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Kveðja frá forstjóra

Auðhumla svf. óskar öllum 
framleiðendum árs og friðar 
og þakkar samstarfið á liðnu 
ári.
Nýjar kringumstæður í mjólkurframleiðslu 
ræddar á fulltrúafundi
Um mánaðamótin nóvember/desember fór fram í Reykja
vík fundur fulltrúaráðs Auðhumlu svf. Á fundinum var kynnt 
staða þeirra miklu fjárfestinga sem er að ljúka í starfsemi 
Mjólkursamsölunanr.  Félagið hefur á þessu ári endurnýjað 
vinnslustöðvar á Selfossi og Akureyri og lagt niður mjólk
urpökkun í Reykjavík. Egill Sigurðsson, stjórnar formaður 
greindi frá því að í  heild hafa Auðhumla og Mjólkursam
salan fjárfest fyrir um 8 milljarða króna á núvirði frá stofn
un MS 2007.  Á þessu tímabili hefur kostnaður  í vinnsl
unni verið lækkaður um 20 krónur á lítra eða liðlega 2 
milljarða króna á ársgrunni. Þetta hagræðingar verkefni er 
grundvöllur þess að félagið hefur getað hækkað mjólkur
verð til framleiðenda umtalsvert meira en nemur verðhækk
unum fyrir afurðir á markaði. 

Á fundinum var kynnt afkoma Auðhumlu fyrstu átta mánuði 
ársins og afkomuhorfur á árinu  Einar Sigurðsson, forstjóri 
félagsins gerði einnig grein fyrir stöðunni í mjólkurfram

leiðslu 2013 og horfum í sölu 2014. Þá var meðal annars 
greint frá fyrirætlunum um að Auðhumla geri sérstaka við
skiptasamninga við hvern og einn framleiðanda. Skilmálar 
samninganna verða byggðir á almennum viðskiptaskilmál
um Auðhumlu sem birtir eru á heimasíðu félagsins. 

Afkoman nokkuð stöðug
Gert er ráð fyrir að afkoma Auðhumlu á árinu verði svipuð 
og á fyrra ári, eða nálægt 350  400 milljónum króna eftir 
skatta.  Undirliggjandi rekstrarbati er meiri en fram kemur 
í þessum tölum, en félagið tekur á þessu ári á sig töluverð
an kostnað vegna birgðastýringar og mjólkurkaupa í ljósi 
þess skorts á mjólkurfitu sem er á markaðnum í árslok. 

Þörf á aukinni mjólkurframleiðslu
Á fundinum voru kynntar horfur á mjólkurvörusölu á næstu 
þremur árum.  Þar kom fram að mikilvægt er að fram
leiðsla aukist vegna vaxandi markaðar og þarfar til að 
byggja aftur upp birgðir í landinu.  Fyrirtæki í mjólkur
iðnaði hafa þegar kynnt að öll mjólkurframleiðsla næsta 
árs verði greidd fullu verði.  Því er mikilvægt að framleið
endur nýti öll tækifæri til aukinnar framleiðslu með því að:

•	 seinka	slátrun

•	 miðla	 á	 milli	 sín	 kvígum	 og	 kúm	 fremur	 en	 leiða	 til	
slátrunar	

•	 nýta	öll	tækifæri	til	að	fóðra	til	aukinnar	framleiðslu		



Fulltrúar á fundinum lýstu ánægju með þá stöðu sem nú 
er uppi og þeim möguleikum sem hún skapar.  Nokkur 
umræða varð um þá möguleika sem eru til aukinnar fram
leiðslu með breytingum í verklagi á búum, með fjölgun 
kúa og með möguleikum til kynbóta og ræktunar. Fulltrúar 
töldu mjög mikilvægt að tryggja hráefnisframleiðslu næstu 
ára.  

Meðal þess sem rætt  var á fundinum var framleiðslustýring 
og birgðastýring á árinu 2013.  Meðal annars var spurt 
um hvort ekki hefði verið hægt að sjá með meiri fyrirvara 
þá stöðu sem upp kom í haust.  Í svörum forsvarsmanna 
Auðhumlu kom fram að í upphafi árs benti innvigtun til 
þess að framleiðsla gæti orðið um 125 milljónir lítra. 
Þegar upp er staðið eru horfur á að framleiðslusamdráttur 
verði milli ára og framleiðslan verði um 122,9 milljónir 
lítra eða um 2,1 milljónum lítra minni en áætlanir gerðu 
ráð fyrir.  Einkum var samdrátturinn mikill síðsumars og 
fram á haust.  Á sama tíma varð sprenging í fitusölu, sem 
jókst um 5,5 milljónir lítra frá áætlun.  Samanlagt þurfti 
því að fást við um  8 milljóna lítra sveiflu í framleiðslu og 
sölu.  Í upphafi árs var smjör selt til útlanda eins og venja 
er, en þegar breytinga varð vart í framleiðslu og sölu á 
vordögum var það strax stoppað.  Greint var frá því að ef 
ekki hefði komið til framleiðslusamdráttar í sumar og haust 
hefði innanlandsframleiðslan dugað fyrir eftirspurn í haust,  
þrátt fyrir smjörsöluna í byrjun árs og sölusprengingu í 
smjöri hér heima á haustdögum.   Í byrjun september 
óskaði mjólkuriðnaðurinn eftir þriggja milljóna lítra við
bótarframleiðslu og í lok september greint frá að greitt yrði 
fullt verð fyrir alla mjólk á árinu.  Þetta hafði áhrif til aukn
ingar á framleiðsluna þegar kom fram í nóvember.  Þetta 
dugði hins vegar ekki til og í desember hefur Mjólkursam
salan flutt inn og nýtt í nokkrar vinnsluvörur smjör sem flutt 
var inn í vinnslupakkningum.  Meginmarkmið með þessu 

