
Hægt og bítandi er
kjötmarkaður landsins að færast í
eðlilegra horf. Að baki er tímabil
sem er búið að vera bændum og
fyrirtækjum mjög dýrt með
offramboði sem að stórum hluta
hefur byggst á skuldsettri
framleiðsluaukningu án innistæðu.
Gjaldþrot nokkurra félaga sem
þessu tengjast eru stærstu
gjaldþrot Íslandssögunnar og ekki
á bætandi fyrir félítinn kjötmarkað
að bera þann kostnað sem fylgt
hefur.

Söluþróun síðustu mánaða
gefur tilefni til hóflegrar bjartsýni
um að jafnvægi sé að nást og
eðlileg verðmyndun afurða. 

Knappt er um framboð
fullorðinna nautgripa og aðstæður
verið til að hækka verð til bænda
undanfarna mánuði. Félagið
greiðir nú 376,3 kr/kg fyrir Úrval
A holdanaut og 330,7 kr/kg fyrir
UN I A sem er umtalsverð hækkun
frá fyrra ári. Á sama hátt og
biðlistar verða ýktir þegar bið er
eftir slátrun vegna þess að bændur
panta á fleiri en einum stað og
leggja inn pantanir fyrir gripi sem
ekki eru tilbúnir er vöntun ýkt
núna vegna þess að víða er spurt
um sömu gripina sem vantar og
ekki hægt að leggja þær tölur allar
saman.

Vel hefur gengið að selja
folalda- og hrossakjöt og stefnir í

að birgðir folaldakjöts klárist fyrr
en áætlað var. Af þessum sökum
var greiðslum fyrir folöld flýtt og
öll óuppgerð folöld greidd 25. júlí
síðastliðinn. Áætlað er að
folöldum verði slátrað í
ágústmánuði fyrir erlendan
kaupanda beina til lyfjagerðar og
þá fáist einnig kjöt til
innanlandssölu. Upplýsingar um
sláturtíma og verð mun liggja fyrir
á Selfossi á næstu dögum.

Sala á dilkakjöti hefur verið
góð síðustu mánuði og ætti sú
þróun að halda áfram þar sem
samkeppniskjöttegundir eru að
hækka í verði. Mikill vandi er hins
vegar vegna innanlandsbirgða af
dilkakjöti. SS hefur borið þennan
vanda umfram flesta aðra
sláturleyfishafa og hefur í birgðum
4-500 tn meira en æskilegt er á
þessum tíma. Kostnaður vegna
leigugeymslna og annars sem
tengist þessum birgðum hleypur á
tugum mkr. Ef félagið byði niður
verð til að losa þessar birgðir færi
allur innanlandsmarkaðurinn í
uppnám og verð lækkaði sem
kæmi niður á bændum fljótlega.
Sláturfélagið hefur forðast þessa
leið en mikilvægt að haldið verði
áfram með nægan útflutning til að
frosið kjöt sé búið í landinu þegar
slátrun hefst af krafti í lok ágúst.

Verð til svínabænda hefur
hækkað mikið frá fyrra ári og er

félagið nú að greiða 230,40 kr/kg
fyrir Grís IA en var að greiða 165
kr/kg á sama tíma í fyrra. Síðasta
haust fór verðið lægst í 120 kr/kg.
Svínakjötsmarkaðurinn er nálægt
jafnvægi en framboð full mikið
fyrir þá eðlilegu minnkun sem
verður í sölu á haustmánuðum.
Ljóst er að svínabændur hafa tapað
miklum fjármunum á síðustu
misserum og taka mun tíma að
vinna það tjón til baka.

Kjúklingagreinin er sú grein
sem enn er í óefni. Of mikið er
framleitt, birgðir of miklar og sem
eðlileg afleiðing af hvorugtveggja
er heildsöluverðið of lágt og undir
kostnaði. Fóður hefur hækkað
mikið frá lokum síðasta árs og
vitað að hluti þeirrar hækkunar er
aukin álagning fóðurfyrirtækja til
að ná fyrir töpuðum kröfum. Ekki
hefur verið hægt að koma þessari
hækkun út í söluverð né ná þeirri
leiðréttingu á verði sem
nauðsynleg var áður en þessar
hækkanir komu til. Teikn eru á
lofti um að aðstæður fari að batna.
Engin er tilbúinn að borga með
rekstri lengi. Kaup Móa á
Íslandsfugli voru jákvæð og stuðla
að hagræðingu og líkur til að
framleiðsla verði meira í takt við
eftirspurn á næstu mánuðum.
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Ágæti félagsmaður, 3. ágúst 2004

