1. tbl. 8. sept. 2015

Ágæti félagsmaður,

I Afkoma SS janúar til júní 2015

SS hefur birt afkomu tímabilsins sem var góð og
ekki síst í ljósi þess að kostnaður samstæðu SS
af verkföllum vorsins var margir tugir mkr. Eigið
fjárhlutfall SS er 56% og greiðslustaða mjög góð.
Það er bændum mjög mikilvægt að eiga öflugt
félag eins og SS. Tryggan greiðanda afurða með
burði til þróunar og nýsköpunar jafnt framleiðsluog markaðslega sem skiptir landbúnaðinn miklu.
SS leggur áherslu á að félagið er vinna og selja
hreinar afurðir úr íslenskri sveit. Það er enn

mikilvægara en áður að þessu sé komið skýrt á
framfæri í ljósi aukins innflutnings á erlendu kjöti.
Aðstæður á mörkuðum eru erfiðar og ekki búist
við jafn góðum rekstrarárangri síðari hluta ársins.
En í heild er vonast eftir viðunandi niðurstöðu
fyrir árið allt og að stefna stjórnar um að greiða
30% af hagnaði móðurfélagsins til eigenda muni
skila bændum viðbót á afurðaverð er árið verður
gert upp.

II Ákveðið að byggja aðra áburðarskemmu í Þorlákshöfn
Búrekstrardeild félagsins hefur fagnað miklum
vexti undanfarin ár enda að selja bændum vörur
frá leiðandi aðilum eins og Yara, Dlg og Tenoplast
á sanngjörnu verði.
Mjög góð reynsla er fengin af áburðarskemmunni
sem tekin var í notkun síðasta haust. Félagið á
verðmæta lóð við höfnina í Þorlákshöfn sem
skipulögð var með þann möguleika í huga að þar
mætti byggja tvær áburðarskemmur. Nú hefur

verið ákveðið að byggja seinni skemmuna sem
verður eins og sú fyrri og er stefnt að því að hún
komist í notkun fyrir næsta vor. Með þessari nýju
skemmu þá verður félagið með 3.500 fermetra
undir þaki í Þorlákshöfn sem hýsa samtals rúmlega
9 þúsund tn af áburði. Áburðarskemmurnar tryggja
gæði áburðarins og gera jafnframt kleyft að kaupa
mikið magn af áburði á haustin er verðið er lægst
erlendis.

Nýja skemman er vinstra megin. Önnur slík verður byggð við hlið hennar.

DLG er stærsta fóðurfyrirtæki
norðurlanda og er í eigu
danskra bænda.

Kjarnfóðurblanda með 17% próteini
Efnainnihald

Hráefni:

FEk pr. 100 kg
Hráprótein
Fita
Tréni
Aska

96 FEk
17,2%
5,4%
8,6%
6,4%

Steinefni:
Kalsíum
Fosfór
Natríum
Magnesíum

Í kg fóðurs
10,0 g/kg
4,7 g/kg
4,0 g/kg
2,1 g/kg

Snefilefni:
Zink
Járn (II) súlfat
Kóbolt
Joð
Mangan
Selen

Í kg fóðurs
77,93 mg
237 mg
0,41 mg
1,59 mg
61,96 mg
0,30 mg

Vítamín
A-vítamín
B1 - vítamín
D3-vítamín
Lífrænt E-vítamín

Í kg fóðurs
5000 I.E
5 mg
1000 I.E.
25 mg

Bygg
Repjukökur
Hveiti
Sykurrófur
Mask
Hveitiklíð
Refasmári
Sólblómamjöl
Kalsíumkarbónat
Pálmafita
Sykurrófumelassi
Salt
Fåre-Vit 770

Reiknuð gildi í kg. fóðurs í kg
FEk pr. 100 kg
AAT
Tormelt prótein
Fitusýrur
Sterkja
Sykrur
Tormelt tréni

Sláturfélag Suðurlands svf.

