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Fréttabréf SS í nýju formi 

Fréttabréf SS er hér með endurvakið í nýju 

formi. Umhverfisstefna félagsins miðar að 

því að starfsemin hafi eins lítil áhrif á 

umhverfið og hægt er. Eitt af mörgum 

markmiðum umhverfisstefnunnar er að SS 

verði pappírslaust fyrirtæki og rafrænt 

fréttabréf er í samræmi við það markmið. 

Í fréttabréfinu verður miðlað upplýsingum 

um það sem er að gerast innan félagsins og 

eftir atvikum stöðuna á kjötmarkaði. Ekki 

er heimilt að miðla upplýsingum um 

rekstrarþætti sem gætu haft verðmyndandi 

áhrif þar sem félagið er skráð í Kauphöll 

Íslands. Né heldur er heimilt að miðla 

upplýsingum sem væri hægt að túlka að 

stangist á við samkeppnislög. 

Hlekkur til að opna fréttabréfið verður 

sendur til bænda sem eru á netfangalista 

félagsins. Ef einhver óskar eftir að fá ekki 

þennan hlekk sendan er hann vinsamlega 

beðinn að svara því með svarpósti. 

Fréttbréfin verða jafnframt vistuð á 

heimasíðu félagsins undir hlekknum: 

https://www.ss.is/baendur-2/frettabref/.  

Kostnaður afurðastöðva og afurðaverð 

Á deildarfundum í vetur var farið yfir 

afurðaverð í öðrum löndum og samanburð 

við Ísland. Athygli vekur að afurðastöðva-

verð til bænda fyrir dilka á Íslandi er mun 

lægra en í öðrum löndum þrátt fyrir að verð 

til neytenda fyrir frosið kjöt sé yfirleitt 

svipað eða lægra erlendis. 

Skýringar eru einkum tvær. Í fyrsta lagi þá 

er stærstur hluti dilkakjöts í nágranna-

löndum seldur ferskur. Verð fyrir ferskt 

dilkakjöt er allt annað og hærra en verð fyrir 

frosið kjöt. 

Hin skýringin er að kostnaður við slátrun, 

frystingu og geymslu kjöts á frysti er miklu 

hærri hér á landi en í öðrum löndum. Þessi 

kostnaður er um og yfir 400 kr/kg hér á 

landi en 160-200 kr/kg víðast annars staðar. 

Af þessum um 400 kr/kg er um þriðjungur 

kostnaður við frystingu, geymslu á frysti og 

fjármagnskostnað birgða. Mörg sláturhús 

erlendis slátra í 6-7 mánuði og selja allt kjöt 

ferskt og hafa því engan kostnað við 

frystingu og geymslu kjöts á frysti. 

Það sama er til ráða og rætt hefur verið 

undanfarin 30 ár eða svo. Fækka afurða-

stöðvum og bæta nýtingu þeirra. Með 

fækkun sauðfjár og auknum afköstum 

sauðfjársláturhúsa þá nægja 3-4 sláturhús í 

landinu til að slátra því sem slátra þarf. 

Áætla má að hægt væri að lækka kostnað 

um 70-100 kr/kg með slíkri breytingu sem 

myndi beint og óbeint skila sér í hærra verði 

til bænda. 

Mikilli hagræðingu má einnig ná í 

stórgripaslátrun. Þar nægja 3 sláturhús í 

landinu og má áætla mögulega hagræðingu 

30-50 kr/kg. 

Sú skoðun kemur stundum fram að það 

þurfi margar afurðastöðvar til að þær keppi 

um afurðainnlegg og það skili bændum 

hærra verði. Þetta viðhorf lítur fram hjá 

þeim veruleika að samkeppnin er komin 

erlendis frá og ef við lækkum ekki 

innlendan kostnað þá er framtíðin ekki 

björt. Það hefur engin afurðastöð myndað 

hagnað, sem stenst samanburð við annan 

atvinnurekstur í landinu, og enginn farið 

með fjármagn úr greininni. Þeir fjármunir 

sem verða til fara í afurðaverð til bænda og 

rekstur og viðhald afurðastöðvanna. 

Í tengslum við framlengingu lífskjara-

samninga síðasta haust lofuðu 

forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar því að gera 

lagabreytingu sem gæfi afurðastöðvum 
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möguleika á samvinnu og/eða samruna. 

Slík breyting væri stærsta skref sem hægt 

væri að taka til að verja hag bænda. 

Á að stefna að 19 kg fallþyngd dilka ? 

Meðal fallþyngd dilka hjá SS síðasta haust 

var 16,5 kg og hefur lítið breyst á 

undanförnum árum. Eins og sauðburði, 

fóðrun og sláturtíma er háttað er ekki séð að 

fallþyngdin muni breytast mikið á næstu 

árum.  

