
Rekstur Sláturfélagsins gekk vel á
liðnu ári. Bati varð á rekstri flestra
deilda og afkoma SS samstæðunnar
skilaði methagnaði um 353 mkr.
Eigið fé samstæðunnar ávaxtaðist
um 25% og var 1.543 mkr. í lok árs.
Félagið er með mjög trausta og
góða greiðslustöðu. Við höfum því
sterkan grunn til áframhaldandi

uppbyggingar og sóknar.
Bændur hafa notið stöðu

félagsins ríkulega. Í janúar var
greidd 3% uppbót á innlegg liðins
árs, samtals 28 mkr. auk vsk. Á
aðalfundi félagsins 31. mars var
samþykkt að greiða 14,5% vexti á
stofnsjóð bænda, samtals 30 mkr.
Það er því á skömmum tíma búið

að greiða bændum tæpar 60 mkr. úr
afkomu félagsins.

Sláturfélagið mun halda áfram
á þeirri braut að hagræða og lækka
kostnað því öllum má vera ljóst að
hagur bænda verður í beinu
samhengi við kostnað við slátrun
og kostnað við áframhaldandi
vinnslu og sölu.
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Ágæti félagsmaður, 2. maí 2006

Viðtakandi:

I Rekstur liðins árs

Áður hefur verið kynnt sú
ákvörðun stjórnar að greiða 2%
uppbót á afurðainnlegg þeirra sem
leggja inn afurðir fyrir meira en 30
þkr. á tímabilinu janúar - apríl.

Á stjórnarfundi Sláturfélagsins
31. mars var ákveðið að félagið
myndi greiða bændum, sem leggja
inn afurðir að andvirði meira en 30
þkr. á tímabilinu maí til ágústloka

2006, 2% uppbót á allt innlegg
sama tímabils. Uppbótin kemur til
greiðslu inn á bankareikninga
bænda 19. sept. næstkomandi.

II 2% uppbót maí-ágúst 2006

Það tíðkast nú víða um land að
binda bændur í innleggssamninga
sem eru þeim verulega íþyngjandi.
Bændur eru beðnir að skuldbinda
sig til viðskipta, jafnvel til margra
ára, án þess að hafa vissu um
afurðaverð, greiðslutilhögun,
flutningskostnað eða önnur atriði

sem skipta miklu máli í rekstri
búanna. Vandséð er hvers vegna
einhver bóndi ætti ótilneyddur að
gera slíkan samning. Ef bóndi telur
sig þvingaðan af samningi sem
hann hefur gert er rétt að hann
kanni lögmæti samningsins því
verulegar efasemdir eru um lög-

mæti slíkra einhliða samninga.
SS hefur ekki tíðkað að gera

kröfu um einhliða samninga og eru
bændur frjálsir í viðskiptum við
Sláturfélagið. Félagið er afurða-
félag bænda og til fyrir þá og ekki
aðra.

III Bændur eru frjálsir
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IV Sauðfé
Markaðsstaða / verðlagning :
Sala kindakjöts hefur gengið vel á
liðnum mánuðum. Til loka
marsmánaðar var söluaukning á
kindakjöti 3,9% yfir 12 mánaða
tímabil sem verður að telja
viðunandi árangur í ljósi verulegra
verðhækkana á kjöti. Það stefnir í
vöntun á kjöti hjá SS í lok sumars.
SS og fleiri sláturleyfishafar hafa
því frestað útflutningi til næsta
hausts.

Aðstæður leyfa verðhækkun til
sauðfjárbænda umfram verðlags-
breytingar og verður metið í byrjun
sumars hvernig skynsamlegt sé að
verðleggja í haust.

Margir bændur skipuleggja sig
langt fram í tímann og því vill

Sláturfélagið upplýsa strax um
eftirfarandi greiðsluáætlanir haust-
sins til að bændur geti metið og gert
ráðstafanir til að nýta þann tíma
sem hentar þeim best.