Viðtakandi:

I Staða á kjötmarkaði
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SSllááttuurr  ::  vegna birgða og
takmarkaðra tekjumöguleika er
verð fyrir dilkaslátur lækkað í
90/stk. Félagið er eftir sem áður að
greiða meira en flestir aðrir
sláturleyfishafar fyrir slátur. Ekki
verður greitt fyrir ærslátur. Slátur
verður viðskiptafært að fullu 15.
des næstkomandi en staðgreitt í
staðgreiðsluvikum.

GGæærruurr  ::  Mikil óvissa er um
sölu á gærum og verðlækkun lík-
leg. Af þessum sökum er ekki hægt
að gefa út verð fyrir gærur á þessari
stundu. Gærur verða gerðar upp 15.
des í einu lagi svo fremi sem þá
liggi fyrir ráðstöfun á þeim. Ekki
verður greitt fyrir rúnar gærur ! Þær
eru mjög verðlitlar í augum erl-
endra kaupenda. Undantekning eru
páskalömb en 2 mánuðir verða að
hafa liðið frá rúningi.

ÚÚttfflluuttnniinngguurr  :: Greitt verður
sama verð fyrir útflutning allar
vikur. Fyrir kjöt í 1. – 3. verðflokki
verða greiddar 165 kr/kg og hlut-
fallslega lægra fyrir aðra flokka. Til
samanburðar voru greiddar 150
kr/kg í sept. og okt. í fyrra.
Útflutningur á staðgreiðsluvikum
verður staðgreiddur en á öðrum
tíma verða 3 jafnar greiðslur  hinn

21. des ’04, 25. maí ’05 og 25.
ágúst ’05. Yfirborganir leggjast
ekki við útflutning heldur eru
eingöngu á innanlandshlutann.

FFlluuttnniinnggaarr  aaðð  ssllááttuurrhhúússii  ::
Innheimtar verða 8,70 kr/kg fyrir
flutning að sláturhúsi. Lágmarks-
gjald 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. Flutn-
ingur frá Öræfum og Dölum til
sumarslátrunar á Selfossi er háður
því að náist á fullan vagn.

Öllum er ljós mikil hækkun á
eldsneytisverði. Til að halda flutn-
ingskostnaði niðri er ætlunin að
báðir vagnar félagsins fari 2 ferðir á
dag og sinni þar með stærstum
hluta flutnings að Selfossi. Það er
mikilvægt að bændur útbúi aðstöðu
þ.a. auðvelt sé að koma vögnunum
að til lestunar enda verður þetta
flutningsmáti til framtíðar. Fyrri
ferðin verður farin snemma dags og
verður féð því að vera tilbúið til
afhendingar fyrir hádegi.

SSllááttuurrkkoossttnnaaððuurr  áá  hheeiimmttöökkuu  ::
Gjald fyrir slátrun á heimteknu fé
verður 94 kr/kg án vsk. Inn-
leggjendum vestan Hellisheiðar er

boðið að fá kjöt sitt sent á Fossháls.
Ef kjötið er ekki sótt innan 2 daga
verður það fryst. Sögun er boðin á
heimteknu kjöti og er gjaldið 10
kr/kg fyrir 7 parta sögun og 17
kr/kg fyrir smásögun auk vsk.
Umbúðir eru innifaldar.

HHrrúúttaarr  ::  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.

HHrreeiinnlleeiikkii  ffjjáárr  :: Til að hægt sé
að ná góðri gallalausri sláturverkun
verður fé að koma hreint til
slátrunar. Bændur hafa sýnt miklar
framfarir á þessu sviði á liðnum
árum og eru hvattir til að halda því
áfram. Það á að vera metnaðarmál
að skila vel vöxnu og hreinu fé til
slátrunar. Búast má við auknu
eftirliti dýralækna á þessu sviði.

SSuummaarrssllááttrruunn  ::  Slátrun hófst í
lok júlí. Til loka ágúst verður slátrað
alla föstudaga en fimmtudaga einnig
ef magnið er meira en kemst á einn
dag. Vegna mikilla birgða hjá
félaginu verður magn í sumarslátrun
takmarkað við það sem áætlað er að
hægt sé að selja ferskt.

