
1.TBL. JANÚAR 2008

Ágæti félagsmaður,

Viðtakandi:

I Í byrjun nýs árs
21. janúar 2008

Fyrir hönd Sláturfélagsins vil ég óska bændum 
velfarnaðar á nýju ári og þakka viðskiptin á því liðna.

Við erum á miklum óvissutímum. Staðan í 
efnahagsmálum Íslands og fjármálum heimsins er mjög 
óviss. Næsta víst er að á Íslandi erum við á leið inn í 
efnahagslega niðursveiflu. Dýpt hennar ræðst af 
fjöldamörgum þáttum þar á meðal stefnu ríkisvaldsins, 
fjármálum heimsins og kjarasamningum.

Matvælaframleiðendur eru minna háðir efnahags-
sveiflum en margir aðrir. Fólk þarf að borða sama hvað 
á gengur og oft er það svo að ef fólk þarf að draga úr 
munaði leyfir það sér meira í mat.

En eitt breytist ekki og það er krafan um meiri 
hagræðingu og lækkun kostnaðar bæði á búunum og í 
allri úrvinnslu. Aukin markaðsvæðing á innlendum 
kjötmarkaði með niðurfellingu útflutningsskyldu 
lambakjöts setur þrýsting á verð auk þess sem sífelld 
lækkun aðflutningsgjalda auðveldar innflutning 
samkeppnisvara. Við þessu verður að bregðast með 
hagræðingu. Það er of víða óhagræði í öllu ferlinu frá 
búum til of margra sláturhúsa og kjötvinnsla.

Sláturfélagið hefur tekið fullan þátt í hagræðingu og 
gengið lengra en flestir aðrir með fækkun sláturhúsa úr 
7 í eitt og fækkun vinnslustöðva. Áfram verður að halda 
í samvinnu við aðra sem starfa á sama markaði.

IV Starfslýsing deildarstjóra
Sláturfélagið er samvinnufélag og eitt af fáum sem enn 
lifa í landinu. Þetta félagsform hefur kosti og galla eins 
og önnur félagsform. Gallarnir eru þeir helstir að erfitt 
er að sækja nýtt áhættufjármagn inn í samvinnufélagið 
ef á þarf að halda og verðmyndun á markaði tekur ekki 
mið af raunverulegu verðmæti félagsins. Það er líka 
galli ef eigendur samvinnufélags meta ekki hlut sinn í 
félaginu með sama hætti og í hlutafélagi því við þurfum 
á því að halda að félagsmenn horfi á hagsmuni félagsins 
sem sína og beini öllum mögulegum viðskiptum til 
félagsins.

Sláturfélagið er fjárhagslega mjög sterkt og þarf ekki á 
því að halda að sækja sér fjármagn. Ef til þess kæmi 
væri auðvelt að setja hluta rekstrarins í hlutafélagsform 
til að styrkja félagið. Verðmyndun á markaði er óeðlilega 

II Afurðaviðskipti á Vesturlandi
Eigendaskipti hafa orðið á Borgarnes kjötvörum. Nýr 
eigandi er að leita eftir nauðarsamningi og því miður er 
nær víst að bændur sem lagt hafa inn gripi til slátrunar 
hjá fyrirtækinu munu tapa stórum fjárhæðum. Slátur-

félagið þjónar Vesturlandi mjög vel með stórgripi og 
sauðfé. Föst ferð stórgripabíls verður alla  miðvikudaga. 
Pantanir berist SS á Selfossi í síma 480 4100.

III SS fyrirtæki ársins á Suðurlandi
Það er mikill heiður fyrir Sláturfélagið, starfsfólk þess 
og félagsmenn að Dagskráin útnefndi félagið fyrirtæki 
ársins á Suðurlandi. Sláturfélagið er stærsti 
atvinnurekandi á Suðurlandi og hefur staðið fyrir mikilli 

uppbyggingu á svæðinu. Hátt í 400 ársverk eru á vegum 
Sláturfélagsins og dótturfélags þess Reykjagarðs á 
Suðurlandi. Jákvæð viðhorf til félagsins á heimavelli 
skipta miklu máli.
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Í samþykktum félagsins er fjallað um störf deildarstjóra. 

Í 16. grein segir : „Deildarfundi stýrir deildarstjóri, sér um bókun fundargerðar og sendir skrifstofu 
afrit af henni svo fljótt sem verða má.“

Í 17. grein segir : „Deildarstjóri hefur á hendi stjórn og framkvæmd sláturfélagsmálefna í deild sinni, 
boðar til funda, gerir áætlun um tölu sauðfjár, er deildin muni selja til slátrunar haust hvert, og 
sendir hana til skrifstofu félagsins. Hann skal og á deildarfundi skýra sem best fyrir félagsmönnum 
rekstur félagsins og fjárhag og ályktanir aðalfundar og allar gerðir hans, er máli skipta og skal stjórn 
félagsins senda deildarstjóra afrit af öllu slíku.“

Öll tækni og samskipti hafa breyst hratt og samkeppni um afurðir einnig aukist mikið. Því er eðlilegt 
að umorða og skýra betur verkefni deildarstjóra m.v. breyttar aðstæður.

