
KKjjööttmmaatt  oogg  mmeeððaallvveerrðð  ::
Nýverið barst yfirlit frá yfirkjöt-
matsmanni um slátrun og flokkun
gripa hjá sláturleyfishöfum frá

janúar til júní á þessu ári. Bændur
sem leggja inn hjá SS komu vel út
í þeim samanburði með góða
flokkun gripa. Sérstaka athygli

vakti mikill munur á flokkun gripa
hjá SS og sláturhúsinu á Hellu. 

Ef við gefum okkur að
kjötmat sé samræmt og slátur-

Síðasta fréttabréf snerist fyrst og
fremst um kindakjöt og því rétt
gefa umfjöllun um nautakjöt meiri
gaum. Í júlí var 13,3% fram-
leiðsluminnkun á nautgripakjöti
(allir flokkar ungneyta, kúa og
kálfa samtals) í landinu m.v. sama
mánuð árið áður en 7% minnkun
tímabilið maí - júlí m.v. fyrra ár.
Maí – júlí var 1% framleiðslu-
aukning á ungneytum en 8,7%
framleiðsluminnkun á kúm og
17,5% framleiðsluminnkun á
ungkálfum m.v. fyrra ár. 

Það má því draga þá ályktun
að margrædd vöntun á nautgripa-
kjöti sé ekki eins mikil og haldið
er fram en líklegt er að 3-6% vanti
til að eftirspurn sé fullnægt og
óvíst að botninum sé náð. Veruleg
minnkun í ungkálfaslátrun um-
fram fækkun kúa bendir til að
ásetningur sé að aukast og þar með

framboð nautakjöts sem að vísu
skilar sér ekki á markaðinn fyrr en
í lok næsta árs.

Þeir sem líta þröngt á málið
telja þetta hið besta mál og halda að
e-s konar uppboðsstemming sé
komin til að vera og sláturleyfis-
hafar hækki til skiptis framleið-
endum til góða og engar aðrar
afleiðingar verði. Það er mat
undirritaðs að þessi staða sé hættu-
leg og geti skaðað framtíðarhags-
muni nautgripabænda. Það eru sterk
öfl í þjóðfélaginu sem vilja ekkert
frekar en að geta flutt inn kjöt án
aðflutningsgjalda og með því að
stýra framboði ekki meira í takt við
eftirspurn er verið að leggja vopn í
hendur þessara aðila sem gæti
opnað fyrir innflutning í e-m mæli
sem erfitt væri að standa gegn. Ef
slíkt gerist er skammtímaávinningur
af skorti orðinn lítils virði.

Það hlýtur að standa
Landssambandi kúabænda næst að
vera sá aðili sem stuðlar að
jafnvægi og metur stöðuna hverju
sinni út frá stofni lifandi kúa,
gripum í eldi og ungkálfaslátrun
og stuðlar að aðgerðum til að
halda jafnvægi. Undirritaður vildi
gjarnan sjá LK beita sér meira á
þessu sviði.

Sláturfélagið hefur á liðnum
misserum fært alla fullorðna gripi í
staðgreiðslu og hækkað tvisvar og
jafnvel þrisvar kjöt til bænda. Ef
staðgreiðsla er metin sem ígildi
3% verðhækkunar þá er hækkun til
bænda eftirfarandi á algengustu
flokkum. Staðgreiðsla þýðir að
greitt er inn á bankareikninga
innleggjenda svo fremi sem ekki
sé skuld á viðskiptareikningi :

2.TBL. ÁGÚST 2004

Ágæti félagsmaður, 17. ágúst 2004

Viðtakandi:

I Nautakjöt

Flokkur Verð 1. júní 03 Verð 15. ág. 04 Breyt. í staðgr. Hækkun samt

Un Úrval A 306,52 341,30 3% 14,3%

Un I A 297,79 330,70 3% 14,1%

Un I M+ 257,05 287,30 3% 14,8%

K I A 208,03 248,00 3% 22,2%

K I B 194,00 224,70 3% 18,8%
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Skoðaðu heimasíðu okkar: www.ss.is

leyfishafar hafi engin áhrif á kjöt-
mat er ekki önnur skýring á
mismun á mati en sú að þeir bænd-
ur sem leggja inn á Hellu séu að
jafnaði með lakari og ver vaxna
gripi en þeir sem leggja inn hjá SS
og gildir þetta bæði um kýr og
ungneyti.

Í eftirfarandi töflum er flokk-
unin sýnd ásamt verði sem hvor

aðili greiddi fyrir hvern flokk 15.
ágúst ’04. Áhrif þessarar flokkunar
er að meðal ungneyti og meðal kýr
sem lögð eru inn hjá SS skila
bændum rúmlega 4% hærra verði
en meðalgripir á Hellu.

Það er því ástæða til að hvetja
bændur sem telja sig vera með vel
vaxna gripi að huga að því hvar
hagkvæmast er að leggja inn.