96
94
134
47
245
50
198

•

Ærblanda SS
Óerfðabreytt

20,11%
20,00%
20,00%
10,00%
10,00%
5,00%
5,00%
4,80%
1,74%
1,00%
1,00%
0,85%
0,50%

Kjarnfóðurblanda framleidd af
DLG fyrir íslenska sauðféð
• Orkurík kjarnfóðurblanda með 17,2%
hrápróteini
• Inniheldur fjölbreytt hráefni með góðan
lystugleika

Í FEk
100
98
140
49
256
52
207

• Inniheldur tormelt prótein fyrir hámarks
ullarvöxt
• Gott jafnvægi í steinefnum og snefilefnum
og rík af kalsíum, fosfór og magnesíum

Kjarnfóðrið inniheldur ekki
erfðabreytt hráefni

Fosshálsi 1 • 110 Reykjavík • Simi 575 6000

•

www.ss.is

III Breytingar á Selfossi í haust
Slátrun og vinnsla afurða er sífellt að þróast og
SS að breyta aðstöðu og búnaði til að verkin
gangi hraðar og betur fyrir sig. Stefna okkar er
að vinna „rétt og létt“. Mikil breyting var gerð
síðasta haust er við hófum að skera um 1500
ferska lambsskrokka á dag í pakkningar sem voru
ýmist til útflutnings eða sölu innanlands. Samstarf
Selfoss og Hvolsvallar í þessu verkefni var með
miklum ágætum og verður haldið áfram á sömu
braut.
Til að auðvelda frystingu á afurðum sem unnar
eru með þessum hætti hefur brautarkerfið í stærsta

hraðfrystinum verið fjarlægt og þess í stað komið
upp rekkakerfi sem einnig var sett upp í annarri
frystigeymslu. Ávinningurinn er að nægt pláss
verður til að geyma unnar afurðir í hraðfrysti í tvo
sólarhringa þaðan sem kjötið fer beint í gám eða
langtíma geymslu og sparast því óþarfa tilfærslur á
afurðum og gæði við frystingu aukast. Til að nýta
rekkakerfin hefur verið fjárfest í nýjum lyftara
sem er gerður fyrir mjóa ganga og mikla lyftihæð.
Í vetur var einnig lokið við að endurnýja alla
innréttinguna í rétt stórgripasláturhússins.

Kalónaðar vambir

Félagið hefur haft til skoðunar hvernig hægt sé að
mæta óskum um að félagið bjóði aftur kalónaðar
vambir. Niðurstaðan er að endurvekja þá vinnslu
sem var á vömbum enda félagið þekkt fyrir vel
hreinsaðar og kalónaðar vambir. Slátur verður
áfram selt með svokölluðum prótein keppum en
kalónuðu vambirnar boðnar sem valkostur fyrir þá
sem vilja.
Eiríkur Ingi verkstjóri í frystihúsi er ánægður
með nýja rekkakerfið.

IV Nokkrar myndir frá síðustu sláturtíð
Bent er á að myndirnar sýna fólk að störfum við
slátrun. Lögð er áhersla á mannlega þáttinn en
ekki er hjá því komist að skrokkar og afurðir á

sláturlínu sjáist. Viðkvæmir ættu því ekki að
skoða eftirfarandi myndir.

Stjórn félagsins og yfirstjórn heldur reglulega fundi á Selfossi til að fylgjast með starfseminni. Frá
vinstri Hjalti H. Hjaltason fjármálastjóri, Jóhanna B. Ingólfsdóttir, Einar Hjálmarsson stöðvarstjóri,
Kristinn Jónsson, Aðalsteinn Guðmundsson, Ingibjörg Daníelsdóttir, Guðmundur Svavarsson
framleiðslustjóri, Hallfreður Vilhjálmsson, Guðmundur Davíðsson, Björn Harðarson, Sigurlaug
Jónsdóttir og Guðmundur Ómar Helgason.
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Einkorna áburður:

Hin fullkomna pakkalausn

YaraVita fljótandi áburður

Notaðu minni áburð með Yara
Sláturfélag Suðurlands svf. • Fosshálsi 1 • 110 Reykjavík • Sími 575 6000 • yara@yara.is • www.yara.is

Þessar dömur sjá um öll
samskipti stöðvarinnar
við bændur ásamt því að
sinna fjölda mála sem
lúta að starfsfólki og
viðskiptavinum. Frá vinstri
Kristín Bjarnadóttir, Unnur
Þórólfsdóttir og Jóhanna B.
Ingólfsdóttir.

Föngulegur hópur sá um
að flokka og skoða innmat
á bakkabandinu. Frá
vinstri Maria Kotynska,
Elzbieta Szymaniak, Ásta
Bjarnadóttir og Marta
Hapunowicz.

