
Ágæti félagsmaður,

Viðtakandi:

I Ný heimasíða & afmælisrit

24. júlí 2012

Hinn 28. janúar síðastliðinn náði SS þeim merka 
áfanga að verða 105 ára og er þar með eitt elsta 
starfandi fyrirtæki landsins. Á þessum tímamótum 
er staða félagsins mjög sterk bæði fjárhagslega, 
rekstrarlega og markaðslega. Skv. samstæðuupp-
gjöri í árslok 2011 var eiginfjárhlutfall félagsins 
46%, arðsemi rekstrarins hafði aukist verulega auk 
þess sem félagið er með leiðandi stöðu í mörgum 
flokkum unninna kjötvara. Framundan eru spenn-
andi tímar með mörgum sóknarfærum.

Á afmælisdeginum var opnuð mjög vel heppnuð 
heimasíða sem er þjónustu- og markaðstæki. Síðan 
er með gagnlegar upplýsingar fyrir neytendur og 
bændur. Bændum er bent á þann möguleika að fá 
aðgang að eigin upplýsingum um viðskipti við fé-
lagið í gegnum tengilinn „Mínar síður“ á heimasíð-
unni. Senda þarf félaginu tölvupóst til að fá 
upplýsingar um aðgang og lykilorð. Einnig hefur 
verið sett upp „Facebook“ síða sem er gátt að öllum 
þeim fjölda neytenda sem notar „Facebook“. Slóð 
heimasíðunnar er : www.ss.is og slóð „Facebook“ 
síðunnar er : www.facebook.com/ss.slaturfelag.
sudurlands

Á stjórnarfundi í byrjun árs var tekin sú ákvörðun 
að endurútgefa 25 og 50 ára afmælisrit Slátur-
félagsins. Ritin geyma mjög merka og vel sagða 
sögu um aðstæður bænda fyrir rúmri öld og frum-
kvæði og kraft þeirra sem undirbjuggu stofnun 
félagsins auk upplýsinga um uppbyggingu félags-
ins og landbúnað fyrstu áratugi 20. aldar. Í fórum 
félagsins voru til eintök af þessum ritum sem voru 
afrituð og prentuð saman í eina bók. Það er sjálf-
sagt að geta þess sem vel er gert og á Prentsmiðjan 

Ísafold sérstakar þakkir skyldar fyrir vandað hand-
verk sem skilaði okkur betra riti en hægt var að 
búast við. Bókin stendur öllum bændum á Suður- 
og Vesturlandi til boða endurgjaldslaust og ættu 
allir bændur að eignast þennan kjörgrip hvort sem 
þeir skipta við SS eður ei. Hægt er að nálgast bók-
ina í starfsstöðvum SS eða hjá deildarstjórum. 
Einnig er hægt að skoða hana sem vefrit á heima-
síðu SS. 

1. TBL. JÚLÍ 2012
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Almennt
Innlendur kjötmarkaður hefur þróast með hag-

stæðum hætti síðustu 12 mánuði. Í eftirfarandi töflu 
1 sést að söluaukning er á öllum kjöttegundum 
nema svínakjöti hvort sem litið er til 3 eða 12 mán-
aða tímabils. Jafnframt hefur heildar innflutningur 
kjöts minnkað um nær fjórðung frá fyrra ári og 
telur nú um 4% af innlendum markaði.

Tafla 1

Í töflunni má jafnframt sjá að af um 1.170 tn 
framleiðslu af hrossakjöti voru um 550 tn seld 
innanlands en mismunurinn var fluttur út. Í tilfelli 
kindakjöts var framleiðslan um 9.600 tn og innan-
landssala þar af um 6.400 tn.

Á erlendum mörkuðum er því miður aðra sögu að 
segja. Kreppa og samdráttur er víða en öðru fremur 
í Evrópu sem hefur áhrif á eftirspurn og verð. Verð-
lækkun á kindakjöti er nálægt 30% í evrum talið á 
Evrópumarkaði auk þess sem margir kaupendur 
taka ekki við kjöti vegna birgða þó að verðið sé 
lágt. Til viðbótar er lækkun á gæruverði á öllum 

mörkuðum 30-40% frá fyrra ári sem hefur veruleg 
áhrif á tekjur af sauðfjárafurðum.

