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Viðbyggingu við frystihúsið á Selfossi, sem hýsir 
nýja vinnslusali, nýja frysta og kæla og nýjar 
hleðsludyr, er að fullu lokið og mun skila miklum 
ávinningi í haust. Bylting verður á vinnslu kjöts í 
sláturtíð en um 45% af allri slátrun verður unnin 
fersk og töluverður hluti þess sem til fellur verður 
fluttur út. Áætlað er að í heild muni félagið flytja 
út eða selja til útflutnings meira en 600 tn af kjöti 
og aukaafurðum í haust.

Það er markmið SS að gera allar afurðir að 
verðmætum. Loka hringnum ef svo má segja. 
Með þessum hætti eru lágmörkuð þau áhrif sem 
starfsemi SS hefur á umhverfið sem er hluti af 
umhverfis- og samfélagsstefnu félagsins. Í þessu 
skyni hefur verið fjárfest í margs konar búnaði til 
að gera verðmæti úr afurðum sem áður var hent. 
Í haust verður tekin í notkun vélarsamstæða sem 

I Breytingar á Selfossi í haust

Ágæti félagsmaður,

Friðrik Kristjánsson bílstjóri og Ólafur Árnason 
verkstjóri brosa eins og sólin fyrir framan nýju 
viðbygginguna. Nýjar hleðsludyr sjást í bak-
grunni. Hægt verður að hafa 3 gáma fasttengda 
hverju sinni sem hraðar  hleðslu til að koma öllu 
því magni út sem þarf í haust. 

Eiríkur Ingi Sigurjónsson verkstjóri í frystihúsi 
er býsna ánægður með allt nýja dótið sitt og 
stærri skrifstofu. Sú gamla var svo lítil, að sögn 
Eiríks, að þar var ekki hægt að skipta um skoðun 
hvað þá meir. Tækið honum á vinstri hönd er til 
að sameina bretti og spara mikla vinnu sem ella 
færi í að umhlaða milli bretta með höndum.

afhárar bæði dilka- og nautgripalappir og gerir þær 
að söluvöru til Asíu. Einnig er hægt að nota sömu 
tæki til að hreinsa sviðahausa sem sparar mikinn 
mannafla. Afurðir sem ekki er hægt að vinna í 
söluvörur afhendir SS til Orkugerðarinnar sem 
rekur kjötmjölsverkmiðju í Flóanum. Orkugerðin 
framleiðir mjöl og fitu úr lífrænum úrgangi. Því 
má segja að félagið skapi verðmæti úr yfir 90% 
af því sem til fellur við sauðfjárslátrun og nánast 
ekkert fer til urðunar. Það sem útaf stendur eru 
fyrst og fremst áhættuvefir sem óheimilt er að 
nýta og fara til brennslu.

Birgðir kindakjöts í landinu eru of miklar: Þar 
af á SS um 100 tn meira af kjöti en æskilegt væri 
í upphafi sláturtíðar. Útflutningur haustsins mun 
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Gæða kjarnfóður frá DLG sem inniheldur  
ekki erfðabreytt hráefni 

Inniheldur 18-20% sykurrófur 

Inniheldur aukið hlutfall af pálmaolíu 

 
Auk hveitis, maís og byggs inniheldur það meðal annars refasmára, mask, melassa og hveitiklíð

 
Inniheldur repjukökur sem aðalpróteingjafa 

Repja er próteinrík afurð og inniheldur að auki talsvert af kolvetnum og er því hentugt fóður fyrir mjólkurkýr 

 
Ríkt af kalsíum, fosfór og magnesíum 



hjálpa félaginu að komast í góða stöðu birgðalega 
í upphafi nýs afurðaárs. 

Það eru miklir hagsmunir sauðfjárræktarinnar 
að vinna upp áhugaverða útflutningsmarkaði sem 
skila háu verði fyrir þá einstöku afurð sem íslenskt 

Hér sést yfir hluta vinnslusalarins þar sem um 
1000 skrokkar verða unnir á dag. Kjötskurðurinn 
á Hvolsvelli vinnur auk þess 2-300 skrokka á dag 
með öðrum verkefnum.

Ný vélasamstæða til að afhára lappir og hreinsa 
sviðahausa.

lambakjöt er. SS mun flytja kjöt til Noregs, Spánar, 
Rússlands, Bretlands, Færeyja, Japans, Kína og 
Bandaríkjanna. Magnið er mismikið og verðið 
mishátt en allt eru þetta áhugaverðir markaðir til 
framtíðar. Kína er sérlega áhugaverður markaður og 
verður enn mikilvægari er fríverslunarsamningur 
tekur fullt gildi með kjötvörur á næsta ári.