Deildarstjóri -
P Er fulltrúi félagsins gagnvart félagsmönnum. Skýrir stefnu þess og vinnur að hag félagsins og þar
  með hag félagsmanna sem eiga félagið.
P Er aðalfundarfulltrúi og þar með fulltrúi félagsmanna gagnvart félaginu og vinnur að því að stefna 
 félagsins sé í samræmi við heildarhag félagsmanna.
P Aflar innleggs fyrir félagið með góðum samskiptum við félagsmenn. Kynnir fyrir þeim boð
 félagsins og leitar eftir viðskiptum jafnt hjá þeim sem skipta reglulega við félagið og þeim sem
 gera það ekki.
P Vinnur með afurðarstöðinni að skipulagningu flutninga og slátrunar þannig að hámarks árangur
 náist.
P Kemur á framfæri ábendingum um það sem betur má fara í rekstri félagsins.

Verklag
Það er nauðsynlegt að deildarstjóri sendi félaginu a.m.k. einu sinni á ári yfirlit yfir framleiðendur í 
sinni deild. Áætlað magn og upplýsingar um hverjir skipta við félagið og hverjir ekki og ástæður ef 
bændur skipta ekki við félagið þannig að hægt sé að meta hvort hægt sé að breyta stefnu félagsins til 
að fá fleiri til innleggs.
Sjálfsagt að deildarstjóri bendi á að félagið sé í eigu bænda og þeir njóti afkomu félagsins. Því skipti 
miklu að fá allar afurðir sem hægt er að ná í til slátrunar og vinnslu. Flestir eiga fé í stofnsjóði 
félagsins og ávöxtun þess fjár er í beinu hlutfalli við afkomu rekstrarins. 

lág en það er einkum vegna þáttar sem jafnframt er 
kostur við félagsformið. Það er ekki mögulegt að safna 
hlutum í A deild stofnsjóðs og ná yfirráðum í félaginu 
eins og hægt er með opin hlutafélög. Þetta ver félagið 
fyrir fjandsamlegri yfirtöku og viðheldur dreifðri 
eignaraðild en gerir jafnframt minna áhugavert að kaupa 
hluti í B deild stofnsjóðs þar sem þeim fylgja ekki 
stjórnunaráhrif í félaginu.

Samvinnufélagsform er í raun byggt á hugsjón um að 
allir séu jafnir og vinni saman að sameiginlegum 
hagsmunum. Þetta viðhorf er á undanhaldi í markaðs-
væðingu nútímans. Sláturfélagið er framlenging á 
atvinnustarfsemi bænda og mikilvægt að sú staða sé 
varin sem væri ekki ef yfirráð í félaginu færðust á fárra 
hendur og því væri stjórnað án tillits til hagsmuna 
bænda.

Framfarir í samskiptum og ný tækni hefur breytt 

heiminum. Félagsleg uppbygging Sláturfélagsins er frá 
gamalli tíð og byggir á deildarstjórum sem eru nokkurs 
konar umboðsmenn eða fulltrúar félagsins meðal 
bænda. Í þessu kerfi felast styrkleikar ef vel er að staðið 
og það er vilji til að viðhalda því. Til að auka skilvirkni 
hefur starfslýsing deildarstjóra nýlega verið endurskoðuð 
til að hún taki mið af nútíma aðstæðum og styrki 
áframhaldandi uppbyggingu félagsins.

Miklu skiptir að hæfir menn veljist í stöður deildarstjóra 
og bændur vinni vel með sínum deildarstjóra. Eitt af því 
sem deildarstjórum er ætlað er að heimsækja alla 
bændur í sinni deild a.m.k. einu sinni á ári og fara yfir 
þarfir þeirra og leita eftir viðskiptum eða styrkja þau 
eftir aðstæðum og skila félaginu yfirliti sem notuð 
verða til að móta stefnu félagsins. Þess er óskað að 
heimsóknum deildarstjóra verði vel tekið.
Eftirfarandi er verklýsing deildarstjóra sem byggir á 
samþykktum félagsins:
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VII Deildarfundir
Á næstunni hefjast deildarfundir Sláturfélagsins. 
Fundirnir eru gott tækifæri fyrir bændur til að hittast og 
ræða stöðu og framtíð kjötmarkaðarins, stefnu Slátur-
félagsins og við hverju megi búast á næstu árum. Allt 

mikilvæg mál sem snerta grundvöll rekstrar hjá 
bændum. Vonast er til þess að sem flestir sjái sér fært að 
mæta. Allir fundirnir hefjast kl. 21 og eru veitingar í 
boði SS. Eftirfarandi er fundaáætlun:

Aðalfundur félagsins verður haldinn föstudaginn 28. mars að Laugalandi í Holtum og hefst kl. 15 Athugið 
breyttan fundartíma !