var að í aðdraganda jóla yrði ætíð nóg af íslensku smjöri 
og rjóma á markaðnum.  Þetta hefur tekist og hætt var að 
nýta þetta erlenda hráefni fyrir jólin.  Mjólkursamsalan 
gerði góða grein fyrir þessum fyrirætlunum áður en ráðist 
var í innflutning og í hvaða vöruflokka þetta hráefni yrði 
notað.  Í flestum tilvikum var það lítill hluti af heildarþurrefn
um í þessum vinnsluvörum. 

Fræðsla og vinna MS í þágu aukinnar 
framleiðslu
Meðal þess sem sagt var frá á fulltrúafundinum var aukin 
fræðsla og stuðningur Mjólkursamsölunnar við framleið
endur.  Félagið hefur meðal annars ráðið Jarle Reiersen 
dýralækni til stuðnings mjólkureftirliti og undir hans forystu 
hefur verið sett í gang átak til að aðstoða framleiðendur 
sem eru að fást við króníska júgurbólgu.  Markmið með 
því verkefni er að draga úr rýrnun sem júgurbólga veldur 
og auka framleiðslu þannig um 1 – 2 milljónir lítra á 
landsvísu.  Nú þegar er komin af stað vinna með 3040 
framleiðendum og fleiri verða heimsóttir á næstunni. Þá 
hefur MS hafið útgáfu mánaðarlegs fréttarits með hagnýt
um ráðum undir heitinu Speninn.  Loks hefur Auðhumla 
beitt sér fyrir aukinni samvinnu allra sem koma að vinnu 
og þjónustu við bændur, t.d. LK, BÍ, RML, Auðhumlu og 
Mjólkursamsölunnar. 

Salan eykst enn á nýju ári - Framleiðslu-
skylda eykst -  Þarf að skipuleggja 
beingreiðslur til að örva framleiðslu enn 
frekar?
Greiðslumark 2014 hefur verið ákveðið 125 milljónir lítra, 
sem er um 9 milljónum lítra meira en gert var ráð fyrir árið 
2013 við upphaf þess árs.   Þetta endurspeglar söluþróun 



2013 og áætlanir vegna 2014. Framleiðslan 2013 var 
um 122,9 milljón lítrar. Eftir sem áður mun Mjólkursamsal
an greiða fullt verð fyrir alla mjólk sem framleidd verður 
innanlands árið 2014. Til að byggja upp birgðir að nýju 
gæti mjólkuriðnaðurinn unnið úr allt að 127 milljónum lítra 
fyrir innanlandsmarkað.  Það myndi þýða aukningu fram
leiðslu á meðalbú um 7.000 lítra eða um 4% frá 2013. 

Ef miðað er við 127 milljóna lítra þörf 2014 og 122,9 
milljóna lítra framleiðslu 2013 þyrfti framleiðsluaukningin 
að nema framleiðslu 24 meðalkúabúa.   

Ef framleiðslan yrði  127 milljónir lítra 2014 sem myndi 
fara til að sinna innanlandsmarkaði og byggja upp birgðir 
og það borið saman við upphaflega kvótann 2013 sem 
var 116 milljónir lítra og tók mið af sölu og söluhorfum 
í september 2012 munar um 11 milljónum lítra. Það er 
framleiðsla hérumbil 60 meðalkúabúa.  Þessar tölur sýna 
kannski betur en margt annað sviptingarnar á innanlands
markaðnum á undanförnum 12 – 18 mánuðum sem við 
hefur verið að fást í birgðastýringunni.  

Meðal þess sem rætt vart á fulltrúafundi Auðhumlu voru 
leiðir til að hvetja til framleiðsluaukningar, hvort auka ætti 
framleiðsluskyldu og hvort beita ætti C greiðslum með nýj
um hætti til að hvetja til aukinnar  framleiðslu sérstaklega 
þegar líða tekur á árið. 