II Umræða um landbúnað
Allir hafa rétt á sínum skoðunum en oftar en ekki 
er í fjölmiðlum rekinn áróður gegn landbúnaðinum 
sem byggir ekki á staðreyndum. Því er haldið fram 
að innlend kjötframleiðsla sé í viðjum einhvers 
kerfis sem heldur aftur af bændum, kemur í veg 
fyrir nýsköpun og hagræðingu og skaðar bændur. 
Þetta er rangt.

Framleiðsla á öllu kjöti er frjáls og hver og 
einn getur framleitt það sem hann vill af hvaða 
kjöttegund sem er án þess að þurfa til þess nokkur 
leyfi önnur en að uppfylla eðlilegar kröfur um 
aðbúnað dýra. Jafnframt getur hver sem er byggt 
sláturhús og þarf ekki til þess nein leyfi önnur en 
að uppfylla heilbrigðiskröfur. Hver sem er getur 
byggt kjötvinnslu. Öll verðlagning á kjöti er frjáls 
og óheimilt að hafa nokkuð samráð milli aðila 
um verð. Það er því allt sem snertir framleiðslu, 
slátrun, vinnslu og sölu á kjöti frjálst og rangt að 
halda öðru fram.

Þessum málflutningi fylgir oft að með því að 
opna fyrir meiri innflutning og erlendir aðilar 
fái stærri hluta innanlandsmarkaðar þá losni um 
einhverjar viðjar og bændur blómstri. Það er til 
staðar mikil nýsköpun bæði hjá bændum og í 
úrvinnslunni. Mikið er búið að hagræða og því 
verður að halda áfram því stöðnun er dauði. Og 
það eru engar viðjar til staðar sem þarf að losa um.

Íslensk kjötframleiðsla verður alltaf 
óhagkvæmari en stórframleiðsla nágrannaþjóða og 
það mun kosta neytendur hærra verð sem varið er 
með tollum og/eða styrkjum að halda landbúnaði 
í núverandi umfangi. Með því eru mörg góð rök 
um land í byggð með ásýnd sem hæfir okkur 
og ferðamönnum enda eru bændur gæslumenn 
landsins. Matvælaöryggi og verðmætasköpun má 
nefna og margt fleira. 

Til lengri tíma er ljóst að skortur verður á kjöti í 

Kjötskurður hjá SS milli 1950 og 1960. Fremst 
vinstra megin má sjá Geir M. Jónsson heitinn 
verksmiðjustjóra kjötvinnslunnar. Aðstaðan er 
gjörbreytt en minningar gefa lífinu gildi.
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Bætiefnafata  
Vitlick Soft Sheep 
•	 Bætiefni	fyrir	kindur	
•	 Steinefna-	og	snefilefnaríkt	og	hentugt	með		

vetrarfóðrun
•	 Inniheldur	A-vítamín,	D-vítamín	og	E-vítamín
•	 Án	kopars
•	 Hátt	seleninnihald	
•	 Inniheldur	hvítlauk	
•	 Lystug	steinefnablanda	sem	inniheldur	melassa
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Pakkning:  15 kg fata

Kalsíum – 7,8%
Fosfór – 3%
Natríum – 10%
Magnesíum – 2,4% 
A-vítamín – 560.000 I.E./g
D3-vítamín – 112.000 I.E./g
E-vítamín – 375 mg/kg

Mangan – 3.000 mg/kg
Járn – 150 mg/kg
Kóbolt – 74 mg/kg
Zink – 6.000 mg/kg 
Joð – 113 mg/kg
Selen – 38 mg/kg



heiminum sem leiðir til hækkaðs verðs. Jafnframt 
er talið að samkeppnishæfni kjöt af gripum sem 
aldir er á grasi batni þar sem kostnaður við korn 
sem fóður muni vaxa hraðar en kostnaður við 
heyöflun. Það bendir margt til þess að innlendur 
landbúnaður eigi spennandi sóknarfæri erlendis á 
grundvelli gæða og hreinleika en öllu skiptir að 
hafa traust bakland í innlendum markaði.

Fyrst og síðast er það pólitísk spurning hvort 
íslendingar vilja öflugan innlendan landbúnað eða 
ekki. Ef við viljum hann þá þarf hann stuðning 
og vernd með svipuðum hætti og nú er þó alltaf 
megi deila um útfærslur á einstökum atriðum. Það 
er skoðun undirritaðs að ímynd landbúnaðarins sé 
góð og mikill stuðningur almennings við að styðja 
hann og efla.