Síðastliðið haust tók SS í
notkun nýtt tæki sem er það
fyrsta sinnar tegundar á
landinu. Tækið sogar hár og
óhreinindi af skrokkum og
sótthreinsar í leiðinni með
gufu. Tomasz Daszkiewicz
hér að verki.
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Nú býður SS upp á bragðgóða
nýjung. Hálfúrbeinað læri, aðeins
með leggbeini og er því mun
auðveldara að sneiða.

Meira kjöt og minna bein
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BETRI VARA FYRIR ÞIG OG ÞÍNA
Það er fátt sem jafnast á við íslenskt lambalæri á
veisluborðið og SS býður upp á ljúffengt úrval af
kryddlegnum, hálfúrbeinuðum lærum.

Gæði eru aðalsmerki SS og
mikið lagt upp úr eftirliti
og gæðastýringu á öllum
stigum. Tveir dýralæknar
sinna eftirliti með gæðum
afurðanna í sauðfjárslátrun.
Frá vinstri Valentina Grasso
og Jakub Salata.

Þessi góði hópur sá um
heimtöku bænda og skilaði
frábæru verki þrátt fyrir
mikið álag. Frá vinstri
Hlynur Gylfason, Böðvar
Bjarki Þorsteinsson og
Ingveldur Þorsteinsdóttir.

Hér má sjá Ólaf verkstjóra
og hluta af hans harðsnúna
liði sem vann um 1100
ferska skrokka á dag. Frá
vinstri Ólafur Svavarsson
verkstjóri, Marian Wozniak,
Pawel Markowski og
Álfheiður Guðmundsdóttir.

7

Miklar framfarir hafa verið í
ræktun á undanförnum árum
og nú koma til innleggs
afburða holdfylltir skrokkar.
Lærin vekja sérstaka athygli.
Skrokkarnir eru frá Sigurjóni
Hjaltasyni , Raftholti
og Trausti Hjálmarsson
kjötmatsmaður glaður hjá.

Aðstaða til hausa svíðingar
hefur verið betrumbætt svo
og búnaður starfsfólks. Til
vinstri er Grzegorz Konopko
í hálfgerðum geimbúningi
og Jaroslaw Adamski til
aðstoðar.

Sami góði kjarninn hefur
séð um gærusöltun í mörg
ár. Verkunin hefur verið
mjög góð. Frá vinstri
Wieslaw Mysliwiec ,
Marek Adamski , Grzegorz
Kowalczuk , Adam
Kopczewski , Héðinn
Konráðsson og Jaroslaw
Zinczuk.
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Það getur verið vanþakklátt
starf að sjá um matseld en
Ófeigur Á. Leifsson fær
ekkert nema bros. Bæði
vegna þess að maturinn er
einstaklega góður og líka
vegna þess að maðurinn
er Taekwondo meistari og
vissara að abbast ekki upp
á hann.

Samvinna stöðva okkar á
Selfossi og Hvolsvelli var
til mikillar fyrirmyndar og
nýtt það besta sem hvor
stöð gat gert. Þessi mynd
er úr kjötskurðinum á
Hvolsvelli. Frá vinstri Oddur
Árnason fagmálastjóri
kjötvinnslunnar,
Daniel Jaronczyk og
Benedikt Benediktsson
verksmiðjustjóri.

Kjötmeistari Íslands,
Jón Þorsteinsson, sér um
að vinna afburðavörur
úr frábæru hráefni. Hér
er Jón að fylgjast með
heilli grind af Tindfjalla
hangikjeti á leið í ofninn í
tvíreykingu.
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V Þróun afurðaverðs eftir tegundum
Eftirfarandi tafla er uppfærð verðþróun nautakjöts,
svínakjöts og kindakjöts frá árinu 2002. Tölurnar
sýna það meðalverð sem SS hefur greitt á hverju
ári fyrir alla flokka bæði fullorðinna og yngri gripa

viðkomandi kjöttegundar. Til að samanburður við
fyrri ár sé réttur þá er bætt 35 kr/kg við kindakjöt
frá og með árinu 2010 vegna tilfærslu á vaxta- og
geymslugjaldi frá sláturleyfishöfum til bænda.

