
Ágæti félagsmaður, 25. júlí 2013

1. TBL. JÚLÍ 2013

I Endurbætur á Selfossi
Í mörg ár hefur þess verið beðið að SS gæti hafið 
endurbætur á afurðastöðinni á Selfossi og 
sérstaklega ánægjulegt að sú vinna sé hafin. 
Sumarið 2012 réði SS til ráðgjafar Nýsjálenskt 
verkfræðifyrirtæki með mikla reynslu af hönnun 
sláturhúsa út um allan heim. Tilgangurinn var að 
ákveða uppbyggingu á stöð félagsins á Selfossi til 
næstu ára með þrjú megin markmið. Í fyrsta lagi að 
bæta vinnuaðstöðu starfsfólks við ýmsa þætti sem 
hafa verið flöskuhálsar í starfseminni. Í öðru lagi 
að gera breytingar á ferlum og búnaði þannig að 
auka megi afköst um 15-20% og lækka þar með 
sláturkostnað og gera meiri dagsslátrun mögulega. 
Í þriðja lagi að bæta aðstöðu svo auka megi 
verðmætasköpun úr sláturafurðum. Markmið SS er 
að gera allar afurðir að verðmætum.

Uppbygging stöðvarinnar skiptist í þrjá áfanga. 
Fyrsta áfanga verður lokið í byrjun hausts og felur 
í sér 500 fermetra stækkun á frystihúsenda 
stöðvarinnar. Þessi áfangi skilar fjórþættum 
ávinningi. Í fyrsta lagi verður byggð tengibygging 
með þremur hleðsludyrum fyrir gáma sem gerir 
kleyft að hlaða þrjá gáma í einu sem eru fasttengdir 
við stöðina í sömu hæð og frystihúsið. Hægt verður 
að hlaða gáma mun hraðar en áður og koma meiri 
verðmætum til erlendra kaupenda í sláturtíð. 

Í öðru lagi verður í nýju byggingunni rými fyrir 
verkun á hausum og löppum sem gerir m.a. kleyft 
að afhára hausa og lappir og selja afurðir sem áður 
var hent. Í þriðja lagi verður rými fyrir frystingu og 
pökkun á ýmsum aukaafurðum sem illa hefur verið 
hægt að sinna. Í fjórða lagi er sér rými fyrir geymslu, 
sögun og pökkun á heimteknu kjöti svo heimtaka 
trufli ekki aðal vinnslu- og pökkunarsal stöðvarinnar 
og hægt verði að sinna heimtöku vel. Stór hluti 

byggingarinnar er hannaður með þeim hætti að 
auðvelt sé að breyta henni í frystiklefa er síðari 
áfangar uppbyggingar stöðvarinnar á Selfossi koma 
í notkun.

Annar áfangi er stækkun á rétt stöðvarinnar sem 
jafnframt mun hýsa gærusöltun og geymslu á 
gærum. Þriðji áfangi er stækkun inn í portið sem 
innifelur stækkun á kjallara og kjötsölum. Fyrir 
utan nauðsynlegt kælapláss verður hægt að sameina 
gorklefa fyrir sauðfé og stórgripi og gera verðmæti 
úr meltingarfærum stórgripa. Ekki hefur verið 
ákveðið í hvaða röð síðari áfangar verða unnir.

Undirritaður og Einar Hjálmarsson stöðvarstjóri á 
byggingarstað
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II Harðnandi samkeppni og hagræðing
Miklu skiptir fyrir framtíð innlends landbúnaðar að 
áfram verði haldið hagræðingu hvar sem við verður 
komið. Bændur vilja góða afkomu. Neytendur vilja 
lágt vöruverð og aðilar í slátrun og úrvinnslu verða 
að geta rekið sig. 

