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Formáli
Á Fjárlögum 2010 fékk Beint frá býli (BFB) styrk til þriggja sérverkefna.
Verkefnin eru:
1) Rýmkun laga um heimavinnslu og slátrun.
2) Könnun á því hvernig núverandi verðlagningu á heimteknum sauðfjárafurðum er
háttað hjá afurðastöðvum.
3) Að bera saman lög og reglur ESB við íslenskar reglur um heimavinnslu og
sölu matvæla.
Háskólinn á Akureyri er að vinna í liðum 1 og 3 en Jóhann Ólafsson (frv. Starfsmaður
bændasamtakanna) tók að sér að vinna lið 2. Sjá niðurstöðu hans á bls. 8 og 10.
Stjórn Beint frá býli óskaði eftir upplýsingum frá sláturleyfishöfum um hvernig sláturkostnaður
sauðfjár er myndaður, þar sem hann er einn þeirra kostnaðarliða sem heimavinnslan þarf að bera.
Öllum sláturleyfishöfum var sent erindi þar um. Óskað var eftir sundurliðun og tilgreiningu á
nokkrum kostnaðarliðum þ.e.:
-Að kanna núverandi kostnað við vinnslu, pökkun og geymslu sláturafurða.
-Að kanna hvernig gjald fyrir heimtöku kjöts eftir slátrun er myndað.
-Að kanna hvort aðrir kostnaðarliðir eru settir inn í kostnað við slátrun, s.s. vinnsla, eldri
skuldir, markaðssetning, geymsla og annar rekstur.
Því miður sá aðeins einn aðili sér fært að svara BFB. Þessi viðbrögð sláturleyfishafa vekja upp
ýmsar áleitnar spurningar um af hverju þetta áhugaleysi stafar. Þá var og gerð tilraun til að senda
Landssambandi sláturleyfishafa erindi um sama mál og biðja um meðaltalstölur, en þar var einnig
hafnað að gefa nokkrar upplýsingar, sjá svar á bls 9. Norðlenska gefur ekki upp verð fyrir
heimtöku á vefnum heldur verður hver og einn að semja sérstaklega um hana. Þeir sem taka
meira heim en sem nemur heimtökurétti hafi samband við framleiðslustjóra, Reyni Eiríksson”
(Norðlennska 13.11.2010). Þarna er um það að ræða að verð eru mismunandi eftir því hvort er
bara verið að slátra eingöngu til heimtöku eða sem hluti af öðrum viðskiptum. En samkvæmt
bestu heimildum er svokallaður heimtökuréttur eitthvað sem ekki er til í dag. Afrit af þessum
bréfaskriftum öllum fylgja hér með.
Niðurstaðan af þessari könnun er sú að sláturleyfishafar neita allir sem einn að gefa upplýsingar
um verðmyndum á sláturkostnaði og er það ákaflega undarleg afstaða, ekki síst í ljósi þess að
umræður hafa farið fram um það að þeir verði undanþegnir samkeppnislögum.
Því var borinn saman sláturkostnaður sem gefinn er upp á heimasíðum árin 2008 og 2010 og
virðast þar vera á ferðinn furðulega miklar hækkanir eða allt að 50% og fast að því sama hækkun
fyrir fínsögun. Þarna er um allt aðrar tölur að ræða en speglast í afurðaverði til bænda eða
útsöluverði úr verslunum.
Þegar verslun býður kjöt á um 850 kr. og verð til bænda að viðbættum slátur- og
pökkunarkostnaði er um 740 kr. vakna ýmsar spurningar um sláturkostnað vegna þess að þá er
eftir að bæta við kostnaði bæði vegna flutninga og álagningar verslunar.
Einnig er vert að staldra aðeins við og velta upp þeirri spurningu hvort það sé ásættanleg meðferð
á sláturfé að aka með það allt upp í 700 km. á misjöfnum vegum, en Matvælastofnun svarar
væntalega þeirri spurningu. Við getum líka spurt okkur þess hvort þetta komi niður á
kjötgæðunum. Dæmi er til um að hangikjötið sé búið að ferðast hátt í 2500 km. þegar það kemur
