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Ágæti félagsmaður,

Viðtakandi:

I Sauðfé
17. september 2008

Verðhækkun
Sláturfélagið birti á vefsíðu sinni og sendi til deildarstjóra 
verðskrá sauðfjár hinn 25. ágúst síðastliðinn. Verðskráin 
var hækkuð aftur hinn 29. ágúst og enn aftur hinn 3. 
september. Heildarhækkun verðskrár dilkakjöts frá 
fyrra ári er 19,5% fyrir innanlandshlutann og 28,7% 
fyrir útflutning. Hækkun fyrir útflutning er í raun enn 
meiri vegna þess að nú er greitt sama útflutningsverð 
fyrir alla flokka en áður var greitt hlutfallslega eftir 
verði flokkanna. Þetta gerir að útflutningsverð lakari 
flokka er miklu hærra en áður og í sumum tilfellum 
hærra en innanlandsverð sem ekki eru rök fyrir en gerist 
þegar svona einföldun er komið á.

Ærkjöt og kjöt af veturgömlu fé er einnig hækkað 
verulega milli ára. Meðalhækkun á öllu kindakjöti þegar 
saman er vegin hækkun á dilkakjöti og ærkjöti er 21,2 
%. Ekki er betur séð en SS sé að greiða sambærilega við 
það sem best gerist. Á vefsíðu SS má sjá samanburð við 
helstu sláturleyfishafa.

Það er ljóst að þetta er of mikil hækkun fyrir markaðinn 
og næsta víst að ekki verður hægt að hækka kjöt til 
neytenda sem þessu nemur. Hluti af hækkuninni mun 

því koma niður á afkomu sláturleyfishafa sem hafa 
mismikla burði til bera slíkt. 

Yfirborgunarflokkar
Sú breyting er gerð milli ára, sem er bændum til 
hækkunar, að yfirborganir fyrir og eftir sláturtíð eru 
greiddar á alla flokka jafnt og einnig á útflutning. Þetta 
hefur ekki verið gert áður og það eru ekki allir 
sláturleyfishafar að gera slíkt. Þetta verður að hafa í 
huga við samanburð valkosta.

Allt sauðfjárinnlegg staðgreitt áfram
Það eru mjög erfiðar aðstæður á fjármálamörkuðum 

og aðgengi að lánsfé lítið. Það er því ekki einfalt mál að 
staðgreiða sauðfjárinnlegg. Einnig er fjarri því að 
vaxtagjald sem sláturleyfishafar fá greitt dugi fyrir 
kostnaði við fjármögnun.

Sláturfélagið innleiddi staðgreiðslu sauðfjár fyrir 
tveimur árum og heldur áfram að staðgreiða. Það eru 
ekki allir sláturleyfishafar að staðgreiða og hjá öðrum 
er óljóst hvort það er gert eða ekki.
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Útflutningsverð er 305 kr/kg, greitt sama á alla flokka.
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Vetrar- og páskaslátrun sauðfjár

 Sláturvika Geymslugjald Yfirborgun S.S. Samt pr/kg Sl. fjöldi

    

 45 [3.-7. nóv.] 7,5 kr/kg 5 kr/kg 12,5 kr/kg 

 46 [10.-14.nóv.] 7,5 kr/kg 10 kr/kg 17,5 kr/kg 2.000 stk

 47 [17.-21. nóv]  7,5 kr/kg 15 kr/kg 22,5 kr/kg 2.000 stk

 48 [24.-28. nóv] 7,5 kr/kg 20 kr/kg 27,5 kr/kg 2.000 stk

 Páskar ’09 [2. apríl] 45 kr/kg 45 kr/kg 90 kr/kg 1.000 stk

Yfirborgun Markaðsráðs er á flokka E-O, fitufl. 1-3+. 
Bændasamtökin greiða bændum geymslugjaldið að 
jafnaði um 6 vikum eftir lok innleggsmánaðar. SS 
greiðir yfirborgun á alla flokka, einnig útflutning. 
Upphæð geymslugjalds hefur ekki verið ákveðin af 
Markaðsráði en reiknað er með þessari niðurstöðu.