En erum við örugglega að gera rétt ?  

Það er ljóst að síðustu kílóin sem lambið 

bætir á sig eru að öllu jöfnu þau sem skila 

mestri arðsemi því afrakstur eftir hverja 

vetrarfóðraða kind eykst. Jafnframt liggur 

fyrir að sláturkostnaður og úrbeiningar-

kostnaður er sá sami hvort sem lamb er 14 

kg eða 19 kg og því verður kostnaður á kg 

miklu lægri ef lamb er 19 kg en ekki 14 kg. 

Á stjórnarfundi í Markaðsráði nýlega kom 

til umræðu hvað væri hægt að gera til að 

lækka kostnað og bæta hag bænda og þá 

varð meðal annars umræða um fallþyngdina 

og hvort væri hægt að auka hana með 

ávinningi fyrir bændur. 

Það er þekkt að margir bændur nota 

fóðurkál að hausti til að bata lömbin og sjá 

af því verulegan ávinning. En af hverju ekki 

að setja lömb á fóðurkál fyrri hluta ágúst og 

ná þannig mjög vel vöxnum lömbum fyrri 

hluta september ? Guðfinna, formaður 

sauðfjárbænda, benti á að vegna ræktunar-

stuðnings þá kostaði 

fóðurkál bændur 

mjög lítið og 

jafnframt væri 

vaxtargeta lambanna 

meiri um miðjan ágúst en í byrjun október. 

Það væri því hreinn ávinningur fyrir alla 

bændur, sem ekki eru með fé á afrétti, að 

bata dilkana með fóðurkáli fyrr en verið 

hefur. Beit á fóðurkál seinni hluta sumars 

myndi samhliða gera kleift að hefja slátrun 

fyrr og þar með auðvelda fækkun 

sláturhúsa. 

Það væri vel þess virði að þeir bændur, sem 

eiga þess kost, settu hluta lamba sinna á 

fóðurkál í ágúst og fengju þá reynslu af 

slíkri breytingu.  

Til að svo megi verða þarf að sá fóðurkáli 

um miðjan maí og miða undirbúning við 

það. Búvörudeild SS selur mjög gott yrki 

(Hobson) fyrir fóðurkál og Yara áburð sem 

hentar vel með. 

Vélvæðing á fláningslínu 

Í því skyni að lækka kostnað við 

sauðfjárslátrun hefur SS keypt nýtt tæki á 

fláningslínu sem verður sett upp fyrir 

haustið. Tækið er frá GM Steel á Írlandi og 

er    afdragari sem flær bóga, síðu og efri 

hluta baks. Kostnaður við tækið og 

uppsetningu er um 10 mkr. Áætlað er að 

fækka megi um sex stöðugildi við 

uppsetningu tækisins og fjárfestingin sé því 

mjög arðbær.  

Eins og alltaf er 

tekin er upp ný 

aðferð, sem ekki 

hefur verið reynd 

áður innanlands, 

þarf að hugsa fyrir 

því ef upp koma 

óvænt vandamál. Annað hvort að tækið rífi 

himnur á skrokkum eða það sem er líklegra 

að það geti teygt of mikið á gærunum og 

skemmt þær. Ef slíkt gerist þarf að vera 

hægt að taka tækið úr notkun án þess að 

truflun verði á slátrun. 
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Staðan á kjötmarkaði 

Verulegur samdráttur (-5,4%) var í sölu á 

innlendu kjöti á liðnu ári. Birgðastaða 

dilkakjöts, birgðir og biðlistar nautgripa-

kjöts hafa verið áhyggjuefni vegna þess. 

Það er miður að engar upplýsingar hafa 

borist um framleiðslu og sölu undanfarinna 

mánaða vegna breytingar sem hið opinbera 

er að gera á framsetningu gagna um 

landbúnað og birtast munu á nýrri vefslóð: 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir

/landbunadur/maelabord-landbunadarins-/#Tab4  

Merki eru um að mikill útflutningur 

dilkakjöts frá áramótum hafi bætt stöðu 

dilkakjöts í landinu. Birgðastaða og 

biðlistar nautgripakjöts eru óljósari en 

vísbendingar eru um að kjötsala í heild sé 

vaxandi og við því vonandi að sigla út úr 

því erfiða ástandi sem við blasti. 

SS hefur lagt áherslu á að auka afsetningu á 

nautgripakjöti með lækkun á sláturþóknun 

og lækkun á verði vara úr fersku nautakjöti. 

Jafnframt er verið að setja á markað nýja 

vöruliði úr hágæða nautakjöti í 

endurbættum umbúðum. 

 

Meyrt nautafile sem búið er að krydda með „aged pepper“ 

kryddblöndu er að koma á markað. Spennandi ný vara. 