á jólaborðið.
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Í þessari skýrslu er einnig gerð tilraun til að skoða hver sláturkostnaður gæti verið í litlu
sláturhúsi sem á að afkasta um 65 lömbum á dag eða 4000 stk. á ári. Eins og slátukostnaður er nú
fyrir heimtökuaðila gæti þetta verið raunhæfur valkostur ekki síst í ljósi þess að sláturgjald fyrir
heimtöku hefur hækkað um nærri 100% á 2 árum og sögunarkostnaður annað eins. Hár
slátrunarkostnaður hér á landi þrátt fyrir fækkun sláturhúsa hlýtur að teljast áhyggjuefni og ljóst
að leita þarf leiða til þess að lækka hann. Þegar bornar eru saman tölur um slátrunarkostnað
miðað við verðmæti falls, kemur fram að hann er víðast lægri erlendis eins og sést í hlutanum um
samanburð á sláturkostnaði hér og í nokkrum nágrannalöndum.
Þá er aðeins komið inn á færanleg sláturhús en sá kostur er nokkuð hár við slátrun eða c.a. 25%
hærri en hjá stóru húsunum hér. Afköstin eru þó aðeins þau að einn slátrari getur afgreitt 20
kindur, 5 nautgripi eða 12 svín per. dag, en með annan slátrara til aðstoðar er hægt að tvöfalda
þau afköst. Kjötkælirinn getur geymt allt að 2722 kg. af kjöti svo slátureiningin getur starfað í tvo
daga án þess að þurfa að fara á útgerðarstað til að tæma og endurhlaða.
Miðað við gengi nú í nóvember 2010 er kostnaðurinn ca. $37 fyrir lamb eða 4.111 kr., $53 fyrir
svín eða 5.888 kr. og $105 fyrir ungnaut eða 11.666 kr.
Kjötskurður (tilbúið í umbúðum): $0,90/Ib fyrir lamb eða 100 kr. Per. ca. 0,45 kg, $0,60/Ib fyrir
ungnaut eða 66 kr. per. ca. 0,45kg, $0,60/Ib fyrir svín eða 66 kr. per. ca. 0,45kg. Pylsur: $1.25/lb
fyrir bjúgu eða 139 kr. fyrir ca. 0,45 kg af pylsum.
Í stuttu máli er niðurstaðan sú að verðmyndun á slátur- og heimtökukostnaði er eitthvað sem fæst
ekki uppgefið eftir þeim leiðum sem okkur eru færar. Því eins og svarað var ´´Ég get ekki séð að
það skipti máli hvernig þessi kostnaður er byggður upp þ.e.a.s. hvað er fyrir slátrun, frystingu
sögun o.s.frv.,, sjá svar á bls 7. Ef til vill eru aðrir sem hafa betri verkfæri sem geta fengið þessar
upplýsingar, Norðlenska gefur t.d ekki upp kostnað á vef ef farið er fram úr ákveðnu magni. SS
hefur hækkað þjónustu sína við sögun um ca. 100% á síðustu 2 árum og annað sem þessu tengist
virðist vera á svipuðum nótum. Lítil sláturhús virðast eftir þessar hækkanir allar vera að verða
raunhæfur valkostur, ekki síst í ljósi þess að sláturkostnaður sem hlutfall af verðmæti virðist vera
óeðlilega hár hér á landi. Færanleg sláturhús (bíll) er ekki jafn fýsilegur valkostur og virtist vera;
vegna lítilla afkasta og mikils stofnkostnaðar.
Við höfum reynt að draga fram raunsanna mynd af stöðu sauðfjársláturmála hér á landi og gert
lítilsháttar samanburð við nokkur nágrannalönd. Von okkar er sú að þetta geti komið af stað
umræðu um þessi mál, og ef til vill útskýringum af hálfu sláturleyfishafa, því þeir vilja ekki ræða
verðlagningu sína fyrir opnum tjöldum, og af hverju bændum er einna lægst borgað hér á landi
fyrir dilka sína og sláturkostnaður einna hæstur miðað við verðmæti dilkanna en ekki bara strípað
sláturverð slitið úr samhengi við verðmæti. Sjá töflu á bls. 19

