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Svipað verð og í fyrra fyrir dilkakjöt
Norðlenska hefur tekið ákvörðun um verðlagningu sauðfjárafurða fyrir haustið 2010. Niðurstaðan er sú að greiða
svipað verð og á síðasta ári fyrir dilkakjöt, að frádregnum 39 krónum vegna geymslugjalds, sem fram til þessa
hefur verið greitt til afurðastöðva en samkvæmt nýjustu breytingum rennur nú beint til bænda. Verð fyrir kjöt af
fullorðnu verður óbreytt frá fyrra ári.
Ekki hafa verið forsendur fyrir verðhækkunum á markaði innanlands til kaupenda, og það sama má segja um
erlenda markaði þangað til á seinustu misserum en verð virðist vera að hækka verulega erlendis. Meðalsöluverð
lambakjöts frá Norðlenska hefur staðið í stað sl. 3 ár á meðan verulegar verðhækkanir allra aðfanga hafa dunið á
fyrirtækinu sem og hefur verð til framleiðenda hækkað á sama tíma, að sögn Sigmundar Ófeigssonar
framkvæmdastjóra Norðlenska. Þannig sé ljóst að fyrirtækið hafi þurft að taka á sig þær hækkanir sem hafa orðið
á síðastliðnum tveimur árum bæði á aðföngum og verði til framleiðenda. Þetta hafi komið fram í verri afkomu
fyrirtækisins. Á sama tíma hefur selst minna af öllu kjöti en áður og sýnu mest dregið úr sölu á lambakjöti.
Á erlendum mörkuðum er mjög mikil óvissa, að sögn Sigmundar, fyrst og fremst vegna gengisóvissu en gengi
krónu gagnvart evru hefur styrkst um u.þ.b. 17% frá því í ágúst 2009. Þetta veldur lækkun í skilaverði í
íslenskum krónum sem því nemur. Það hefur náðst mikill árangur í útflutningi lambakjöts, bæði aukning á
mörkuðum og verðhækkanir en styrking krónunnar gerir það að verkum að skilaverð nú er óverulega hærra en á
sama tíma í fyrra. Verðhækkanir erlendis hafa verið um 20-25% sem skilar því raunhækkun upp
á 3-7% vegna styrkingar krónunnar.
Norðlenska greiðir mismunandi verð eftir viku fyrir lambakjöt, það hæsta í upphafi sláturtíðar. Verð fyrir
fullorðið verður það sama alla sláturtíðina. Verðskrána í heild má sjá á vef fyrirtækisins, www.nordlenska.is og
einnig upplýsingar um fyrirkomulag á greiðslum.

Flutningur á sláturfé
Norðlenska sér um flutning sláturfjár í sláturhús, nema um annað sé samið. Reynir B. Ingvason sér um flutninga
sláturfjár til Húsavíkur úr Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Sigurður Jónsson flytur sláturfé af Austurlandi til
Húsavíkur og Flytjandi annast flutninga sláturfjár á starfssvæði Norðlenska á Höfn. Óski bændur eftir að flytja
sjálfir fé sitt í sláturhús er Norðlenska reiðubúið til samninga þar um. Þeir sem óska eftir að flytja sjálfir skulu
hafa samband við Reyni B. Eiríksson framleiðslustjóra og ganga frá málum. Sími Reynis er 840 – 8848.

Slátursala
Slátursala verður á svipuðum nótum og undanfarin ár í sláturhúsum Norðlenska á Húsavík og Höfn. Slátursala
hefst á Húsavík fimmtudaginn 23. september og henni lýkur föstudaginn 8. október. Síminn í slátursölunni er
460 – 8897. Á Höfn hefst slátursala 22. september og lýkur 22. október. Síminn í slátursölunni 895 – 6551.
Innleggjendur fá slátur með 50% afslætti.

Niðurröðun sláturfjár
Niðurröðun sláturfjár verður í höndum sömu manna og undanfarin ár. Um niðurröðun sláturfjár úr Eyjafirði og
Þingeyjarsýslum sjá Halldór Sigurðsson á Sandhólum, réttarstjóri Norðlenska á Húsavík (sími 840 – 889) og
Sigmundur Hreiðarsson, vinnslustjóri Norðlenska á Húsavík. Sími hans er 840 – 8888.
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Niðurröðun sláturfjár af Austurlandi annast Aðalsteinn Jónsson í Klausturseli. Símar hjá honum eru 471 – 1694,
471 – 1085 og 895 – 1085. Á starfssvæði Norðlenska á Höfn sér Einar Karlsson, sláturhússtjóri, um niðurröðun í
síma síma 840 – 8870. Mikilvægt er að bændur gefi upp fjártölu og hvenær þeir vilja láta lóga.

Heimtökukjöt
Í haustsláturtíðinni verður heimtaka kjöts með svipuðum hætti og undanfarin ár. Bændur skulu taka allt ferskt
heimtökukjöt innan tveggja daga frá slátrun á Húsavík og Höfn. Á Akureyri og Egilsstöðum er ferskt kjöt afhent
þremur dögum eftir slátrun og frosið kjöt fjórum dögum eftir slátrun. Frosið kjöt á Húsavík er afhent þremur
dögum eftir slátrun. Bændur geta fengið heimtökukjöt annað hvort ferskt eða frosið í heilum skrokkum eða
frosið sjöpartasagað eða fínsagað. Á Húsavík er kjötið afhent ferskt í sláturhúsi en frosið (sagað og ósagað) í
húsnæði Rækjuvinnslunnar á Húsavík. Síminn þar er 840 – 8882.
Á Höfn er kjötið afhent í sláturhúsinu.
Á Akureyri gefst bændum kostur á að ná í heimtökukjöt í afgreiðslu Landflutninga við Tryggvabraut á hverjum
virkum degi kl. 13-16. Hafið samband við Kristján Sigurðsson í síma 858 – 8939.
Á Egilsstöðum er kjötið einnig afhent í afgreiðslu Landflutninga virka daga kl. 13-16. Hafið samband við Helga
eða Hlyn í síma 858 – 8831.
Þess er óskað að bændur nálgist heimtökukjöt sitt í afgreiðslur Landflutninga á Akureyri og Egilsstöðum eins
fljótt og mögulegt er.
Teknar verða kr. 2.470 + vsk. fyrir slátrun pr. dilk og kr 2.800 + vsk. fyrir slátrun á fullorðnu. Ekki er greitt fyrir
sjöpartasögun, en kr. 410 pr. dilk + vsk. fyrir fínsögun. Þessi gjöld eru óbreytt frá sl. hausti. Þar sem
útflutningsskylda hefur verið felld niður er ekki lengur til s.k. heimtökuréttur. En Norðlenska hefur ákveðið að
ofangreint gildi fyrir kjöt innan heimtökuréttar eins og hann var, eða 240 kg pr. lögbýli. Þeir sem taka meira
heim en sem nemur heimtökurétti hafi samband við framleiðslustjóra, Reyni Eiríksson, í síma 840 – 8848.
Ástæða er til að undirstrika að óskir um heimtöku berist sláturhúsi á sérstöku eyðublaði eigi síðar en við komu
fjárins í réttina. Þar skal tilgreina hvernig kjötið skal afhent, ferskt eða frosið, og þá hvernig sagað. Hafi
eyðublaðið af einhverjum ástæðum glatast skal bent á að unnt er að nálgast það á heimasíðu Norðlenska.
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