 

Umhverfismál 

Í allri umræðu má sjá að umhverfismál 

skipta neytendur meira og meira máli. 

Yngri neytendur eru almennt meðvitaðir 

um ábyrgð sína á framtíð jarðar og vilja 

leggja sitt af mörkum til að lágmarka 

neikvæð umhverfisáhrif. 

Það er vel þekkt að baráttan um árangur í 

sölu fer ekki aðeins fram í hillum verslana 

heldur einnig í huga neytenda. Í vaxandi 

mæli hefur umhverfisímynd áhrif á val 

neytenda. 

SS leggur mikla áherslu á góðan árangur í 

umhverfismálum og hefur útlistað nánar 

stefnu félagsins á heimasíðu SS. Sjá: 

https://www.ss.is/um-ss/umhverfisstefna/ 

Jafnframt hafa merkingar á umbúðum verið 

bættar til að upplýsa neytendur um 

endurvinnslumöguleika og í þeim tilfellum 

sem umbúðir innihalda endurunnið efni. 

Hluti af því að lágmarka umhverfisáhrif er 

að draga úr matarsóun. Það má ekki gera 

umbúðir lakari til að 

draga úr plastnotkun ef 

það leiðir til aukinnar 

matarsóunar. Í þessu 

eins og fleiru þarf að 

fara hinn gullna 

meðalveg. 

Umhverfismál skipta einnig ímynd innlends 

landbúnaðar miklu. Við stöndum fyrir vel 

rekin fjölskyldubú í sátt við náttúruna með 

óverulega lyfjanotkun. Ásýnd sveita skiptir 

miklu. 

  

https://www.ss.is/um-ss/umhverfisstefna/
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Búvörudeild 

Sala á Yara áburði gengur vel en talsverð 

söluaukning er milli ára. Bændur geta eins 

og áður treyst því að SS eigi nægjanlegar 

birgðir til að mæta þörf fyrir viðbætur. Við 

bjóðum bændur, sem hafa ekki enn keypt 

Yara áburð, velkomna í viðskipti. Yara 

áburður er með afar lágt kolefnisspor sem 

er í anda umhverfisstefnu félagsins. 

Sala á Dolomit Mg kalki í lausu gengur vel 

og viljum við þakka bændum fyrir góðar 

viðtökur. Í mars var skipað upp kalki í lausu 

í helstu höfnum landsins og er það að mestu 

selt. Mikil þörf er fyrir kölkun hér á landi. 

Næsta skip með kalk er áætlað um miðjan 

ágúst en haustið er einnig góður tími til 

kölkunar. Nánari upplýsingar um kölkun: 

https://www.yara.is/kolkun/ 

SS selur einnig mikið af rúlluplasti og er að 

sækja fram með sáðvörur og fóður. Í sumar 

verður annar fóðurbíll tekinn í notkun. Í 

framhaldi getur félagið boðið betri þjónustu 

og meira afhendingaröryggi. Sjá nánar um 

vörur búvörudeildar á: 

 https://www.buvorur.is/ 

 

 

 

 

 

Vöruþróun & nýjungar 

Vöruþróunarhópur félagsins vinnur ötult 

starf við að þróa nýjar vörur. SS leggur 

áherslu á vöruþróun og státar af því að 

fagmenn félagsins hafa verið mjög 

sigursælir í fagkeppnum kjötiðnaðarins 

undanfarin ár. 

Markaðurinn breytist hratt og SS þarf að 

breytast með og sjá fyrir þau tækifæri sem 

skapast á sama tíma og staða núverandi vara 

er varin. Fyrir neðan má sjá þrjár vörur sem 

voru settar á markað nýlega og eru eins og 

allar SS vörur eingöngu úr íslensku kjöti. 

 

Chipotle helgarsteik er endurbætt útgáfa á vöru sem var á 

markaði fyrir nokkrum árum. Þetta er snyrt og krydduð steik 

úr framparti sem hentar beint í ofninn. Einnig má Souvide 

elda vöruna í umbúðunum. 

  

https://www.yara.is/kolkun/
https://www.buvorur.is/
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Sveppasúpa er sett á markað í samvinnu við Flúðasveppi. 

Súpan er einstaklega bragðgóð og hentar vel sem forréttur 

eða aðalréttur. 

 

SS flytur inn hágæða sósur frá French´s og hefur sett á 

markað rifið, hægeldað íslenskt grísakjöt með BBQ sósu frá 

French´s. Útkoman er afbragðsvara sem hentar sem kjöt í 

samloku eða grísaborgara. 

 

Með kveðju, 

Sláturfélag Suðurlands svf. 

 
Steinþór Skúlason 

 

 


