
Almennt: Lítil breyting hefur
orðið á ytra umhverfi greinarinnar.
Slátrað er í of mörgum slátur-
húsum og standa fjárhagslega veik-
burða fyrirtæki að nokkrum þeirra.
Það mun líklega taka 2-3 ár að ná
nýju jafnvægi. Á þessum tíma
verður slök nýting sláturhúsa sem
leiðir til of hás sláturkostnaðar,
óraunhæf samkeppni um innlegg
og of margir söluaðilar sem allt
veikir rekstrargrundvöll slátur-
leyfishafa og bitnar á bændum að
lokum.

Nýir innleggjendur: Slátur-
félagið hafði töluverðan kostnað af
undirbúningi þess að hefja slátrun
síðasta haust mjög snemma til að
mæta óskum frá nýjum
viðskiptamönnum. Margir þessara
viðskiptamanna hættu við á síðustu
stundu þegar sláturhús Goða
heitins voru opnuð á ný.
Afleiðingin varð verulega aukinn
kostnaður fyrir SS. 

Sláturfélagið býður nýja inn-
leggjendur velkomna til viðskipta.
Vegna skipulagningar verða þeir að
panta skriflega fyrir innlegg hjá
félaginu fyrir 25. ágúst næst-
komandi. Eftir það verður loka-
hönd lögð á skipulag slátrunar.
Nýir innleggjendur sem panta eftir
25. ágúst fara aftur fyrir röðina eða
inn á aðra tíma sem eru lausir.
Upphafi sláturtíðar verður ekki
breytt eftir þennan tímapunkt.

Verðlagning: Undanfarnar
vikur hafa forsendur verðlagningar
sauðfjárafurða í haust verið metnar.
Ljóst er að kostnaðarhækkanir í
rekstri bænda eru umtalsverðar. 

Svínakjöt hefur lækkað mikið
í verði á þessu ári og fyrirséð lágt
verð á svíni vegna framleiðslu-
aukningar næstu mánuði. Kjúk-
linga hefur skort og verð þeirra
heldur hækkað á árinu en búast má
við að kjúklingar lækki í verði á
haustmánuðum vegna framleiðslu-
aukningar. Jafnvægi er orðið á
nautakjötsmarkaði og verð stöðugt
og hefur heldur hækkað í sumum
landshlutum.

Ná þarf hækkun sem
viðheldur stöðu lambakjöts á
markaði án þess að leiða til
verulega aukins útflutnings. Að
teknu tilliti til allra þessara þátta er
það niðurstaða Sláturfélagsins að

hækka verðlista sinn á dilkakjöti til
bænda um 3% frá fyrra ári.
Hækkun er mismikil milli flokka
þar sem O1 er færður upp um
verðflokk en nokkrir feitari flokkar
eru færðir niður.

Yfirborganir utan hefðbund-
innar sláturtíðar verða hins vegar
hækkaðar allt að 60%, einkum á
sumarslátrun.

Verð fyrir ærkjöt er lækkað
um 20% og greiðsla fyrir fullorðna
hrúta er felld niður. Félagið vill
ekki fá fullorðna hrúta til slátrunar!
Þeir eru ekki markaðsvara og tefja
mikið slátrun með ærnum
kostnaði. Bændur verða rukkaðir
um 2000 kr/stk urðunargjald fyrir
fullorðna hrúta sem skilað er á
fjárbíl.

Eftirfarandi er grunnverðskrá
sem SS greiðir fyrir allt innlegg frá
lokum júlí. 
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Ágæti félagsmaður, 12. ágúst 2002

Viðtakandi:

I. Sauðfé

Verðfl. Gæðaflokkar Verð ‘02

1. DE1, DE2, DU1, DU2 307

2. DR2, DE3, DU3 301

3. DR1, DO2 294

4. DE3+, DU3+, DR3, DO1 282

5. DR3+, DO3, DO3+,DP1, DP2, VR3 252

6. DE4, DU4, DP3, DP3+ 224

7. DE5, DU5, DR4, DR5, DO4, DO5,  DP4, DP5, 

VR4, VP1, VHR3 204

8. VHR4, VHP1, FR3 54

9. FR4, FP1 22

10. HR3, HR4, HP1 0



Yfirborgun Markaðsráðs er á
flokka E-O, fitufl. 1-3+. SS
staðgreiðir annan föstudag eftir
innleggsviku. Útflutningsverð er
greitt fyrir 1. – 3. verðflokk en
hlutfallslega lægra fyrir aðra
flokka.