Samkeppni við önnur lönd og möguleikar á 
innflutningi aukast með ári hverju þar sem 
verndartollar eru að hluta til fastir í krónutölu og 
lækka því hlutfallslega með hækkandi verðlagi. Er 
að því kemur að íslenska krónan styrkist lækkar 
einnig sú vernd sem er í dag vegna þess að erlend 
mynt er dýr. Og ekki má gleyma því að mikil 
hagræðing á sér stað erlendis sem eykur bilið og 
þrýsting á innflutning ef ekki er fylgt eftir 
innanlands.

Hagræða verður á búunum og hver að byggja upp 
þann búskap sem skilar mestri arðsemi. Sláturhús 
landsins eru of mörg sem kostar mörg hundruð 

mkr. á ári í óþarfa sláturkostnað. Síðasta haust var 
sauðfé slátrað í átta sláturhúsum en ljóst að ekki 
þarf nema fjögur. Stórgripum er slátrað á 10 stöðum 
en fjögur stórgripasláturhús ættu að duga. Óþarfa 
sláturkostnaður kemur niður á verði til bænda og 
hækkar einnig heildsöluverð og dregur þar með úr 
samkeppnishæfni innlends landbúnaðar. Í þessu 
samhengi er gagnlegt að horfa til mikillar 
hagræðingar sem orðin er í mjólkuriðnaði landsins 
og hefur skilað miklum ávinningi.

SS rekur eina sláturstöð á Selfossi sem getur með 
góðu móti sinnt a.m.k. 25% af slátrun landsins. Það 
eru blikur á lofti sem benda til þess að ef ekki 
verður stýrð hagræðing, innan þeirra marka sem 
samkeppnislög leyfa, þá muni grimm samkeppni 
sjá um hagræðingu sem getur orðið mjög 
kostnaðarsöm.

III Horfur á kjötmarkaði
Innlendur kjötmarkaður hefur í heild þróast með 
jákvæðum hætti síðustu 12 mánuði. Innanlandssala 
jókst um 2,3% sem er nokkuð umfram aukningu á 
íbúafjölda landsins. Sala í júní var hins vegar slök í 
nær öllum kjöttegundum og dregur niður þriggja 
mána sölu sem sést í töflu 1. Veðrið á eflaust stóran 
þátt í því. Það er athyglisvert að framleiðsluaukning 
allra kjöttegunda nema hrossakjöts er nánast sú 
sama, rúm þrjú prósent, yfir 12 mánaða tímabil. 

Heildarinnflutningur kjöts frá janúar til maí var 
557 tn sem er aukning um tæp 200 tn frá fyrra ári 
og telur svínakjöt þar mest sem jókst um 127 tn. Í 
heild er reiknað með 2-3% söluaukningu innanlands 
yfir árið.

Það eru hæg batamerki á erlendum mörkuðum. 
Birgðir hafa minnkað erlendis og reiknað með að 
verðlækkun síðustu tveggja ára byrji að ganga til 
baka. Horfur á gærumörkuðum eru góðar og SS 
hefur þegar selt allar gærur haustsins. Það er einnig 
jákvætt að sala ýmissa aukaafurða er að aukast 
hratt.

Til lengri tíma er ljóst að skortur verður á kjöti í 
heiminum sem stuðlar að hækkuðu verði. Jafnframt 
er talið að samkeppnishæfni kjöts sem alið er á 
grasi batni þar sem kostnaður við korn sem fóður 
muni vaxa hraðar en kostnaður við heyöflun.

	  	   apr.13 júl.12 
% 

breyt   
Framleiðsla jún.13 jún.13 3 mán. 12 mán. 
Alifuglakjöt 1.953.527 7.872.862 2,7 3,7 
Hrossakjöt 116.357 1.469.881 -24,5 26,1 
Nautakjöt 1.094.906 4.222.731 11,0 3,7 
Sauðfé  19.347 9.927.475 1119,1 3,2 
Svínakjöt 1.561.423 6.007.704 15,5 3,1 

