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Greinargerð um kaup MS ehf. og Auðhumlu svf. á mjólk innan og utan 

greiðslumarks.  Ákvæði laga um ráðstöfun mjólkur og framkvæmd 

ráðstöfunar. 

 

Inngangur  

Að gefnu tilefni, m.a. vegna umfjöllunar á samfélagsmiðlum, um kaup og ráðstöfun mjólkur er 

nauðsynlegt að koma á framfæri upplýsingum og staðreyndum um ráðstöfun og mjólkurgreiðslur 

vegna síðasta verðlagsárs 2019 og einnig fyrir undangengin ár og aðstæður hverju sinni.  

Umræddar staðreyndir eru m.a. fólgnar í gögnum sem staðfesta bæði tölulegar upplýsingar og lýsa 

auk þess samskiptum mjólkuriðnaðarins (SAM) við opinbera stjórnsýsluaðila um tilhögun og 

framkvæmd ráðstöfunar mjólkur. 

 

Sem fyrr segir hefur verið skrifað um þessi málefni á samfélagsmiðlum, en í þeirri framsetningu eru 

hlutir ekki settir fram í réttu samhengi við ákvæði laga og staðreyndir um framkvæmd í ráðstöfun 

mjólkur nú og undangengin ár.  Slík skrif, og jafnvel ásakanir, sem settar eru fram opinberlega á 

samfélagsmiðlum með þessum hætti, geta hvorki þjónað hagsmunum félaganna né treyst stöðu 

kúabænda.  

 

Efnislegar forsendur 

Umrædd gagnrýni byggir á því að MS / Auðhumla hafi ekki að fullu gert upp afurðaverð 

umframmjólkur þar sem sala á innanlandsmarkaði á árinu 2019 hafi verið um 1,9 milljón lítrum meiri 

en greiðslumark ársins.  Því eigi MS / Auðhumla eftir að gera upp við bændur sem nemur því magni 

sem þar ber í milli, eða um 1,9 milljón lítra.   Þessi túlkun er ekki rétt og skal það útskýrt nánar:  

 

a. Forsendur umframmjólkur 2019 

MS hefur í þrígang frá árinu 2014 keypt umframmjólk til styrkingar landsbirgða mjólkurvara á  

fitugrunni (2014, 2015 og 2016).  Tilgangur þess var, eðli máls samkvæmt, sá að geta gripið til 

ráðstöfunar þessara birgða fyrir innanlandsmarkað þegar þurfa þykir að mati fyrirtækisins.  Það er 

að fullu heimilt enda umframmjólkin keypt í þeim tilgangi og fyrir hana greitt í samræmi við það.  

Þetta var gert bæði með  vitund og samþykki stjórnvalda og án athugasemda, enda í samræmi við 

52. gr. búvörulaga nr. 99/1993.  Í þessum tilvikum var sótt um heimild til slíkrar ráðstöfunar af hálfu 

SAM, að árinu 2015 undanskildu.  Greiðsluskylda umframmjólkur umfram það sem erlendir 

markaðir skila hverju sinni, myndast ekki nema ef ákveðið er að óska eftir heimild til stjórnvalda til 

ráðstöfunar hennar á innanlandsmarkaði með tilheyrandi undanþágu frá útflutningsskyldu sbr. 

ákvæði búvörulaga. 

Vegna umframmjólkur 2019, var ekki óskað eftir slíkri undanþágu þar sem sala á 

innanlandsmarkaði umfram greiðslumark (1,9 millj. ltr) var tekin af birgðum MS en ekki af 

umframmjólk. 
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Ákvörðun MS um að kaupa ekki umframmjólk til ráðstöfunar á innanlandsmarkaði vegna 2019, en 

nýta birgðir félagsins til að mæta markaðsþörf, er fyrirtækinu bæði heimil og í fullu samræmi við 

lög.  Eftirfarandi yfirlit sýnir heildaframleiðslu, greiðslumark og umframmjólk á tímabilinu 2014 – 

2016.  Einnig kemur fram hvað af umframmjólkinni var keypt fullu verði og hvaða hluta var haldið 

eftir í birgðum.  Jafnframt er fituhluti umframmjólkurkaupa settur í ígildi smjörs (tn). 

