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Fréttabréf – maí 2020. 

Undanfarin ár hefur rekstur SAH afurða styrkst hægt og bítandi. Rekstur félagsins árið 2019 var ekki eins 

góður og 2018 en þó jákvæður og skilaði hagnaði. Bændur hafa sýnt fyrirtækinu þolinmæði og vonandi 

mun sú þolinmæði skila góðum árangri næstu árin. Það er að skapa rekstrarhæft umhverfi fyrir félagið 

sem áður var mjög erfitt.    

Ýmsar hættur steðja að fyrirtækinu eins og óvissa á innlendum og erlendum mörkuðum, og svo því ástandi 

sem skapast hefur um heimsbyggðina alla vegna kórónaveirufaraldursins. Ómögulegt er að meta hversu 

mikil áhrif hann kemur til með að hafa.  

Gæðum og hreinleika íslenskrar framleiðslu verður enn frekar að halda hátt á lofti í markaðssetningu á 

íslensku kjöti hvort sem það er lamba- eða nautakjöti. Sú vísa er aldrei of oft kveðin að hlúa þarf að 

íslenskum landbúnaði á tímum sem þessum og einnig þeim iðanaði sem af landbúnaðinum leiðir.  

Útflutningur á lambakjöti hefur ekki verið mikill undanfarið en þó eru góðir markaðir í Færeyjum og 

Þýskalandi og spennandi markaður í Japan. Þá hefur innmatur verið fluttur út jafn óðum í sláturtíð og 

gærur hafa farið á markað í Nýja-Sjálandi, Póllandi og Spáni. 

SAH Afurðir slátruðu um 72.500 lömbum eða um 1.200.000 kg og meðalfallþungi dilka var 16.42 kg. Það 

er heldur lægra en árið á undan þegar meðalfallþungi var 16,66 kg.  

Þá var slátrað tæplega 7.200 fullorðnu og veturgömlu sauðfé. Sauðfjárslátrun gekk vel þetta haustið en 

slátrun stóð yfir frá byrjun september til október loka.  Töluverð fækkun var á innleggi þetta árið 

samanborið við 2018 og því minni spenna í húsinu.  

Slátrun stórgripa gekk einnig vel og frekar jókst slátrun þeirra þetta árið samanborið við 2018. Slátrað var 

um 2500 hrossum og folöldum og um 1700 nautgripum.  

Áfram heldur verkefnum SAH að fjölga þar sem hluti af vinnslu, sögunnar og fleira frá Kjarnafæði hefur 

flust yfir til SAH. Meðalfjöldi starfsmanna á árinu umreiknað í heilsársstörf árið 2019 var 54 miðað við 53 

árið 2018 og 52 árið 2017.  

Birgðastaða SAH Afurða er ásættanleg. Birgðirnar eru í réttum hlutföllum á milli skrokkahluta, og er það 

að þakka góðum viðskiptasamböndum við trausta kaupendur. 

Undirbúningur fyrir komandi sauðfjárslátrun er vel á veg kominn. Verið er að vinna í umsóknum erlendra 

starfsmanna, unnið er út frá því að engar hömlur verði settar á ferðir fólksins hingað til lands. Flest okkar 

erlenda starfsfólk kemur ár eftir ár og er því sérhæft í sínum störfum.  

Sláturtíð hefst 3. september og líkur 20. október. Álagið verður 16 % í viku 36 og 37, og 6% í viku 38.                 

Félagið mun leggja áherslu á að greitt verði samkeppnishæft verð til bænda í haust.  Áfram verður mikið 

lagt upp úr góðum samskiptum og góðri þjónustu, og hliðrað er til varðandi sláturdaga eftir því sem kostur 

er. 
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Gísli hættir sem sláturhússtjóri eftir 48 ár 

Þau tímamót urðu hjá félaginu 1. apríl 2020 að Gísli Garðarsson sláturhússtjóri lét af störfum sökum aldurs. 

Gísli hóf störf árið 1972 og hefur því unnið hjá fyrirtækinu í 48 ár, lengstum sem sláturhússtjóri. Gísli hefur 

verið afar farsæll sem slíkur og kunna stjórnendur fyrirtækisins honum bestu þakkir fyrir samstarfið og 

afar vel unnin störf. Eftirsjáin af Gísla verður mikil en hann hefur þó ekki alveg sagt skilið við SAH afurðir. 

Hann mun koma inn í sláturtíð í haust og aðstoða nýjan sláturhússtjóra Gunnhildi Þórmundsdóttur. 

Gunnhildur sem er lærð kjötiðnaðarmaður hefur áralanga reynslu sem starfsmaður SAH og því spennandi 

tímar framundan fyrir hana jafnt sem fyrirtækið. Gunnhildur fékk nasaþefinn af starfi sláturhússtjóra í 

síðustu sláturtíð þegar hún kynntist þeim anga starfsins betur við hlið Gísla.  Vilja stjórnendur SAH afurða 

óska Gunnhildi alls hins besta í starfi og ljóst að mikil sátt og ánægja ríkir með þessa ráðningu. Ánægjan er 

ekki síst fyrir þá sakir að Gunnhildur er ein mjög fárra kvenna til að gegna sláturhússtjórastöðu á Íslandi 

og þá hefur hún góða tengingu við svæðið.  

Félagið horfir bjartsýnt til komandi ára en stjórnendur þess ítreka þó að gæta verði varfærni og áfram 

verði allra nauðsynlegra aðgerða beitt til að tryggja góðan rekstur þess áfram. Þó reksturinn sé viðkvæmur 

er hann stöðugur sem stendur og áfram verður unnið að halda honum þannig. Nærsamfélagið allt og 

starfsfólk SAH mun gegna veigamiklu hlutverki í þeirri vegferð, sem og okkar traustu og tryggu bændur.  

Bændur eru beðnir að huga tímanlega að sláturpöntunum og taki frá heppilega daga í síma 455 2200 eða 

á tölvupóst sah@sahun.is 

 

 

Blönduós á fallegum vetrardegi.  


