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Ágæti félagsmaður,

I Landbúnaður & búvörusamningar
Hefðbundinn landbúnaður byggir tilvist sína á
stuðningi sem afmarkaður er í búvörusamningi
auk innflutningsverndar. Fyrir liggur að útlagður
kostnaður ríkisins við búvörusamning er um 14
milljarðar á ári og innflutningsvernd hefur verið
metin á um 6 milljarða. Kostnaður ríkisins af
búvörusamningi er um 1,7% af ríkisútgjöldum
sem er mikil lækkun frá liðinni tíð. Sem dæmi
nefna að árið 2000 var kostnaður ríkisins um 2,8%
af ríkisútgjöldum.
Vegna stuðningsins er hægt að reka á Íslandi
landbúnað sem er einn sá hreinasti í heimi og
skilar ávinningi sem mælist í miklu fleiru en verði
á kjöti og mjólk.
Í sumar var undirrituð samstarfsyfirlýsing á
milli Samtaka ferðaþjónustunnar og fyrirtækja og
samtaka í landbúnaði um að beina sjónum að hinum
gagnkvæmu hagsmunum þessara atvinnugreina.
Aukning ferðaþjónustu er öðru fremur að koma
Íslandi hratt úr kreppu og skilar gjaldeyristekjum
sem eru um einn og hálfur milljarður á dag. Þessi
hraða aukning ferðaþjónustunnar hefði ekki
verið möguleg ef ekki væri til staðar öflugur
landbúnaður sem heldur landinu í byggð og býður
upp á margs konar þjónustu sem ferðaþjónustan
byggir á.
Friðrik Pálsson er einn af reyndustu mönnum
landsins í ferðaþjónustu og með mikla þekkingu
á málefninu. Í grein í Fréttablaðinu 23. ágúst
síðastliðinn staðfesti hann þennan sameiginlega
ávinning og sagði meðal annars:

„Í mínum huga ríkir enginn efi um að íslenskur
matur er fjöregg ferðaþjónustunnar ekkert síður
en landið sjálft. Af nokkuð langri reynslu af rekstri
veitinga- og gististaða get ég fullyrt að uppruni og
ferskleiki eru gestum ofarlega í huga.“
Greinina má sjá á vefslóðinni: http://
www.visir.is/ferdafolk-vill-islenskan-mat/
article/2016160829718
Margir hafa andmælt gerð búvörusamnings og
fært fram ýmiss rök. Oft byggir málflutningurinn
á misskilningi eins og þegar því er haldið fram að
eitthvert kerfi haldi aftur af bændum og létta þurfi
af þeim kvöðum sem bæti allra hag. Þetta er rangt.
Öll kjötframleiðsla er frjáls og ekki takmörkuð
af neinu kerfi öðru en almennum kröfum um
aðbúnað.
Félag atvinnurekenda hefur verið mjög áberandi
í gagnrýni á búvörusamninginn. Þessi afstaða er
mjög skiljanleg því að Félag atvinnurekenda hét
áður Félag íslenskra stórkaupmanna og er fyrst og
fremst félag heildsala. Hagsmunir heildsala eru
öðru fremur að fá að flytja inn landbúnaðarvörur
og hafa hag af því og gefa því lítið fyrir gildin sem
landbúnaður stendur fyrir.
Gagnrýni á búvörusamninginn byggir öðru
fremur á því að ekki er horft á stóru myndina og
til þeirra verðmæta sem landbúnaðurinn skapar ef
allt er skoðað og réttlætir að fullu að á Íslandi sé
haldið uppi öflugum landbúnaði.

Sláturfélag Suðurlands er með vörurnar fyrir hestamanninn
Equsana Iceland
Hágæða múslíblanda fyrir íslenska hestinn
Inniheldur öll nauðsynleg næringarefni.
-

Lífræn steinefni sem leiðir til betri nýtingu.
Eykur heilbrigði hófa og styrkir ónæmiskerfið.
Lífrænt E-vítamín og hátt seleninnihald.
Gott hlutfall kalks og fosfórs.