 

 

 

b.  Sambærilegar aðstæður 2017 og 2019 

Í þessu samhengi er rétt að vekja athygli á því að sambærilegar aðstæður voru til staðar á árinu 

2017.  Sala mjólkur nam 145,1 millj. ltr. á meðan greiðslumark mjólkur var 144 millj. ltr.  Sala mjólkur 

nam því 1,1 millj. ltr. meiri en greiðslumark ársins.  Framleiðsla þess árs nam 151,1 millj. ltr.   

 

Á þessum tíma kom það aldrei til tals né álita innan stjórna félaganna að eitthvað væri óuppgert 

gagnvart bændum vegna þessara aðstæðna í samspili sölu og greiðslumarks  

 

c.  Tímasetningar útflutnings mjólkurvara 

Það er nauðsynlegt að draga upp tímasetta mynd sem sýnir framkvæmd, réttindi og skyldur 

útflutnings undangenginna ára.  Það skal gert hér, enda nauðsynlegt að varpa ljósi á staðreyndir 

sem tengjast þessum málum.  Ekki síst vegna þess, að það virðist vera tilhneiging um þessar 

mundir til þess að setja framkvæmd og nálgun afurðastöðva í tortryggilegan búning varðandi 

birgðahald mjólkurvara og uppgjör þeirra á umframmjólk gagnvart bændum.  Þá þarf að fara yfir 

þau samskipti sem SAM hefur átt við framkvæmdanefnd búvörusamninga og afgreiðslu 

nefndarinnar í  þeim málum.  Það eitt og sér varpar ljósi á það hvort  fyrirtækin hafi farið fram á 

réttum forsendum í þessum verkefnum.  
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Útflutningur umframmjólkur ársins 2016 

Á árinu 2016 fór fram reglubundið opinbert uppgjör mjólkur þar sem ónýttu greiðslumarki er deilt út 

á milli framleiðenda umframmjólkur þess árs.  Þetta var skv. reglubundinn framkvæmd sem fer fram 

árlega að loknu verðlagsári.  Sú umframmjólk sem ekki hafði verið sótt um heimild til ráðstöfunar 

innanlands (um 8,4 millj. ltr af 14,4 millj. ltr umframmjólk ársins) bar því útflutningsskyldu skv. 

lögum.  

 

Í bréfi SAM til framkvæmdanefndar dags. 20. febrúar 2017 er óskað eftir heimild til að flytja út um 

2,7 millj. ltr. umframmjólkur vegna verðlagsársins 2016 út á árinu 2017.   Sú beiðni er staðfest í 

svari nefndarinnar 15. mars 2017. 

 

Hér var því veitt heimild til þess að flytja út hluta umframmjólkur með útflutningsskyldu árinu eftir 

að hún var framleidd.  Engar athugasemdir voru settar fram af hálfu ríkisins. 

 

 

Útflutningur umframmjólkur ársins 2017 

Skv. uppgjöri mjólkur fyrir verðlagsárið 2017 nam umframmjólk ársins um 7,2 millj. ltr. eftir útföfnun.  

Útflutningur umframmjólkur á því ári nam um 0,63 millj. ltr. og var því um 90% af umframmjólk 

ársins 2017 sem var með útflutningsskyldu því óútflutt í lok árs 2017.  Í bréfi SAM til 

framkvæmdanefndar dags. 27. febrúar 2018 er gerð grein fyrir stöðu þessa útflutnings og jafnframt 

óskað eftir heimild til til að ljúka þessari útflutningsskyldu vegna 2017 á árinu 2018.  Sú ráðstöfun 

var staðfest á fundi framkvæmdanefndar án athugasemda 23. apríl 2018. 