En öll él styttir upp um síðir og til lengri tíma eru 
horfur á erlendum mörkuðum góðar vegna þess að 
fyrirséð er að eftirspurn eftir kjöti mun aukast víða 
í heiminum. 

Verðþróun
Eftirfarandi tafla 2 sýnir 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. Bætt er 35 kr/kg við 
kindakjöt frá og með árinu 2010 vegna tilfærslu á 
vaxta- og geymslugjaldi frá sláturleyfishöfum til 
bænda. Þar sem slátrun sauðfjár er óveruleg það 
sem af er 2012 er breyting á verði kindakjöts reikn-
uð út frá meðalverði ársins 2011.

Tafla 2

Tilgreint verð er meðalverð í innkaupum SS hvert 
tímabil. Heimteknir gripir telja því ekki með. Verð-
ið sýnir því ekki nákvæmt  meðalverð skv. verðskrá 
ef heimtaka endurspeglar ekki slátrunina. Uppbót 
sem SS hefur greitt árin 2010 og 2011 er talin með 
í meðalverði sem sýnt er.

II Horfur á kjötmarkaði 

  apr.12 júl.11 
% 

breyting   
Framleiðsla jún.12 jún.12 3 mán. 12 mán. 
Alifuglakjöt 1.902.219 7.592.262 5,5 13,4 
Hrossakjöt 154.095 1.165.806 57,2 45,8 
Nautakjöt 986.647 4.071.220 5,6 7,6 
Sauðfé  1.587 9.620.847 -97,1 5,0 
Svínakjöt 1.331.139 5.803.957 -15,5 -5,8 
Samtals kjöt 4.375.687 28.254.092 -2,0 6,2 

Sala innanlands         
Alifuglakjöt 1.985.223 7.446.037 11,3 7,4 
Hrossakjöt 119.517 553.714 64,9 4,0 
Nautakjöt 988.822 4.064.378 4,2 7,3 
Sauðfé 1.460.725 6.388.324 4,3 3,8 
Svínakjöt 1.335.820 5.618.708 -10,1 -6,6 
Samtals kjöt 5.890.107 24.071.161 3,5 2,8 

 

Ár Naut Svín Sauðfé 

2002 238,2 179,1 229,5 

2003 224,0 157,4 192,7 

2004 259,3 193,8 215,2 

2005 308,2 243,7 293,6 

2006 360,9 277,7 302,2 

2007 390,1 295,1 313,1 

2008 406,0 331,8 363,7 

2009 416,2 277,1 397,4 

2010 424,0 273,1 401,4 

2011 502,5 368,4 488,8 

Jan-jún 2012 511,1 395,9  

% breyt 2007-2012 +31% +34% +56% 

% breyt 2002-2012 +115% +121% +113% 
 

Kjötskurður og pökkun í niðursuðudósir endur fyrir löngu
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Endurbætur tengdar sauðfjárslátrun
Verið er að ljúka margs konar endurbótum sem 

auðvelda sláturstörfin á Selfossi og stuðla að lækk-
un kostnaðar. Helstu breytingarnar eru : rafmagns-
meyrnunarbúnaðar sem tryggir meyrni kjöts, ný 
tölvustýrð kæling í fremri kjötsal, ný pökkunarvél 
og vinnslulínur til að geta hlutað, pakkað og fryst 
miklu magni af fersku kjöti í sláturtíð og einnig 
breytingar í hraðfrystiklefum þessu tengt, nýtt 
tölvukerfi sem tryggir fullkominn rekjanleika af-
urða, nýr fullkominn lyftari sem eykur öryggi í 
frystiklefum, stækkun á frystiklefa fyrir hausa og 
vambir og síðast en ekki síst nýr sauðfjárflutninga-
vagn fyrir Vesturland. Á teikniborðinu eru fleiri 
endurbætur á stöðinni en þær verða að bíða betri 
tíma.