Ærslátrun – Tvíreifa gærur
Sláturfélagið tekur ær til slátrunar allar vikur nema yfir 
háannatímann u.þ.b. 25. sept. til loka október er dilkar 
hafa forgang. Margir bændur meta að geta losnað við 
ærnar með lömbunum. Það er mikilvægt að bændur rýi 
ær þannig að gæran standi undir þeim verðmætum sem 
hún á að gera. Gærur af tvíreifa ám eru ónothæfar og 
þarf að urða með ærnum kostnaði.

Heimtaka – Framkvæmd
Eins og áður hefur komið fram verða bændur að ákveða 
fyrir afhendingu á fjárbíl hvaða flokka og fjölda þeir 
ætla að taka heim og hvernig á að meðhöndla kjötið. 
Það er ekki hægt að bakfæra innlegg og breyta 
vigtarseðlum eftirá. Bændur eru beðnir að afhenda 
heimtökublað  við afhendingu fjár þar sem fram kemur 
hvaða flokka þeir vilja taka heim og hvernig á að ganga 
frá kjötinu. Nauðsynlegt er að beiðnir séu skriflegar til 
að hægt sé að skrá inn í kjötmatskerfið heimtökuóskir 
áður en mat fer fram. 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.

Til einföldunar er sú breyting gerð frá fyrra ári að 
fyrir slátrun og 7 parta sögun á heimteknu fé verður 
innheimt fast gjald pr. stk. Gjaldið verður 1.800 kr/dilk 
og 2.000 kr/fullorðið. Flestir taka heim fé sem er í 
þyngri kantinum og er því ávinningur frá fyrra kg gjaldi. 
Auk þess er boðin fínsögun og kostar hún 245 kr/stk. 
Afhending á Selfossi og Hvolsvelli er án kostnaðar og 
kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis SS er 
felldur niður en rukkaðar 330 kr/stk fyrir kassa og poka 
sem þarf utan um kjötið sem sent verður með Flytjanda. 
Vsk bætist við ofangreindar tölur. Slátur fylgir ekki 
heimteknu kjöti.

Flutningar á sauðfé - 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 síðasta haust skrá niður aðstöðu á bæjum og 
þann tíma sem tekur að koma fénu á bíl. Það eru nokkrir 
bændur sem þurfa að bæta aðstöðu til hleðslu fjárbíla. 
Ella bitnar langur hleðslutími hjá þeim á fé nágranna 
þeirra og eykur jafnframt flutningskostnað vegna lakari 
nýtingu bíla. 

Bændur eru vinsamlega beðnir að afhenda fé fyrir 
hádegi ef á þarf að halda. Akstur með fé er að dragast of 
langt fram á daginn og kvöld sem eykur kostnað og 
takmarkar nauðsynlega hvíld fyrir slátrun.

Lömb eiga ekki að fara södd á sláturbíl en mikilvægt 
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 partí þarf að sameina með 
öðrum svo fremi sem það er heimilt vegna 
heilbrigðisreglna.

Sláturfélagið hefur keypt nýjan fjárflutningavagn sem 
kemur í stað þess sem skemmdist síðasta haust. Nýji 
vagninn er þyngri, með lyftigólfum og lægri 
þyngdarpunkti sem gerir hann öruggari í vindi og 
þægilegri í lestun og losun. Auk þess er hann liprari í 
snúningum en eldri vagn.

Rafrænir vigtarseðlar 
Allir innleggjendur geta fengið vigtarseðil sendan 
samdægurs með tölvupósti og innleggsskrá fyrir fjarvis 
.is senda til bændasamtakanna. Notkun og varsla á 
rafrænu formi er mun þægilegri en gamli pappírinn. 
Koma þarf beiðni og upplýsingum um netfang til Selfoss 
til að hægt sé að senda gögnin.
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III Fóðurmál

Nýbygging fyrir afgreiðsludeild félagsins er langt 
komin en stefnt er að flutningi í nóvember. Mikil 
hagræðing verður við flutning deildarinnar og einnig 

hægt að koma við nýrri tækni sem eykur afgreiðsluhraða 
og dregur úr villuhættu. 