Í nóv. 2010
Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður BFB.

Samatekt heimilda og upplýsingaöflun af vef annaðist Arna Mjöll Guðmundsdóttir.
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2) Könnun á kostnaði við slátrun
Bréf sent á alla sláturleyfishafa, þ.e.

SS, KVH Hvammstanga, Sölufélag A- Húnvetninga, Kaupfélag Skagfirðinga, Norðlenska,
Fjallalamb ehf., Sláturfélag Vopnfirðinga

Reykjavík, í febrúar 2010

Efni: Könnun á kostnaði við slátrun.
Um Beint frá býli:
Félagið Beint frá býli var stofnað í febrúar 2008. Tilgangur þess er að hvetja til heimavinnslu afurða og
sölu beint frá bændum, ásamt því að vinna að hagsmunum félagsmanna er tengjast framleiðslu og sölu á
heimaunnum vörum. Félagið leggur áherslu á að öll heimavinnsla og sala beint frá býli fari eftir gildandi
reglum. Markmið félagsins er að tryggja neytendum gæðavörur þar sem öryggi og rekjanleiki er í
fyrirrúmi. Einnig er lögð áhersla á að halda í heiðri sérstöðu og hefðbundnum aðferðum við vinnslu
matvæla, sem oft eru bundin svæðum, og reynslu bænda mann fram af manni. Félagsmenn í BFB eru 91.