Inniheldur omega-3 fitusýrur.

15 kg poki: 2.876 kr m/vsk

- Bætir húð og feld.

Fjölbreytt hráefni.
- Hátt trefjainnihald tryggir lengri tyggitíma.

Equsana Pleasure Vit
Alhliða steinefna- og vítamínblanda
Frábær kostur til að uppfylla steinefna- og vítamínþarfir hrossa
- Inniheldur gott hlutfall kalsíum og fosfórs.
- Ríkt af E-, A- og D-vítamínum.
- Inniheldur járn á lífrænu formi, hátt í kopar til
að auðvelda upptöku á járni.
- Inniheldur bíótín og sink sem vinna saman að því
að halda hófum heilbrigðum og feldi fallegum.
- Inniheldur selen.

Einnig erum við með fatnað og aðrar vörur...
Skoðið vöruúrvalið á Facebooksíðu Equsana á Íslandi eða kíkið við hjá okkur á Fosshálsi 1

www.facebook.com/EqusanaIceland
Nánari upplýsingar fást hjá sölumönnum Sláturfélags Suðurlands um land allt.
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II Sauðfjárrækt, staða & horfur
Verðlagning haustsins

Sláturleyfishafar hafa birt verðskrár haustsins sem
í öllum tilfellum lækka frá fyrra ári. Bændur eru
eðlilega ósáttir og gagnrýna verðið. Málefnaleg
umræða er mikilvæg og að leita lausna til lengri tíma
litið. Varast ber villandi eða ranga framsetningu
upplýsinga sem afvegaleiðir umræðuna. Er ekki
til gagns og getur jafnvel skapað óvild aðila sem
efla þarf gott samstarf við.
Skv. nýjustu skýrslu frá MAST til loka júlí þá
var samdráttur í sölu innanlands á 12 mánaða
tímabili 0,7%. Það er því ekki rétt að sala hafi
aukist. Vextir hafa vissulega lækkað en 0,5%
lækkun vaxta vegur ekki þungt.
Því hefur verið haldið fram að verð erlendis fari
hækkandi. Íslenska krónan hefur styrkst um nálægt
10% (gengi evru) frá síðasta hausti og um 25%
gagnvart bresku pundi. Í flestum tilfellum er verð
erlendis óbreytt í erlendri mynt og í þeim tilfellum
sem verð hefur hækkað dugar það ekki til að mæta
styrkingu krónunnar. Í viðbót við það sem hér er
nefnt þá er hrun á gærumarkaði og mikil lækkun á
afurðum eins og görnum. Útflutningur á kjöti og
aukaafurðum mun því skila mun lægri tekjum í
íslenskum krónum en fyrra ár.
Landssamtök sauðfjárbænda hafa heimild
til að gefa út viðmiðunarverð. En gæta verður
þess að atvinnugreinin er í engu undanskilin
samkeppnislögum. Ekki er heimilt að hittast á
sameiginlegum fundi til að ræða viðmiðunarverð.
Og fundur formanna sauðfjárbænda getur
ekki krafist þess að sláturleyfishafar virði
viðmiðunarverð. Verðlagning til bænda er frjáls
og samræmt inngrip í frjálsa verðlagningu
sláturleyfishafa getur haft afdrifaríkar afleiðingar.
Árið 2015 var tap á slátrun og sölu kindakjöts
hátt í 100 krónur á kílóið. Af því sem áður er
nefnt er ljóst að afkoma þessa árs verður mjög
slæm. Fyrirtæki hafa mismunandi efnahagslegan
styrk og þar með tapþol. SS hefur sem betur
fer tekið farsælar ákvarðanir á liðnum árum og
sauðfjárslátrun vegur ekki lengur jafn þungt í
rekstri félagsins og áður var. Félagið getur því
leyft sér til skemmri tíma að ganga skemur í
verðlækkun en sumir aðrir sláturleyfishafar þurfa
að gera.

