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Skýrsla starfsmanna SAM árið 2007 

 

Árið 2007 var starfsemi SAM mjög breytt frá fyrri árum.  Miklar breytingar urðu þegar félagið tók við auknum 

bókhaldsverkefnum í uppahafi árs, mjólkureftirliti 1. maí og neyðarþjónustu við framleiðendur 1. desember.  

Samtímis fluttust veruleg verkefni vegna framleiðslustjórnunar og skýrsluhalds um móttekna mjólk og ráðstöfun 

hennar til Mjólkursamsölunnar ehf sem tók til starfa 1. janúar 2007.  

 

 

BÓKHALDS- OG FJÁRMÁL 

Frá upphafi félagsins hefur það notið bókhaldsþjónustu frá Osta- og smjörsölunni sf, en í upphafi árs 2007 tók 

félagið við eigin bókhalds- og fjármálaumsýslu.  Samtímis var bókhald og reikningagerð vegna Rannsóknastofu 

SAM flutt inn í bókhaldskerfi SAM, ásamt því að SAM tók við umsjón bókhalds og fjármála fyrir Markaðsnefnd 

mjólkuriðnaðarins.  Rekstrarumfang SAM jókst verulega 1. maí 2007 þegar félagið tók við mjólkureftirliti fyrir 

aðildarfélög samtakanna og aftur 1. desember þegar félagið tók við hluta af starfsemi Remfló.  Fyrir var í 

umsjón SAM bókhald og fjárreiður fyrir Verðmiðlunarsjóð mjólkur og lögbundinn Verðtilfærslusjóð mjólkur.  Er 

reikningagerð, bókhald og fjármálastjórnun því orðin mun fyrirferðarmeiri í starfsemi félagsins en áður var.  

Ársreikningar Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði og Markaðasnefndar mjólkuriðnaðarins eru birtir í 

ársskýrslu SAM. 

 

 

SKÝRSLUHALD VEGNA MÓTTEKINNAR MJÓLKUR OG RÁÐSTÖFUNNAR HENNAR 

Samkvæmt samningi við Bændasamtök Íslands annast SAM mánaðarleg skil á Framleiðslu-, sölu- og 

birgðaskýrslum fyrir aðildarfélög SAM.  Þær upplýsingar sem safnast til félagsins með vinnslu skýrslnanna 

mynda grunn að tölfræði sem SAM safnar og vinnur fyrir aðildarfélögin og til opinberrar birtingar.  SAM veitir 

tölfræðiupplýsingar um mjólkuriðnaðinn meðal annars til Hagstofu Íslands, tölfræðistofnunar Evrópu (Eurostat) 

og alþjóða mjólkuriðnaðarsamtakanna IDF (International Dairy Federation).  Þá eru skýrslurnar grunnur fyrir 

útreikningi á gjaldi til opinbers Verðmiðlunarsjóðs og á mánaðarlegum verðtilfærslum sem reiknaðar eru 

samkvæmt lögum og heimildarákvæði laga.  Ítarlega er fjallað um móttöku mjólkur og ráðstöfun hennar síðar í 

ársskýrslunni. 

 

 

ERLEND SAMSKIPTI 

Aðalfundur alþjóðlegu mjólkuriðnaðarsamtakanna - IDF - fór fram um mánaðamótin september–október í Dublin 

á Írlandi.  Sex fulltrúar íslensks mjólkuriðnaðar sóttu fundinn.  Á aðalfundinum var í fyrsta sinn kjörin tíu manna 

stjórn samtakanna samkvæmt nýjum samþykktum þeirra.  Formaður IDF er Skotinn Jim Begg, en með honum í 

stjórn samtakanna eru fulltrúar frá Danmörku, Frakklandi, Bandaríkjunum, Nýja-Sjálandi, Sviss og Kanada.  Í 

kjölfar aðalfundar IDF er ávallt haldin ráðstefna þar sem farið er ítarlega yfir þróun framleiðslu, vinnslu og sölu 

mjólkur og mjólkurafurða í heiminum.  Helstu umlfjöllunarefni ráðstefnunnar að þessu sinni voru þær miklu 

verðbreytingar sem orðið höfðu á fóðri og öðrum landbúnaðarafurðum frá miðju ári 2007.  Meðal annars kom 

fram að mjólkurframleiðsla á heimsvísu var minni en neyslan þrjú ár í röð, frá 2004 til 2006.  Aðrar merkar 

fréttir af ráðstefnunni eru að vísindalegar niðurstöður sem töldust sanna óhollustu dýrafitu, eru nú gagnrýndar 

mjög af vísindamönnum.  Samkvæmt nýjustu rannsóknum virðist jafnvel að brátt megi kynna magrar 

mjólkurvörur sem mikilvæga fæðu til minnkunar áhættu á blóðrásarsjúkdómum, krabbameini og offitu.  

