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Skipulagning sauðfjárslátrunar 

Sindri Guðmundsson hefur undanfarin ár 

séð um skipulagningu sauðfjárinnleggs 

fyrir SS við góðan orðstýr. Hann hefur nú 

horfið til annarra starfa hjá Össuri hf. og eru 

þökkuð frábær störf fyrir SS. 

Sæti hans er ekki auðskipað. Eftir mikla 

yfirlegu varð sú góða niðurstaða að Sverrir 

nokkur Gíslason tók að sér verkefnið. 

Sverri er vel kynntur innan SS. Hefur verið 

stjórnarmaður í 

félaginu undan-

farin 6 ár. Sverrir 

rekur  með konu 

sinni, Fanney 

Ólöfu Lárusdóttur, 

sauðfjárbú á 

bænum Kirkju-

bæjarklaustri II þar 

sem þau búa með 

500 vetrarfóðraðar 

kindur. 
Sverrir Gíslason fjallkóngur  

á Síðumannaafrétti 

Sverrir er boðinn velkominn til nýrra starfa 

hjá félaginu. 

Eru verðhlutföll dilka í EUROP 

matskerfinu rétt ? 

Fyrir rúmum 20 árum var EUROP 

matkerfið innleitt hér á landi. Miklar 

framfarir hafa verið í sauðfjárrækt á liðnum 

árum og má þakka þessu kerfi og góðu 

ræktunarstarfi sauðfjárbænda. Ræktun fer 

stöðugt fram og verulegt hlutfall innleggs er 

komið í U flokk sem þótti fjarlægur 

draumur er kerfið var innleitt. 

 

 

 

 

Í eftirfarandi töflu má sjá skiptingu 

dilkainnleggs hjá SS síðasta haust eftir 

magni í kílóum talið. 

 

Hlutfall innleggs í hvern matsflokk dilka síðasta haust 

Eins og sjá má þá fer lang mest í R2, 31,2%, 

og þar á eftir svipað magn í R3 og U3. 

Á sínum tíma kom tillaga frá 

Landssambandi sauðfjárbænda um hver 

verðhlutföll ættu að vera milli flokka. 

Flestir sláturleyfishafar fóru nálægt þessari 

tillögu. Í gegnum árin hafa verið gerðar 

breytingar sem stundum hafa snúist um að 

hækka flokka sem lítið fer í til að líta betur 

út í samanburði og verðhlutföll því ekki 

alltaf rökrétt. 

Bændur hafa kallað eftir því að skýrt væri 

hvernig dilka félagið vildi fá til innleggs og 

verðlagningin væri í samræmi við það. 

Enda er það grundvallar atriði að 

verðmunur endurspegli mun á verðmætum 

á markaði. 

Hver er munurinn í verðmætum á tveimur 

skrokkum þar sem annar er R3 19 kg og 

hinn U3 19 kg ? Vöðvahlutfallið á að vera 

hærra í U3 skrokknum og þar með 

beinahlutfallið lægra sem skilar þá meiru af 

beinlausu kjöti. Þessi munur er í mesta lagi 

2-3%. Við sölu fæst sama verð fyrir slög, 

framparta og læri. Mögulega er hægt að ná 

aðeins hærra verði úr hryggnum á U 

skrokknum en ekki öðrum hlutum 

skrokksins. Og hver á þá verðmunurinn að 

vera á milli þessara flokka ? 

  

Flokkur 1 2 3 3+ 4 5 Samtals

E 1,0% 3,0% 1,9% 0,4% 0,0% 6,3%

U 0,0% 10,9% 16,7% 5,8% 0,9% 0,1% 34,4%

R 0,1% 31,2% 16,3% 3,0% 0,3% 0,0% 50,9%

O 0,2% 6,7% 0,8% 0,0% 0,0% 7,7%

P 0,2% 0,4% 0,7%

Samtals 0,5% 50,3% 36,7% 10,7% 1,6% 0,1% 100,0%
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Í ungneytakjöti, eins og sjá má á vefsíðu 

félagsins, þá er 3% verðmunur á R flokki og 

U flokki og aftur 3% verðmunur á U flokki 

og E flokki. 