Smásöluálagning

Landssamtök sauðfjárbænda birtu á heimasíðu
sinni útreikninga á hlut bænda í smásöluverði.
Reiknað var út frá bændaverði og smásöluverði
á hrygg og læri. Þessi framsetning er augljóslega
röng. Ef sama aðferð væri notuð á sagaðan
frampart úr búð eða slög mætti segja að hlutur
bænda væri nálægt 100% eða jafnvel meira í
sölu þessara afurða. Ef reikna á hlut bænda af
smásöluverði þá verður að reikna skrokkinn allan
í réttum hlutföllum. Annað eru blekkingar sem
afvegaleiða umræðuna auk þess sem bændur gefa
höggstað á sér.
Margsinnis hefur komið fram að forsvarsmenn
bænda telja smásöluna sökudólg í málinu og að
smásalan skammti sér óeðlilega háa álagningu
og lækki verð á kjöti. Það er sjálfsagt að ræða og
skoða verðmyndun vara en rétt skal vera rétt og
þetta er ekki rétt.
SS selur mikið magn af kjöti og getur vel séð
álagningu á þeim vörum sem seldar eru. Mikið
magn af frosnu lambakjöti er selt með mjög
lágri álagningu. Álagningu sem vitað er að er
undir kostnaði við rekstur verslana og því í raun
aðrar vörur að bera hluta af sölukostnaðinum.
Unnar vörur bera hærri álagningu og fá jafnframt
verðmætara hillupláss. En í heild hefur álagning
verslana lækkað frá því að vinnsluaðilar hættu
að merkja með leiðbeinandi smásöluverði
fyrir nokkrum árum. Ekki má gleyma því að
smásöluálagning er frjáls en mikil samkeppni
á markaði hefur gert að smásöluálagning er í
flestum tilfellum hófleg.
Verslanir geta ekki tekið sér neinar verðlækkanir
heldur eru það söluaðilar sem bjóða verð niður
þegar offramboð er á markaði. Öllu skiptir því
að jafnvægi ríki. Bændur þurfa á góðu samstarfi
við smásala að halda. Ómakleg gagnrýni er til
tjóns og getur ýtt undir áhuga verslana á auknum
innflutningi landbúnaðarvara.

Hvað er framundan ?

En hvers vegna er svo komið fyrir
sauðfjárbændum og sláturleyfishöfum ?
Það er hægt að tala um lækkun á verði afurða,
kostnaðarhækkanir
vegna
kjarasamninga,
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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

styrkingu íslensku krónunnar o.s.frv. Allt eru þetta
staðreyndir en hin raunverulega ástæða og sú sem
mestu skiptir er önnur.
Í búvörusamningi í ársbyrjun 2007 var sú
afdrifaríka breyting gerð að útflutningsskylda
kindakjöts féll niður ! Útflutningsskyldan var
undanþága frá samkeppnislögum sem gerði kleyft
að jafna ábyrgð og kostnaði við útflutning milli
bænda og milli sláturleyfishafa.
Þessi undanþága er ekki lengur til staðar og
ólöglegt að hafa nokkurt samráð eða samstarf
um það magn sem flutt er úr landi. Það liggur í
augum uppi að þegar flytja þarf út yfir 30% af
framleiðslunni og verð erlendis er mun lægra
en innanlands þá verður alltaf söluþrýstingur
innanlands. Með öðrum orðum svokallaður
kaupendamarkaður. Sláturleyfishafar bjóða hver
niður fyrir öðrum til að þurfa að flytja minna út
á lágu verði. Þetta er hin raunverulega ástæða
stöðunnar sem nú er uppi.
Það má sjá tvennt sem gæti verulega breytt
aðstæðum. Annars vegar að það finnist
útflutningsmarkaður sem tekur mikið magn af
kjöti á viðunandi verði. Helst er litið til Kína í
þessu sambandi og skiptir miklu að leyfi fáist inn
á Kínamarkað á næsta ári. Skv. upplýsingum frá
MAST þá var í maí sem leið skrifað undir samninga