Ár Naut Svín Sauðfé Vísitala 
launa 

Vísitala 
neysluverðs án 

húsnæðis 

2002 238,2 179,1 229,5 226,4 221,2 

2003 224,0 157,4 192,7 239,1 222,8 

2004 259,3 193,8 215,2 250,3 227,5 

2005 308,2 243,7 293,6 267,2 229,6 

2006 360,9 277,7 302,2 292,7 240,7 

2007 390,1 295,1 313,1 319,1 246,7 

2008 406,0 331,8 363,7 345 276,8 

2009 416,2 277,1 397,4 358,6 321,4 

2010 424,0 273,1 401,4 375,8 345,5 

2011 502,5 368,4 488,8 401,3 358,8 

2012 535,9 424,2 541,1 432,5 377,8 

2013 559,8 469,2 561,4 457 392,3 

Jan-jún 
2014 

592,8 454,5    

% breyt 
2008-2013 

+37,9% +41,4% +54,4% +32,5% +41,7% 

% breyt 
2002-2013 

+135% +162% +144,6% +101,9% +77,4% 

 

Verðþróun
Eftirfarandi tafla 1 er uppfærð verðþróun 
nautakjöts, svínakjöts og kindakjöts frá árinu 
2002. Tölurnar sýna það meðalverð sem SS hefur 
greitt á hverju ári fyrir alla flokka bæði fullorðinna 
og yngri gripa viðkomandi kjöttegundar. Til 
að samanburður við fyrri ár sé réttur þá er bætt 
35 kr/kg við kindakjöt frá og með árinu 2010 
vegna tilfærslu á vaxta- og geymslugjaldi frá 
sláturleyfishöfum til bænda.

Tilgreint verð er meðalverð í innkaupum SS 
hvert tímabil. Heimteknir gripir telja ekki með. 
Verðið sýnir því ekki nákvæmt  meðalverð skv. 
verðskrá ef heimtaka endurspeglar ekki slátrun. 
Viðbót sem SS hefur greitt á afurðaverð árin 2010, 
2011, 2012 og 2013 er talin með í meðalverði 
þeirra ára en ekki liggur fyrir ákvörðun um viðbót 
þessa árs. 

Í samanburði við vísitölur má sjá að 
verðbreytingar á kjöti eru svipaðar 
og breyting á vísitölu neysluverðs 
án húsnæðis undanfarin 5 ár 
en heldur meiri en breyting á 
launavísitölu. Frá árinu 2002 hefur 
verð til bænda hækkað nokkuð 
umfram vísitölur neysluverðs og 
launa. Nautakjöt hefur hækkað 
minna en aðrar kjöttegundir og gott 
að hafa það í huga vegna gagnrýni 
á verðbreytingar nautakjöts 
undanfarið.

Aðgát skal höfð við túlkun þessara 
talna. Breytingar á verði til bænda 
hafa ekki breytt heildsöluverði 
með sama hætti. Mikil hagræðing 
hefur verið í sauðfjárslátrun og sú 
hagræðing hefur til að mynda gert 
að sláturleyfishafar hafa geta borið 
hluta hækkunar til bænda með 
lækkun kostnaðar og einnig með 
auknum tekjum af aukaafurðum. 
Gærur hafa einnig hækkað í verði 
og borið hluta hækkunar. Í tilfelli 
svína og nautgripa hefur einnig 
orðið hagræðing og hækkun á 
heildsöluverði til lengri tíma 
verið heldur minni en breytingar á 
bændaverði.

Tafla 1
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Einkorna áburður:

Hin fullkomna pakkalausn
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Yara áburður er einkorna gæða áburður þar sem öll næringarefnin eru í hverju korni. Með 

notkun á einkorna áburði er tryggð jöfn og góða þekja áburðarefnanna og fullkomin nýting 

þeirra. Ekki er hætta á aðskilnaði áburðarefna þar sem öll áburðarefnin eru í hverju korni.  

SS var stofnað árið 1907 og er samvinnufélag búvöruframleiðenda. Það er markmið SS að selja bændum 
hágæða einkorna áburð á eins hagstæðu verði og mögulegt er. Með því stuðlum við að samkeppnishæfi 
innlendrar búvöruframleiðslu og úrvals afurðum neytendum til hagsbóta.