Staðfesting ráðuneytis á út-
flutningshlutfalli fyrir ágúst var að
berast og verður 10% 19. – 31.
ágúst. Eftir það er byggt á

samþykkt Markaðsráðs um 100%
af fullu útflutningshlutfalli 1. sept –
31. okt.,  60% af fullu útflutnings-
hlutfalli 1. nóv – 17. nóv og 30% af
fullu útflutningshlutfalli eftir það.
Áætlað er að fullt útflutnings-
hlutfall verði 28%. Ef
landbúnaðarráðuneytið breytir frá
tillögu Markaðsráðs um þær
dagsetningar sem hlutfall
útflutningsskyldu lækkar mun

greiðsluáætlun SS breytast frá því
sem fram kemur í þessu bréfi og
verður ný greiðsluáætlun þá kynnt
á vef ss.is.

Haustslátrun: Eftirfarandi er
áætlun Sláturfélagsins um greiðslu
afurða fyrir haustslátrun. Haust-
slátrun er í öllum húsum félagsins.
Byggt er á því að hrútlömb verði
felld skv. reglugerð eftir 25.október.
Öll haustslátrun verður greidd eins.

Slátur: Greiðsla fyrir slátur er
óbreytt á milli ára og verður 140
kr/dilkaslátur. Ekki er greitt fyrir
slátur af fullorðnu fé.

Gæruverð: Greiddar verða
230 kr/dilkagæru og 50 kr/ærgæru.
Gærukaupendur vilja ekki rúnar
gærur og verður aðeins greitt hálft
gæruverð fyrir rúnar gærur. Undan-
tekning er páskaslátrun en 2
mánuðir verða að líða frá rúningi að
slátrun.

Flutningar að sláturhúsi: Frá
25. júlí verða innheimtar 8 kr/kg
fyrir flutning að sláturhúsi.
Lágmarksgjald er miðað við 350 kg
(27 lömb * 13 kg/lamb). Gjaldið
gildir um allan flutning sláturfjár að
húsum félagsins frá Öræfum vestur
um Dali að Holtavörðuheiði.
Einnig verður sótt í Öræfi og Dali
til sumar- og vetrarslátrunar til
flutninga að Selfossi ef næst á
fullan vagn.

Ekki verður sótt á svæði nema
náist fullur bíll. 

Sláturfélagið bar mikið tap af
flutningi sauðfjár að sláturhúsum á
síðasta ári. Tap af flutningi eins og
önnur starfsemi með tapi kemur
niður á greiðslum til bænda með

einum eða öðrum hætti. Þess er því
eindregið óskað að bændur vinni
með félaginu að hámarks hag-
ræðingu og láti það ekki athuga-
semdalaust að fjármunum félagsins
sé sóað.

Sláturkostnaður á heimtöku:
Gjald fyrir slátrun á heimteknu fé
verður 90 kr/kg án vsk.

Sumarslátrun: Slátrun hófst í
lok júlí. Eftirfarandi er greiðslu-
áætlun og það magn sem félagið er
tilbúið að taka til slátrunar í hverri
viku. Sumarslátrun er eingöngu á
Selfossi. Greitt er eftir ofangreindri
verðskrá.

Yfirborganir SS eru eingöngu
á holdfyllingarflokka E – R,
fituflokka 1 – 3 og flokk O, fitufl.
1-2. M.v. flokkun SS í fyrra í sept.
og okt. fór 68,7% innleggsins í
þessa flokka. Árið 2001 greiddi
félagið yfirborganir á flokka E-O,
fitufl. 1-2 sem taldi 42,8%
innleggsins. Yfirborganir félagsins
verða því á 25,9% meira af inn-
legginu sem er á um 60% meira
kjötmagn en árið áður. Því ætti
yfirborgun í kr pr. kg að lækka um
60% til að kostnaður félagsins á kg
verði hinn sami.