Ár
Naut
Svín
Sauðfé
Vísitala
Vísitala
				 launa
neysluverðs
					
án húsnæðis
2002

238,2

179,1

229,5

226,4

221,2

2003

224,0

157,4

192,7

239,1

222,8

2004

259,3

193,8

215,2

250,3

227,5

2005

308,2

243,7

293,6

267,2

229,6

2006

360,9

277,7

302,2

292,7

240,7

2007

390,1

295,1

313,1

319,1

246,7

2008

406,0

331,8

363,7

345

276,8

2009

416,2

277,1

397,4

358,6

321,4

2010

424,0

273,1

401,4

375,8

345,5

2011

502,5

368,4

488,8

401,3

358,8

2012

535,9

424,2

541,1

432,5

377,8

2013

559,8

469,2

561,4

457

392,3

2014

629,7

433,8

577,1

483,5

395,4

2015
jan-jún

635,4

384,3			

% breyt

2009-2014

+51,3%

+56,6%

+45,2%

+34,8%

+23%

+164,4%

+142,2%

+151,5%

+113,6%

+78,8%

% breyt
2002-2014
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Tilgreint verð er meðalverð í innkaupum SS hvert
tímabil. Heimteknir gripir telja ekki með. Verðið
sýnir því ekki nákvæmt meðalverð skv. verðskrá
ef heimtaka endurspeglar ekki slátrun. Viðbót sem
SS hefur greitt á afurðaverð árin 2010, 2011, 2012,
2013 og 2014 er talin með í meðalverði þeirra ára
en ekki liggur fyrir ákvörðun um viðbót þessa
árs. Bent skal á að SS slátraði svínum inn á frost í
verkfalli dýralækna í vor og greiddi bændum 80%
af verðskrá á það innlegg sem lækkar meðalverð
svína á tímabilinu janúar-júní 2015.

Af samanburðinum má sjá að verðbreytingar
til lengri tíma eru mjög svipaðar í öllum
kjöttegundum.
Aðgát skal höfð við túlkun þessara talna.
Breytingar á verði til bænda hafa í mörgum
tilfellum ekki breytt heildsöluverði með sama
hætti vegna mikillar samkeppni á markaði. Sést
það gleggst í sölu sauðfjárafurða en heildsöluverð
margra skrokkhluta hefur ekkert hækkað á síðustu
árum þrátt fyrir hækkanir til bænda sem hefur
komið rekstri margra sauðfjársláturhúsa í óefni.

VI Haustslátrun sauðfjár 2015
Slátrun & verðlagning

Samfelld slátrun hefst miðvikudaginn 9. september
með um 1500 lömbum og svo stigvaxandi í fulla
slátrun í viku 38.
Verðskrá má sjá á heimasíðu félagsins http://
www.ss.is/til_baenda/afurdaverd/saudfe/. Henni
verður breytt ef þörf krefur enda stefna félagsins
að greiða samkeppnishæft verð hverju sinni. Sú
breyting er gerð frá fyrra ári að álag í vikum 36, 37
og 38 er hækkað til að hvetja bændur til innleggs
fyrr til að nýta megi sláturgetu betur og draga úr
kostnaði við yfirvinnu síðar í sláturtíðinni.
Stefnt er að því að slátra ekki á laugardögum sem
gerir kröfu til betri nýtingar sláturgetu í upphafi
og lok sláturtíðar. Mikilvægt er að bændur panti
sem fyrst fyrir slátrun hjá deildarstjórum. Nýir
innleggjendur eru velkomnir til félagsins en þeir
verða að reikna með slátrun fyrri hluta sláturtíðar
eða í lok hennar er hægt er að taka við meira
innleggi.
Í þjónustuskyni mun félagið taka ógelta fullorðna
hrúta til slátrunar í september svo fremi sem það
kemur ekki niður á dilkaslátrun. Ekki er unnt að
greiða fyrir afurðirnar, en félagið flytur, slátrar
og afsetur bændum að kostnaðarlausu. Bændum
er vinsamlega bent á að panta sem fyrst óski þeir
slátrunar fullorðinna hrúta.
Sauðfjárinnlegg verður staðgreitt föstudag eftir
innleggsviku.

