
Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara. 

 

613. fundur 
 

Föstudaginn 21. október 2016 var haldinn fundur í nefnd skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993 í 

atvinnuvega- nýsköpunarráðuneytinu. 

 

Þessir voru mættir: 

Ólafur Friðriksson formaður ANR 

Benedikt S. Benediktsson FJR 

Baldur Sigmundsson ANR 

Sigurbjörg Stella Guðmundsdóttir ANR  

Kristín Sigfúsdóttir, ritaði fundargerð 

1. Fundargerð 612 staðfest án athugasemda. 

2. Tekin voru fyrir drög að reglugerð um opnum tollkvótum á beinlausu svínakjöti. Sendur var 

tölvupóstur til dreifingaraðila og framleiðenda til að kanna stöðu markaðarins. Á grundvelli svara 

var óskað eftir upplýsingum um innlent heildsöluverð og innflutningsverð á svínakjöti skv. 

ákvæði 12. gr. tollalaga nr. 88/2005. Ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara 

hyggst leggja eftirfarandi tillögu að reglugerð við ráðherra. Ákveðið var að senda eftirfarandi 

tillögu til lögbundinna umsagnaraðila: 
 

 

 

 

 

  

Rökstuðningur: Nefndinni hafa borist ábendingar þess efnis að vöntun og/eða fyrirsjánleg vöntun 

sé á beinlausu svínakjöti. Með vísan til nefndra ábendinga og þeirra gagna sem aflað hefur verið 

síðan í samræmi við 3. mgr. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993 gerir nefndin framangreinda tillögu 

um úthlutun á opnum tollkvótum á beinlausu svínakjöti.  

3. Tekið var fyrir erindi frá Sölufélagi Garðyrkjumanna dags. 20. október 2016 um yfirvofandi skort 

á selleríi. Jafnframt hafði staðan verið könnuð hjá öðrum dreifingaraðilum grænmetis.   

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 

0709.4000 Selja, önnur en seljurót 7.11-31.12.16 ótilgr. 0 0 

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

tímabili á selleríi. Ástæður niðurfellingar innflutningsverndar er sú, að framboð telst 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. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið.  

 

Vara Tímabil Verðtollur Magntollur 

   

% kr./kg 

Tollskrárnr.: Svínakjöt, fryst 

  

 

Beinlaust: 

   0203.2905 Hryggvöðvar 28.10.-27.11.16 0 498 

0203.2906 Vöðvar af læri 28.10.-27.11.16 0 334 

0203.2909 Annað (svínasíður beinlausar) 28.10.-27.11.16 0 197 

0209.1000 Svínafita 28.10.-27.11.16 0 0 