Notaðu minni áburð með Yara

VER‹SKRÁ  Ver› án vsk. - kr. á tonn
Tegund apr '08 maí '08 jún '08 EFNAINNIHALD

Afsláttur frá júníver›i 4% 2% 0% N P K Ca Mg S B Cu Mn Mo Fe Zn Na Se

OPTI-KAS™ (N 27) 41.067 41.922 42.778 27 5

OPTI-NS™ 27-4 45.867 46.822 47.778 27 6 0,7 3,7

Kalksaltpétur (N 15,5) 37.333 38.111 38.889 15,5 18,8

Bórkalksaltpétur (N15,4) 45.547 46.496 47.444 15,4 18,5 0,3

CalciNit™ (f.gróðurhús) 71.680 73.173 74.667 15,5 19

NP 26-6 59.733 60.978 62.222 26 6,1 0,9 1,4 2

NPK 24-4-7 56.000 57.167 58.333 24 3,9 6,6 2 2

NPK 21-3-8 +Se 59.840 61.087 62.333 21 2,6 8,3 1,3 1 3,6 0,02 2,4 0,001

NPK 21-4-10 57.067 58.256 59.444 20,6 3,6 9,6 1,8 1,2 2,7 0,02

NPK 17-5-13 59.413 60.651 61.889 17,2 4,6 13 2,3 1,2 2,2 0,02

NPK 11-5-18* 65.920 67.293 68.667 11 4,6 17,6 2,3 1,6 9,5 0,03 0,3 0,002 0,03

OPTI VEKST 6-5-20* 82.880 84.607 86.333 6 5 20 3 3 10,2 0,05 0,1 0,3 0,1

OPTI START™ NP 12-23 82.133 83.844 85.556 12 23

OPTI-P™ 8 50.133 51.178 52.222 8 22 11

Mg-kalk - 0,2-2 mm 16.667 17.014 17.361 23,2 12

Mg-kalk - kornað 35.426 36.164 36.902 20,5 12

1) Einnig fáanlegur í 40 kg plastpokum á 8% hærra ver›i en í ver›töflu
2) Í 40 kg pokum  3) Í 25 kg pokum, 1.225 kg á hverju bretti  *Klórsnau›ur, fl.e. Inniheldur <2%Cl
Ábur›urinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé geti›.

Yara ábur›ur
Einkorna gæ›aábur›ur

Ábur›arkaup eru vaxtalaus til 15.maí 2008
Grei›sludreifing sni›in a› flörfum kaupanda

Sölufulltrúar

Eyjafjör›ur:
Benedikt Hjaltason, sími 893-1246
netfang benedikt@yara.is

VER‹SKRÁ  Ver› án vsk. - kr. á tonn 147 EUR EUR
Tegund feb feb mars EFNAINNIHALD
Afsláttur frá júníver›i Ver› án vsk 10% 6% N P K Ca Mg S B Cu Mn Fe Zn Na Se
OPTI-KAS™ (N27) 54.038 375 391 27 5
OPTI-NS™ 27-4 55.479 385 401 27 6 0,7 3,7
Kalksaltpéter™ (N15,5) 52.164 362 377 15,5 18,8
Bórkalksaltpétur (N15,4) 1) 57.208 397 414 15,4 18,5 0,3
CalciNit™ 3) 86.460 600 625 15,5 19
NP 26-6 62.684 435 453 26 6,1 0,9 1,4 2
NPK 24-4-7 64.125 445 464 24 3,9 6,6 2 2
NPK 21-3-8 Selen 71.185 494 515 21 2,6 8,3 1,3 1 3,6 0,02 2,4 0,001
NPK 21-4-10 1) 66.286 460 479 20,6 3,6 9,6 1,8 1,2 2,7 0,02
NPK 19-4-12 1) 70.753 491 511 18,6 3,8 12,3 1,9 1,2 2,2 0,02
NPK 12-4-18 1) 79.687 553 576 11,8 4 17,6 2 1,6 9,5 0,03 0,3 0,03
OPTI-VEKST 6-5-20 1) 98.132 681 709 6 5 20 3 3 10,2 0,05 0,1 0,3 0,1
OptiStart NP 12-23 2) 92.224 640 667 12 23
OPTI-P™ 8 1) 63.116 438 456 8 22 11
Mg-kalk 0,2-2 mm 19.886 138 144 23,2 12
Mg-kalk korna› 1) 42.365 294 306 20,5 12

1) Einnig fáanlegir í 40 kg pokum á 8% hærra verði en í verðtöflu  2) Í 40 kg pokum
3) Í 25 kg pokum, 1.225 kg á hverju bretti *klórsnauður þ.e. Inniheldur <2%Cl.
Áburðurinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé getið.