Félagið vill hins vegar hvetja
til sumarslátrunar og því verður
yfirborgun óbreytt í kr/kg í júlí og
ágúst sem jafngildir 60% hækkun
yfirborgunar og vigtar þessi
hækkun yfirborgunar t.d. sem
rúmlega 5% hækkun umfram
verðskrárbreytingu á 3. verðflokk í
3. sláturviku.

Auk yfirborgunar er veruleg
yfirborgun fólgin í staðgreiðslu á
kjöti, innmat, gærum, slátri og
fullorðnu fé sem lagt er inn á
staðgreiðslutímabilum.

Einnig er yfirborgun í hærra
útflutningsverði því skilaverð fyrir
útflutning í aðalsláturtíð verður 170
kr/kg sem er lægra en í yfirborg-
unarvikum. Útflutningsskyldan er
staðgreidd eins og annað kjöt á
staðgreiðslutímabilum.

Slátrun í ágúst skilar betri
flokkun, yfirborgun og hærra út-
flutningsverði og eru bændur
hvattir til að nýta sér þennan mögu-
leika til að minnka álag á hefð-
bundinn tíma og þjóna markaðnum.

Enn og aftur skal bent á að
yfirborganir SS skerða sláturtekjur
félagsins en lítill hluti þeirra skilar
sér í hærra söluverði.
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Tímabil Yfirborgun Yfirborgun S.S. Útflutnings- Sl.fjöldi
Markaðsráðs skylda, verð

29/7. – 2. ágúst 800 kr/dilk 50 kr/kg, staðgreitt Engin útfl.skylda 1200 stk

6. – 9. ágúst 700 kr/dilk 40 kr/kg, staðgreitt Engin útfl.skylda 2000 stk

12. – 16. ágúst 500 kr/dilk 34 kr/kg, staðgreitt Engin útfl.skylda 2000 stk

19. – 23. ágúst 400 kr/dilk 19 kr/kg, staðgreitt 10%, 220 kr/kg 2000 stk

26. - 30. ágúst 200 kr/dilk 12 kr/kg, staðgreitt 10%, 200 kr/kg 2000 stk

2/9 – 6. sept. 100 kr/dilk 10 kr/kg, staðgreitt 28%, 190 kr/kg 2000 stk
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Tímabil Yfirborgun Útflutnings- Sl.fjöldi
skylda, verð

9. – 13. sept. 6 kr/kg 28%, 185 kr/kg Ótakm.

16. – 20. sept. 28 %, 180 kr/kg Ótakm.

23. sept. - 25. okt. 28%, 170 kr/kg Ótakm.

28. okt. – 1. nóv 6 kr/kg geymslugjald  17% hinn 1. nóv, Ótakm.

1. nóv. 170 kr/kg

Innborgun er 1400 kr/lamb annan föstudag eftir innleggsviku. 75% eru viðskiptafærð m.v. vaxtadag 25. okt. og 25% viðskiptafærð 15. des.

Innborgun er 1400 kr/lamb annan
föstudag eftir innleggsviku. 75%
eru viðskiptafærð m.v. vaxtadag 25.
okt. og 25% viðskiptafærð 15. des.

Innlegg á Selfossi 28. okt.
verður staðgreitt vegna útflutnings.
Ekki á öðrum húsum.

Álagsgreiðsla fyrir lífrænt
ræktuð lömb er felld niður. Félagið
hefur afsalað sér lífrænni vottun á

sláturhúsið á Selfossi þar sem ekki
var rekstrarlegur grundvöllur fyrir
sölu þessa kjöts.

Vetrarslátrun: Vetrarslátrun
er eingöngu á Selfossi. Ekki liggur
fyrir nýr samningur um vaxta-
/geymslugjald sem greitt verður
bændum fyrir vetrarslátrun. Miðað
er við óbreytta greiðslu.

Yfirborgun SS er á hold-

fyllingarflokka E – R, fituflokka 1 –
3 og O, fituflokk 1-2. Geymslugjald
er greitt bændum á þessa sömu
flokka og auk þess á flokk O3.