Fulltrúar á ráðstefnunni kynntu nokkuð af efni hennar á haustfundi Tæknifélags mjólkuriðnaðarins á Akureyri í 
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desember á síðasta ári.  Aðaltengiliður við IDF er ritari landsnefndar IDF.  Dr. Þorsteinn Karlsson sinnti því starfi 

um margra ára skeið til ársins 2007 og eru honum þökkuð farsæl störf fyrir Íslenskan mjólkuriðnaða á vettvangi 

IDF.  Nýr ritari Íslandsnefndar IDF er Bjarni Ragnar Brynjólfsson.  Næsti aðalfundur samtakanna verður haldinn í 

Mexicó næsta haust undir yfirskriftinni: Viðbrögð við mjólkurskorti – iðnaðurinn í nýju umhverfi 

 

SAM hefur verið aðili að NMSM, sem er norrænt samstarf um mjólkureftirlit og mjólkurgæði, frá árinu 1996.  

Þátttakendur í samstarfinu eru Noregur, Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Ísland.  Markmið samtakanna er að 

vinna að bættum gæðum hrámjólkur með sérstakri áherslu á dýraheilsu, fóðrun og mjólkurgæði, véla- og 

mjaltatækni.  Starfið er byggt upp á vinnu starfshópa fyrir þrjú sérsvið.  Fulltrúar Íslands í starfinu eru Jón K. 

Baldursson í gæðahópnum, Þorsteinn Ólafsson í dýraheilsuhópnum og Snorri Sigurðsson í tæknihópnum.  

Aðalfundur samtakanna var haldin á Selfossi 8. – 9. ágúst 2007.  Á aðalfundinum var lögð fram starfsskýrsla 

hvers hóps, en auk þess var sérstaklega fjallað um aukna áherslu neytenda á dýravelferð, um sjálfvirkar mjaltir, 

hjarðstýringar og árangur einstakra átaka til gæðabóta í löndunum fimm.  

  

Einnig var haldinn fundur í NORDISK BRANSJEMÖTE, en fundurinn fór að þessu sinni fram í Finnlandi.  Fundinn 

sóttu Magnús H. Sigurðsson og Pálmi Vilhjálmsson.  

 

Norræna mjólkuriðnaðarþingið er haldið þriðja hvert ár.  Þingið var haldið í Árhúsum í Danmörku í 10. – 12. 

nóvember 2007.  Yfirskrift þingsins var: Mjólk og umhverfi – frá haga í maga   Á þinginu var meðal annars 

fjallað um áhrif mjólkurframleiðslu og mjólkurvinnslu á umhverfið, matvælaöryggi, aðbúnað starfsmanna í 

mjólkuriðnaði og aðferðir til lágmörkunar á umbúðanotkun. 

 

 

ÝMIS ÖNNUR VERKEFNI  

SAM annaðist sem fyrr námskeið fyrir mjólkurbílstjóra sem haldin eru að kröfu reglugerðar nr. 919/2002.  Árið 

2007 voru haldin námskeið á Búðardal, Selfossi og Sauðárkróki.  Alls sóttu námskeiðin 16 bílstjórar. 

  

SAM hefur einnig aðstoðað við ýmis verkefni t.d. við frágang launa fyrir Osta- og smjörsöluna vegna ársins 

2006, innleiðingu á nýju launa- og tímakerfi og framleiðslukerfi hjá Mjólkursamsölunni. 

 

Starfsemi Rannsóknarstofu SAM var með svipuðu sniði og fyrri ár þegar hún starfaði undir nafni Rannsóknastofu 

mjólkuriðnaðarins.  Nánar er greint frá starfi og niðurstöðum rannsóknarstofunnar síðar í ársskýrslu SAM.  

 

 

Bjarni Ragnar Brynjólfsson 

 