 

Hér var einnig veitt heimild til þess að flytja út megin hluta umframmjólkur með útflutningsskyldu 

árinu eftir að hún var framleidd.  Engar athugasemdir voru settar fram af hálfu ríkisins. 

 

 

Útflutningur umframmjólkur ársins 2018 

Skv. uppgjöri mjólkur fyrir verðlagsárið 2018 nam umframmjólk þess árs um 7,48 millj. ltr.  

Útflutningur umframmjólkur á því ári nam 0,78 millj. ltr. og var því um 89% af umframmjólk ársins 

2018 með útflutningsskyldu óútflutt í lok árs 2018.  Í bréfi SAM til framkvæmdanefndar dags. 11. 

október 2019 er gerð grein fyrir stöðu þessa útflutnings og jafnframt óskað eftir heimild til til að ljúka 

þessari útflutningsskyldu vegna 2018 á árinu 2019.  Sú ráðstöfun var tekin fyrir á fundi 

framkvæmdanefndar 13. nóvember 2019.   

 

Hér var því einnig veitt heimild til þess að flytja út megin hluta umframmjólkur með útflutningsskyldu 

árinu eftir að hún var framleidd.  Engar athugasemdir voru settar fram af hálfu ríkisins. 

 



4 
 

Þ. 10. október 2019.  hófst söluferli á 100 tonnum af smjöri sem jafnframt var lokaútflutningur vegna 

2018.  Sendingin fór úr landi 5. febrúar sl..  Ástæða svo langs ferils í aðdraganda útflutnings var 

fólgin í bæði þungum markaðsaðstæðum og einnig þeirri reglu MS, sem unnið er eftir í samráði við 

umboðssöluaðila okkar erlendis, að varan fer ekki úr landi og þar með úr birgðum MS, fyrr en 

trygging hefur borist fyrir greiðslum fyrir vöruna.  Svo var í þessu tilviki. 

 

 

Útflutningur umframmjólkur ársins 2019 

Útflutningur á umframmjólk vegna 2019 er hafinn og fór fyrsti hluti úr landi sem hluti af fyrrnefndri 

smjörsendingu  þ. 5. febrúar sl. – samtímis sem lokaútflutningur vegna 2018 átti sér stað.  Nú bíður 

útflutningur á 25 tonnum af smjöri sem seld voru í janúar, en trygging fyrir greiðslu hefur ekki borist 

enn.  Frekari útflutningur er kominn í ferli.  

 

Af öllu þessu ferli 2016 – 2019, sem staðfestist í samskiptum félaganna við stjórnvöld vegna 

ráðstöfunar mjólkur utan sem innan greiðslumarks, er ljóst að Auðhumla og Mjólkursamsalan hafa 

farið að lögum, reglum og öllum opinberum viðmiðunum.  Þess hefur verið gætt í framkvæmd við 

móttöku og ráðstöfun mjólkur innan sem utan greiðslumarks öll undangengin ár sem fjallað hefur 

verið um.  Auk þess má sjá, að í gegnum þetta tímabil sem hér hefur verið farið yfir,  að fyrirtækin 

hafa mikið svigrúm, í samráði við stjórnvöld,  til að aðlaga sig að aðstæðum sem tryggja 

vöruframboð til neytenda innanlands enda er það meginhlutverk þeirra á sama tíma og þau standa 

við ábyrgð sína varðandi útflutningsskyldu umframmjólkur.  Af þessum samskiptum við 

framkvæmdanefnd búvörusamninga má einnig sjá að stjórnvöld treysta afurðastöðvum fyrir þessari 

ábyrgð og hafa veitt fyrirtækjunum það svigrúm sem þau telja sig þurfa til að sinna sínum skyldum.  