Yfirborgun samtals sem
reiknuð er í töflunni gildir um þá
flokka sem njóta bæði yfirborgunar
SS og geymslugjalds.

Vetrarslátrun er staðgreidd
annan föstudag eftir innleggsviku.

Þess er óskað að ær eða
gemlingar með lambi séu ekki sendir
í páskaslátrun.

Greiðslutími fyrir útflutnings-
skyldu: Lömb til útflutnings í
staðgreiðsluvikum verða staðgreidd
eins og annað innlegg. Útflutnings-
hluti innleggs utan þess tíma verður
greiddur að þriðjungi inn á
bankareikninga bænda 21. des.
Annar þriðjungur verður greiddur 25.
maí og lokauppgjör verður 25. ágúst.

Páskaslátrun: Stefnt er að

slátrun 3000 lamba fyrir næstu páska. 
Yfirborgun Sláturfélagsins

verður 25 kr/kg í stað 45 kr/kg á
sláturpantanir sem berast eftir 10.
janúar auk geymslugjalds. Ástæðan
er sú að félagið verður að skuldbinda
sig um miðjan janúar með þann
fjölda sem það getur afhent erlendum
kaupendum.

Yfirborgun Sláturfélagsins er
eingöngu á gimbrar og gelt hrútlömb.
Þrátt fyrir að glufa í reglugerð leyfi
að ógelt hrútlömb teljist lömb frá 1.

mars uns þau verða 12 mánaða
gömul viljum við ekki selja slíka
skrokka sem önnur lömb fyrir
páska.

Félagið býður að gera skriflega
samninga um páskaslátrun við aðila
sem eru með góð einangruð
grindarhús og geta lagt til a.m.k.
100 lömb hver. Þessir aðilar munu
hafa forgang að páskaslátrun næsta
árs. Áhugasamir vinsamlega hafi
samband við Selfoss sem fyrst.

Tímabil Geymslugjald Yfirborgun S.S. Yfirborgun Útflutnings- Sl.fjöldi
samtals skylda, verð

4. – 8. nóv. 6 kr/kg Staðgreitt 6 kr/kg 17%, 170 kr/kg Ótakmarkað

11. – 15. nóv. 6 kr/kg 5 kr/kg, staðgr. 11 kr/kg 17%, 175 kr/kg 4000 stk

18. – 22. nóv. 6 kr/kg Staðgreitt 6 kr/kg 8%, 170 kr/kg 4000 stk

25. - 29. nóv. 6 kr/kg 5 kr/kg, staðgr. 11 kr/kg 8%, 175 kr/kg 3000 stk

2. – 6. des. 12 kr/kg 10 kr/kg, staðgr. 22 kr/kg 8%, 180 kr/kg 2000 stk

9. – 13. des. 12 kr/kg 15 kr/kg, staðgr. 27 kr/kg 8%, 185 kr/kg 2000 stk

16. – 20. des. 12 kr/kg 25 kr/kg, staðgr. 37 kr/kg 8%, 195 kr/kg 2000 stk

Páskalömb 2003 30 kr/kg 45 kr/kg, , staðgr. 75 kr/kg 8%, 270 kr/kg 3000 stk

sjá skilyrði aftar í bréfi



II. Nautgripir

Markaðssetning og sala á áburði
frá Norsk Hydro hefur gengið vel.
Félagið er komið með 20-25%
hlutdeild af markaðnum og ljóst að

mikil aukning er framundan. Félagið
nýtur þess að starfa með leiðandi
aðila sem leggur áherslu á rann-
sóknir og vöruþróun og selur

eingöngu einkorna áburð sem
sannað er að sparar verulega í
áburðarnotkun. Á tímum umhverfis-
verndar er mikilvægt að menga
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Í mörg ár hefur verið bið eftir
nautgripaslátrun vegna þess að SS
hefur ekki getað mætt auknu
framboði gripa á félagssvæðinu.
Með kaupum á hlut í fyrirtækinu
Ferskum kjötvörum hefur orðið
mikil breyting á. Fyrstu 6 mánuði
ársins óx ungneytaslátrun SS um
90% frá fyrra ári. Félagið hefur
einnig tekið þær kýr sem hafa
boðist. Vöntun er á kúm og
staðgreiðir félagið kýr uns annað
verður ákveðið. Bið eftir ungneyta-
slátrun er engin orðin og hefur þetta
markmið með kaupum í Ferskum
kjötvörum því gengið eftir.