Erindi:
Eins og kunnugt er þá er heimaslátrun ekki leyfð, þegar um sölu á kjöti er að ræða, og eru engin
áform uppi um að breyta því. Félagsmenn og aðrir sem vinna kjöt munu því hér eftir sem hingað
til nýta sér þjónustu löggiltra sláturhúsa varðandi slátrun.
Hins vegar er mikilvægt fyrir félagsmenn að kunna skil á því með sem ítarlegustum hætti
hvernig sk. sláturkostnaður verður til.
Stjórn Beint frá býli óskar því hér með eftir svari við eftirfarandi spurningum varðandi
sláturkostnað, þ.e. hvað liggur að baki hans. Óskað er eftir sundurliðun og tilgreiningu á
eftirfarandi kostnaðarliðum:
Hver er kostnaður við slátrun á heimteknum afurðum – sundurliðað?
Hvernig skýrist/breytist kostnaður við slátrun á heimteknu kjöti eftir því magni sem
hver bóndi tekur heim?
Hver er kostnaður við slátrun ef kjöt er selt til óskyldra aðila, s.s. í kjötvinnslur o.fl. –
sundurliðað?
Hver er kostnaður við slátrun ef sláturleyfishafar nota kjötið sjálfir til vinnslu og sölu –
sundurliðað?
Hver er kostnaður við vinnslu, pökkun og geymslu sláturafurða – sundurliðað á hvern
lið?
Hvernig og á hvað stigi eru kostnaðarliðir eins og vinnsla, fjármagnskostnaður,
markaðssetning, geymsla og annar rekstur tengdir við sláturkostnað?
Úrvinnsla kjöts hjá bændum á vaxandi vinsældum að fagna meðal neytenda og það gefur
bændum möguleika til eigin vöruþróunar og skapar atvinnu. Reynsla annarra þjóða sýnir að sk.
heimavinnsla matvæla dregur lítt úr sölu á sambærilegum vörum, sem framleiddar eru með
hefðbundnum hætti, heldur er hún viðbót á markaði sem t.d. ferðamenn nýta sér í vaxandi mæli.
Með ofangreint í huga er það mikilvægt fyrir bændur að vita hvernig sláturkostnaður er
myndaður, þar sem hann er einn þeirra kostnaðarliða sem heimavinnslan þarf að bera.
Virðingarfyllst,
_____________________________
Hlédís Sveinsdóttir, formaður BFB
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3) Áætlaður kostnaður við slátrun hjá stóru sláturhúsunum frá
haustinu 2008 - 2010
Á heimasíðu SS (www.ss.is) voru eftirfarandi upplýsingar árið 2008:
“Heimtaka”
“Til einföldunar er sú breyting gerð að innheimt verður fast gjald pr. stk. fyrir slátrun og 7
parta sögun á heimteknu fé. Gjaldið verður 1.800 kr./dilk og 2.000 kr./fullorðið. Flestir
taka heim fé sem er í þyngri kantinum og er þetta 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.”
Á heimasíðu SS árið 2010 eru eftirfarandi upplýsingar
“Heimtaka”
Greitt er fast gjald pr. stk fyrir slátrun. Gjaldið er 2.900 kr./dilk og 3.100 kr./fullorðið og
er 7 parta sögun innifalin í gjaldinu fyrir þá sem það vilja. Auk þess er boðin fínsögun og
kostar hún aukalega 650 kr./stk. Afhending á Selfossi er án kostnaðar og kostnaður af
heimsendingum innan félagssvæðis SS er 600 kr./stk. en stærstur hluti þess er kostnaður
við kassa og poka undir kjötið. Sent verður með Flytjanda. Vsk. bætist við ofangreindar
tölur.
Á heimasíðu Norðlenska voru eftirfarandi upplýsingar árið 2008:
“Heimtökukjöt”
“Teknar verða kr. 1.750 kr. án vsk. fyrir slátrun pr. dilk í heimtöku inna heimtökuréttar,
kr. 2.575 fyrir dilk utan heimtökuréttar og kr. 1.960 fyrir slátrun á fullorðnu. Ekki er
greitt fyrir sjöpartasögun en kr. 368 pr. dilk fyrir fínsögun.” um f
Á heimasíðu Norðlenska eru eftirfarandi upplýsingar árið 2010
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.
Hvað kostar slátrunin á hvert kg. lambakjöts?
Hjá báðum ofangreindum sláturleyfishöfum er meðalvigtin eitthvað innan við 16 kg.
Reiknað er með því að lömb um og yfir meðalvigt séu frekar tekin heim – en að sögn er
það algengara. Ef miðað er við 16 kg. þá kostaði hvert kg. lambakjöts í slátrun hjá SS 113
kr. og hjá Norðlenska 109 kr. án vsk. árið 2008.
Á síðastliðnum tveimur árum má sjá umtalsverða hækkun á verði, eða sem nemur 1.100
kr. bæði dilk og fullorðið hjá SS og 720 kr./dilk og 840 kr./fullorðið hjá Norðlenska.
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Flutningur til slátrunar
Samkvæmt upplýsingum frá Landssamtökum sauðfjárbænda þá greiða bændur ekki fyrir
flutning á fé til slátrunar að öðru leyti en því, að sláturleyfishafi greiðir ekkert fyrir gæru,
haus eða innmat – það fer upp í flutningskostnað að svo miklu leyti sem þessir hlutar
seljast. Segja má að þetta fyrirkomulag sé ein leið til jöfnunar á flutningskostnaði.
Slátrunarkostnaður erlendis
Þá var einnig kannaður sláturkostnaður og verðmæti lambakjöts í helstu
samanburðarlöndum Íslands. Ef horft er til beins kostnaðar í krónum er slátrunarkostnaður
erlendis víða lægri en hér á landi þrátt fyrir gengi íslensku krónunnar. Skýringin liggur að
hluta til í slakri nýtingu á föstum kostnaði hér á landi, en slátrun víða erlendis er mun
jafnari. Leita þarf leiða til þess að nýta betur slátrunaraðstöðu hér á landi. Þá kom í ljós að
verð til bænda fyrir lambakjöt er lægst hér á landi miðað við helstu samanburðarlöndin.
Heimtökukostnaður bænda - almennt
Haft var samband við fjögur stærstu sláturhúsin (2009), SS, KS, Norðlenska og SAH
Afurðir og fengnar upplýsingar um kostnað bænda við heimtöku. Gjaldskrá sláturhúsanna
var nokkuð misjöfn og miðuðu enn sum þeirra við hinn aflagða heimtökurétt sem eitt sinn
var lögbundinn en er löngu aflagður (240 kg.),. Nokkur munur var á þeim kostnaði sem
bændur báru af því að láta slátra í sláturhúsi, en öll áttu þau sammerkt að kostnaðurinn
virtist aukast eftir því sem hagræðið af slátruninni ætti að vera meira. Það bendir til þess
að allir þessir aðilar telji sláturkostnað meiri en hann er og niðurgreiði því, sem þjónustu
við sína umbjóðendur, sláturkostnað fyrstu heimteknu skrokkanna.