Pantanir fyrir slátrun

Pantanir fyrir slátrun eru með sama hætti og
undanfarin ár. Í flestum tilfellum fara pantanir í
gegnum deildarstjóra. Almennt gildir að þeir sem

panta fyrst fá sláturtíma uns hver vika fyllist. Ef
áhugi á einstökum sláturvikum er umfram afköst
þá áskilur félagið sér rétt til að skipta sláturtíma
niður á deildirnar þannig að hver deild hafi
sambærilegan aðgang að slátrun.

Heimtaka – Framkvæmd

Til að gera góða framkvæmd á heimtöku mögulega
þarf alltaf að liggja fyrir við afhendingu fjár
hvað á að taka heim og hvernig á að vinna það.
Ekki er hægt að breyta heimtöku eftir slátrun og
biðja um að skrokkar séu teknir eftir númerum í
mismunandi vinnslu. Í þessu felst einnig að ekki
er hægt að velja skrokka til heimtöku um leið
og mat fer fram. Sumir bændur vilja taka heim
lömb sem falla. Til að það sé hægt þarf að skrifa á
athugasemdakaflann á heimtökublaðinu að óskað
sé að taka heim allt að 5 skrokka sem falla í
fituflokka 4 og 5 svo dæmi sé tekið.
Það eru mörg dæmi um að bændur vilji taka
heim ákveðna gripi og sjálfsagt að verða við því
en það verður að gerast með þeim hætti að bændur
merki með lit enni þeirra gripa sem á að taka heim
Þá er hægt að hafa þá aftast í sláturröðinni og stýra
heimtökunni með þeim hætti. Ef merkt er með lit
er mikilvægt að litur fari alls ekki á gæruna til að
hún verðfalli ekki.
Heila skrokka er æskilegt að sækja daginn eftir
slátrun en allt sem er sagað verður tilbúið á öðrum
degi eftir slátrun. Heimtaka verður aðeins afhent
innleggjanda eða fulltrúa hans og kvitta þarf fyrir
móttöku. Skv. reglum er öll umferð óviðkomandi
bönnuð á lóðum sláturhúsa. Því verður að beina
því til bænda sem deila kjöti til annarra að það sé
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gert utan sláturhúslóðar. Ef kjötið hefur ekki verið
sótt á þriðja degi verður það sent heim til bænda
með Flytjanda með þeim kostnaði sem tilgreindur
er hér fyrir neðan.
Öllu heimteknu kjöti, sem er sagað, verður
pakkað í poka og kassa. Þessi frágangur er mun
vandaðri en að nota aðeins poka og auðveldar
allra meðhöndlun.
Skv. reglugerð þá má ekki afhenda kjöt af
fullorðnu í heilu. Kjöt af fullorðnu verður að saga
til að hægt sé að fjarlægja mænuna áður en kjötið
fer frá sláturhúsi.
Aftast í fréttabréfinu er eyðublað fyrir heimtöku
sem óskað er að bændur fylli út og afhendi
bílstjóra. Eyðublaðið má einnig finna á heimasíðu
félagsins í kaflanum um sauðfé.
Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun
er tvískipt. Fyrir magn sem er minna en 400 kg
á innleggjanda er gjaldið 190 kr/kg en á það
magn sem er umfram 400 kg er gjaldið 220 kr/
kg. Heimtaka á fullorðnu fé kostar 3200 kr/stk.
Fínsögun kostar aukalega 35 kr/kg. Afhending á
Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er án kostnaðar.
Kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis
SS er 50 kr/kg. Sent verður með Flytjanda. Slátur
fylgir ekki heimteknu kjöti.
Fyrir sama gjald er boðið upp á frystingu á
dilkakjöti en þá er ekki hægt að afhenda kjöt
frá völdum býlum heldur er selt kjöt af sama
gæðaflokki og beðið er um og getur verið frá
einhverjum öðrum. Frosið kjöt sem er selt sem
heimtaka er afhent eftir innlegg eins og önnur
heimtaka.
Vsk bætist við allar ofangreindar tölur.