Sjónarmið fundarmanna virtust eindregið vera að við þær 
kringumstæður sem nú ríkja á markaði væri full ástæða 
til að auka framleiðsluskyldu í 100% til að fá óskertar A 
greiðslur.  Stjórnvöld hafa síðan hækkað þessa viðmiðun 
í 95%.  Það þýðir, að öðru óbreyttu, að bú með 200 þús 
lítra greiðslumark sem árið 2013 náði 90% framleiðslu
viðmiðinu að auka framleiðsluna um 10 þúsund lítra árið 
2014 til að skila 95%.  Það er um það bil ársframleiðsla 
tveggja kúa.

Eins og framleiðendur þekkja eru bein-
greiðslur þrískiptar.
Agreiðslur eru 47,67% af heildarbeingreiðslu og koma 
sem beingreiðsla sem dreifast jafnt allt árið óháð fram
leiðslu svo fremi sem framleiðandi nær af framleiða 95% 
greiðslumarks.

Bgreiðslur eru 35,45% og greiddar eftir framleiðslu allt 
að greiðslumarki hvers framleiðanda.

 Cgreiðslur eru 16,88% af ríkisstuðningi og eru greiddar 
af allri mjólk sem framleidd er á tímabilinu júlí til desember, 
en framleiðslan á þessu tímabili má þó ekki vera meiri 
hjá hverjum og einum en sem nemur heildargreiðslumarki 
ársins. Í tilfelli þessara greiðslna er greiðslumarki hvers 
framleiðanda deilt eingöngu á þá mánuði sem þær taka 

til. Framleiðandi með 200.000 ltr greiðslumark fær fullar 
Cgreiðslur á alla innvegna mjólk á framangreindu tímabili 
ef framleiðslan er 200.000 lítrar eða minni á tímabilinu, 
jafnvel þótt heildarframleiðsla ársins verði talsvert umfram 
greiðslumarkið.

C greiðslunum er ætlað að örva mjólkurframleiðslu á síð
ari hluta ársins.

af chluta af heildarbein
greiðslum

Júlí 10% 2%

Ágúst 15% 3%

September 15% 3%

Október 20% 3%

Nóvember 20% 3%

Desember 20% 3%

Cgreiðslurnar eru hugsaðar til þess að hvetja til þess að 
framleiðendur auki hlutdeild framleiðslu á haustin. Eins 
og sjá má af meðfylgjandi mynd er mikil árstíðasveifla í 
framleiðslunni, mest kemur inn á vorin en síðan er sam
dráttur þegar kemur fram yfir mitt ár. Í þeirri viku sem 
mest er framleitt kemur 30% meira af mjólk til vinnslu en 
þegar framleiðslan er í lágmarki í nóvember. Salan er 
hins vegar tiltölulega jöfn, þannig að það eru hagsmunir 
greinarinnar að jafna þetta út.  Cgreiðslur eru til þess 
hugsaðar.  Eins og fram kemur að ofan eru þær tæp 17% 
heildarstuðningsgreiðslna.  Það þýðir að 920 milljónir  
króna fara árlega í Cgreiðslur.  Framleiðendur sem auka 
framleiðsla á haustmánuðum geta aukið hlutdeild sína í 
þessum greiðslum.

2013 2012 2011
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Júgurbólguverkefni gengur vel – heimsókn 
til 50 bænda
Síðasta haust setti Mjólkursamsalan af stað verkefni til að 
aðstoða framleiðendur sem hafa verið að fást við lang
vinna júgurbólgu í framleiðslunni.  Athugun benti til að 
þetta gætu verið á bilinu 70 – 80 framleiðendur.  Strax 
var hafist handa um heimsóknir og skoðun.  Eftir heimsókn
ir dýralæknis MS eru gerðar tillögur sem fyrst og fremst 
varða breytingar á verklagi.  Grundvallarþáttur í þeim 
tillögum er að klippa á mögulegar smitleiðir í fjósum og 
laga þrif á aðstöðu og þrif á gripum.  

Nú þegar hafa um 50 býli verið heimsótt og almennt eru 
framleiðendur mjög áhugasamir um þetta verkefni.  Tillög
ur um breytt verklag miða að því að bæta heilbrigði gripa 
í framleiðslu og hins vegar að auka framleiðslu og nýtingu 
mjólkur.  Markmiðið er að með þessu megi auka innvigtun 
mjólkur um 1  1,5 milljónir lítra.  Það skiptir máli eins og 
háttað er eftirspurn á markaði um þessar mundir.  

Verkefnið er sniðið að norrænni fyrirmynd og þar hefur 
það skilað góðum árangri.  Nú þegar er árangurinn að 
byrja að koma í ljós á búum hérlendis þar sem verklags
reglum var breytt í haust.  Það gefur góðar vonir um 
framhaldið.

Í fyrrasumar færðist mjólkureftirlitið til Mjólkursamsölunnar.  
Á sama tíma réði MS dýralækni til að styðja við eftirlitið.  
Mjólkureftirlitsmenn um allt land vinna nú í samræmdu kerfi 
og deila þekkingu og reynslu sín á milli og nýta sér þá við
bótarþekkingu sem aðkoma dýralæknis hefur í för með sér. 

Með kveðju,

Einar Sigurðsson, forstjóri.