Greiðslufyrirkomulag:
- Staðgeiðsla
- Greiðslusamningar 

VER‹SKRÁ  Ver› án vsk. - kr. á tonn
Tegund apr '08 maí '08 jún '08 EFNAINNIHALD

Afsláttur frá júníver›i 4% 2% 0% N P K Ca Mg S B Cu Mn Mo Fe Zn Na Se

OPTI-KAS™ (N 27) 41.067 41.922 42.778 27 5

OPTI-NS™ 27-4 45.867 46.822 47.778 27 6 0,7 3,7

Kalksaltpétur (N 15,5) 37.333 38.111 38.889 15,5 18,8

Bórkalksaltpétur (N15,4) 45.547 46.496 47.444 15,4 18,5 0,3

CalciNit™ (f.gróðurhús) 71.680 73.173 74.667 15,5 19

NP 26-6 59.733 60.978 62.222 26 6,1 0,9 1,4 2

NPK 24-4-7 56.000 57.167 58.333 24 3,9 6,6 2 2

NPK 21-3-8 +Se 59.840 61.087 62.333 21 2,6 8,3 1,3 1 3,6 0,02 2,4 0,001

NPK 21-4-10 57.067 58.256 59.444 20,6 3,6 9,6 1,8 1,2 2,7 0,02

NPK 17-5-13 59.413 60.651 61.889 17,2 4,6 13 2,3 1,2 2,2 0,02

NPK 11-5-18* 65.920 67.293 68.667 11 4,6 17,6 2,3 1,6 9,5 0,03 0,3 0,002 0,03

OPTI VEKST 6-5-20* 82.880 84.607 86.333 6 5 20 3 3 10,2 0,05 0,1 0,3 0,1

OPTI START™ NP 12-23 82.133 83.844 85.556 12 23

OPTI-P™ 8 50.133 51.178 52.222 8 22 11

Mg-kalk - 0,2-2 mm 16.667 17.014 17.361 23,2 12

Mg-kalk - kornað 35.426 36.164 36.902 20,5 12

1) Einnig fáanlegur í 40 kg plastpokum á 8% hærra ver›i en í ver›töflu
2) Í 40 kg pokum  3) Í 25 kg pokum, 1.225 kg á hverju bretti  *Klórsnau›ur, fl.e. Inniheldur <2%Cl
Ábur›urinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé geti›.

Yara ábur›ur
Einkorna gæ›aábur›ur

Ábur›arkaup eru vaxtalaus til 15.maí 2008
Grei›sludreifing sni›in a› flörfum kaupanda

Sölufulltrúar

Eyjafjör›ur:
Benedikt Hjaltason, sími 893-1246
netfang benedikt@yara.is

VER‹SKRÁ  Ver› án vsk. - kr. á tonn 147 EUR EUR
Tegund feb feb mars EFNAINNIHALD
Afsláttur frá júníver›i Ver› án vsk 10% 6% N P K Ca Mg S B Cu Mn Fe Zn Na Se
OPTI-KAS™ (N27) 54.038 375 391 27 5
OPTI-NS™ 27-4 55.479 385 401 27 6 0,7 3,7
Kalksaltpéter™ (N15,5) 52.164 362 377 15,5 18,8
Bórkalksaltpétur (N15,4) 1) 57.208 397 414 15,4 18,5 0,3
CalciNit™ 3) 86.460 600 625 15,5 19
NP 26-6 62.684 435 453 26 6,1 0,9 1,4 2
NPK 24-4-7 64.125 445 464 24 3,9 6,6 2 2
NPK 21-3-8 Selen 71.185 494 515 21 2,6 8,3 1,3 1 3,6 0,02 2,4 0,001
NPK 21-4-10 1) 66.286 460 479 20,6 3,6 9,6 1,8 1,2 2,7 0,02
NPK 19-4-12 1) 70.753 491 511 18,6 3,8 12,3 1,9 1,2 2,2 0,02
NPK 12-4-18 1) 79.687 553 576 11,8 4 17,6 2 1,6 9,5 0,03 0,3 0,03
OPTI-VEKST 6-5-20 1) 98.132 681 709 6 5 20 3 3 10,2 0,05 0,1 0,3 0,1
OptiStart NP 12-23 2) 92.224 640 667 12 23
OPTI-P™ 8 1) 63.116 438 456 8 22 11
Mg-kalk 0,2-2 mm 19.886 138 144 23,2 12
Mg-kalk korna› 1) 42.365 294 306 20,5 12

1) Einnig fáanlegir í 40 kg pokum á 8% hærra verði en í verðtöflu  2) Í 40 kg pokum
3) Í 25 kg pokum, 1.225 kg á hverju bretti *klórsnauður þ.e. Inniheldur <2%Cl.
Áburðurinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé getið.