12

Tafla 1. Upplýsingar um heimtökukostnað fjögurra íslenskra sláturleyfishafa
SS

KS

Norðlenska

SAH Afurðir

Sláturkostnaður upp að
200 kg.

Kr. 2.300,-

Kr. 130,-

Kr. 1.750,-

Kr. 2.035,-

pr. lamb

pr. kg.

pr. lamb

pr. lamb

Sláturkostnaður
240 kg.

Kr. 2.300,-

Kr. 180,-

Kr. 1.750,-

Kr. 2.035,-

pr. lamb

pr. kg.

pr. lamb

pr. lamb

Kr. 2.300,-

Kr. 180,-

Kr. 180,-

Kr. 190,-

pr. lamb

pr. kg.

pr. kg.

pr. kg.

Sláturkostnaður með
vaxandi fjölda lamba

Búast má við
hækkun umfram
150 lömb

Er óháður
fjölda umfram
200 kg.

Er óháður
fjölda umfram
240 kg.

Kr. 165,- pr. kg.
umfram 50
lömb

Grófhlutun heimtöku

Innifalin

Innifalin

Innifalin

Innifalin

Fínhlutun heimtöku

Kr. 400,-

Kr. 15,-

Kr. 330,-

Kr. 20,-

pr. stk.

pr. kg.

pr. stk.

pr. kg.

Ekki í boði

Er í boði

Ekki í boði

Er innifalið í
fínhlutun

34,0%

41,6%

41,6%

38,3%

200-

Sláturkostnaður
umfram 240 kg

Pökkun fínhlutunar í
heimtöku í
neytendapakkningar
Kostnaður
(50-150
lömb) sem hlutfall af
verði DR3 við-komandi
aðila og
meðalfallþunganum
15,6 kg.*

* Ráðlögð viðmið frá LS
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Við viljum sérstaklega vekja athygli á stórhækkuðu gjaldi fyrir heimtekið kjöt eftir að farið var
að taka heim kjöt í meiri mæli til frekari vinnslu og sölu. Hér á eftir koma gröf sem sýna
verðmunin á umræddum árum.
Hér má sjá graf með hækkun á verði milli ára hjá Norðlenska, SAH, KS og Sláturfélagi
Suðurlands. Þetta dæmi á við um verð á slátrun á dilk fyrir utan vsk.
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Hér má sjá graf með hækkun á verði hjá Norðlenska, KS, SAH, SKVH og Sláturfélagi
Suðurlands. Þetta dæmi á við um verð á fínsögunn á kg. fyrir utan vsk.
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4) Kostnaður við slátrun í nágrannalöndunum
Sláturkostnaður í nágrannalöndunum - almennt
Í ljósi framangreindra upplýsinga vaknaði áhugi á því að skoða hvaða kjör standa sauðfjárbændum í
nágrannalöndunum til boða. Vissulega er allur samanburður afar erfiður á milli landa sökum lágs
gengis hér á landi en gerð var tilraun til þess að mæta því með því að reikna sláturkostnaðinn út frá
því verði sem bændur fá fyrir lambakjötið (meðalverð) í viðkomandi landi.
A. Danmörk
Haft var samband við ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins og þar innandyra benti Lone Prisak á
það sláturhús sem flestum lömbum slátrar árlega í Danmörku, Villes slagtehus. Lars Villes,
eigandi sláturhússins sagði sláturhúsið slátra árlega 12-18 þúsund lömbum. Í sláturhúsinu er
ekki sláturlína heldur er unnið við skrokkana á borðum. Bændur geta tekið allan þann innmat
sem þeir óska eftir að fá, enda lækkar það urðunarkostnað sláturúrgangs. Sláturhúsið greiðir
bændum fyrst og fremst eitt verð fyrir lömbin, 13,0 Dkr. á hvert kíló lambs á fæti. Á það var
þó bent að algengt verð fyrir lambakjöt til bænda hjá öðrum sem slátra væri um 35 Dkr. pr.
kg. fallþunga. Sláturhúsið er með tvíþætt kerfi fyrir slátrun. Annarsvegar verð á slátrun lamba
(pr. kg. fallþunga) og er þá grófhlutun innifalin og hinsvegar verð pr. dýr (gildir þá bæði fyrir
lömb og fullorðið) en þá er fínhlutun innifalin. Fram kom að meðalfallþungi lamba
sláturhússins er um 21 kg.
Tafla 2. Upplýsingar um afurðaverð og slátrunarkostnað stærsta sláturleyfishafa með
lambaslátrun í Danmörku
Verð
til
bænda, pr.
kg. lífþunga

