex 0406 Ostur og ystingur (**) 01.01. - 31.12.18 20.000 0 0 

      
0406 Ostur og ystingur  01.01. - 31.12.18 80.000 0 0 

      1601 Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, 

hlutum af dýrum eða blóði; matvæli 

gerð aðallega úr þessum vörum 01.01. - 31.12.18 

50.000 0 0 

      1602 Annað kjöt, hlutar af dýrum eða 

blóð, unnið eða varið skemmdum 01.01. - 31.12.18 
50.000 0 0 

      (**) skráð í samræmi við reglugerð ráðsins (EB) nr. 1151/2012 um vernd landfræðilegra merkinga og uppruna 

landbúnaðarafurða og matvæla  

3. Tekin voru fyrir drög að reglugerð um úthlutun á WTO tollkvótum vegna innflutnings á 

blómum, trjám o.fl. Ákveðið var að senda eftirfarandi tillögu til umsagnaraðila.  



Með vísan til 4. mgr. 87. gr. búvörulaga 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 WTO tollkvótum: 

 

 

Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur 

Tollskrárnr.:   stk. % kr./stk. 

0602.2000 Tré, runnar og búskar, einnig ágrætt sem ber æta 
ávexti eða hnetur. 

01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0602.3000 Alparósir og glóðarrósir, einnig ágræddar 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

 Rósir, einnig ágræddar:  

   0602.4010 Í smásöluumbúðum 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0602.4090 Aðrar 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0602.9030 Matjurta- og jarðarberjaplöntur 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

 Annað: Útiplöntur: - Tré, runnar og búskar:     

0602.9041 Skógartré 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

 Annað:     

0602.9045 Græðlingar með rót og ungplöntur 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0602.9049 Annars 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

 Aðrar útiplöntur:     

0602.9051 Fjölærar jurtkenndar plöntur 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

 Græðlingar með rót og ungplöntur, þó ekki 

kaktusar: 

    

0602.9071 Til framhaldsræktunar í garðyrkjustöðvum í 
a.m.k. tvo mánuði: 

01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0602.9079 Annars 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

 Blómstrandi plöntur með knúppum eða 

blómum, þó ekki kaktusar: 

    

0602.9091 Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki 
þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni 

Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna 

01.01.-30.06.18 2.200 30 0 

0602.9091 Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki 
þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni 

Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna 

01.07.- 31.12.18 1.650 30 0 

0602.9092 Aðrar 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

 Aðrar:     

0602.9093 Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki 
kaktusar og þykkblöðungar og plöntur af 

ættkvíslinni Bromilea og plönturnar Erica 

Gracilis og Calluna 

01.01.-30.06.18 3.000 30 0 

0602.9093 Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki 
þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni 

Bromilea og plönturnar Erica Gracilis og Calluna 

01.07.-31.12.18 2.160 30 0 

0602.9099 Annars 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

 Lifandi:     

0603.1100 Rósir 01.01.-30.06.18 2.000 30 0 

0603.1300 Brönugrös (orchids) 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0603.1400 Tryggðablóm (Chrysanthemums) 01.01.-30.06.18 9.000 30 0 

0603.1400 Tryggðablóm (Chrysanthemums) 01.07.-31.12.18 6.500 30 0 

0603.1901 Ættkvíslirnar Protea, Banksia, Leucadendron og 

Brunia  

01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0603.1902 Afskornar greinar með berjum og ávöxtum, 
óætum af ættkvíslunum: Ligustrum, Callicarpa, 

Gossypium, Hypericum, Ilex og Symphoricarpos  

01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0603.1903 Forsythia (páskagreinar) 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0603.1909 Annars (afskorin blóm) 01.01.-30.06.18 166.250 30 0 

0603.1909 Annars (afskorin blóm) 01.07.-31.12.18 118.750 30 0 

 Annað:     

0604.2030 Jólatré, án rótar 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0604.2040 Jólatrésgreinar 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

0604.2090 Annað 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 



0604.9090 Annars 01.01.-31.12.18 ótilgr. 30 0 

Rökstuðningur: Um er að ræða árlega úthlutun á WTO (Alþjóðaviðskiptastofnuninni) 

tollkvótum. Með vísan til 2. mgr. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993 gerir nefndin framangreinda 

tillögu.  

 

4. Lögð voru fram drög að reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum frá 

Noregi samkvæmt sérstökum samningi milli Íslands og Noregs um viðskipti með 

landbúnaðarvörur, skv. 65. gr. B búvörulaga nr. 99/1993 og 12. gr. tollalaga nr. 88/2005. 

Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara hyggst leggja til við ráðherra 

eftirfarandi tillögu að reglugerð: 

 
 Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur 

Úr tollskrárnr.   kg % kr./kg 

0406.3000 Smurostur 01.01. - 31.12.18 13.000 0 0 

 

5. Lögð voru fram drög að reglugerð um úthlutun 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: 

 

 
Vara Tímabil Vörumagn Verðtollar Magntollar 

Tollskrárnr.: 

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

0208.9003 Rjúpur, frystar 01.01.-31.12.18 ótilgr. 0 0 

0208.9007 Beinlaust hreindýrakjöt, fryst 01.01.-31.12.18 ótilgr. 0 878 

 

Hreindýrakjöt með beini, fryst: 

    
0208.9008 Skrokkar og hálfir skrokkar 01.01.-31.12.18 ótilgr. 0 0 

0208.9009 Annað 01.01.-31.12.18 ótilgr. 0 878 

0603.1202 Innflutningur á öðrum tíma (nellikur) 01.05.-30.11.18 ótilgr. 0 48 

0603.1905 Innflutningur á öðrum tíma (lokaskegg, 

flamingóblóm, fuglamjólk og paradísar- 

fuglablóm) 

01.05.-30.11.18 ótilgr. 0 48 

0701.9001 Bökunarkartöflur, 65 mm eða stærri 01.01.-31.12.18 ótilgr. 0 0 

0703.9001 Blaðlaukur 01.01.-31.12.18 ótilgr. 0 0 

0704.1000 Blómkál og hnappað spergilkál 01.01.-30.06.18 ótilgr. 0 0 

0704.9003 Kínakál 01.01.-30.06.18 ótilgr. 0 0 

0704.9004 Spergilkál (Brassica oleracea var. Ita.) 01.01.-30.06.18 ótilgr. 0 0 

0706.9002 Rauðrófur 01.01.-31.12.18 ótilgr. 0 0 

0709.4000 Selja, önnur en seljurót 01.01.-30.06.18 ótilgr. 0 0 

0709.5100 Sveppir af ættinni Agaricus 01.01.-31.12.18 ótilgr. 0 80 

      

 

Rökstuðningur:  

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. 

 



6. Rætt var um erindi Íslenskra matvara ehf., dags. 31. október um að nefndin endurskoði afstöðu 

sína um að skortur sé á nautakjöti aðallega lundum í skilningi 87. gr. A búvörulaga nr. 

99/1993. Þann 10. nóvember 2017 sendi nefndin tölvupóst á tuttugu og eitt fyrirtæki þar sem 

óskað var afstöðu þeirra til þess hvort þau teldu að skortur eða fyrirsjáanlegur skortur yrði á 

nautakjöti, einkum nautalundum. Nefndinni bárust alls þrettán svör. Af þeim töldu 3 fyrirtæki 

vera skort á nautakjöti, en 10 töldu ekki vera skort á því og kváðust sum þeirra jafnframt eiga 

töluverðar birgðir.  

Samkvæmt  2. mgr. 65. gr. A. búvörulaga nr. 99/1993, telst framboð ekki nægjanlegt ef 

viðkomandi vara er ekki til stöðugrar dreifingar eða áætla má að hún verði það ekki í að 

lágmarki 90% af eftirspurn a.m.k. tveggja leiðandi ótengdra dreifingaraðila og er ekki fáanleg 

frá a.m.k. tveimur framleiðendum.  

Ákvæðið gerir kröfu um að bæði tveir leiðandi dreifingaraðilar og tveir framleiðendur anni 

ekki eftirspurn. Þrjú fyrirtækjanna lýstu yfir skorti á nautakjöti, hins vegar hefur enginn 

framleiðandi lýst yfir vöntun á nautakjöti. Miðað við fyrirliggjandi gögn telur nefndin að það 

skilyrði laganna um að a.m.k. tveir dreifingaraðilar hafi gert líklegt að vara væri eða yrði ekki 

til stöðugrar dreifingar sé uppfyllt. Hins vegar hefur nefndin ekki leitt fram að varan væri ekki 

eða yrði ekki fánleg hjá a.m.k. tveimur framleiðendum. Telur nefndin því ekki að skilyrði 2. 

mgr. 65. gr. A. búvörulaga séu uppfyllt og því sé ekki um skort eða yfirvofandi skort að ræða í 

skilningi ákvæðisins. 

Með vísan til framangreinds telur ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara ljóst 

að ekki er vöntun á nautakjöti í skilningi 65. gr. A búvörulaga nr. 99/1993.  

Fleira ekki gert og fundi slitið. 

 