Verðmunur í dilkakjöti hefur verið miklu 

meiri án þess að fyrir því væru efnisleg rök. 

Einnig hefur verið bent á að verð fyrir illa 

holdfyllt kjöt í flokkum O og P væri of hátt 

m.v. annað og að of mikil lækkun væri í 

fituflokki 3 og 3+ í betri flokkum.  

Þá er einnig ljóst að skrokkar í fituflokki 1 

eru of magrir og skila ekki þeirri vöru sem 

við viljum selja á markaði og því rétt að 

lækka verðhlutfall á fituflokki 1. 

Ef sú breyting væri gerð að minnka 

verðmun á milli R og U og U og E niður í 

4% milli flokka, færa niður fituflokk 1 og 

flokka O og P og lyfta verði á fituflokkum 

3 og 3+ þá verður til eftirfarandi tafla sem 

sýnir verðhlutfall hvers einasta flokks út frá 

R2. 

 
Verðhlutföll matsflokka m.v. R2 sem grunn 

Ef þessi hlutföll eru færð inn í verðtöflu 

haustsins 2020 og meðalverði haldið þá má 

sjá áhrifin á verð einstakra flokka. 

Gulmerkt sýnir flokka sem hækka en aðrir 

flokkar standa í stað eða lækka. 

Vil ítreka að þetta segir ekkert um verð 

næsta hausts. Það hefur ekki verið ákveðið 

heldur er útreikningurinn til að sjá áhrif 

þess ef verðhlutföllum væri breytt í 

samræmi við það sem nefnt er að ofan. 

Í umræðu um þetta mál þá þarf að ákveða 

að hvaða marki við viljum að verðmæti á 

markaði endurspegli verð til bænda. 

Jafnframt er eðlilegt að þokkalegt samræmi 

sé í verðlagningu milli EUROP flokka í 

dilkum og nautgripum. 

Ef svona breyting væri gerð er ljóst að hún 

kemur með mismunandi hætti við bændur 

eftir því hvernig holdfylling og fituflokkun 

hefur verið á innleggi hvers og eins. En 

rökrétt skýr verðlagning hvetur til 

framleiðslu á þeirri vöru sem hentar best á 

markaðnum. 

Ekki hefur verið tekin ákvörðun um 

breytingu á verðhlutföllum næsta haust skv. 

þessum hugmyndum en er til umræðu innan 

félagsins og að sjálfsögðu skipta viðhorf 

bænda máli. 

 

 
Verð dilka 2020 EF greitt hefði verið eftir breyttum 

verðhlutföllum. Óbreytt meðalverð. 

  

Flokkur 1 2 3 3+ 4 5

E 95% 108% 107% 99% 83% 70%

U 92% 104% 103% 96% 80% 68%

R 88% 100% 98% 87% 72% 60%

O 70% 80% 77% 60%

P 44% 50%

Verð Breytt Breytt % breyt

2020 hlutfall v. 2020 verð hlutf

1 517 108,1% 463  95,0% -10,5%

2 536 112,0% 526  108,0% -1,9%

3 529 110,6% 521  106,9% -1,6%

E 3+ 484 101,2% 484  99,4% 0,0%

4 413 86,4% 405  83,2% -2,0%

5 352 73,7% 342  70,2% -3,0%

1 455 95,2% 446  91,5% -2,1%

2 505 105,5% 506  104,0% 0,3%

3 502 104,8% 501  103,0% -0,1%

U 3+ 454 94,9% 466  95,7% 2,6%

4 385 80,4% 390  80,1% 1,4%

5 323 67,4% 329  67,6% 2,0%

1 448 93,5% 429  88,0% -4,2%

2 478 100,0% 487  100,0% 1,8%

3 465 97,2% 477  98,0% 2,6%

R 3+ 414 86,6% 424  87,0% 2,2%

4 349 73,0% 351  72,0% 0,4%

5 291 60,7% 292  60,0% 0,5%

1 411 85,9% 343  70,4% -16,6%

2 443 92,6% 390  80,0% -12,1%

3 434 90,8% 374  76,8% -13,9%

O 3+ 387 80,8% 292  60,0% -24,4%

1 347 72,5% 214  44,0% -38,2%

P 2 386 80,6% 244  50,0% -36,9%
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Álag á þyngri dilka ? 