Flutningar á sauðfé – Afhending &
lágmarksfjöldi
Það er mikilvægt að bændur og Sláturfélagið vinni
saman að því að bæta líðan fjár á leið til sláturhúss.
Það eru bein tengsl á milli dýravelferðar og gæða
afurða. SS leggur til vönduð flutningstæki og
reynda samviskusama bílstjóra. Bændur þurfa að
hafa góða aðstöðu til hleðslu bíla og leggja kapp
á að skila fé hreinu. SS mun í haust eins og áður
skrá niður aðstöðu á bæjum og þann tíma sem
tekur að koma fénu á bíl. Aðstaða hefur víða verið
bætt en á nokkrum stöðum má gera enn betur. Ella
bitnar langur hleðslutími hjá þeim á fé nágranna
þeirra og eykur jafnframt flutningskostnað vegna
lakari nýtingu bíla.
Bændur eru vinsamlega beðnir að afhenta fé
fyrir hádegi ef á þarf að halda. Ef akstur með fé
dregst of langt fram á daginn eykur það kostnað
og takmarkar nauðsynlega hvíld fyrir slátrun.
Lömb eiga ekki að fara södd á sláturbíl og
mikilvægt að þau hafi haft nægan aðgang að
vatni fyrir flutning. Að jafnaði er miðað við að
ekki þurfi að sækja á hvern bæ færri kindur en 30
í einu og leitast sé við að samneina með öðrum
innleggjendum ef senda þarf færra fé í einu.

Rafrænir vigtarseðlar

Allir innleggjendur geta fengið vigtarseðil sendan
samdægurs með tölvupósti. Koma þarf beiðni og
upplýsingum um netfang til Selfoss til að hægt sé
að senda gögnin.

VII Nautgripaeldi og sala
Á síðasta ári var sala á innlendu nautgripakjöti á
landsvísu 3.500 tn miðað við heila gripi. Innflutt
nautgripakjöt var 1.047 tn. Innflutt kjöt er að
stærstum hluta beinlaust. Ef 1.047 tn eru reiknuð
yfir í heila gripi jafngildir það um 1.400 tn af kjöti.
Heildarsala nautgripakjöts innanlands m.v. heila
gripi var því um 4.900 tn á síðasta ári og innflutt
kjöt 29% af heildarmarkaði.
Af þessu má sjá að það eru miklir möguleikar í
að auka innlenda nautakjötframleiðslu ef hægt er
að gera það með hagkvæmum hætti.
Sérfræðingar Dlg leggja áherslu á að ungkálfar

12

fái kjarnfóður frá fyrstu viku í þrjá mánuði
sama hvort gripirnir eiga að fara til mjólkureða kjötframleiðslu. Kjarnfóðurgjöf á þessum
tíma eykur þroska vambarinnar svo vömbin
fær fleiri vambatotur sem eykur meltingargetu
gripanna sem gerir að þeir geta melt meira fóður
síðar á ævinni hvort sem það nýtist til aukinnar
mjólkurframleiðslu eða aukins kjötvaxtar.
Í lok eldistímans skiptir kjarnfóðurgjöf
einnig miklu máli og er eindregið mælt með
kjarnfóðurgjöf síðasta mánuðinn fyrir slátrun til
að auka innri fitu og gæði vöðvanna. SS selur

kjarnfóðurblöndur frá Dlg sem henta fyrir öll
skeið eldistímans.
Það er of mikið um gallað ungneytakjöt sem
kemur úr mögrum gripum. Magur gripur hefur
lítinn orkuforða til að ganga á þegar hann er sveltur
sólarhring fyrir slátrun, eins og á að gera, auk álags
við flutning að sláturhúsi. Við þetta geta orkuefnin

í vöðvunum klárast og eftir slátrun verður ekki
eðlilegt efnaferli heldur verður vöðvinn basískur
(hátt pH gildi) sem leiðir til galla sem kallaður
er DFD („dark firm dry“). Slíkt kjöt er dökkt og
vöðvarnir ekki nothæfir í annað en hakk sem er
mikil verðmætarýrnun. Þennan galla má útiloka
með góðri fóðrun í lok eldistímans.

VIII Vörunýjungar
Vöruþróunarhópur SS vinnur ötult starf og skilar jafnt og þétt frábærum nýjungum á markað. Eftirfarandi
eru upplýsingar um nokkrar af þeim nýjustu.
Allar SS vörur eru úr
íslensku kjöti. SS setti í
sumar á markað 125 gr
hamborgara úr íslensku
ungneytakjöti sem
pakkað er 10 stykkjum
saman og seldir frosnir.
Tilvalið að eiga í
frystinum og grípa til er
hentar.
Fjörulamb er nýjung með einstöku
bragði og er án allra aukaefna. Í
kryddleginum eru íslensk söl sem
eru afar bragðgóð hollustuvara.
Niðurstaðan er girnileg og ljúffeng
lambakjötslína

Ítölsk kæfa var þróuð fyrir þá
sem vilja bragðmikla grófa
kæfu úr kjöti og lifur með
suðrænum áhrifum. Öðruvísi
og stórgóð kæfa.