Verðbreyting nautgripa ræðst
af jafnvægi á markaði og verðþróun
annarra kjötgreina. Eins og komið
hefur fram á félagsfundum er
verðmunur holdablendinga og

annarra ungneyta of mikill m.v.
markaðsaðstæður og verður þessi
munur minnkaður með því að
holdablendingar taka ekki hækkun
við næstu verðhækkun ungneyta.

Ástæðan er sú að um helm-
ingur ungneytakjöts er hakkefni
sem fer í hakk og hamborgara. Ekki
er grundvöllur til þess að selja hakk
af holdablendingum á hærra verði
en annað ungneytahakk. Vöðvarnir
sem eftir standa þurfa því að bera
allan verðmun gripsins. Verðmunur
á úrvals holdablendingi og úrvals
Íslendingi er rúm 11%. Það þyrfti
því að fást um 20% hærra verð fyrir
vöðva af holdablendingi en
venjulega ungneytavöðva. Því fer
fjarri að þessi munur náist við sölu.

Það hefur borið á því undan-
farið að ungneytakjöt hefur verið

gallað vegna of hás sýrustigs og
hefur félagið tekið upp 5% verð-
skerðingu á gripi með þessum
galla. Gallinn er svokallað DFD
(„dark, firm, dry“) kjöt sem
orsakast af því að orkuefni klárast
úr vöðvum og þeir verða dökkir og
seigir og verður að setja allt kjötið í
hakk sem er mikil verðmæta-
lækkun.

Ástæðan er sú að það vantar á
fóðrun gripsins og hann þolir illa
það álag sem fylgir flutningi að
sláturhúsi. Mikilvægt er að gripir
séu vel fóðraðir síðustu 2-3 mánuði
fyrir slátrun til að fyrirbyggja galla
af þessu tagi. Ef útigangsgripir eru
sendir beint til slátrunar er mikil
hætta á  galla. Svipað gildir um
ungkálfa. Nauðsynlegt er að fóðra
þá fyrir slátrun.

III. Svín
Aðstæður á svínakjötsmarkaði

hafa verið erfiðar allt þetta ár.
Vegna offramboðs hefur verð
lækkað í áföngum og eru nú
greiddar 180 kr/kg fyrir Grís IA til
bænda. Það er ljóst að fá bú hafa
grundvöll til rekstrar á þessu verði
og má búast við að fjöldi minni
aðila muni hætta á næstu mán-

uðum. Eins og nú horfir geta
bændur búist við að verð til þeirra
verði á bilinu 180-200 kr/kg næstu
6 mánuði eða þangað til
markaðurinn færist nær jafnvægi.

Framleiðslan mun færast á
stuttum tíma til fárra stórra búa og
svínarækt vart tilheyra hefð-
bundnum landbúnaði lengur.

Vegna mikils framboðs og
verðsamkeppni hefur SS ekki
gengið vel að selja svín í heilu til
kaupenda á markaði. Nýting
sláturhúss hins vegar verið við-
unandi vegna aukinnar verktaka-
slátrunar og var slátrað 634 tn
fyrstu 7 mánuði ársins sem er 2 %
aukning frá fyrra ári. 

IV. Hross
Slátrun fullorðinna hrossa var

189 tn fyrstu 7 mánuði ársins sem
er 14% minnkun frá fyrra ári.
Kjötframleiðendur hf hafa lækkað
verð til bænda mikið og greiða nú
60 kr/kg fyrir 1. flokk. SS greiðir
90 kr/kg fyrir A flokk til Japans og
70 kr/kg fyrir innanlandsmarkað.

Von er til aukinnar slátrunar á
næstu mánuðum og ætti því bið
eftir slátrun að færast í betra horf.