Í síðasta fréttabréfi var velt upp þeirri 

hugmynd að veruleg hagræðing gæti verið í 

því bæði fyrir bændur og SS ef hægt væri 

að auka meðal fallþyngd dilka úr 16,5 kg í 

nálægt því 19 kg.  

Það væri æskilegt ef SS gæti miðlað hluta 

af hagræðingu af slátrun þyngri dilka til 

bænda og stuðlað þannig að aukinni meðal 

þyngd. En þá kemur vandinn. Hvaða 

þyngdarbil á að miða við, hvaða matsflokka 

og hvaða tímabil ? Ef að dilkar verða mjög 

þungir þá verður kjötið grófara. Einnig má 

telja það tvíeggjað að stuðla að þungum 

dilkum eftir miðjan október. En um leið og 

þetta er sagt þá opnast sprengjusvæði því 

fólk hefur allskonar skoðanir á þessum 

málum og ekki til staðar rannsóknir sem 

hægt er að vísa til. 

Ákvörðun um álag á þyngri dilka verður því 

matskennd og ekki yfir gagnrýni hafin. En 

þá er spurningin hvort betra sé að gera ekki 

neitt ? Tel að svo sé ekki og verður að líta 

til þess að í heild skili þessi hugmynd 

árangri. 

Ef greitt væri á flokka R/U/E, fituflokka 

2/3/3+ yfir tímabilið frá byrjun slátrunar til 

15. október skv. eftirfarandi töflu: 

 

 
Tafla sen sýnir hugmynd að álagi á þyngri dilka 

 

Þá yrði kostnaður SS af því 6 mkr m.v. 

slátrun síðasta hausts á þau 254 tn sem féllu 

í þessa flokka á þessu tímabili. 

Kostnaðurinn eykst með meira magni en þá 

um leið hagræði SS af slátrun og úrbeiningu 

þyngri dilka 

Þrátt fyrir að þessu álagi væri komið á þá er 

miklu meiri ávinningur af því að slátra 

snemma í september og nýta sér 

álagsgreiðslur sem þá eru fyrir þá sem eiga 

þess kost. 

Með bréfinu fylgir hlekkur í skoðana-

könnun sem lesendur eru beðnir að taka þátt 

í. Skoðanakönnunin er um viðhorf til 

breytinga á verðhlutföllum og álag á þyngri 

dilka. 

Staðan á kjötmarkaði 

Mælaborð landbúnaðarins, sem finna má á 

eftirfarandi vefslóð, er farið að virka. Þar 

má sjá margar mjög gagnlegar upplýsingar 

sem áhugavert er að skoða. 

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

/landbunadur/maelabord-landbunadarins-/#Tab4  

Vísbendingar um aukna sölu á kjötmarkaði 

frá áramótum hafa gengið eftir. Sala 

innanlands síðustu þrjá mánuði hefur aukist 

um 1,1% auk verulegs útflutnings á 

kindakjöti.  

 

 
Sala á innlendu kjöti til loka mars 

  

Þyngdarbil [kg] Álag [kr/kg]

18-18,5 6

18,5-19 12

19-19,5 18

19,5-20 24

20-20,5 30

20,5-21 24

21-21,5 18

21,5-22 12

22-22,5 6
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Um áramót voru birgðir kindakjöts um 840 

tn meiri en árið áður. Í lok mars hafði þessi 

munur lækkað í 430 tn og ætti að fara 

lækkandi næstu mánuði. Ekkert er að marka 

uppgefnar birgðir í öðrum kjöttegundum 

þar sem megnið af birgðunum eru í eigu 

vinnslustöðva sem gefa ekki upp birgðir. 

