
Verðhlutföll kindakjöts hjá SS haustið 2016

Vika 35 36 37 38 39 - 43 44 45

Dags. 31.ágú 7. sept. 12. - 16. sept. 19. - 23. sept 26.sep-31.okt 1. - 4.nóv 7. - 8. nóv.

Verðhlutfall dilka 109% 109% 109% 103% 100% 105% 105%

Verðhlutfall fullorðið 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Skýring: Slátranir verða miðvikudagana 31. ágúst og 7. sept. 800 lömb hvorn dag. Greitt verður 109% verðhlutfall fyrir  
dilka. Samfelld slátrun hefst í viku 37 stigvaxandi í fulla slátrun. Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið 
sjálft sem verður ákveðið er nær dregur hausti. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir 
aðstæðum hvers og eins. Þjónustuslátrun verður miðvikudaginn 30. nóvember 2016 og er ætluð fyrir það sem bændur flokka frá, 
síðgotunga og eftirheimtur en ekki fyrir almenna slátrun þar sem þessi slátrun er mun dýrari fyrir félagið en samfelld slátrun.   
Ávinningur af því að slátra snemma:  Berum saman innlegg 14. september og til samanburðar 26. október sem er 6 vikum síðar. 
14. september er greitt 9% álag á verðskrá. Innlegg 26. október er án álags og reikna verður með a.m.k. 1% afföllum vegna dauða 
við að draga slátrun. Auk þess berst greiðsla 6 vikum síðar sem má meta á um 0,6%. Ávinningur af því að slátra 14. september er 
því um 10,6% ef þetta er talið saman. Ef við gefum okkur að meðalþyngd 14. september væri 15 kg þá verður lambið að bæta sig 
um 1,6 kg auk þyngingar til að borga kostnað við fóðrun. Þá er eftir aukin vinna við að fylgjast með fénu lengur og veruleg áhætta 
við veðurfar er líður á haustið. Það er því líklegt að það þurfi hátt í 3 kg aukningu á meðalþyngd til að það borgi sig að draga 
slátrun. Aðstæður bænda og svæða eru mismunandi en fyrir þá sem geta ætti slátrun snemma að vera kostur.                                                                                  
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