Slátrun & verðlagning
Slátrun hefst miðvikudaginn 22. ágúst með 800 

kindum og 113% verðhlutfalli fyrir dilka. Slátrað 
verður næst miðvikudaginn 29. ágúst 800 kindum 
og greitt 111% verðhlutfall fyrir dilka. Samfelld 
slátrun hefst svo miðvikudaginn 5. september með 
um 800 lömbum á dag og svo stigvaxandi í fulla 
slátrun í lok viku 37. Bætt hefur verið við slátur-
viku í nóvember með 110% verðhlutfalli til að 
hvetja þá sem það geta að geyma gimbrar. Í töflu 3 
má sjá verðhlutföll vikna.

Eins og fyrra ár verður fylgt verðhlutföllum milli 
gæðaflokka sem Landssamtök sauðfjárbænda hafa 
samþykkt á aðalfundi sínum.

SS birtir fyrst sláturleyfishafa verðskrá til bænda. 
Reikna má með að gera þurfi breytingar á henni 
eftir að verðskrár annarra sláturleyfishafa líta dags-
ins ljós. Af þeim sökum er verðskráin ekki birt í 
fréttabréfinu heldur bent á heimasíðu félagsins 
http://www.ss.is/til_baenda/afurdaverd/saudfe/ en 
þar verður verðskrá haustsins birt fyrir lok júlí og 
henni breytt ef þörf krefur enda stefna félagsins að 
greiða samkeppnishæft verð hverju sinni.

Sauðfjárinnlegg verður staðgreitt föstudag eftir 
innleggsviku.

Pantanir fyrir slátrun
Pantanir fyrir slátrun eru með sama hætti og und-

anfarin ár. Í flestum tilfellum fara pantanir í gegn-
um deildarstjóra. Almennt gildir að þeir sem panta 
fyrst fá sláturtíma uns hver vika fyllist. Ef áhugi á 
einstökum sláturvikum er langt umfram afköst þá 
áskilur félagið sér rétt til að skipta sláturtíma niður 
á deildirnar þannig að hver deild hafi sambærilegan 
aðgang að slátrun.

III Kindakjöt

Vika 36 37 38 39 40 41 42 43 & 44 44 45
Dags. 5. - 7. sept 10. - 14. sept 17. - 21. sept 24. - 28. sept 1. - 5. okt 8. - 12. okt 15. - 19. okt 22. - 31. okt 1. nóv - 2. nóv 5. nóv - 8. nóv

Verðhlutfall dilka 109% 107% 105% 103% 101% 100% 100% 100% 105% 110%
Verðhlutfall fullorðið 106% 104% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tafla 3

Heimtaka – Framkvæmd
Það er mikið álag á starfsfólki félagsins við að 

sinna heimtöku bænda og mikill metnaður í að það 
sé vel gert. Til að gera góða framkvæmd mögulega 
verður að biðja bændur að ákveða fyrir afhendingu 
á fjárbíl hvaða flokka og fjölda þeir ætla að taka 
heim og hvernig á að meðhöndla kjötið. Óski bóndi 
að taka heim kjöt af ákveðnum dýrum skal lita-
merkja hnakka eða horn á þeim gripum og láta það 
koma fram á heimtökublaðinu. Ekki er hægt að 
verða við munnlegum beiðnum sem berast eftirá 
vegna hættu á mistökum og þess aukaálags sem 
slíkt setur á starfsfólk okkar.

Það er mjög mikilvægt að aldrei sé settur litur á 
bak lambanna eða þann hluta sem tilheyrir gærunni 
eftir slátrun. SS hefur þurft að greiða bætur til 
gærukaupenda vegna litar á gærum.