Kær kveðja,
Sláturfélag Suðurlands svf.

Steinþór Skúlason

Fyrirvari er gerður um prentvillur.
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Nú er tíminn til að skoða
bætiefni fyrir veturinn
Bætiefnafata fyrir kindur
Vitlick Soft Sheep
• Steinefna- og snefilefnaríkt og hentugt með
vetrarfóðrun
• Inniheldur A-vítamín, D-vítamín og E-vítamín
• Án kopars
• Hátt seleninnihald
• Inniheldur hvítlauk
- 15 kg fata

Saltsteinn fyrir kindur
Salto får
• Inniheldur stein og snefilefni
• Ekkert koparinnihald
• Inniheldur selen
• Inniheldur náttúrulegt bergsalt
• Má notast við lífræna ræktun

Vitfoss

-10 kg steinn

Hafið samband við sölumenn Sláturfélags Suðurlands um land allt.
Sláturfélag Suðurlands svf.
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HEIMTAKA
Vinsamlega afhendið bílstjóra blaðið um
leið og sauðfé er afhent
Ekki er hægt að gera breytingar eftir að
slátrun er lokið !

SLÁTURFÉLAG
SUÐURLANDS
Fossnesi Selfossi
Sími 480 4100

Nafn

Kt.

Netfang

Veturgamalt

Fullorðið

Já

Er óskað eftir
heimsendingu á kjötinu ?

1

Alls

Sendist á :

Hvolsvöll

Nei

Fossháls
Fínsögun

Slög

Læri

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Hálf

Heil

Einf. kótil

Klofinn

Heill

Ef eingöngu eru teknir heim heilir skrokkar er þess óskað að þeir séu sóttir daginn eftir slátrun. Ef hluti
er sagaður þarf að sækja allt á öðrum degin eftir slátrun. Á þriðja degi verður ósótt kjöt sent til bænda
með Flytjanda með þeim kostnaði sem tilgreindur er í fréttabréfi.
Athugasemdir:

1

Sneiðar

	
  	
  
	
  	
  

Tvöf. kótil

	
  	
  
	
  	
  

Grill

7 partar

	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

Klofinn

Fjöldi

2

Flokkur

Ósagaður

Framhryggjarsn./
súpukjöt

Hryggur

Frosið

Súpukjöt/bitar

Frampartur

3

Heil án hækils

Dilkar

Heil með hækli

Fjöldi
skrokka

Sími

Bitar/súpukjöt

Bæjarnafn

Alla skrokka af fullorðnu þarf að saga í 7 parta og kljúfa hrygginn til að fjarlægja mænu vegna reglugerðar um
smitvarnir. Ekki er því heimilt að taka heim kjöt af fullorðnu í heilu.
2
Aðeins er hægt að bjóða frystingu á dilkum. Ef merkt er við „frosið“ þá er afhent frosið kjöt af sama gæðaflokki
en ekki frá viðkomandi innleggjanda!
3
Vinsamlegast merkið aðeins eina sögun á hvern skrokkhluta í hverri línu.

Taktu þátt í að framleiða vinsælustu
kjötvörur landsins
Óskum eftir afurðaviðskiptum við bændur til að framleiða meira af úrvals kjötvörum

Frá árinu 1907 hefur SS fært á borð
landsmanna gæða kjötvörur unnar úr
gripum sem notið hafa gæða náttúru
landsins og metnaðar bænda til að skapa
úrvals hráefni.

Við leggjum áherslu á góða þjónustu við bændur og vönduð flutningstæki.
Nánari upplýsingar og sláturpantanir eru í stöð félagsins á Selfossi í síma 480 4100
SS var stofnað árið 1907 og er samvinnufélag búvöruframleiðenda. Það er markmið SS að vinna úr afurðum bænda úrvals vörur með
hagkvæmum hætti neytendum til hagsbóta en með því stuðlum við að samkeppnishæfi innlendrar búvöruframleiðslu og hag bænda.
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