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Góðan dag.  

Með vísan til frummats Samkeppniseftirlitsins frá 1. ágúst 2017 á undanþágubeiðni Markaðsráðs 

kindakjöts sem barst eftirlitinu 1. júní 2017 vill undirritaður koma því skilmerkilega á framfæri að ráðið 

býr samkvæmt hans bestu vitund ekki yfir neinum nýjum gögnum er málið varða né urðu til ný gögn 

við vinnslu undanþágubeiðninnar. 

Þær upplýsingar sem Markaðsráð byggir undanþágubeiðni sína á eru opinberar og komnar frá Hagstofu 

Íslands, Matvælastofnun, Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins eða sambærilegum aðilum. Að öðru leyti 

er byggt á mati forystumanna bænda og sláturleyfishafa á stöðu greinarinnar og hugsanlegri 

atburðarás ef ekki verður brugðist við.   

Fyrrgreint bréf Markaðsráðs kindakjöts til Samkeppniseftirlitsins var sent í kjölfar viðræðna 

forystumanna bænda og sláturleyfishafa við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Sömu opinberu 

upplýsingar og mat forystumanna bænda og sláturleyfishafa voru grundvöllur þeirra viðræðna án þess 

að ráðuneytið gerði við það nokkrar athugasemdir. Eftir hlé hafa þær viðræður verið teknar upp aftur. 

Undanþágubeiðnin var unnin með aðstoð starfsmanna Bændasamtaka Íslands, þ.m.t. lögfræðings 

samtakanna. Undirrituðum er ekki kunnugt um að í þeirri vinnu hafi orðið til nokkur ný gögn og 



samkvæmt bestu vitund hans hefur Markaðsráð kindakjöts því uppfyllt upplýsingaskyldu sína í 

samræmi við 1. mgr. 19. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. 

Markaðsráð kindakjöts hefur ekki tekið neina formlega ákvörðun um hvert framhald málsins verður af 

þess hálfu.  

Til áréttingar vill undirritaður taka skýrt fram að Markaðsráð kindakjöts hefur ekki markvisst safnað 

rekstrargögnum, verðlistum, útflutningspappírum eða öðru slíku frá sláturleyfishöfum eða öðrum 

útflytjendum kindakjöts. 

Þessu til viðbótar vill undirritaður nota tækifærið til að koma því á framfæri við Samkeppniseftirlitið að 

vinna er hafin við úttekt á áhrifum nýlega framkominna afurðarverðshugmynda sláturleyfishafa á 

afkomu sauðfjárbúa. Sú úttekt er unnin á vegum Landssamtaka sauðfjárbænda og byggir á gögnum frá 

Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins og opinberum yfirlýsingum sláturleyfishafa. 
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Svavar Halldórsson 
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