Aðstaða til hleðslu bíla: Í
samræmi við það sem áður var
kynnt skráðu flutningsaðilar niður
aðstöðu á bæjum síðasta haust. Í
langflestum tilfellum (78%) var
aðstaða talin góð, á 18% bæja var
hún talin sæmileg og slæm á 4%.
Hleðslutími á 60 kindum var frá 5
mínútum og upp í eina klst ! Það er
mikilvægt að aðstaða til hleðslu
bíla sé alls staðar góð. Það bætir
líðan sláturgripa og dregur úr
flutningskostnaði. Bændur eru
beðnir að skoða hvort þeir þurfi að

bæta aðstöðuna hjá sér.
Sumarslátrun: Eftirfarandi

eru drög að skipulagi sumar-
slátrunar. Minni háttar breytingar
geta orðið á skipulagi ef aðstæður
breytast. Yfirborgun Markaðsráðs
hefur verið hækkuð verulega milli
ára og sama gildir um yfirborgun
SS. Það er því mikill hagur fyrir
bændur að nýta sér sumarslátrun.
Yfirborganir eru ofan á grunn-
verðskrá SS sem kynnt verður er
nær dregur hausti. Fullyrða má að
SS verður mjög samkeppnisfært í
verði og greiðslutilhögun.

Slátrað verður á fimmtudögum
en bætt við dögum eftir því sem
magn á vikurnar eykst.
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Sláturvika Yfirborgun Yfirborgun S.S. Samt pr/kg Sl.fjöldi
Markaðsráðs á innanlandshluta m.v. 15 kg dilk

31 [31.-4. ágúst] 1300 kr/dilk 100 kr/kg 187 kr/kg 1.200 stk
32 [7.-11. ágúst] 1300 kr/dilk 70 kr/kg 157 kr/kg 2.000 stk
33 [14.-18. ágúst] 1100 kr/dilk 48 kr/kg 121 kr/kg 2.000 stk
34 [21.-25. ágúst] 800 kr/dilk 32 kr/kg 85 kr/kg 3.000 stk
35 [28.-1. sept.] 500 kr/dilk 22 kr/kg 55 kr/kg 5.000 stk
36 [4.-8. sept.] 200 kr/dilk 24 kr/kg 37 kr/kg 7.000 stk
37 [11.-15. sept.] 25 kr/kg 25 kr/kg 10.000 stk
38 [18.-22. sept.] 10 kr/kg 10 kr/kg 11.000 stk

Yfirborgun Markaðsráðs og
SS er á flokka E-R, fitufl. 1-3 og
flokk O, fituflokk 1-2. Allt innlegg
á sumarslátrunartíma verður
staðgreitt. Ær verða teknar til
uppfyllingar á slátrun í vikum 36-
38 og staðgreiddar.

Það ættu allir bændur að sjá
sér hag í því að nýta ávinning af
yfirborgunum með slátrun í
einhverri af þessum vikum. Ekki
er vitað til þess að neinn annar
sláturleyfishafi yfirborgi innlegg
í vikum 37 og 38 svo dæmi sé
tekið.

Fyrir liggur tillaga Markaðs-
ráðs um 4% útflutningsskyldu til 9.
sept. 10% útflutningsskyldu frá 10.
sept. til 11. nóvember og 4%
útflutningsskyldu eftir það.

Pantanir fyrir sumarslátrun:
Það er mikilvægt að vandað sé til
sláturpantana og þær berist félaginu
tímalega. Pantanir fyrir slátrun eiga
að berast til Selfoss. Þess er óskað
að pantanir séu skriflegar og er best
að þær séu sendar með tölvupósti á
netfangið slatrun@ss.is. Þá verður
send staðfesting til baka á móttöku
pöntunar. Í pöntun skal koma fram
innleggjandi, bæjarnafn, fjöldi fjár
og óskuð sláturvika. Jafnframt
hvaða vikur mega vera til vara. Ef
ekki er hægt að senda tölvupóst
verði pöntun send með faxi.