VVeerrððsskkrráá  ::  Með hliðsjón af
aðstæðum á kjötmarkaði og
birgðum er það niðurstaða félagsins
að hækka verðskrá kjöts  um 2% og
yfirborganir í upphafi og lok
sláturtíðar verulega. Vegin

meðalhækkun á greiddu verði til
bænda m.v. sláturáætlun er 4% frá
fyrra ári en breytileg eftir
tímabilum. Minnsta hækkun er 2%
en mesta hækkun er 13% m.v. fyrra
ár. Í þessum tölum er staðgreiðsla

metin ígildi 3% hækkunar.
Ærkjöt er hækkað verulega frá

fyrra ári og er hækkun á FR3 36%.

Eftirfarandi er grunn verðskrá
fyrir sauðfjárafurðir :

2

Skoðaðu heimasíðu okkar: www.ss.is

II Sauðfé

VVeerrððffll.. GGææððaaffllookkkkaarr VVeerrðð  ‘‘0044
1. DE1, DE2, DU1, DU2 288
2. DR2, DE3, DU3 282
3. DR1, DO2 275
4. DE3+, DU3+, DR3, DO1 265
5. DR3+, DO3, DO3+,DP1, DP2 237
6. DE4, DU4, DP3, DP3+, VR3 210
7. DE5, DU5, DR4, DR5, DO4, DO5,  DP4, DP5, VR4 191
8. FR3, VP1, VHR3 68
9. FR4, FP1, VHR4, VHP1 43
10. HR3, HR4, HP1 0
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Eftirfarandi er slátur- og
greiðsluáætlun og það magn sem
félagið er tilbúið að taka til

slátrunar í hverri viku. Sumar-
slátrun er eingöngu á Selfossi.
Búast má við að flestar sláturvikur

fyllist og fá þeir slátrun sem panta
fyrst.

Yfirborgun Markaðsráðs og
SS er á flokka E-R, fitufl. 1-3 og
flokk O, fituflokk 1-2.

SS staðgreiðir annan föstudag
eftir innleggsviku. Auk yfirborg-

unar er veruleg yfirborgun fólgin í
staðgreiðslu á kjöti til innanland-
ssölu, útflutningsskyldu, innmat og
fullorðnu fé sem lagt er inn í
sumarslátrun.

HHaauussttssllááttrruunn  :: Slátrað er á
Selfossi og á Klaustri. Yfirborgun í
viku 44 er aðeins á Selfossi til að
fullnýta sláturgetu þess húss.

Sláturvika Yfirborgun Yfirborgun S.S. Útflutningsskylda Sl.fjöldi
Markaðsráðs á innanlandshluta

31 800 kr/dilk 60 kr/kg, staðgreitt 10% 600 stk

32 700 kr/dilk 45 kr/kg, staðgreitt 10% 600 stk

33 500 kr/dilk 38 kr/kg, staðgreitt 10% 800 stk

34 400 kr/dilk 25 kr/kg, staðgreitt 10% 1000 stk

35 200 kr/dilk 15 kr/kg, staðgreitt 17% 2000 stk

36 100 kr/dilk 20 kr/kg, staðgreitt 24% 6000 stk

37 20 kr/kg, staðgreitt 31% 8000 stk

Skv. reglugerð verður
útflutningsskylda frá 13. sept. – 28.
nóv. 36 - 38% og  verður endanleg
tala ákveðin síðar.

Byggt er á því að hrútlömb
verði felld skv. reglugerð eftir
25.október en SS mun óska eftir að
hrútafelling verði færð til 31. okt.

Ef hrútafelling fæst færð til 31. okt
verður yfirborgun í viku 44 felld
niður. 

Öll haustslátrun verður greidd
eins. Innborgun er 1400 kr/lamb
annan föstudag eftir innleggsviku.
75% er greitt á bankareikninga 28.
nóvember m.v. vaxtadag 25. okt.

og 25% viðskiptafærð 15. des.
Ljóst er að ekki verður hægt að

sinna öllum óskum um slátrun á
Selfossi á þessum tíma. Því er sú
regla sett að engum ám verður
slátrað nema Selfoss óski eftir því
til að fullnýta daga eða bíla.

Tengiliður fyrir innleggjendur
norðan Hvalfjarðar er Brynjólfur
Ottesen í s. á Laxá 433-8893.

VVeettrraarrssllááttrruunn  :: Vetrarslátrun er
eingöngu á Selfossi. 