við Kína um útflutning á sex tegundum villtra
fiska frá Íslandi og útflutning á lifandi hrossum.
Það væri fróðlegt að vita hver ákvað að það væru
meiri hagsmunir að koma lifandi hrossum til
Kína en lambakjöti. Ef ekki tekst að finna slíkan
markað blasir ekki annað við en vinna að því að
minnka framleiðslu á kindakjöti. Sláturleyfishafar
ráða með góðu móti við að koma 12-1500 tn á
viðunandi verði úr landi en ekki 3500 tn.
Það er eðlilegt að spyrja sig hvert þetta muni
leiða. Tap hefur þann leiðinlega eiginleika að
hverfa ekki. Einhver borgar tapið að lokum. Þrátt
fyrir verðlækkun til bænda þá dugar það ekki til
að stöðva taprekstur af slátrun og sölu kindakjöts.
Tapþol fyrirtækja, sem eru verulega háð slátrun og
sölu kindakjöts, er orðið mjög lítið og næsta víst
að eitt eða fleiri sláturhús hætta slátrun á næsta
ári. Hver ætlar að taka við þessari slátrun þegar
tap er á hverju kílói og ekki fyrirséð að það sé að
fara að breytast ?
SS jók sláturáætlun sína í haust úr 107 þúsund
kindum í 111 þúsund kindur. Þessi slátrun er
fullbókuð og félagið tekur ekki við neinu nýju
innleggi í haust. Það er stórt viðfangefni hvernig
eigi að tryggja bændum, sem eru á svæðum þar
sem sláturhús loka, aðgang að slátrun og hver
ætlar að taka á sig aukið tap við það.

III Þróun afurðaverðs eftir tegundum
Eftirfarandi tafla 1 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.
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.
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 nær ekkert hækkað
á síðustu árum þrátt fyrir hækkanir til bænda
sem hefur ásamt öðru komið rekstri margra
sauðfjársláturhúsa í óefni.
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ÁRNASYNIR

MEÐ HANDBRAGÐI FAGMANNSINS
Íslenska sveitin bregst aldrei. Þar er ferskleiki á hverjum hól og þar fær SS besta hráefni
sem völ er á. Handbragð sterkra fagmanna SS gerir góða vöru enn betri og góð vara er
lykillinn að góðum stundum. Veldu SS steikina með handbragði fagmannsins.
Íslenska sveitin og SS – fyrir þig.

Tafla 1
Ár
Naut
Svín
Sauðfé
Vísitala
Vísitala
				 launa
neysluverðs
					
án húsnæðis
2002

238,2

179,1

229,5

22 6,4

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

635,4

384,3

562,2

518,2

395,9

2016
jan-jún

652,5

407,5			

% breyt

2010-2015

+52,6%

+44,3%

+40,0%

+37,9%

+14,6%

+171,7%

+120,1%

+145,0%

+128,9%

+79,0%

% breyt
2002-2015
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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

IV Haustslátrun sauðfjár 2016
Slátrun & verðlagning

Verðskrá fyrir innlagt kindakjöt 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. Sauðfjárinnlegg verður staðgreitt
föstudag eftir innleggsviku.

Pantanir fyrir slátrun

Breyttar aðstæður krefjast breyttra vinnubragða.
Með bréfum til deildarstjóra og bænda í sumar
var kynnt nýtt fyrirkomulag við sláturpantanir.
Markmiðið var að skipuleggja slátrunina með
góðum fyrirvara, lengja sláturtíð og draga þar með
úr kostnaði við yfirvinnu. Tilmælum félagsins
hefur verið mjög vel tekið og ber að þakka það
enda ekki hægt að tryggja þeim sem skipt hafa
við félagið forgang að slátrun nema félagið fái
pantanir og geti séð hvort möguleiki er á að taka
við nýjum innleggjendum. Svo er því miður ekki
þar sem sláturgetan er fullbókuð.