Matarstræti 

Sífellt er unnið að því að auka hagkvæmni í 

rekstri innan samstæðu SS og samþætta, 

eins og hægt er, atriði sem bæta þjónustu 

eða lækka kostnað. 

Í rúmt ár var undirbúin sameiginleg vefgátt 

fyrir sölu á vörum allra þriggja 

fyrirtækjanna, sem mynda samstæðu SS, 

þ.e. SS, Reykjagarðs og Hollt&gott. 

Söluvefurinn:  

www.matarstraeti.is 

hefur nú litið dagsins ljós. Hann er ætlaður 

fyrir fyrirtæki eða þá sem eru með 

fyrirtækjakennitölu og býður upp á mikil 

þægindi í viðskiptum við fyrirtæki 

samstæðunnar og dregur úr einhæfum 

sölustörfum. Með þessum hætti er félagið 

að nýta sameiginlegan styrk og þróa 

sölustarfsemina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsfólkið á bak við SS 

Það er margt sem þarf til að skapa 

árangursríkt fyrirtæki. Traust og öruggt 

starfsfólk er eitt það mikilvægasta. Fólk 

sem sinnir störfum sínum af metnaði hvern 

einasta dag og hefur í heiðri stefnu og 

starfshætti SS. Það er vel við hæfi að nefna 

einn starfsmann í hverju fréttabréfi sem 

hefur unnið félaginu vel til langs tíma. 

Heiðar Jónsson bílstjóri hefur unnið í rúm 

20 ár hjá SS. Fyrst sem bílstjóri er 

vörudreifingin var á Fosshálsi og í seinni tíð 

bæði fyrir búvörudeild og söludeild 

framleiðsluvara við flutninga á vörum. 

Heiðar er Hafnfirðingur, FH-ingur og átta 

barna faðir fimm stúlkna og þriggja 

drengja. Heiðar virðist hafa ómælda orku 

því til margra ára þá bar hann út blöð á 

morgnana áður en hann mætti til starfa hjá 

SS kl. 7. 

Í samráði við Heiðar hefur verið keypt ný 

Scania vöruflutningabifreið sem félagið fær 

afhenta í haust.  

Heiðar mun geta séð um útkeyrslu á plasti 

og öðrum rekstrarvörum til bænda í 

nálægum sýslum með nýju bifreiðinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiðar Jónsson bílstjóri. 

 

  

http://www.matarstraeti.is/
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Vöruþróun & nýjungar 

Í þessari viku er SS að kynna nýjan rétt í 

1944 línunni. Um er að ræða tælenskan 

kjúklingarétt sem hefur fengið einróma lof í 

þróunarferlinu og við berum miklar 

væntingar til. 

 
Tælenskur kjúklingaréttur með íslenskum kjúklingi  

frá Reykjagarði 

Yfir sumarið setur SS á markað margar 

vörur sem eru hugsaðar til aukinnar 

fjölbreytni á grillið. Ein þessara nýju vara, 

sem er á leið á markað, er lambaribeye í 

hvítlauks- og piparkryddlegi. Vara sem er 

þess virði að smakka. 

 
Hvítlauks- og piparkryddað rib eye. Sælgæti á grillið. 

 

 

Göngubiti er þurrpylsa sem hentar einkar 

vel í ferðalög eða með köldum drykk við öll 

tilefni. Varan er komin í endurbættar 

umbúðir í mjúkan rennilásapoka sem fer vel 

í vasa eða bakpoka. 

 
Hágæða þurrpylsa í hentugum pakkningum 

 

Með kveðju, 

Sláturfélag Suðurlands svf. 

 
Steinþór Skúlason 

 

 