Einnig er rétt að benda á að SS
innheimtir fastan flutningskostnað
að sláturhúsi og sá kostnaður liggur
fyrir á heimsíðu félagsins. Margir
sláturleyfishafar gefa ekki upp
flutningskostnað og er hann breyti-
legur og oft mun hærri en sá sem
SS innheimtir.
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Flokkur stk kg % stk. Verð Alls
UN ÚRV. M 8 2.167 0,98% 288 624.096
UN ÚRV. A 27 8.206 3,31% 342 2.806.452
UN ÚRV. B 2 581 0,25% 332 192.892
UN ÚRV. C 1 446 0,12% 312 139.152
UN I M 94 19.831 11,53% 263 5.215.553
UN I M+ 163 37.467 20,00% 288 10.790.496
UN I A 327 74.833 40,12% 332 24.844.556
UN I B 37 8.155 4,54% 308 2.511.740
UN I C 21 5.086 2,58% 258 1.312.188
UN II M 39 5.863 4,79% 193 1.131.559
UN II A 92 14.229 11,29% 222 3.158.838
UN II B 3 516 0,37% 222 114.552
UN II C 1 193 0,12% 162 31.266
Samtals 815 177.573 100,00% 52.873.340

Vegið meðalverð : 297,8

FFllookkkkuunn  uunnggnneeyyttaa  hhjjáá  ssllááttuurrhhúússiinnuu  áá  HHeelllluu  ffrráá  jjaann  ––  jjúúnn  ‘‘0044

Flokkur stk kg % stk. Verð Alls
UN ÚRV. M 5 1.418 0,38% 276,1 391.510
UN ÚRV. A 76 22.321 5,73% 341,3 7.618.157
UN ÚRV. B 9 2.349 0,68% 330,7 776.814
UN ÚRV. C 3 922 0,23% 308,5 284.437
UN I M 13 3.866 0,98% 262,9 1.016.371
UN I M+ 276 62.174 20,81% 287,3 17.862.590
UN I A 670 162.845 50,53% 330,7 53.852.842
UN I B 128 28.507 9,65% 306,3 8.731.694
UN I C 28 6.730 2,11% 257,1 1.730.283
UN II M 42 6.375 3,17% 192,3 1.225.913
UN II A 69 11.158 5,20% 220,5 2.460.339
UN II B 7 1.214 0,53% 220,5 267.687
UN II C 0 0 0,00% 155,2 0
Samtals 1326 309.879 100,00% 96.218.637

Vegið meðalverð : 310,5

Mismunur : 4,28%

FFllookkkkuunn  uunnggnneeyyttaa  hhjjáá  SSSS  ffrráá  jjaann  ––  jjúúnn  ‘‘0044
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Í ofangreindum útreikningum
er m.v. að öll ungneyti hjá báðum

aðilum hafi farið í þyngri flokkinn
og ekki fengið skerðingu vegna

léttrar vigtar.

Skoðaðu heimasíðu okkar: www.ss.is
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Flokkur stk kg % stk. Verð Alls
K I U A 86 16.891 13,76 250 4.222.750
K I U B 34 7.428 5,44 245 1.819.860
K I U C 23 5.522 3,68 205 1.132.010
K I A 183 37.290 29,28 250 9.322.500
K I B 86 19.155 13,76 225 4.309.875
K I C 44 10.684 7,04 160 1.709.440
K II 122 20.404 19,52 185 3.774.740
K III 47 6.844 7,52 165 1.129.260
Samtals 625 124.218 100,00 27.420.435

Vegið meðalverð : 220,7

FFllookkkkuunn  kkúúaa  hhjjáá  ssllááttuurrhhúússiinnuu  áá  HHeelllluu  ffrráá  jjaann  ––  jjúúnn  ‘‘0044

Flokkur stk kg % stk. Verð Alls
K I U A 148 26.718 11,77 249,1 6.655.454
K I U B 125 25.964 9,94 243,8 6.330.023
K I U C 21 5.040 1,67 201,4 1.015.056
K I A 477 90.785 37,95 248 22.514.680
K I B 298 64.891 23,71 224,7 14.581.008
K I C 41 10.239 3,26 157,9 1.616.738
K II 132 21.493 10,50 183,4 3.941.816
K III 15 2.236 1,19 163,2 364.915
Samtals 1257 247.366 100,00 57.019.690

Vegið meðalverð : 230,5

Mismunur : 4,42%

FFllookkkkuunn  kkúúaa  hhjjáá  SSSS  ffrráá  jjaann  ––  jjúúnn  ‘‘0044

Vinnsla er hafin í endurbættri
aðstöðu í frystihúsi og vinnslu
fyrir ferskt kjöt á Selfossi.
Framkvæmdir hófust í lok vetrar
og er nú lokið. Húsnæðið var
stækkað um nálægt 300 fermetrum
og jafnframt lagfærðar skemmdir í

eldri þökum og á eldri gólfum.
Kostnaður við endurbæturnar var
um 45 mkr. og er innifalið í þeim
kostnaði viðbætur á kælirými.
Umsjón með breytingunum f.h. SS
hafði Benedikt Hlíðar yfirmaður
tæknideildar félagsins. Með

þessum breytingum er áætlað að
hægt verði að tvöfalda það magn
af fersku kjöti sem félagið getur
flutt út. Áætlað er að um 30%
aukning frá fyrra ári verði á magni
fersks kjöts sem félagið flytur út til
jóla.

II Stækkun á frysti- og 
vinnsluhluta Selfoss

Upplýsingar um verð eru fengnar af heimasíðu Landsambands kúabænda.
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Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000

Fyrirvari er gerður um prentvillur

Með kveðju,
Sláturfélag Suðurlands svf.

Steinþór Skúlason

Skoðaðu heimasíðu okkar: www.ss.is

Stækkun séð frá suð-austur hlið stöðvarinnar Séð úr eldri hluta inn í stækkun frystihúss

Daníel Thorarensen frystihússtjóri og 
undirritaður í viðbyggingu

Theodóra Níelsdóttir, Hlynur Gylfason, Friðrik
Friðriksson, Hermann Árnason stöðvarstjóri &

Daníel Thorarensen í stækkuðu vinnslurými fyrir
ferskt kjöt

SS fréttabréf September 2004  22.8.2004  16:33  Page 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 96
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU <FEFF004c00e100670020007500700070006c006100750073006e0020006d006500f00020006c0065007400720069>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