Samtals kjöt 4.745.560 29.500.653 7,9 4,3 

Sala innanlands         
Alifuglakjöt 1.965.099 7.882.295 -1,0 5,9 
Hrossakjöt 107.025 570.175 -10,5 2,8 
Nautakjöt 1.094.645 4.215.424 10,7 3,7 
Sauðfé * 1.353.050 6.436.519 -7,2 0,8 
Svínakjöt 1.428.181 5.546.486 4,1 -‐1,9	  
Samtals kjöt 5.948.000 24.650.899 0,4 2,3 

 

Tafla 1
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Tafla 2

Það var stíll yfir framleiðslu SS semma á 20. öldinni þó að 
aðstæður þættu frumstæðar í dag

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. Til að samanburður við 
fyrri ár sé réttur þá er bætt 35 kr/kg við kindakjöt 
frá og með árinu 2010 vegna tilfærslu á vaxta- og 
geymslugjaldi frá sláturleyfishöfum til bænda.

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 

2012 535,9 424,2 541,1 

Jan-jún 
2013 

538,0 464,3  

% breyt 2007-
2012 

+37% +44% +73% 

% breyt 2002-
2012 

+125% +137% +136% 

 

Tilgreint verð er meðalverð í innkaupum SS hvert 
tímabil. Heimteknir gripir telja ekki með. Verðið 
sýnir því ekki nákvæmt meðalverð skv. verðskrá ef 
heimtaka endurspeglar ekki slátrun. Uppbót sem 
SS hefur greitt árin 2010, 2011 og 2012 er talin 
með í meðalverði þeirra ára en ekki liggur fyrir 
ákvörðun um uppbót þessa árs. 

IV Kindakjöt
Slátrun & verðlagning
Slátrun hefst miðvikudaginn 21. ágúst með um 800 
kindum og 113% verðhlutfalli fyrir dilka. Slátrað 
verður næst miðvikudaginn 28. ágúst um 800 
kindum og greitt 111% verðhlutfall fyrir dilka. 
Slátrað verður 2000 kindum samtals miðvikudag 

og fimmtudag 4. og 5. september og greitt 109% 
verðhlutfall. Samfelld slátrun hefst svo þriðjudaginn 
10. september með um 1500 lömbum og svo 
stigvaxandi í fulla slátrun í lok viku 37. Taflan sýnir 
eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki 
verðið sjálft.

Tafla 3

	  

Vika 36 37 38 39 40 41 42 43 & 44 44 & 45
Dags. 4. - 5. sept 10. - 13. sept 16. - 20. sept. 23. - 27. sept 30. sept-4. okt 7. - 11. okt 14. - 18. okt 21. - 31. okt 1. - 7. nóv

Verðhlutfall dilka 109% 107% 105% 103% 101% 100% 100% 100% 108%
Verðhlutfall fullorðið 100% 104% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Eins og fyrra ár verður fylgt verðhlutföllum milli 
gæðaflokka sem Landssamtök sauðfjárbænda hafa 
samþykkt á aðalfundi sínum.

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 
undanfarin ár. Í flestum tilfellum fara pantanir í 
gegnum 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.

Heimtaka – Framkvæmd
Á félagsfundum SS og einnig í nafnlausum 
skoðanakönnunum, sem SS hefur gert meðal 
bænda, hefur komið skýrt fram að heimtaka er það 
atriði sem helst veldur óánægju í starfsemi félagsins. 
og því mjög mikilvægt að bæta þennan þátt.