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

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun 
verður 2.680 kr/stk fyrir dilka og 2.830 kr/stk fyrir 
fullorðið. Fínsögun kostar aukalega 670 kr/stk. Af-
hending á Selfossi er án kostnaðar. Kostnaður af 
heimsendingum innan félagssvæðis SS er 620 kr/
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Þessi auglýsingamynd er gersemi úr safni SS. Hún er síðan um 1930 er SS framleiddi niðursoðnar kjötvörur. 
Athygli vekur að konan eldar en maðurinn stendur með hendur í vösum og horfir á. Það hefði miklar afleiðingar 
að auglýsa með þessum hætti í dag enda líklegra að karlinn grilli og konan horfi á með eitthvað kalt í glasi.
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stk og innifelur kostnað við kassa og poka undir 
kjötið. Sent verður með Flytjanda. Vsk bætist við 
ofangreindar tölur. Slátur fylgir ekki heimteknu 
kjöti. Heimtaka verður aðeins afhent eða send við-
komandi innleggjanda í einu lagi og kvitta skal 
fyrir móttöku.

Fyrir sama meðalgjald er boðið upp á frystingu á 
dilkakjöti en þá er ekki hægt að afhenda kjöt frá 
völdum býlum heldur er selt kjöt af sama gæða-
flokki og beðið er um og getur verið frá einhverjum 
öðrum. Til að þessi framkvæmd gangi upp verður 
að selja bændum kjötið á meðal innleggsverði 
hvers flokks að viðbættum 165 kr/kg  sem er svipað 
og heimtökugjaldið deilt með meðalþyngd. Á 
heimasíðu félagsins á sama stað og afurðaverðið 
verður verðtafla sem sýnir verð á frosnu kjöti sem 
Sláturfélagið selur bændum með þessum hætti. 
Frosið kjöt sem er selt sem heimtaka er afhent eftir 
innlegg eins og önnur heimtaka. Vsk bætist við 
allar ofangreindar tölur.

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 verð-
lögð sem verktakaslátrun á hærra verði.

Flutningar á sauðfé 
– Afhending & lágmarksfjöldi

Það er mikilvægt að bændur og Sláturfélagið 
vinni saman að því að bæta líðan fjár á leið til slát-
urhúss. 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 nýt-
ingu 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 takmark-
ar nauðsynlega hvíld fyrir slátrun.

Lömb eiga ekki að fara södd á sláturbíl og mikil-
vægt að þau hafi haft nægan aðgang að vatni fyrir 
flutning. Sömu reglur gilda og áður til að tryggja 
nýtingu flutningstækja. Ekki verður sótt á bæ nema 
þar séu að lágmarki 30 kindur. Minni hópa þarf að 
sameina með öðrum svo fremi sem það er heimilt 
vegna heilbrigðisreglna.

Rafrænir vigtarseðlar 
Allir innleggjendur geta fengið vigtarseðil send-

an samdægurs með tölvupósti og innleggsskrá fyrir 
Fjárvís senda til Bændasamtakanna. Koma þarf 
beiðni og upplýsingum um netfang til Selfoss til að 
hægt sé að senda gögnin.

IV Stórgripir
Á fyrri helmingi þessa árs hefur Sláturfélagið 

aukið hlutdeild sína í slátrun nautgripa og hrossa en 
tapað hlutdeild í svínaslátrun þar sem samkeppnis-
staðan er erfiðari. Í heild er aukin hlutdeild í slátrun 
og betri nýting á stórgripasláturhúsi. Sjá upplýs-
ingar um slátrað magn í töflu 4. Í undirbúningi eru 
breytingar til að auka afköst í skurði á Selfossi og 
geta boðið kaupendum í meira mæli úrbeinað kjöt í 
stað heilla gripa. Í undirbúningi er einnig að hirða 
og selja til Asíu ýmsar aukaafurðir úr stórgripum 
og auka þannig verðmætasköpun. Stefna SS er að 
gera allar afurðir að verðmætum.