Með því gæta þau jafnframt að hagsmunum allra, neytenda, bænda og stjórnvalda.  Það hefur ekki 

undir neinum kringumstæðum verið fundið að því að útflutningur umframmjólkur fari fram árið eftir 

að hún er framleidd.  Enda myndast útflutningsskyldan ekki formlega fyrr en í febrúarmánuði næsta 

árs á eftir framleiðsluári, þegar endanlegt umfang framleiðslu og útjöfnunar liggur fyrir.  Öll réttindi 

félagsmanna eru jafnframt virt að fullu.  

 

Nú að nýloknu mjólkuruppgjöri fyrir verðlagsárið 2019, sem lá fyrir í byrjun febrúar sl., munu Samtök 

afurðastöðva í mjólkuriðnaði senda erindi til framkvæmdanefndar búvörsamninga þar sem grein 

verður gerð fyrir stöðu framleiðslu, birgðahalds og útflutningsskyldu mjólkur.  

 

 

Um „rétta“ tímasetningu til útflutnings mjólkurvara 

Í umræðunni á samfélagsmiðlum hefur það verið borið á stjórnendur fyrirtækjanna að þeir hafi ekki 

sinnt því að selja vörur til útflutnings á réttum tíma og þ.a.l. ekki náð hæstu mögulegu verðum. 
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Þessar ásakanir eru rangar og mjög ósanngjarnar gagnvart starfsfólki félaganna.  Ísland og 

íslenskar afurðastöðvar eru ekki og verða ekki neinn áhrifavaldur á heimsmarkaði fyrir birgðavörur 

eins og smjör og undanrennuduft.  Staðreyndin hefur verið sú að íslenskar birgðavörur hafa náð 

að jafnaði milli 60% – 80% af skráðu heimsmarkaðsverði hverju sinni sem myndast og stjórnast af 

reglubundnum viðskiptum sem byggja á samningum stórfyrirtækja en ekki af stopulum viðskiptum 

smáfyrirtækja.  Þannig hefur þetta verið til langs tíma og engar forsendur til að fullyrða um aðrar 

aðstæður.  Auk þessa er líka óframkvæmanlegt að „hitta“ alltaf á hæsta verð á heimsmarkaði þar 

sem niðurstaða viðskiptasamninga geta dregist um 3 – 5 mánuði frá því að ákvörðun um útflutning 

er tekin.   

 

Tímasetning á útflutningi innan árs þarf einnig að miðast við marga hagsmunaþætti tengda 

rekstraöryggi fyrirtækjanna og gæta þar með m.a. að hagsmunum kúabænda. 

 

Til marks um það að meðalvegurinn getur oft verið vandrataður, þá má geta þess að á undanförnum 

árum hefur ítrekað verið varað við væntanlegum mjólkurskorti. Undir slíkum kringumstæðum þá 

verður það að teljast rétt viðbrögð ef það hefur leitt til þess að fyrirtækin hafa flýtt sér hægt við að 

selja vörur úr landi og fylgst með stöðu mála.  Á sama tíma og slík  varnaðarorð hafa ítrekað verið 

sett fram, hefur verið deilt á starfmenn fyrirtækjanna fyrir að flytja ekki út mjólkurvörur örar en gert 

var.  Þess má þó geta að á þessu tímabili (2017 – 2019) hefur mjólkurframleiðsla verið meiri hér á 

landi en nokkur dæmi eru um áður. 

  

Uppgjör mjólkurframleiðslu og birgða 

Nokkuð hefur verið rætt um uppgjörstímabil umframmjólkur og birgðahalds og jafnvel rætt um 

mánaðarlegt uppgjör.   Allt magn- og fjárhagsuppgjör - hvort sem það fjallar um mjólk eða annað 

þar sem réttindi og skyldur afmarkast af réttindatímabili eins og t.d. verðlagsári í mjólkurframleiðslu 

- eru nánast óframkvæmanleg fyrr en að liðnu réttindatímabili.   Þetta má einnig sjá í 29. gr. 