Við uppröðun á sláturvikur
mun gilda að fyrstur kemur, fyrstur
fær. Þeir sem panta fyrstir komast
að í tilteknum vikum og er þær
fyllast verður að nota aðrar vikur.

Félagið er tilbúið að hnika til því
hámarki sem sett er á vikur með
þeim fyrirvara að þetta liggi fyrir
nægilega tímalega til að hægt sé að
manna slátrunina og að ekki verði
vöntun á nærliggjandi vikum.

Félagið áskilur sér rétt til að
skipuleggja slátrun þannig að
flutningstæki séu fullnýtt. Ef bóndi
pantar tiltekna viku en ekki er hægt
að fylla bíl af sama svæði þá viku
verður slátrun að færast á aðra viku
þar sem bíll fyllist.

Haustslátrun : Slátrað verður
samfellt alla virka daga á
haustsláturtíma. 

Tryggja verður að bændur í
öllum deildum Sláturfélagsins hafi
jafnan aðgang að slátrun. Aðstæður
eftir landssvæðum eru misjafnar.
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Sums staðar eiga bændur þess ekki
kost að nýta sér sláturtíma í ágúst
vegna þess að ekki næst í féð. Þar
sem svo háttar er eðlilegt að
viðkomandi deild geti komið meiru
inn á haustsláturtíma en aðrir. Það
verður verkefni Selfoss að raða
slátrun niður og því mikilvægt að
sláturfjölda og óskum deildanna
sé skilað af deildarstjórum ekki
síðar en 15. ágúst.

Dagslátrun á Selfossi verður
aukin. Sú aukning og auknar

yfirborganir ættu auðvelda
bændum að komast inn á þann
sláturtíma sem þeir óska svo fremi
sem pantað sé tímalega. Félagið
gerir að sjálfsögðu ráðstafanir er
nær dregur til að fylla allar
sláturvikur og er erfiðara eftir það
að hreyfa til slátrunina.

Það er sett í hendur hvers
deildarstjóra hvernig hann vill haga
pöntunum einstakra bænda úr sinni
deild. Sumir vilja halda utan um
allar pantanir og miðla þeim til

Selfoss en á öðrum svæðum hefur
sú hefð skapast að bændur eru í
beinum samskiptum við
sláturhúsið. En nauðsynlegt er að
deildarstjórar hafi yfirsýn yfir
magnið úr deild sinni og leitist við
að verja stöðu félagsins gagnvart
keppinautum.

Er kemur að fullri slátrun er
mikilvægt að deildarstjóri komi að
miðlun og skiptingu milli manna
enda nýtist þá þekking hans á
staðháttum.
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Sláturvika Geymslugjald Yfirborgun S.S. Samt pr/kg Sl.fjöldi
á innanlandshluta

44 [30.-3. nóv.] 0 - 6,5 kr/kg 0 - 5,5 kr/kg 0-12 kr/kg 11.000 stk
45 [6.-10. nóv.] 6,5 kr/kg 15,5 kr/kg 22 kr/kg 8.000 stk
46 [13.-17. nóv.] 6,5 kr/kg 25,5 kr/kg 32 kr/kg 1.500 stk
47 [20.-24. nóv.] 6,5 kr/kg 33,5 kr/kg 40 kr/kg 1.500 stk
48 [27.-1. des.] 6,5 kr/kg 38,5 kr/kg 45 kr/kg 1.000 stk
49 [4.-8. des.] 13 kr/kg 37 kr/kg 50 kr/kg 1.500 stk
50 [11.-15. des.] 13 kr/kg 42 kr/kg 55 kr/kg 800 stk
Páskar '07 [15/16. mars] 32,5 kr/kg 57,5 kr/kg 90 kr/kg 2000 stk

Sláturvika Sl.fjöldi
39 - 43 11-12 þús stk pr. viku

Vetrarslátrun & páskar: Á
vetrarslátrunartíma verður slátrað

eins og í sumarslátrun þ.e. á
fimmtudögum auk viðbótardaga

fyrr í hverri viku ef á þarf að halda.