Jan – Jún Hross Naut Svín Samtals 

2012 223,8 458,5 324,7 1.007,0 

2011 109,7 400,7 434,6 945,0 

Breyt í tn 114,1 57,8 -109,9 62,0 

Breyt í % +104% +14% -25% +7% 
 

Tafla 4
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V Áburðarviðskipti  
& fóður

Áburðarvertíð er að baki. SS er að selja Yara 
áburð sem er mest seldi áburður í heimi og ekki að 
ástæðulausu. Góð aukning var í sölu enda verið að 
selja hágæða einkorna áburð á verði sem er nálægt 
því það sama og fjölkorna áburður er seldur á. Ef 
unnar eru faglegar áburðaráætlanir er Yara oft ódýr-
asti kosturinn mælt í magni hreinna áburðarefna og 
þá er til viðbótar ávinningurinn af því að öll áburð-
arefnin eru í hverju korni sem skilar betri nýtingu 
áburðarefna. Sífellt fleiri bændur sjá kostina sem 
fylgja einkorna hágæða áburði og velja Yara.

Fóðrið sem SS selur frá Dlg í Danmörku hefur 
líkað mjög vel og er stígandi í sölu. Á haustdögum 
verður gert átak til að kynna þetta úrvals fóður 
fyrir fleiri bændum.

Það er ekki til betri auglýsing fyrir þessar vörur 
sem SS selur en sú staðreynd að bændurnir í Hraun-

koti þau Sigurlaug Jónsdóttir og Ólafur Helgason 
voru með afurðamesta kúabú landsins árið 2011. 
Þau nota áburð frá Yara og fóður frá Dlg fyrir kýrn-
ar sínar.

VI Vörukaup félags-
manna hjá SS

SS býður félagsmönnum að kaupa framleiðslu-
vörur og innfluttar matvörur af félaginu á hagstæðu 
verði. Söludeild SS tekur við pöntunum en hafa 
verður í huga að lágmarks andvirði pantana er 10 
þús kr. auk vsk.

VII Vörunýjungar
Vöruþróunarhópur SS vinnur gott starf og skilar 

mörgum frábærum nýjungum á markað. Eftirfar-
andi eru upplýsingar um nokkrar af þeim nýjustu.

Ítölsk vörulína, sem samanstendur 
af fimm vöruliðum úr lambi og 
einum úr svíni, var sett á markað í 
vor. Línan er með einstaklega vel 
heppnuðu bragði með ítölskum 
keim. Það einkennir einnig línuna 
að hún er án allra aukaefna. 
Viðtökur neytenda eru framar 
vonum.

SS hefur þróað og sett á markað 
hægeldaðan lamba grilllegg í 
ítölskum kryddlegi. Grillleggurinn 
er hægeldaður við lágan hita í 
eigin safa í 12 klst sem gerir 
þennan bragðgóða vöðva 
einstaklega meyran. Kjötið má 
borða kalt en betra að hita það 
sem tekur stutta stund og nota 
soðið í pakkningunni í sósu.

Eftir langan undirbúning hefur SS 
breytt hluta af réttunum í 1944 
línunni í heilsulínu undir 
slagorðinu „Betra líf með góðum 
mat“. Það einkennir alla þessa 
rétti að þeir eru innan við 450 
kcal, með innan við 2 grömm af 
salti og með innan við 4 gr. af fitu 
pr. 100 gr. Réttirnir uppfylla allir 
kröfur hollustumerkisins 
„Skráargatsins“. Réttirnir í línunni 
eru : Korma kjúklingur, Stroganoff, 
Kjúklingur Tikka Masala, 
Lambakjöt í karrísósu og 
Gúllassúpa.

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000
www.ss.is

Með kveðju,
Sláturfélag Suðurlands svf.
 

Steinþór SkúlasonFyrirvari 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 
 

 
Nafn                                                                                                       kt. 
 
Bæjarnafn                                            Hreppur                                     Lögbýlisnúmer 
 

Netfang                                                Sími 

 

 
 

 

 

Athugasemdir vegna heimtöku:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ath. : 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 ! Þess er óskað að heimtaka sé sótt eftir hádegi daginn eftir slátrun. 