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
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.
Ákveðið hefur verið að bjóða til reynslu í haust
aukna þjónusta sem felst í að bændur geta lagt slög
og hálsa af heimteknum dilkum inn til greiðslu
á hluta af heimtökukostnaði. Til einföldunar
verður annað hvort að leggja alla hálsa og slög af
heimteknum dilkum inn í hvert skipti sem lagt er
inn eða ekkert. Ef allir hálsar og slög eru innlögð
lækkar heimtökugjald um 26 kr/kg og byggir það
á áætluðu útflutningsverði afurðanna. Merkja
verður á heimtökublað ef bóndi vill leggja slög og
háls inn á móti hluta heimtökugjalds.
Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun
er tvískipt. Fyrir magn sem er minna en 400 kg á
innleggjanda er gjaldið 196 kr/kg en á það magn
sem er umfram 400 kg er gjaldið 226 kr/kg. Ef slög
og hálsar eru lögð inn verður þetta gjald annars
vegar 170 kr/kg og hins vegar 200 kr/kg á magn
umfram 400 kg. Heimtaka á fullorðnu fé kostar
3300 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 55 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.
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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.

V Nautakjötsmarkaður & gæðamál
Á 12 mánaða tímabilinu ágúst 2015 til júlí 2016
var framleiðsla ungneytakjöts innanlands 2.500
tn sem er aukning um 24% frá 12 mánuðum þar
á undan. Þetta er mjög jákvæð þróun og vegna
hennar hefur verið hægt að sinna þörf markaðarins
fyrir hakkefni.
Innlend framleiðslu getur hins vegar ekki
sinnt allri þörf eftir bestu nautavöðvunum sem
fluttir eru inn í verulegum mæli. Á tímabilinu
janúar til maí 2016 voru flutt inn tæp 200 tn af
nautakjöti sem reikna má með að hafi fyrst og
fremst verið ungneytavöðvar. Ef innflutningur er
reiknaður yfir í kjöt með beini og yfir 12 mánaða
tímabil má áætla að magnið jafngildi um 640 tn
og innflutningur því um 20% af heildar markaði
ungneytakjöts.
Aðflutningsgjöld á nautakjöti hafa ekki verið
leiðrétt fyrir verðbreytingum í mjög langan tíma
og því lækkað mikið að raungildi. Innfluttir
nautavöðvar eru því á lægra verði en innlent kjöt
sem setur verðþrýsting á innlendu framleiðsluna.
Innlenda kjötið hefur þann kost að vera ferskt og
þarf að vera gæðalega a.m.k. sambærilegt við hið
innflutta. Því miður er misbrestur á því sem verður
að lagfæra og hagsmunir nautgripabænda í því að
á þessu sé tekið af festu.
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Félagið er að fá of mikið af rýrum gripum til
innleggs og of mikið af gripum sem eru gæðalega
gallaðir vegna þess að fóðrun er ábótavant og þeir
sýrufalla.
Magur gripur hefur lítinn orkuforða til að
ganga á þegar hann er sveltur sólarhring fyrir
slátrun, eins og á að gera, auk álags og streitu 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. Minnka má mikið líkur á
þessum galla með góðri fóðrun í lok eldistímans.
Fóðra verður gripi með kjarnfóðri í a.m.k. eina
viku fyrir slátrun.
Ef gripur sýrufellur má meta það til tjóns fyrir
SS sem er 20-30% af verðmæti gripsins og orsakar
einnig að félagið skortir góða vöðva til sölu. Við
þessu verður að bregðast. SS hefur óskað eftir
samstarfi við Landssamband kúabænda um
fræðslu og aðgerðir til að bæta úr. SS getur ekki
borið allan kostnað af þessum galla til lengdar og
má búast við að til þess komi að félagið taki upp
5% verðskerðingu á sýrufallna gripi.