Enn meiri vandi er með slátrun
folalda. SS hefur ekki getað tekið
við öllum þeim folöldum sem
bjóðast og hefur lent í tjóni vegna
birgða folaldakjöts á frosti. Neysla

þessa kjöts er lítil hjá yngri
kynslóðinni og má því reikna með
að heldur dragi úr neyslu á næstu
árum. Þetta gerir mjög brýnt að
finna útflutningsmarkað fyrir 20-
30% framleiðslunnar.

V. Áburðarmál
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Í lok nóvember síðastliðinn
keypti SS 37,5% hlut í fyrirtækinu
Ferskum kjötvörum með kauprétt á
auknum hluta. Ferskar kjötvörur
hafa verið leiðandi í sölu fersks
svína- og nautakjöts í neytenda-
pakkningum. SS gerði samhliða
samstarfssamning við Stjörnugrís
hf. sem er einn stærsti framleiðandi

svínakjöts á landinu. Endur-
skipulagning fyrirtækisins er vel á
veg komin og lofar góðu um
árangursríkan rekstur.

Í lok júlí keypti SS ráðandi hlut
í fyrirtækinu Reykjagarði hf. sem er
leiðandi aðili á kjúklingamarkaði.
Markmið kaupanna er að eiga hlut í
kjöttegund sem mun vaxa mikið á

komandi árum. Það styður þessa
ákvörðun að Reykjagarður er
sunnlenskt fyrirtæki með aðal-
stöðvar á Hellu og því auðveldara
en ella að hagræða á ýmsum
sviðum með framleiðsludeild SS á
Hvolsvelli.

VI. Kaup SS á hlut í Ferskum kjötvörum
og Reykjagarði

Í  mörg  ár  hefur tíðkast að
halda lager unninna kjötvara á
Selfossi fyrir sölu til félagsmanna.
Þessi sala truflar daglega starfsemi
frystihússins og fer  ekki  saman  við
ESB  kröfur  um lágmarksumferð

utanaðkomandi á svæði stöðvar-
innar. Sama sjónarmið olli því að
slátursala var færð frá stöðinni.

Því  var  ákveðið  að  hætta  sölu
unninna  kjötvara 1. júní síðast-
liðinn. Félagsmenn  geta  eftir  sem

áður  pantað  vörur í söludeild og
fengið þær sendar.  Kjöt  í heilum
skrokkum og niðursagað verður selt
á Selfossi áfram en verður að panta
fyrirfram.

VII. Vörusölu hætt á Selfossi

Með kveðju,
Sláturfélag Suðurlands svf.

Steinþór Skúlason

jarðveg ekki með óhóflegri notkun
áburðar.

Sala áburðar er liður í þeirri

stefnu félagsins að selja bændum
mikilvægustu rekstrarvörur með
hagkvæmum hætti til að lækka

framleiðslukostnað við kjötfram-
leiðslu.

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000
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Sláturfélag Suðurlands fagnar 95 ára afmæli fyrirtækisins á þessu ári! Íslendingar treysta SS til að framleiða

einungis gæða matvöru hverju sinni.

SS leggur metnað sinn í að framleiðsla fyrirtækisins standist ströngustu erlendar gæðakröfur til að tryggja

framleiðsluöryggi og aðgang að erlendum mörkuðum. Enda er SS er eina fyrirtækið af þeim fimm íslensku

fyrirtækjum sem flytja út kjöt til ESB-landa sem staðist hefur allar kröfur um gæði, merkingar, umbúðir og

pappírsvinnu (Uppl.: Frétt í Mbl. 24.03. 2002).

Á sýningunni MATUR 2002, voru kjötmeistarar Sláturfélagsins sigursælir að vanda en þeir fengu m.a. þrenn

af fimm verðlaunum veittum fyrir athyglisverðustu nýjungar. Einnig unnu þeir titlana kjötiðnaðarmaður ársins

og kjötiðnaðarnemi ársins. SS óskar þeim og félögum þeirra sem sömuleiðis unnu til verðlauna til hamingju.

Vörumerki SS er eitt hið best þekkta á íslenskum markaði og á bak við það liggur löng og farsæl saga

matvælaframleiðslu þar sem SS hefur verið brautryðjandi í bráðum heila öld.
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