 Dags Deild Staður

 20/2 Kjósardeild Áskarðsskóli

 21/2 Skeiðadeild, Gnúpverjadeild & Hrunamannadeild Hótel Flúðir

 27/2 Rangárvalladeild, Holta- & Landmannadeild, Ása- & Djúpárdeild Laugaland

 28/2 Gaulverjabæjardeild, Árborgardeild, Hraungerðisdeild, Villingaholtsdeild,  SS Selfoss
  Grímsnesdeild, Þingvalla-/Grafningsdeild & Ölfusdeild 

 5/3 Öræfadeild, Hörgslandsdeild, Kirkjubæjardeild,  Klaustur
  Skaftártungudeild & Álftavers- & Meðallandsdeild 

 6/3 Biskupstungnadeild & Laugardalsdeild Reykholt

 11/3 Hvalfjarðardeild, Borgarfjarðar- og Mýrardeild & Snæfells-  Hótel Borgarnes
  og Hnappadalsdeild 

 12/3 Hvammsdeild, Dyrhóladeild, A-Eyjafjalladeild,  Heimaland
  V-Eyjafjalladeild, A-Landeyjadeild, V-Landeyjadeild, Fljótshlíðardeild 
  & Hvolhreppsdeild 

 13/3 Daladeild Árblik

VI Kaup á 100% hlut í Reykjagarði
Í byrjun desember keypti SS 49% hlut í Reykjagarði og 
eignaðist þar með hlutaféð allt. SS gerði mjög góð kaup 
á sínum tíma með samningi um kaup á 51% hlutnum og 
hagstætt samkomulag náðist um kaup á því sem á 
vantaði til að við ættum félagið allt. Kjúklingaeldi hefur 
vaxið mjög og kjúklingagreinin varð stærsta kjötgreinin 
í fyrra. Það er Sláturfélaginu mikilvægt til að halda 

leiðandi stöðu að taka þátt í þessari kjötgrein og hafa af 
henni góða arðsemi. Með því að eiga félagið allt er mun 
auðveldara en áður að líta á SS og Reykjagarð sem eina 
heild með það að markmiði að lágmarka rekstrarkostnað 
og hámarka árangur heildarinnar. Á næstu mánuðum 
verður unnið að því að samþætta þennan rekstur enn 
betur.

V Páskaslátrun sauðfjár
Það styttist í páskaslátrun sauðfjár sem verður tvískipt í 
viku 11. Bændum er vinsamlega bent á að panta sem 
fyrst til að skipuleggja megi slátrun, flutninga og sölu 

kjötsins. Það er greidd há yfirborgun, sjá nánar í fyrri 
fréttabréfum og á vef.
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Með kveðju,
Sláturfélag Suðurlands svf.
 

Steinþór Skúlason

Fyrirvari er gerður um prentvillur

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000

IX Nýjungar í vörulínu SS
Með 1944 vörulínunni er leitast við að mæta óskum allra neytenda. Þannig verður vörulínan sterkust á markaði. 
Hér má sjá 3 nýja grænmetisrétti:

Sveppastroganoff GrænmetislasagneGrænmetispottréttur

VIII Áburður & fóður
Eins og ítrekað hefur komið fram 
í fjölmiðlum er staða á 
áburðarmarkaði mjög slæm og 
verri en í manna minnum. Aukin 
eftirspurn og skortur á hráefnum 
og framleiðslugetu hefur hækkað 
áburðarverð umfram allt vel-
sæmi. Mörg dæmi eru um að 
áburð skorti inn á erlenda markaði til að sinna eftirspurn. 
Í samvinnu við Yara, samstarfsaðila okkar í áburði, 
höfum við leitað allra leiða til að tryggja nægt magn af 
áburði og halda aftur af verðhækkunum. Eftir sem áður 
eru verðhækkanir mjög miklar. Er þetta er ritað er 
loksins komin niðurstaða um verð og verður hún kynnt 
þegar í stað með gögnum til bænda og á áburðarvefnum 
yara.is.

Auk hækkunar á áburði hafa dunið á bændum margar 
hækkanir á fóðri. Það er löngu orðið tímabært að 

ríkisvaldið felli niður fóðurgjald 
sem hækkar verð á innfluttum 
blöndum um 3,9 kr/kg. Undanfarið 
eitt og hálft ár hefur sala og 
dreifing SS á fóðri verið undirbúin. 
Smíðaður hefur verið sérhæfður 
vagn með innbyggðum losunar-
búnaði og vigtarbúnaði til að 

flytja fóður í lokuðum gámum til bænda og afgreiða í 
lausu upp í síló. Með þessari lausn er engin fjárfesting í 
verksmiðju eða hafnaraðstöðu og möguleikar á að 
lækka kostnað við fóðurinnflutning og dreifingu. Fóður 
í hverjum gámi er í lokuðum gámapoka. Fullkomið 
gæðaeftirlit dlg er á bak við alla framleiðsluna og tekið 
er sýni af hverjum einasta farmi áður en hann er sendur 
til Íslands. Öryggi í þessum viðskiptum á því að vera 
eins mikið og hægt er.


