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Starfsemi Verðlagsnefndar búvöru 2007 

 
 

Á starfsárinu 2007 hélt Verðlagsnefnd búvöru 10 bókaða fundi.  Í störfum verðlagsnefndar eru teknir fyrir þeir 

þættir sem snúa að rekstri afurðastöðva og mjólkurframleiðenda.  Þróun gjaldaliða  Verðlagsgrundvallar 

kúabús auk kostnaðabreytinga á vinnslu- og dreifingarkostnaði mjólkur eru helstu viðfangsefni nefndarinnar 

hverju sinni.  Fastur greiningarþáttur, sem er samantekið og samræmt uppgjör  rekstrar og efnahags fyrir 

mjólkuriðnaðinn, er unnin af endurskoðanda frá DELOITTE ár hvert. 

 

Í störfum sínum tekur Verðlagsnefnd búvöru ákvörðun hverju sinni um heildsöluverð mjólkurvara sem er sú 

heildarupphæð sem mjólkuriðnaðurinn hefur til ráðstöfunar til þess að standa undir tveimur meginþátturm í 

starfsemi sinni: 

 

a) Greiðslu afurðaverðs til mjólkurframleiðenda. 
b) Reksturs afurðastöðva þ.e. vinnslu mjólkur, sölu og dreifingu mjólkurvara. 

 

Sú ráðstöfun var gerð 8. október 2006, í tengslum við ákvörðun hins opinbera um lækkun matarverðs með 

breytingu á virðisaukaskatti, að frysta heildsöluverð mjólkurvara í 12 mánuði.  Skv. þeirri yfirlýsingu tók 

mjólkuriðnaðurinn á sig hækkun á mjólkurverði til framleiðenda sem nam launalið verðlagsgrundvallar kúabús 

á tímabilinu.  Skv. þeirri skuldbindingu tók afurðastöðvaverð eftirtöldum hækkunum: 

 

 

Lágmarksverð mjólkur
Afurðastöðvahluti

Dags % Kr/ltr Kr
1. janúar 2006 45,45
1. október 2006 2 47,45
1. júní 2007 1,19 48,64
1. nóvember 2007 0,62 49,26
Hækkun frá mjólkuriðnaði 8,38% 3,81
1. janúar 2008 1,42% 0,7 49,96
SAMTALS Á TÍMABILINU 9,92% 4,51  

 

 

Af ofangreindum hækkunum á lágmarksverði til framleiðenda, tók mjólkuriðnaðurinn því á sig greiðslur sem 

námu samanlagt 3,81 kr/ltr, eða um sem nemur 8,38% af afurðastöðvaverði á tímabilinu 1. janúar 2006 –     

31. desember 2007. 

 

Heildsöluverðlagning 1. janúar 2008 

Við heildsöluverðlagningu 1. janúar 2008 tók lágmarksverð mjólkur til framleiðenda hækkun sem nam         

0,70 kr/ltr mjólkur, eða um 1,42% frá lágmarksverði pr. 1. nóvember 2007.  Samanlagt á tímabilinu 1. janúar 

2006 t.o.m. 1. janúar 2008 hækkaði lágmarksverð til framleiðenda því um 4,51 kr/ltr – eða um 9,92%.  

Verðlagning til framleiðenda tók mið af hækkunarþörf verðlagsgrundvallar kúabús pr. 1. september 2007. 

 

Ljóst var að á þeim tíma, þegar nefndin var að störfum í lok árs 2007, að þá þegar höfðu bæst við hækkanir á 

ýmsum aðföngum til búrekstrar og hækkunarþörfin því þegar orðin meiri en staða grundvallar sagði til um     
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1. september 2007.  Auk þessa var staðreyndin sú að ekki hafði verði gefið út verð á tilbúnum áburði, af 

söluaðilum, en vitað var að umtalsverð hækkun áburðar væri í farvatninu vegna hækkana á grunnhráefnum 

hans á heimsmarkaði vegna mikillar eftirspurnar og minnkandi framboðs.  Af þeim sökum var samkomulag um 

það í verðlagsnefnd að taka verðlagningu til endurskoðunar á vormánuðum þegar m.a. áðurnefndar hækkanir 

væru komnar í ljós.  Auk þess voru kjarasamningar í farvatninu og einnig sú staðreynd að í vændum væri 

hækkun á kjarnfóðri. 

  

Verðlagsnefnd búvöru tók ákvörðun um hækkun heildsöluverðs mjólkurvara um 2,8 – 3,5% 1. janúar 2008.  

Að teknu tilliti til hækkunar á lágmarksverði til framleiðenda nam vegin hækkun vinnslu- og 

dreifingarkostnaðar um 5% frá síðustu skráningu. 

 

Í eftirfarandi mynd kemur fram breyting á heildsöluverði á nýmjólk, skyri og hefðbundnum 26% osti  á 

tímabilinu janúar 2003 t.o.m. febrúar 2008.  
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Vísitala neysluverðs Nýmjólk 1 ltr Heildsöluverð

Skyr Heildsöluverð Ostur 26% Heildsöluverð

Breyting á vinnslu- og dreif ingarkostnaði mjólkur og heildsöluverði á 1 Ltr af Nýmjólk,
1 kg af Osti og 1 kg af Skyri á tímabilinu 1. janúar 03 - febrúar 08.

Breyting á vísitölu neysluverðs á sama tíma
1. janúar 2003 = 100

27,4 %

5,6%

6,1%

6,1%

 

 

Frá janúar 2003 t.o.m. febrúar 2008 hefur vísitala neysluverðs hækkað um 27,4%, á meðan heildsöluverð á 

nýmjólk, skyri og 26% osti, hefur hækkað um 5,6 – 6,1%. 
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VINNSLU- OG DREIFINGARKOSTNAÐUR MJÓLKUR
Nýmjólk 1 ltr Heildsöluverð

Þróun vinnslu- og dreifingarkostnaðar mjólkur og vísitölu neysluverðs á tímabilinu 
desember 1990 - febrúar 2008 

 Desember 1990  = 100.
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43,1%

54,7%

 

 

Af myndinni hér að framan má sjá þróun almenns verðlags á Íslandi í samanburði við þróun vinnslu- og 

dreifingarkostnaðar og heildsöluverðs á 1 lítra af nýmjólk.  Sjá má að mestu skilin milli þróunar verðlags í 

landinu og verðlags á mjólkurvörum á heildsölustigi, hefur átt sér stað á undangengnum 4 – 5 árum.  Þessar 

aðgerðir til lækkunar verðlags á mjólkurvörum, til að koma á móts við kröfur um lækkun matvælaverðs, hafa 

verið erfiðar, sérstaklega mjólkurframleiðendum og líka fyrirtækjum þeirra í mjólkurvinnslu og dreifingu.  

Reynt hefur verið að mæta þessu með hagræðingu í rekstri að því marki sem unnt er.  Það er ljóst, að svo 

komnu máli, að ekki verður lengra gengið í þessum efnum á næstu árum til lækkunar mjólkurverðs á 

heildsölustigi. 

 

Allar þær aðgerðir sem mjólkurframleiðendur og mjólkuriðnaður hafa staðið að á undanförnum árum, til 

lækkunar matarverðs, hafa leitt til þess að verðmismunur Íslenskra mjólkurvara og mjólkurvara í 

nágrannalöndum okkar hefur farið stöðugt minnkandi. 

 

 

Pálmi Vilhjálmsson 

Guðlaugur Björgvinsson 
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