Greiðslufyrirkomulag:
- Staðgeiðsla
- Greiðslusamningar 

Sláturfélag Su›urlands svf.  • Fosshálsi 1 • IS-110 Reykjavík · Sími: 575 6000 • Fax: 575 6090 • www.yara.is
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III Haustslátrun sauðfjár 2014
Slátrun & verðlagning
Slátrun hófst miðvikudaginn 20. ágúst. Samfelld 
slátrun hófst miðvikudaginn 10. september með 
um 1500 lömbum og svo stigvaxandi í fulla slátrun 
í viku 38. 

Verðskráin má sjá á heimasíðu félagsins http://
www.ss.is/til_baenda/afurdaverd/saudfe/. Henni 
verður breytt ef þörf krefur enda stefna félagsins 
að greiða samkeppnishæft verð hverju sinni.

SS hefur ákveðið í þjónustuskyni við bændur 
að taka ógelta fullorðna hrúta til slátrunar í 
september.  Ekki er unnt að greiða fyrir afurðirnar, 
en félagið flytur, slátrar og afsetur bændum 
að kostnaðarlausu.  Þetta gildir um hrúta sem 
slátrað verður fyrir 1. október 2014. Vegna álags 
við dilkaslátrun verður ekki hægt að taka við 
fullorðnum hrútum eftir þann tíma. Bændum er 
vinsamlega bent á að panta sem fyrst óski þeir 
slátrunar fullorðinna hrúta. 

Sauðfjárinnlegg verður staðgreitt föstudag eftir 
innleggsviku.

Pantanir fyrir slátrun
Pantanir fyrir slátrun eru með sama hætti og 
undanfarin ár. Í flestum tilfellum fara pantanir í 
gegnum deildarstjóra. Almennt gildir að þeir sem 
panta fyrst fá sláturtíma uns hver vika fyllist. Ef 
áhugi á einstökum sláturvikum er umfram afköst 
þá áskilur félagið sér rétt til að skipta sláturtíma 
niður á deildirnar þannig að hver deild hafi 
sambærilegan aðgang að slátrun.

Heimtaka – Framkvæmd
Til að gera góða framkvæmd á heimtöku mögulega 
þarf alltaf að liggja fyrir við afhendingu fjár 
hvað á að taka heim og hvernig á að vinna það. 
Ekki er hægt að breyta heimtöku eftir slátrun og 
biðja um að skrokkar séu teknir eftir númerum í 
mismunandi vinnslu. Í þessu felst einnig að ekki 
er hægt að velja skrokka til heimtöku um leið 
og mat fer fram. Sumir bændur vilja taka heim 
lömb sem falla. Til að það sé hægt þarf að skrifa á 
athugasemdakaflann á heimtökublaðinu að óskað 
sé að taka heim  allt að 5 skrokka sem falla í 
fituflokka 4 og 5 svo dæmi sé tekið. 

Það eru mörg dæmi um að bændur vilji taka 
heim ákveðna gripi og sjálfsagt að verða við því 

en það verður að gerast með þeim hætti að bændur 
merki með lit enni þeirra gripa sem á að taka heim  
Þá er hægt að hafa þá aftast í sláturröðinni og stýra 
heimtökunni með þeim hætti. Ef merkt er með lit 
er mikilvægt að litur fari alls ekki á gæruna til að 
hún verðfalli ekki.

Í haust verður boðið upp á að sækja heimtökuna 
bæði til SS á Hvolsvelli og til SS í Reykjavík til 
hentugleika fyrir þá sem ekki eiga leið til Selfoss. 
Heila skrokka er æskilegt að sækja daginn eftir 
slátrun en allt sem er sagað verður tilbúið á öðrum 
degi eftir slátrun. Heimtaka verður aðeins afhent 
innleggjanda eða fulltrúa hans og kvitta þarf fyrir 
móttöku. Skv. reglum er öll umferð óviðkomandi 
bönnuð á lóðum sláturhúsa. Því verður að beina 
því til bænda sem deila kjöti til annarra að það sé 
gert utan sláturhúslóðar. Ef kjötið hefur ekki verið 
sótt á þriðja degi verður það sent heim til bænda 
með Flytjanda með þeim kostnaði sem tilgreindur 
er hér fyrir neðan.

Öllu heimteknu kjöti, sem er sagað, verður 
pakkað í poka og kassa. Þessi frágangur er mun 
vandaðri en að nota aðeins poka og auðveldar allra 
meðhöndlun.

Skv. reglugerð þá má ekki afhenda kjöt af 
fullorðnu í heilu. Kjöt af fullorðnu verður að saga 
til að hægt sé að fjarlægja mænuna áður en kjötið 
fer frá sláturhúsi.

Aftast í fréttabréfinu er eyðublað fyrir heimtöku 
sem óskað er að bændur fylli út og afhendi 
bílstjóra. Eyðublaðið má einnig finna á heimasíðu 
félagsins í kaflanum um sauðfé. 

