
Í fyrsta skipti á Íslandi 
- Allt sauðfjárinnlegg staðgreitt 
Sláturfélagið innleiddi breytingu í
greiðslutilhögun sauðfjár í landinu
með því að hefja staðgreiðslu alls
sauðfjárinnleggs. Þessari breyt-
ingu hefur verið ákaflega vel tekið
af bændum og margir lýst mikilli
ánægju með að fá fullnaðar-
uppgjör strax og auðvelda yfirsýn
yfir tekjur sem innlegg hverrar
viku skilar. Mjög auðvelt er að
bera saman meðalverð milli vikna
sem er grundvöllur réttrar ákvörð-
unartöku um sláturtíma. Í sam-

tölum hefur komið fram að margir
hyggjast slátra fyrr á næsta ári þar
sem þeir sjá verulegan ávinning í
því fólginn.

Aðrir sláturleyfishafar hafa
fylgt í kjölfarið og kynnt
staðgreiðslu. Sá regin munur er
hins vegar að SS staðgreiðir inn á
bankareikninga bænda en aðrir
sláturleyfishafar greiða flestir inn
á viðskiptareikninga bænda.

Verðlagning sauðfjárafurða -
Hækkun á verðskrá afturvirk
frá 1. ágúst 

Ákveðið var hinn 12. september
að hækka 5 flokka dilkakjöts og
aðalflokk ærkjöts frá þeirri verð-
skrá sem kynnt var í síðasta
fréttabréfi. Hækkunin var frá 2 og
upp í 15 krónum á kg. Ákveðið
hefur verið að þessi verðbreyting
gildi afturvirkt frá upphafi
slátrunar í byrjun ágúst. M.v.
flokkun SS 2005 er SS enn að
greiða hæsta meðalverð allra
sláturleyfishafa. Eftirfarandi er
gildandi verðskrá.
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Ágæti félagsmaður, 28. september 2006

Viðtakandi:

I Sauðfé

Holdfylling/Fita 1 2 3 3+ 4 5
E 380 390 377 341 251 234
U 375 375 362 329 249 228
R 349 360 340 285 228 222
O 307 347 300 275 223 220
P 274 274 205 207 166 191

VP 110
VR 265 225

VHR 40 19
VHP 25
FP 28
FR 94 34

Kjötmat 
Yfirkjötmat ríkisins hefur gert
mikið átak í haust til að samræma
kjötmat í landinu. Yfirmatsmenn

hafa verið marga daga í hverju húsi
og fylgst með mati samhliða öðrum
breytingum sem gerðar voru. Miðað
við þau gögn sem fyrir liggja um

kjötmat er árangur mjög góður og
virðist í flestum tilfellum sem
munur milli húsa sé miklu minni
en áður og innan eðlilegra marka.
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Eftirfarandi er stutt lýsing á því ferli sem fer fram hjá SS :

Sérmerki á sauðfé 
Það er orðin lagaskylda að allt
sauðfé sem kemur til slátrunar sé
einstaklingsmerkt. Óheimilt er að
setja í sölumeðferð ómerkt fé og
ber að farga því ef ekki tekst að
sanna eignarrétt á gripunum.
Dýralæknar fara með eftirlit og
framkvæmdavald fyrir hönd hins
opinbera.

Síðasta ár voru nokkrir
misbrestir á réttum skráningum
sérmerkinga við slátrun á Selfossi.
Til að koma í veg fyrir þetta hefur
verið bætt við starfsmanni í rétt og
öll merki auk þess geymd í réttri
röð í 14 daga eftir slátrun. Því er
hægt að finna villur ef bændur
telja að númeraröð hafi raskast.

Í nokkrum tilfellum eru

bændur enn að nota heimamerkt
álmerki. Þessi merki eru mjög
erfið aflestrar og sú ábending er
frá dýralækni hússins að álmerki
eru ekki leyfileg lengur og teljast
ekki fullnægja lagaskyldu um
einstaklingsmerkingu ! Því er
öllum bændum sem nota álmerki
bent á að breyta verður um merki
fyrir slátrun á næsta ári.
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Í síðasta fréttabréfi var greint frá
ánægjulegri þróun í sölu á
folaldabeinum til þýska
fyrirtækisins Ossacur. Verkefnið

er mjög áhugavert og dæmi um
frábæra líftækni sem er notuð til
að vinna vaxtahvata úr
folaldabeinum. Þessir vaxtahvatar

eru notaðir til lækninga á margs
konar beináverkum og einnig til að
græða saman hryggjaliði á fólki
með ónýtt brjósk í hrygg.

II Sala folaldabeina til lyfjagerðar

Leggbein eru tekin úr folaldalærum

Bein eru klofin með bandsög

Kjöt er hreinsað af beinum

Mergur er hreinsaður innan úr beinum og kjöt utan
af með háþrýstingi
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Mikil vöntun hefur verið á
nautgripum til slátrunar undan-
farin misseri. SS eins og aðra hefur
af þessum sökum skort hráefni til

fullvinnslu og það haft áhrif á
veltu félagsins og afkomu. SS er í
eigu bænda og afkoman ræður því
hvaða vexti er hægt að greiða á

stofnsjóð og verð fyrir afurðir.
Þetta samhengi er sterkt og því
mikilvægt að félagsmenn láti SS
njóta nautgripaviðskipta sinna. 

III Nautgripaviðskipti

Nokkrir félagsmenn hafa bent á að
deildaskipan Sláturfélagsins sé
ekki í takt við nýja tíma. Ný tækni
í samskiptum og hörð samkeppni
um viðskipti bænda krefjist

breytinga. Það er verkefni næstu
mánaða að skoða hvort skyn-
samlegt sé að gera breytingar á
deildaskipuninni og verður rætt
nánar á deildarstjórafundi í

desember. Einnig er ætlunin að
gera skoðanakönnun meðal
félagsmanna um viðhorf til
breytinga.

IV Deildaskipan Sláturfélagsins

Sláturfélagið hefur mikla forrystu í
framleiðslu á tilbúnum matvælum
hér á landi og er með yfirgnæfandi
markaðshlutdeild með vörulínu
undir 1944 vörumerkinu. Nýlega

voru gerðar miklar endurbætur á
öllum vélbúnaði til þessarar
framleiðslu. Á markaðinn eru
komnar endurbættar útgáfur af
nokkrum réttum sem eru komnar í

þriggja hólfa bakka með stærri
skömmtum í stað tveggja hólfa
bakka áður. Fjölmargar nýjungar
verða kynntar á næstu mánuðum.

V Nýjungar í framleiðslu á 1944 réttum

Tilbúin afurð Fulltrúar kaupenda þeir Robert Rettenmaier
dýralæknir & Albert Betz kjötiðnaðarmaður fylgjast

með framleiðslunni
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Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000

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

Steinþór Skúlason

1944 réttir í nýjum þriggja hólfa útfærslum

Sneiddur nautavöðvi er frábær, nær fitulaus,
nýjung í áleggslínu SS
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