IV Flutningur afgreiðsludeildar

Undirbúningur og framkvæmd fóðurinnflutnings hjá 
félaginu hefur gengið vel. Framlag SS til að lækka 
fóðurverð á Íslandi er eitt það mikilvægasta sem SS 
getur lagt á vogarskálarnar í erfiðu árferði innlends 

landsbúnaðar. Fóðurvögnum verður fjölgað úr einum í 
þrjá í haust og eykst með því flutningsgeta og áreiðanleiki 
fóðurdreifingar og gefur mögulegt að taka næstu skref 
til lækkunar á verði og auknu magni.

II Útflutningur til Whole Foods í 
Bandaríkjuum

Útflutningur til Whole Foods er hafinn og hafa þegar 
verið sendir tveir 40’ gámar. Reiknað er með að SS 
sendi um 60 tn af fullbúinni vöru í haust sem er um 
tvöföldun frá fyrra ári. Erlendi kaupandinn hefur verið 
mjög ánægður með gæði vörunnar og ánægjulegt hvað 
okkar góða fólk hefur staðið sig vel í þessum vandasama 
útflutningi. Gengislækkun íslensku krónunnar skilar 
okkur fleiri krónum fyrir kjötið en á móti kemur að allur 
tilkostnaður hefur hækkað gríðarlega. Að teknu tilliti til 
mikillar hækkunar á útflutningi til bænda er reiknað 

með að afkoma af þessum útflutningi verði svipuð og í 
fyrra.

Á næsta ári fellur útflutningsskylda dilkakjöts niður. 
Ef sláturleyfishafar halda ekki áfram útflutningi mun 
offramboð leiða til hruns á verði innanlands og í 
framhaldi þess má reikna með að sauðfjárbúskapur 
leggist víða af. Það er því gríðarlega mikilvægt að allir 
sláturleyfishafar þrói markaði sem borga viðunandi 
verð fyrir hluta af framleiðslu sinni.

Nýbyggingin er komin undir þak

Eiður Ingi Sigurðsson 
framkvæmdastjóri Smíðanda verktaka 
hússins ásamt okkar Benedikt Hlíðari 

yfirmanni tæknideildar SS
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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

V Nýjungar í vörulínu SS
Sláturfélagið leggur mikla áherslu á vöruþróun til að 
aðgreina sig frá keppinautum sem líkja oft eftir vörum 
félagsins. Það er hins vegar svo að minni hluti nýrra 
vara nær fótfestu á markaði og er oft talað um 10% í því 
sambandi. Nýjungar sem rækilega slógu í gegn síðasta 

sumar voru grillvörur úr folaldakjöti. Salan gekk öllum 
vonum framar og er fagmönnum SS á Hvolsvelli til 
mikils hróss. Þakkir til Odds verksmiðjustjóra og 
félaga.

Einnig er að koma á markað nýr kassi með sérsnyrtum 
hálfum lambaskrokk sem ætlað er að vera hagkvæm 
heimiliskaup á þessari úrvalsvöru. 
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SLÁTURFÉLAG 
SU URLANDS 
Fossnesi Selfossi 
Sími 480 4100 

Heimtaka – vinsamlega afhenda 
bílstjórum bla i  um lei  og sau fé er 
afhent 
 
 

 
 

Nafn                                                                                                       kt. 
 
Bæjarnafn                                            Hreppur                                     Lögb lisnúmer 
 

Netfang                                                Sími 

 

 
 

 

Athugasemdir vegna heimtöku:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ef be i  er um sögun á er kjöt tilbúi  á ri ja degi frá slátrun, annars er 
kjöt tilbúi  til afhendingar daginn eftir slátrun. 