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun 
verður 2950 kr/stk fyrir dilka og 3090 kr/stk fyrir 
fullorðið. Fínsögun kostar aukalega 690 kr/stk. 
Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er 
án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan 
félagssvæðis SS er 695 kr/stk. Sent verður með 
Flytjanda. Slátur fylgir ekki heimteknu kjöti. 

Fyrir sama gjald er boðið upp á frystingu á 
dilkakjöti en þá er ekki hægt að afhenda kjöt 
frá völdum býlum heldur er selt kjöt af sama 
gæðaflokki og beðið er um og getur verið frá 
einhverjum öðrum. Frosið kjöt sem er selt sem 
heimtaka er afhent eftir innlegg eins og önnur 
heimtaka. 
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Heimtaka er slátrun fyrir bændur á lægra verði en 
almennt er boðið og ber ekki fullan kostnað. Þessi 
slátrun er takmörkuð við eðlilega heimanotkun 
og eðlilega heimasölu bænda. Stórfelld heimtaka 
til endursölu inn á markað kjötvinnsla, verslana 
eða mötuneyta fellur ekki undir þetta og verður 
verðlögð sem verktakaslátrun á hærra verði.

Vsk bætist við allar ofangreindar tölur.

Flutningar á sauðfé – Afhending & 
lágmarksfjöldi
Það er mikilvægt að bændur og Sláturfélagið vinni 
saman að því að bæta líðan fjár á leið til sláturhúss. 
Það eru bein tengsl á milli dýravelferðar og gæða 
afurða. SS leggur til vönduð flutningstæki og 
reynda samviskusama bílstjóra. Bændur þurfa að 
hafa góða aðstöðu til hleðslu bíla og leggja kapp á 
að skila fé hreinu. SS mun í haust eins og áður skrá 
niður aðstöðu á bæjum og þann tíma sem tekur að 
koma fénu á bíl. Aðstaða hefur víða verið bætt en 

á nokkrum stöðum má gera enn betur. Ella bitnar 
langur hleðslutími hjá þeim á fé nágranna þeirra 
og eykur jafnframt flutningskostnað vegna lakari 
nýtingu bíla.

Bændur eru vinsamlega beðnir að afhenta fé 
fyrir hádegi ef á þarf að halda. Ef akstur með fé 
dregst of langt fram á daginn eykur það kostnað 
og takmarkar nauðsynlega hvíld fyrir slátrun.

Lömb eiga ekki að fara södd á sláturbíl og 
mikilvægt að þau hafi haft nægan aðgang að 
vatni fyrir flutning. Að jafnaði er miðað við að 
ekki þurfi að sækja á hvern bæ færri kindur en 30 
í einu og leitast sé við að samneina með öðrum 
innleggjendum ef senda þarf færra fé í einu.

Rafrænir vigtarseðlar 
Allir innleggjendur geta fengið vigtarseðil sendan 
samdægurs með tölvupósti. Koma þarf beiðni og 
upplýsingum um netfang til Selfoss til að hægt sé 
að senda gögnin.

IV Stórgripir
Fyrstu 8 mánuði ársins var samdráttur í 
stórgripaslátrun hjá félaginu. Skortur hefur verið 
á nautgripum eins og þekkt er en einnig hefur 
verið dregið úr svínainnkaupum vegna erfiðrar 

Jan. – Ág. Hross Naut Svín Samtals 

2014 304,7 tn 581,9 tn 464,0 tn 1.350,6 tn 

2013 342,8 tn 760,5 tn 611,6 tn 1.714,9 tn 

Breyting í % -11,1 -23,5 -24,1 -21,2 
 

markaðsstöðu. Nýting stórgripasláturhúss er 
því verri en áður en því er mætt með fækkun 
sláturdaga og öðrum verkefnum fyrir starfsfólk.  

V Búrekstrarvörur
SS er með úrvals samstarfsaðila í búrekstrarvörum. 
Þetta eru Yara áburðarframleiðandi sem leggur 
höfuðáherslu á einkorna gæða áburð og Dlg sem 
er stærsta fóðurfyrirtæki Norðurlanda og á meðal 
annars dótturfyrirtækið Vitfoss sem er sérhæft í 
bætiefnum. Til viðbótar má nefna framleiðanda 
Teno Spin rúlluplastsins. 

Salan á vörum frá öllum þessum birgjum hefur 

aukist mikið á árinu og þær búnar að festa sig í 
sessi sem góðir kostir fyrir bændur. 