VI Frábær árangur fagmanna SS í Fagkeppni
Meistarafélags kjötiðnaðarmanna
Fagkeppnir eru mikilvægar til að efla vöruþróun
og faglegan metnað í kjötiðnaði. Fagkeppnir
vekja jafnframt athygli almennings á metnaði
og þekkingu innlendra kjötiðnaðarmanna og
bæta ímynd fagsins. SS hefur um árabil hvatt
og stutt fagmenn sína til þátttöku í Fagkeppni
Meistarafélagsins sem haldin er annað hvert ár.
Í keppninni fyrr á árinu sendu níu fagmenn
SS inn vörur. Árangur þeirra var frábær en þeir
hlutu 19 gullverðlaun, 6 silfurverðlaun og 3
bronsverðlaun. 85% innsendra vara frá SS hlutu
verðlaun og gullverðlaun voru 68% verðlaunanna.

Auk þess féllu í þeirra skaut fimm sérverðlaun auk
hins eftirsótta titils Kjötmeistara Íslands.
Keppnin fer þannig fram að kjötiðnaðarmenn
senda inn vörur með nafnleynd til dómarahóps,
sem dæmir vörurnar eftir faglegum gæðum.
Hver keppandi má senda inn allt að 10 vörur
til keppninnar. Allar vörur byrja með fullt hús
stiga eða 50 stig. Dómarar leita síðan að öllum
hugsanlegum göllum. Við hvern galla sem finnst,
fækkar stigum. Með þessu fyrirkomulagi geta
margar vörur haft gull-, silfur-, eða bronsverðlaun.

Aftari röð frá frá vinstri: Samúel Guðmundsson, Jónas Pálmar Björnsson, Einar Sigurðsson og Hermann Bjarki
Rúnarsson. Fremri röð frá vinstri: Björgvin Bjarnason, Jón Þorsteinsson, Steinar Þórarinsson og Oddur Árnason.
Á myndina vantar Bjarka Frey Sigurjónsson.
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Til þess að fá gullverðlaun þarf varan að hafa 49-50 stig og vera nánast gallalaus.
Til þess að fá silfurverðlaun þarf varan að hafa 46-48 stig og má aðeins vera með lítilsháttar galla.
Til þess að fá bronsverðlaun þarf varan að hafa 42 til 45 stig.
Árangur einstakra manna var sem hér segir:

Jón Þorsteinsson
Kjötmeistari Íslands
Besta vara unnin úr svínakjöti
Besta varan í flokknum sælkeravörur
Sex gullverðlaun
Þrenn silfurverðlaun
hangiket
Steinar Þórarinsson
3.-5. sæti í keppni um Kjötmeistara Ísl.
Besta varan unnin úr hrossa- eða folaldakjöti
Fimm gullverðlaun

254 stig
Hráskinka
Hráskinka
Hráskinka, Hangikjet, Kindakæfa, Chili-pylsur,
Skarfa-lifrarkæfa, Útselspate
Sunnlenskt-salamí,
Sveita-salamí,
Úrbeinað

250 stig
Grafið fille
Grafið folaldafille, Grafið hrossafille, Sviðasulta,
Sælkerakæfa með rifsberjahlaupi, Svínalifrarkæfa
með jarðarberjahlaupi.

Björgvin Bjarnason
Besta varan unnin úr kjúklingakjöti
Ein gullverðlaun
Ein bronsverðlaun

Ítalskt kjúklingapaté
Ítalskt kjúklingapaté
Veiðipylsa

Oddur Árnason
Athyglisverðasta nýjung keppninnar
Ein gullverðlaun
Ein silfurverðlaun

Nammi naut
Nammi naut
Salsa kæfa

Samúel Guðmundsson
Tvenn gullverðlaun		Hrossasulta fín, Hrossasulta gróf
Hermann Bjarki Rúnarsson
Tvenn gullverðlaun		Grillpylsur með Cheddar osti, Kálfasulta
Jónas Pálmar Björnsson
Ein gullverðlaun
Tvenn silfurverðlaun