Búvörulaga en þar er í VI. kafla fjallað - Um greiðslu afurðaverðs – og segir þar: 

 

29. gr.  [Nú er ákveðið það magn mjólkur sem framleiðendum eru tryggðar beingreiðslur fyrir samkvæmt 

heimild í 30. gr. og verð hennar til framleiðanda er ákveðið skv. 8. gr. og er þá afurðastöð skylt að greiða 

framleiðanda fullt verð innan greiðslumarks samkvæmt gildandi verðlagsgrundvelli á innleggsdegi … 1). 

Ber að inna greiðslu af hendi eigi síðar en 10. dag næsta mánaðar eftir innleggsmánuð. Heimilt er að semja 

um annan hátt á greiðslum en að framan greinir.  

 

Taki [afurðastöð] 2) við mjólk umfram greiðslumark framleiðanda sem verður utan heildargreiðslumarks 

við lokauppgjör skal samsvarandi magn mjólkurafurða markaðsfært erlendis á ábyrgð [afurðastöðvar] 2) og 

framleiðanda. [Framkvæmdanefnd búvörusamninga] 3) getur þó heimilað sölu þeirra innan lands ef gengið 

hefur á birgðir og skortur á mjólkurvörum er því fyrirsjáanlegur. Um greiðsluskyldu afurðastöðva fyrir 

innlegg umfram greiðslumark mjólkur, en innan efri marka þess, fer eftir gildandi samningum [ráðherra] 4) 

og Bændasamtaka Íslands skv. a-lið 1. mgr. 30. gr. laganna. 
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Hér má sjá, í lögunum, að miðað er við skyldur (útflutningsskylda) og réttindi (m.a. til nýtingar 

ónotaðs greiðslumarks) við lokauppgjör.  Erfitt er að sjá hvernig réttindi og skyldur geta verið 

endanlega gerðar upp fyrr en að loknu tímabili. 

 

Hvað er mikið eftir af umframmjólkinni sem keypt var 2014 – 2016 ? 

Sú spurning hefur komið fram hvað mikið sé eftir umframmjólkinni sem keypt var 2014 – 2016.  

Svar við þeirri spurningu er það að öll fór mjólkin (fituhlutinn) í birgðahækkun, en 2017 – 2019 voru 

um 3,5 millj. lítrum ráðstafað í gegnum sölu út á markað.  Greiðslumarksbirgðir um síðustu áramót 

voru um 14,6 millj. ltr, en áramót eru að venju sá tími sem mjólkurfitubirgðir eru hvað lægstar eftir 

lok jóla- og áramótasölu.  Greiðslumarksbirgðir mega ekki verða lægri um næstu áramót 20/21, en 

um síðustu áramót en þá voru þær um  um 14,5 millj. lítra.  Á sumarmánuðum vaxa birgðir og eru 

oft upp í 23 – 25 millj. ltr.  Ekki er því hægt að ráðstafa meira af þessu viðmiðunarmagni 

umframmjólkur út á markað með birgðalækkun.  Því má segja að henni sé fullráðstafað annars 

vegar í birgðahækkun og hins vegar í sölu á innanlandsmarkaði. 

 

Lokaorð  

Um þessar mundir erum við að upplifa atburði og aðstæður sem við höfum sem betur fer ekki  þurft 

að upplifa áður.  Þetta  eru óvissutímar og við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér eða 

hvernig þessar aðstæður leika okkur á komandi mánuðum.  Við vonum að vel fari.   Við þurfum á 

öllum okkar kröftum og samstöðu að halda til að skipuleggja starfsemina og komast í gegnum 

þessar atburði með okkar framleiðslu og rekstur fyrirtækja okkar.  Við þurfum að styðja við starfsfólk 

okkar sem sinnir sínum störfum í áður algerlega óþekktum aðstæðum.  Allir þættir tengdir 

framleiðslu, rekstri, birgðahaldi og ráðstöfun mjólkur þurfa að vera í forgangi til að tryggja 

matvælaframleiðslu og þarfir neytenda.  Að því munum við vinna eftir lögum og í fullu samráði við 

stjórnvöld.  
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