Byggingu áburðarskemmu í Þorlákshöfn er lokið 
og byrjað að setja í hana áburð. Skemman tryggir 
gæði áburðar og gefur kost á að auka sveigjanleika 
og hagkvæmni í áburðarsölu til bænda. 
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VI Vörunýjungar

Vöruþróunarhópur SS vinnur ötult starf og skilar 
jafnt og þétt frábærum nýjungum á markað. 
Eftirfarandi eru upplýsingar um nokkrar af þeim 
nýjustu.

SS hefur sett á markað þurrkað 
nautakjöt sem er snilldin ein. 
Þessi vara er mjög há í próteini 
og nánast án kolvetna. Hún þarf 
ekki að vera í kæli og er með 
mjög langt geymsluþol. Bolabiti 
er bragðgóður og valkostur við 
harðfisk og hentar við mörg tilefni.

1944 vörulínan er mikilvæg 
vörulína sem er í sífelldri þróun. 
Nýjasta viðbótin er úrbeinað 
lambalæri í sneiðum að hætti 
mömmu með brúnuðum kartöflum 
og grænum baunum. Góður 
valkostur fyrir þá sem vilja þennan 
úrvalsmat í dagsins önn.
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Það er mikið af beikoni á 
markaðnum og töluverður hluti 
þess er framleiddur úr innfluttu 
svínakjöti. SS hefur þróað 
þykkskorið hágæðabeikon úr 
íslensku svínakjöti. Beikonið er 
framleitt úr hryggvöðva og því 
úr vandaðra hráefni en stærstur 
hluti beikons á markaði sem er 
framleitt úr svínasíðum. Vara sem 
er fyllilega þess virði að prófa.

Kær kveðja,
Sláturfélag Suðurlands svf.

Steinþór Skúlason

Sláturfélag Suðurlands svf.  •   Fosshálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Simi 575 6000  •   www.ss.is

bætiefnafötur og saltsteina frá

Vitfoss Danmörku

SS kynnir 

Vitlick Winter 
Bætiefnafata með A-, B- og E vítamínum + hátt selen

Vitlick High-Mag 
Bætiefnafata hátt magnesíum + selen

Salto Universal 
Alhliða bætiefnasteinn

Salto Får 
Bætiefnasteinn fyrir sauðfé

Fyrirvari er gerður um prentvillur.
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SLÁTURFÉLAG 
SUÐURLANDS 

Fossnesi Selfossi 
Sími 480 4100 

HEIMTAKA  
Vinsamlega afhendið bílstjóra blaðið um 

leið og sauðfé er afhent 
Ekki er hægt að gera breytingar eftir að 

slátrun er lokið ! 
 
Nafn  Kt. 

Bæjarnafn Netfang Sími 
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Ef eingöngu eru teknir heim heilir skrokkar er þess óskað að þeir séu sóttir daginn eftir slátrun. Ef hluti 
er sagaður þarf að sækja allt á öðrum degin eftir slátrun.  Á þriðja degi verður ósótt kjöt sent til bænda 
með Flytjanda með þeim kostnaði sem tilgreindur er í fréttabréfi. 
 
Athugasemdir: 

 

 

 
 

                                                
1 Alla skrokka af fullorðnu þarf að saga í 7 parta og kljúfa hrygginn til að fjarlægja mænu vegna reglugerðar um 
smitvarnir. Ekki er því heimilt að taka heim kjöt af fullorðnu í heilu. 
2 Aðeins er hægt að bjóða frystingu á dilkum. Ef merkt er við „frosið“ þá er afhent frosið kjöt af sama gæðaflokki 
en ekki frá viðkomandi innleggjanda! 
3 Vinsamlegast merkið aðeins eina sögun á hvern skrokkhluta í hverri línu. 
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Taktu þátt í að framleiða vinsælustu 
kjötvörur landsins 

Óskum eftir afurðaviðskiptum við bændur til að framleiða meira af úrvals kjötvörum

Frá árinu 1907 hefur SS fært á borð 
landsmanna gæða kjötvörur unnar úr 
gripum sem notið hafa gæða náttúru 

landsins og metnaðar bænda til að skapa 
úrvals hráefni.

Við leggjum áherslu á góða þjónustu við bændur og vönduð flutningstæki. 
Nánari upplýsingar og sláturpantanir eru í stöð félagsins á Selfossi í síma 480 4100

SS var stofnað árið 1907 og er samvinnufélag búvöruframleiðenda. Það er markmið SS að vinna úr afurðum bænda úrvals vörur með 
hagkvæmum hætti neytendum til hagsbóta en með því stuðlum  við að samkeppnishæfi innlendrar búvöruframleiðslu og hag bænda.