Taðreykt lambafille
Creola Wurzt, Folalda piparjerky

Einar Sigurðsson
Ein gullverðlaun
Ein silfurverðlaun

Chili ostapylsa
BBQ beef jerkey

Bjarki Freyr Sigurjónsson
Ein bronsverðlaun

Heiðarpaté

Það er í senn heiður og ánægja að hafa slíka ofurfagmenn í okkar annars vaska og metnaðarfulla
fagmannahópi. Við óskum þeim innilega til hamingju og þökkum þetta árangursríka framlag til
eflingar fagmennsku og gæða hjá okkur og íslenskum kjötiðnaði í heild.
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VII Vörunýjungar
Vöruþróunarhópur SS vinnur ötult starf og skilar
jafnt og þétt frábærum nýjungum á markað.
Eftirfarandi eru upplýsingar um nokkrar af þeim
nýjustu.
Neytendur hafa ekki átt kost á miklu úrvali
nautakjöts á grillið. Í sumar bætti SS úr og setti
á markað nautakótelettur og ungnauta grillsteik.
Hvorug tveggja kryddað með pipar og truflum.
Viðtökur hafa verið framar vonum og verður
ungnauta grillsteikin gerð að heilsársvöru.

Hjá SS vinna helstu pylsugerðarmeistarar
landsins enda félagið með mjög sterka stöðu á
þessum markaði. Nú geta pylsuunnendur glaðst
því SS hefur sett á markað Pylsur fagmannsins.
Undir því merki mun SS selja úrvals pylsur þar
sem hver uppskrift verður í boði í 6-8 vikur í senn.
Þurrkað svínakjöt er vinsæl lúxusvara sem nota má
í forrétti, smárétti eða jafnvel á föstudagspizzuna.
SS hefur sett á markað þurrkaðan sneiddan
svínahryggvöðva í þægilegum pakkningum.

Kær kveðja,
Sláturfélag Suðurlands svf.

Steinþór Skúlason

Fyrirvari er gerður um prentvillur.
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Vitlick Winter
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Bætiefni fyrir mjólkurkýr
Stein- og snefilefnaríkt, hentugt með vetrarfóðrun
Inniheldur A-vítamín, D-vítamín og E-vítamín
Hátt seleninnihald

- 15 kg fata

Vitlick High-Mag
•
•
•
•

Bætiefni fyrir mjólkurkýr
Stein- og snefilefnaríkt, hentugt með vetrarfóðrun
Inniheldur A-vítamín, D-vítamín og E-vítamín
Hátt seleninnihald

- 15 kg fata

Salto Universal
• Hentar fyrir nautgripi og hesta
• Inniheldur stein- og snefilefni
• Inniheldur selen
• Inniheldur náttúrulegt bergsalt
• Má notast við lífræna ræktun
-10 kg steinn

Vitfoss

Hafið samband við sölumenn Sláturfélags Suðurlands um land allt.
Sláturfélag Suðurlands svf.
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Fosshálsi 1

•

110 Reykjavík

•

Simi 575 6000

•

www.ss.is

SLÁTURFÉLAG
SUÐURLANDS
Fossnesi Selfossi
Sími 480 4100

HEIMTAKA
Vinsamlega afhendið bílstjóra blaðið um
leið og sauðfé er afhent
Ekki er hægt að gera breytingar eftir að
slátrun er lokið !

Nafn

Kt.

1

Veturgamalt

Já

Alls

Sendist á :

Nei

Fossháls
Já
Nei

Slög

Tvöf. kótil

Einf. kótil

Klofinn

Heill

Hryggur
Framhryggjarsn./
súpukjöt

Grill

Súpukjöt/bitar

Klofinn

7 partar

Ósagaður

Fjöldi

Frosið

2

Frampartur

3

Læri

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

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.

Sneiðar

Fínsögun

Hálf

Óska eftir að leggja inn slög & háls til
greiðslu á hluta sláturkostnaðar

Flokkur

Hvolsvöll

Heil án hækils

Er óskað eftir
heimsendingu á kjötinu ?

Fullorðið

Heil með hækli

Dilkar

Sími

Heil

Fjöldi
skrokka

Netfang

Bitar/súpukjöt

Bæjarnafn

