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Verð til bænda fyrir dilkakjöt liggur fyrir
Norðlenska hefur birt verðskrá fyrirtækisins fyrir dilkakjöt í komandi haustslátrun.

Flutningur á sláturfé
Norðlenska sér um flutning sláturfjár í sláturhús, nema um annað sé samið. Reynir B. Ingvason og Sigurður
Jónsson flytja sláturfé til Húsavíkur og Nesbræður annast flutninga sláturfjár í sláturhús 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 Ágúst Torfa Hauksson, framkvæmdastjóra, og
ganga frá samkomulagi um það, sími 460-8852 eða agust@nordlenska.is.
Mjög mikilvægt er að bændur skili útfylltu eyðublaði um afhendingu sauðfjár á fjárbíla um leið og féð er
sótt til þeirra. Sjá meðfylgjandi eyðublöð. Einnig má sækja þessi eyðublöð á vef Norðlenska.
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Sláturfjárloforð
Norðlenska leggur mikla áherslu á að bændur skili sláturfjárloforðum sem fyrst, til að auðvelda
skipulagningu slátrunar, hafi þeir ekki þegar gert það.

Niðurröðun sláturfjár
Um niðurröðun sláturfjár úr Eyjafirði og Þingeyjarsýslum sjá Halldór Sigurðsson á Sandhólum, réttarstjóri
Norðlenska á Húsavík sími 840-8895, og Sigmundur Hreiðarsson, vinnslustjóri Norðlenska á Húsavík.
Sími hans er 460-8888 /840-8888.
Niðurröðun sláturfjár af Austurlandi annast Aðalsteinn Jónsson. Símar hjá honum eru 471-1694, 471-1085
og 895-1085. Á starfssvæði Norðlenska á Höfn sér Magnhildur Pétursdóttir, sláturhússtjóri, um niðurröðun
í síma 840-8870. Mikilvægt er að bændur gefi upp fjártölu sem fyrst og óskir um hvenær þeir vilja
lóga.

Slátursala
Slátursala hefst á Húsavík fimmtudaginn 22. september og henni lýkur föstudaginn 7. október. Opnunartími
slátursölu á Húsavík er kl. 10:00 - 12:00 og 13:00 - 17:00. Á Höfn hefst slátursala 17. október og lýkur 21.
október. Innleggjendur fá slátur með 40% afslætti. Opnumartími slátursölu á Höfn er kl. 10:00 - 12:00 og
13:00 - 17:00.

Heimtökukjöt
Í haustsláturtíðinni verður heimtaka kjöts með eftirfarandi hætti. Bændur skulu taka allt ferskt heimtökukjöt
daginn eftir slátrun á Húsavík og Höfn. Á Akureyri og Egilsstöðum er ferskt kjöt afhent tveimur dögum
eftir slátrun og frosið kjöt fjórum dögum eftir slátrun. Frosið kjöt á Húsavík og Höfn er afhent þremur
dögum eftir slátrun. Bændur geta fengið heimtökukjöt annað hvort ferskt eða frosið í heilum skrokkum,
frosið sjöpartasagað eða fínsagað. Á Húsavík er kjötið afhent ferskt í sláturhúsi en frosið (sagað og ósagað)
í húsnæði Norðlenska við Suðurgarð, á hafnarsvæði. 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 virka daga kl. 10-16. Hafið samband við Rósant í síma 858-8929. Á
Egilsstöðum er kjötið afhent í afgreiðslu Landflutninga að Kaupvangi 25 virka daga kl. 10-16. Hafið
samband við Hannes í síma 8858-8831. Þess er óskað að bændur nálgist heimtökukjöt sitt í afgreiðslur
Landflutninga á Akureyri og Egilsstöðum eins fljótt og mögulegt er.
Gjald fyrir heimtöku verður kr. 3.300 + vsk. fyrir slátrun pr. dilk og kr 3.550 + vsk. fyrir slátrun á
fullorðnu. Ekki er greitt fyrir sjöpartasögun, en kr. 580 pr. dilk + vsk. fyrir fínsögun. Þeir bændur sem
eru með viðskiptasamninga við Norðlenska fá 30% afslátt á heimtöku og fínsögun. Ofangreind verð
gilda fyrir heimtöku sem er allt að 25 skrokkum af dilkakjöti. Ef tekið er meira heim, þá er rukkað 15%
álag á það sem er umfram 25 skrokka, og verður reikningur fyrir því álagi sendur að lokinni sláturtíð.
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 glatast skal bent á að unnt er að nálgast það á heimasíðu Norðlenska.

Símaskrá Norðlenska
HÚSAVÍK
Sauðfjárrétt
Réttarstjóri
Stöðvarstjóri
Heimtökusögun
Slátursala

460 - 8895
840 - 8895
460 - 8888
840 - 8882
460 - 8897

BÍLSTJÓRAR
Eyjafjörður – Þingeyjarsýslur
Reynir B. Ingvason
893 -1018
Jónas Jónasson
862 - 3211
Benedikt Arnbjörnsson 862 - 7703
Hörður Sigurðsson
899 - 6337

AKUREYRI
Skrifstofa

460 - 8850

HÖFN
Skrifstofa
Heimtaka
Stöðvarstjóri

460 - 8870
840 - 8870
840 - 8870

Austurland

Sigurður Jónsson
Hilmar
Björn
Árni Jón
Jón Björgvin
Höfn (Nesbræður)

893 - 4480
899 - 4367
848 - 5141
848 - 1860
862 - 0166
868 - 1838