ÖÖllll  vveettrraarrssllááttrruunn  er staðgreidd.
Miðað er við óbreytt geymslugjald
til bænda.

Þess er óskað að ær eða

gemlingar með lambi séu ekki
sendir í páskaslátrun.

PPáásskkaassllááttrruunn  ::  Stefnt er að
slátrun 3000 lamba fyrir næstu
páska. Yfirborgun Sláturfélagsins
verður 30 kr/kg í stað 50 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

Sláturvika Yfirborgun S.S. Útflutnings- Sl.fjöldi
á innanlandshluta skylda 

38 14 kr/kg 36 - 38% Ótakm

39 6 kr/kg 36 - 38% Ótakm

40-43 36 - 38% Ótakm

44 7 kr/kg 36 - 38% Ótakm

Allir innleggjendur geta lagt 140 lömb inn á haustsláturtíma. Umfram það verður miðað við 70% af
lambafjölda. Innleggjandi með 300 lömb getur t.d. komið 210 lömbum (300*70%) í heildina inn á þennan tíma.
Það sem umfram er verður að slátra fyrir eða eftir haustslátrun. Pantanir ráða slátrun á öðrum tíma. Félagið
tekur ekki pantanir frá nýjum innleggjendum fyrr en eldri innleggjendur hafa átt þess kost að panta fyrir slátrun.
Eftir 15. september verða teknar pantanir frá nýjum innleggjendum á þá tíma sem eru lausir. 
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Miklar endurbætur hafa verið
gerðar á útflutningsvinnslu og
frystihúshluta stöðvarinnar á
Selfossi á þessu ári. Salir til vinnslu
á fersku kjöti voru nálægt því
tvöfaldaðir og bættur aðskilnaður
milli fersks kjöts og umbúða og allt

flæði vöru, fólks og umbúða fært að
ítrustu kröfum. Félagið getur aukið
mikið magn fersks kjöts í
útflutningi með þessum
breytingum. Jafnframt var sérbyggt
rými til þvotta og geymslu á körum,
grindum og öðrum stærri ílátum og

önnur aðstaða til meðhöndlunar á
frystu kjöti bætt.

Við þessar endurbætur komu í
ljós miklar skemmdir á burðarvirki
þaksins yfir frystihúsinu. Gert var
við til bráðabirgða en ljóst að skipta
þarf um þakið næsta vor.

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000

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.

fyrirvari er gerður um prentvillur

Sláturvika Geymslugjald Yfirborgun SS Útflutnings- Sl.fjöldi
á innanlandshluta skylda (áætluð)

45 6 kr/kg 15 36 - 38% 6000

46 6 kr/kg 21 36 - 38% 4000

47 6 kr/kg 27 36 - 38% 2000

48 6 kr/kg 33 36 - 38% 2000

49 12 kr/kg 16 24% 2000

50 12 kr/kg 22 24% 2000

51 12 kr/kg 28 24% 2000

Páskaslátrun  2005 30 kr/kg 50 kr/kg, , staðgr. sjá 10% 3000

3. - 4. mars skilyrði aftar í bréfi

VVeettrraarrssllááttrruunn

III Endurbætur á Selfossi

Norsk Hydro hefur fært þann
hluta félagsins sem annast áburðar-,
gas- og efnaframleiðslu í sjálfstætt
dótturfélag sem heitir Yara. Engar
breytingar verða á starfseminni af
þessu tilefni og Yara yfirtekur alla
samninga á milli Norsk Hydro og
SS. Næsta vor verða merkingar á
áburði og fylgigögn merkt Yara.

Fyrir söguþyrsta er gaman að
geta þess að “Yara” á sér rætur í
norrænu og tengt orðum eins og
jörð. Yara er jafnframt nafn 12.
rúnarinnar í hinu gamla germanska
rúnaletri og táknar orustu.
Víkingaskipið sem verið hefur hluti
af vörumerki Hydro færist yfir og
tilheyrir Yara framvegis.

Vegna heyfyrninga hefur sala á
áburði dregist saman á landsvísu.
Sala á Hydro áburði er hins vegar
nær óbreytt og því ljóst að Hydro
hefur aukið verulega markaðs-
hlutdeild sína. Áfram verður haldið
á sömu braut og verðskrá og
valkostir næsta árs kynntir á
haustmánuðum undir nafni Yara.

IV Áburðarmál

Með kveðju,
Sláturfélag Suðurlands svf.

Steinþór Skúlason
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