Yfirborgun Markaðsráðs og
SS er á flokka E-O, fitufl. 1-3+.
Allt innlegg á vetrarslátrunartíma
verður staðgreitt.

Bændasamtökin greiða bænd-
um geymslugjaldið og er að jafnaði
greitt um 6 vikum eftir lok
innleggsmánaðar.

Verktakaslátrun: Slátur-
félagið hefur samið við Sláturhús
KVH á Hvammstanga um verk-

takaslátrun. Eingöngu er hægt að
nýta þessa verktakaslátrun á
haustsláturtíma, vikur 39-43.
Greiðslutími, flutningsgjald og öll
önnur fjárhagsleg atriði sem snúa
að innleggjendum verða þau sömu
eins og við innlegg á Selfossi. Það
magn sem hægt er að fá slátrað í
verktöku er takmarkað og því er
nauðsynlegt að þeir sem hafa áhuga
á að nýta sér innlegg til SS með

slátrun á Hvammstanga panti
snemma til Selfoss til að fá
upplýsingar um hvaða vikur eru
opnar. SS áskilur sér rétt til að
slátra á Selfossi ef hægt er að taka
við sláturfé á Selfossi þá daga sem
beðið hefur verið um verktaka-
slátrun.

SS mun ekki verða með neina
aðkomu að slátrun í Búðardal.

V Glæsilegur árangur fagmanna SS
Á sýningunni Matur 2006 náðu
fagmenn SS enn og aftur
framúrskarandi árangri. Þeir hlutu 5
gullverðlaun, 13 silfurverðlaun og
11 bronsverðlaun. Auk þess lenti
Viktor Steingrímsson í 2. sæti einu
stigi á eftir sigurvegaranum í
keppninni um titilinn „Kjötmeistari
Íslands“. Sigurður Árni Geirsson

hlaut sérstök verðlaun Lands-
sambands kúabænda fyrir besta
áleggið úr nautakjöti. Jón
Þorsteinsson hlaut sérstök verðlaun
Kjötframleiðenda hf. fyrir bestu
vöruna úr hrossa- eða folaldakjöti
en Jón hlaut jafnframt sérstök
verðlaun fyrir bestu kæfu eða paté
sýningarinnar. Ólafur Bjarni

Loftsson varði titil sinn sem
“Kjötiðnaðarnemi ársins”. Slátur-
félagið óskar öllum vinningshöfum
til hamingju með glæsilegan
árangur og þakkar þetta framlag til
að halda uppi topp fagmennsku hjá
félaginu.
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Í samræmi við fyrirheit sem gefin
voru við lokun sláturhússins á
Kirkjubæjarklaustri um að styðja
arðbæra atvinnustarfsemi í Vestur-
Skaftafellssýslu hefur Sláturfélagið

keypt hlutafé í félaginu Kornakri
ehf. í Skaftafellssýslu. Kornakur
var stofnað á síðasta ári af 4
búnaðarfélögum í sýslunni og er
markmið félagsins víðtæk starf-

semi á sviði kornræktar og
kornverkunar þar á meðal tækja-
leiga og annað tengt kornverkun.
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Keppendur frá SS. Frá vinstri Benedikt Benediktsson,
Sigurður Árni Geirsson, Jens Sigurðsson, Jóna
Ólafsdóttir,  Björgvin Bjarnason, Viktor
Steingrímsson, Oddur Árnason, Jón Þorsteinsson.

Í takt við þarfir nútímamannsins sem
glímir við ofnæringu en ekki
vannæringu hefur SS sett á markað
2 afbragðsnýjungar, Létt pepperóní
og Létta spægipylsu sem eru með
meira en helmingi minna af fitu
hefðbundinnar vöru. Því geta allir
leyft sér að njóta góða bragðsins.

Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000

Fyrirvari er gerður um prentvillur
Með kveðju,
Sláturfélag Suðurlands svf.

Steinþór Skúlason

VI Kornakur ehf.
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