Stækkun á Selfossi gefur vinnslu á heimteknu 
kjöti miklu meira pláss en áður en einnig verða 
verkferlar SS bættir. Til að gera góða framkvæmd 
mögulega þarf auk þess alltaf að liggja fyrir við 
afhendingu fjár hvað á að taka heim og hvernig á 
að vinna það. Ekki er hægt að breyta heimtöku eftir 
slátrun og biðja um að skrokkar séu teknir eftir 
númerum í mismunandi vinnslu. Í þessu felst einnig 
að ekki er hægt að velja skrokka til heimtöku um 
leið og mat fer fram. Sumir bændur vilja taka heim 
lömb sem falla. Til að það sé hægt þarf að skrifa á 
athugasemdakaflann á heimtökublaðinu að óskað 
sé að taka heim allt að 5 skrokka sem falla í 
fituflokka 4 og 5 svo dæmi sé tekið. 

Það eru mörg dæmi um að bændur vilji taka heim 
ákveðna gripi og sjálfsagt að verða við því en það 
verður að gerast með þeim hætti að bændur merki 
með lit enni þeirra gripa sem á að taka heim Þá er 
hægt að hafa þá aftast í sláturröðinni og stýra 
heimtökunni með þeim hætti. Ef merkt er með lit er 
mikilvægt að litur fari alls ekki á gæruna til að hún 
verðfalli ekki.

Í haust verður boðin aukin þjónusta með því að 
hægt verður að sækja heimtökuna bæði til SS á 
Hvolsvelli og til SS í Reykjavík til hentugleika 
fyrir þá sem ekki eiga leið til Selfoss. Heila skrokka 
er æskilegt að sækja daginn eftir slátrun en allt sem 
er sagað verður tilbúið á öðrum degi eftir slátrun. 
Heimtaka verður aðeins afhent innleggjanda eða 
fulltrúa hans. Samkvæmt reglum er öll umferð 
óviðkomandi bönnuð á lóðum sláturhúsa. Því 
verður að beina því til bænda sem deila kjöti til 
annarra að það sé gert utan sláturhúslóðar. Ef kjötið 
hefur ekki verið sótt á þriðja degi verður það sent 
heim til bænda með Flytjanda með þeim kostnaði 
sem tilgreindur er hér fyrir neðan.

Sú breyting verður einnig gerð í haust að öllu 
heimteknu kjöti, sem er sagað, verður pakkað í 
poka og kassa. Þessi frágangur er mun vandaðri en 
að nota aðeins poka og auðveldar allra meðhöndlun.

Sú breyting er orðin að skv. reglugerð þá má ekki 
afhenda kjöt af fullorðnu í heilu. Kjöt af fullorðnu 
verður að saga til að hægt sé að fjarlægja mænuna 
áður en kjötið fer frá sláturhúsi.

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. 

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun 
verður 2.870 kr/stk fyrir dilka og 3.030 kr/stk fyrir 
fullorðið. Fínsögun kostar aukalega 680 kr/stk. 
Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er 
án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan 
félagssvæðis SS er 660 kr/stk. Sent verður með 
Flytjanda. Vsk bætist við ofangreindar tölur. Slátur 
fylgir ekki heimteknu kjöti. Heimtaka verður 
aðeins afhent eða send viðkomandi innleggjanda 
eða fulltrúa hans og kvitta verður 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 gæðaflokki 
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 176 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.
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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 
verðlögð 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 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 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 
nýtingu 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 takmarkar 
nauðsynlega hvíld fyrir slátrun.

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

Rafrænir vigtarseðlar 
Allir innleggjendur geta fengið vigtarseðil sendan 
samdægurs með tölvupósti. Koma þarf beiðni og 
upplýsingum um netfang til Selfoss til að hægt sé 
að senda gögnin.

Tafla 4

Á fyrri helmingi þessa árs hefur Sláturfélagið aukið 
hlutdeild sína í slátrun allra stórgripa sem er 
ánægjulegt og skilar betri nýtingu á stöðinni á 
Selfossi og stuðlar að betri afkomu. Í töflu 4 má sjá 
magn og breytingu milli ára eftir kjöttegundum.