Verð
til
bænda, pr.
kg.
fallþunga

Slátrunarkostnaður,
lamba
pr.
kg.
fallþunga

Slátrunarkostnaður,
lömb og eldra pr.
dýr

Slátrunarkostnaður
sem hlutfall af
verðmæti

Dkr

13,0

35,0

4,0

100,0

11,4%

Íkr*

267,8

745,2

85,2

2.129,0

* miðað við gengi hjá Arionbanka 23. júlí 2010

B. Noregur
Árið 2008 voru 15.600 sauðfjárbændur í Noregi og hafði þeim fækkað um 600 á milli ára. Líkur eru
á því að fækkunin haldi eins áfram í ár. Í landinu eru starfrækt 28 viðurkennd sauðfjársláturhús og
eru 6 stærstu þeirra með um 50% slátrunarinnar og 10 þeirra eru með 10.000 lamba slátrun og færri.
Stærsta sláturhús Noregs, í Forus í Stavanger, slátraði 146 þúsund lömbum árið 2009 og fimm önnur
sláturhús slátruðu á bilinu 75-95 þúsund lömbum. Sláturtíðin er lík því sem þekkist hér á landi og fer
77% slátrunarinnar fram í september og október og 11,4% í ágúst og fyrr og 11,6% í nóvember og
desember. Heildarslátrun á ári er 980.000 svo hvert bú er augljóslega að senda inn fá lömb til
slátrunar að jafnaði. Meðalfallþunginn er 18,9 kg.
Haft var samband við sláturleyfishafann og kjötvinnsluna Nortura A/S sem er samvinnufélag í eigu
um 28 þúsund bænda og langstærsta á sínu sviði í Noregi. Þar varð fyrir svörum Finn Avdem,
yfirmaður sauð- og geitfjárdeildar Nortura. Fram kom að fyrirtækið slátrar árlega um 690 þúsund
lömbum og allt upp í 70 þúsund á viku þegar mest lætur. Fyrirtækið gaf upp heildarkostnað við
Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli .
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slátrun með öllum áföllnum kostnaði þ.m.t. launakostnað, stjórnunar- og sölukostnað, vaxta- og
afskriftakostnað, eftirlitsgjöld og flutningskostnað. Bændur þurfa að kaupa af sláturhúsinu innmat
kjósi þeir að fá hann.
Tafla 3. Upplýsingar um afurðaverð og slátrunarkostnað stærsta sláturleyfishafa með
lambaslátrun í Noregi
Verð til bænda pr.
kg fallþunga**

Heildar kostnaður
Nortura pr. kg.
fallþunga

Slátrunarkostnaður,
lömb í heimtöku
(fínvinnsla, pökkun
og
sendingarkostnaður
innifalinn)

