
 
 
Sláturfélag Suðurlands svf.                  Reykjavík 5. júlí 2017 
                                                                           
Efni : Bréf til allra innleggjenda sauðfjár hjá SS haustið 2016 vegna sauðfjárslátrunar 2017 

 
Kæri félagsmaður, 

eins og öllum mun ljóst eru verulegar áskoranir í slátrun og sölu kindakjöts og erfiðleikar vegna 

birgða, lágs verðs erlendis og lækkandi verðs innanlands.  

SS verður að halda sig við óbreytta stefnu og leggja mikla áherslu á hagræðingu og gott skipulag 

slátrunar til að lágmarka kostnað. Á vefsíðu félagsins hefur verið birt yfirlit yfir dagslátrun, sláturtíma 

og verðhlutföll komandi hausts sem verða eftirfarandi:  

 

Þjónustuslátrun verður miðvikudaginn 29. nóvember og er ætluð fyrir það sem bændur flokka frá, 

eftirheimtur og síðgotunga en ekki almenna slátrun. Greitt verður 85% af lægsta verði haustsins fyrir 

innlegg í þjónustuslátrun. Sjá nánar: http://www.ss.is/verdhlutfoll-saudfjar-2017/ 

Verðhlutföllin segja ekkert um verðið sjálft eða verðbreytingar milli ára heldur aðeins um 

hlutfallslegan mun á verði milli vikna þar sem lægsta verðið er sett sem 100%. Verðið sjálft verður 

kynnt er nær dregur hausti en stefna félagsins er eins og áður að greiða samkeppnishæft verð. 

Sú stefna er óbreytt að félagið getur ekki tekið við nýjum innleggjendum. 

Pantanir frá deildarstjórum verða að berast félaginu í síðasta lagi 11. ágúst næstkomandi og 

mikilvægt að bændur panti fyrir þann tíma hjá deildarstjórum. Forgang hefur sami fjöldi dilka hvers 

innleggjanda og lagður var inn haustið 2016. Aukning hjá innleggjendum verður að fara á lausan 

innleggstíma eftir að pöntunum hefur verið jafnað á sláturtímann. Ef vikur yfirbókast verður að færa 

til slátrun til að jafna álagi. 

Eftir að sláturtíminn hefur verið fullbókaður með þessum hætti verður raðað niður á sláturdaga innan 

hverrar viku og tekið tillit til óska eftir föngum, flutningstækja og ferða á svæði. 

Það er mjög mikilvægt að fjöldi sem pantað er fyrir standist. Bílstjórum er ekki heimilt að taka við 

fleira fé en pantað var fyrir nema sambærileg vöntun hafi verið frá öðrum áður í sömu ferð. Ef vantar 

á tölu og koma þarf því sem á vantar að í slátrun fer það inn á lausan tíma síðar í sláturtíðinni. 

Óskað er góðrar samvinnu við bændur svo að þjónusta við félagsmenn verði sem best á sama tíma og 

leggja verður áherslu á að draga úr kostnaði og gæta jafnræðis. 

Með kveðju, 

Slátrun/dag: 2.100 2.400 2.500 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.300 2.300

Vika: 36 37 38 39 40 41 42 43+ 44 45

Dags.: 6.-8. sept. 11.-15. sept. 18.-22. sept 25.-29. sep 2.-6. okt. 9.-13. okt 16.-20. okt 23.-31. okt 1. - 3.nóv 6. - 8. nóv.

Verðhlutfall dilka: 120% 117% 107% 103% 100% 100% 100% 100% 105% 105%

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

http://www.ss.is/verdhlutfoll-saudfjar-2017/