V Stórgripir

Jan. – Jún. Hross Naut Svín Samtals 

2013 285,3 tn 583,8 tn 437,7 tn 1.309,8 tn 

2012 228,8 tn 492,6 tn 389,3 tn 1.110,7 tn 

Breyting í tn +56,5 tn +91,2 tn +48,4 tn +196,1 tn 

Breyting í % +25% +19% +12% +18% 
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Breyting í tn +56,5 tn +91,2 tn +48,4 tn +196,1 tn 

Breyting í % +25% +19% +12% +18% 
 

VI Áburðarviðskipti  
& fóður
Góð áburðarvertíð er að baki. Yara einkorna 
áburður er hægt og sígandi að vinna sér sess vegna 
yfirburðagæða sem bændur kunna að meta. Ef 
unnar eru faglegar áburðaráætlanir er Yara oft 
ódýrasti kosturinn mælt í magni hreinna áburðarefna 
og þá er til viðbótar ávinningurinn af því að öll 
áburðarefnin eru í hverju korni sem skilar betri 
nýtingu áburðarefna. 

Í ágúst hefst bygging 1500 fermetra skemmu í 
Þorlákshöfn sem öðru fremur verður til geymslu 
áburðar. Með tilkomu þessarar byggingar getur SS 
tryggt gæði áburðar enn betur og jafnframt fetað 
sig inn á þá braut að selja bændum áburð stærri 
hluta ársins en verið hefur.

Nýjungar sem SS hefur kynnt í fóðri frá Dlg hafa 
mælst vel fyrir og skilað verulegri söluaukningu. 

Svanborg Anna og Guðmundur Davíðsson voru með 
afurðamesta kúabú landsins árið 2012. Þau nota Yara 
áburð og Dlg fóður frá SS
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Steinþór Skúlason
Fyrirvari er gerður um prentvillur

VII Vörunýjungar
Vöruþróunarhópur SS vinnur ötult starf og skilar 
jafnt og þétt frábærum nýjungum á markað. 
Eftirfarandi eru upplýsingar um nokkrar af þeim 
nýjustu.

Grísk vörulína, sem samanstendur 
af tveimur vöruliðum úr lambi, 
tveimur úr svíni og einum úr 
folaldi, var sett á markað í vor. 
Línan kemur í framhaldi af ítölsku 
línunni sem var sett á markað í 
fyrra. Gríska línan eins og sú 
ítalska er án allra aukaefna og 
hefur mælst mjög vel fyrir.

Í vetur setti SS á markað mjög 
spennandi nýjung sem er hægeldað 
hangikjöt. Nánar tiltekið 
birkileggur sem er soðinn við 
lágan hita í 12 klst sem skilar 
ákaflegra meyrri og bragðgóðri 
vörur. Legginn má borða beint úr 
pakkningunni og er frábær í 
ferðalög eða á veisluborðið.

SS hefur sett á markað undir 1944 
línunni nýjan plokkfisk sem er 
einstaklega vel heppnaður og selst 
þegar mjög vel. Plokkfiskurinn var 
þróaður til að vera bragðgóð og 
ódýr hversdagsvara.

Sama gildir um steinefna steina og fötur sem SS er 
byrjað að selja. Það bætir hag félagsins ef bændur 
beina viðskiptum sínum til félagsins og stuðlar að 
því að félagið geti greitt uppbót á afurðaverð.

Bændurnir í Hraunkoti þau Sigurlaug Jónsdóttir 
og Ólafur Helgason voru með afurðamesta kúabú 
landsins árið 2011. Þau nota áburð frá Yara og 
fóður frá Dlg fyrir kýrnar sínar. Árið 2012 voru 
bændurnir í Miðdal í Kjós þau Guðmundur 
Davíðsson og Svanborg Anna Magnúsdóttir með 
afurðamesta kúabú landsins. Þau nota einnig áburð 

frá Yara og fóður frá Dlg fyrir kýrnar sýnar. Það er 
vandséð hvernig hægt er að fá betri auglýsingu 
fyrir þessar frábæru vörur sem SS flytur inn.
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