Heildarkostnaður
sem hlutfall af
verðmæti
til
bónda

Nkr

41,0

13,0

17,0 kr / kg
fallþunga

31,7%

Íkr*

816,1

258,8

338,4

* miðað við gengi hjá Arionbanka 23. júlí 2010
** bændurnir fá auk þess bónusgreiðslur eftir fjölda lamba pr. slátrun, frá 10 Nkr upp í 55 Nkr pr. lamb

C. Svíþjóð
Erica Lindberg, sauðfjárræktarráðunautur, aðstoðaði við öflun upplýsinga frá Svíþjóð en stærsti
aðilinn þar í landi sem verslar með lambakjöt er stórfyrirtækið Scan AB, sem er hluti af HKScan sem
er eitt stærsta kjötiðnaðarfyrirtæki í norðurhluta Evrópu. Hluti lambaslátrunar er þó ekki mikill og
var árið 2008 slátrað hjá fyrirtækinu 46.500 lömbum og þar af 6.300 í þeirra stærsta sláturhúsi í
Linköbing. Innkaupastjóri sauðfjárafurða Scan, Elisabeth Svensson, upplýsti að fyrirtækið gefur
heimtökurétt en þeir bændur sem vilja taka meira heim en 10 lömb þurfi að gera sér samning við
fyrirtækið.

Tafla 4. Upplýsingar um afurðaverð og slátrunarkostnað sláturleyfishafans Svan AB í Svíþjóð
Lægsta
meðalverð til
bænda pr. kg.
fallþunga

Meðalverð til
bænda pr. kg.
fallþunga

Hæsta
meðalverð til
bænda pr. kg.
fallþunga

Heimtaka, 10 lömb eða
færri, slátrunar- og
vinnslukostnaður pr.
kg. fallþunga

SE kr

28,3

38,0

42,8

12,5

Íkr*

475,6

638,2

719,-

210,0

* miðað við gengi hjá Arionbanka 23. júlí 2010

D. Stóra Bretland
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Haft var samband við landssamtök sauðfjárbænda í Stóra Bretlandi, en undir samtökin heyra
sauðfjárbændur í Norður-Írlandi, Englandi og Skotlandi. Þar fengust upplýsingar um meðalverð í
löndunum þremur á uppboðsmarkaði í byrjun september (sjá töflu 5) en ekki fengust upplýsingar um
heimtökukostnað né slátrunarkostnað.
Tafla 5. Meðalverð í byrjun september 2009 í Stóra-Bretlandi
Verð til bænda,
pr. kg. lífþunga

Verð til bænda,
pr. kg fallþunga

Hlutfall
lífþungaverðs
af
fallþungaverði

Pund, ₤

1,45

3,216

45,1%

Verð í Íkr*

273,9

607,4

* miðað við gengi hjá Arionbanka 23. júlí 2010

E. Skotland
Haft var samband við kjötsambandið í Skotlandi (Quality Meat Scotland) hvar fyrir svörum varð
Stuart Ashworth yfirmaður hagfræðisviðs.
Í Skotlandi er slátrað árlega um 1,4 milljónum lamba og fer slátrunin fram meira eða minna allt árið.
Þrátt fyrir að í landinu séu 24 sauðfjársláturhús, þá sjá einungis 5 þeirra um megnið af slátruninni
(1,2 milljónir lamba) og er afkastageta þessara sláturhúsa frá 250.000 lömbum á ári og upp í 400.000
lömb á ári. Þessi hús bjóða ekki upp á heimtöku og eru yfirleitt eingöngu sláturhús með blandaða
slátrun (einnig nautgripi og svín) sem gera slíkt. Þau hús eru oftast að slátra á bilinu 5-15.000
lömbum á ári, slátrunarkostnaðurinn er að jafnaði 11 pund og er meðalfallþungi lambanna 20 kg (sjá
töflu 6).
Verð til bænda tekur miklum breytingum innan ársins, en þegar minnst framboð er á lömbum til
slátrunar (í maí er vikuslátrunin um 12.000 lömb) er verðið hæst og þegar framboðið er mest (í
desember er vikuslátrunin um 40.000 lömb) er verðið eðlilega lægst (sjá töflu 6). Verð til bænda
ræðst mikið til af gengi og getur breyst á milli vikna. 28-30% lambakjötsins er flutt úr landi og því
stjórnast verðið mikið af heimsmarkaði og er fljótandi á milli vikna.
Um 50% allra lamba sem slátrað er, eru keypt á uppboðsmörkuðum og er “qumalfingurrñgla” (rulñ
of thumb) að grñiða um 47% af sláturvñrði fyrir hvñrt kg. lífqunga lambs. Þetta tekur þó breytingum
vegna ætlaðs ullarþunga og í sumarbyrjun fer hlutfallið upp í 51-52% og í vetrarlok niður í 42%.
Geta má þess að fyrir skinn fæst nú um 1 pund í Skotlandi og hefur verið á því fallið gríðarlega frá
því sem hæst var fyrir nokkrum árum.

Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli.
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Tafla 6. Afurðaverð og slátrunarkostnaður í Skotlandi
Hæsta verð
til bænda,
pr. kg.
fallþunga

Lægsta
verð til
bænda, pr.
kg.
fallþunga

Munur á
hæsta
og
lægsta
verði

Pund

4,35

3,20

36%

Íkr*

821,6

604,4

Slátrunarkostnaður pr.
kg. fallþunga

Slátrunarkostnaður, fínhlutun
og pökkun í
pakkningar pr. kg.
fallþunga

Slátrunarkostnaður sem
hlutfall af
meðalverðmæti

0,55

1,5

14,6%

103,9

283,3

* miðað við gengi hjá Arionbanka 23. júlí 2010

Hár slátrunarkostnaður hér á landi hlýtur að teljast áhyggjuefni og ljóst að leita þarf leiða til þess að
lækka hann. Þegar bornar eru saman tölur um slátrunarkostnað miðað við verðmæti falls, kemur fram
að hann er víðast lægri erlendis. Skýring á þessu gæti þó verið hlutfallslega hátt verð á lambakjöti
erlendis og/eða lágt hér á landi.
Ef horft er til beins kostnaðar í krónu er staðan önnur og jafnvel verri en í erlendum sláturhúsum,
sem eru ekki verulega sérhæfð í lambaslátrun,. Slátrunarkostnaður er víðast lægri erlendis en hér á
landi þrátt fyrir óhemju lágt skráð gengi íslensku krónunnar. Þessi niðurstaða kallaði á skýringar og
gáfu margir forsvarsmenn íslensku sláturhúsanna þá skýringu að fastur kostnaður væri mjög mikill
og nýting sláturhúsanna væri í of skamman tíma. Ef þessi skýring heldur, ætti sá mikli ávinningur
sem sláturhúsin hafa af lengingu sláturtíma að koma fram í gjaldskrá. Við skoðun þeirra kom
hinsvegar í ljós að afar misjafnt var á milli sláturleyfishafa hvort þeir töldu sig í raun og veru hafa
hag af lengingu sláturtíðarinnar. Verðskrá Sláturfélags Suðurlands var í raun sú eina sem gaf sterkar
vísbendingar í þessa átt, þar sem álag var greitt á dilka bæði í ágúst og síðari hluta nóvember. Nefna
má til samanburðar að í Skotlandi sést verðmunur á hæsta og lægsta verðtímabili upp á 36%.
Athyglisvert er að bera saman ýmsar aðrar upplýsingar frá helstu nágrannalöndum okkar við
íslenskar tölur og t.a.m. þá staðreynd að gæðagreiðslur fyrir kjöt eru vart notaðar erlendis.
Algengasta formið er að greiða fast verð fyrir hvert kíló lífþunga lambs og hlýtur þessi leið að lækka
eitthvað slátrunarkostnaðinn en er ekki endilega góð leið í gæðaframleiðslu. Þetta er í það minnsta
afar einföld aðferð til þess að greiða fyrir afurðir.
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Hér má sjá graf með verð á slátrun sem hlutfall af verði á dilk fyrir utan vask.
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5) Hugmynd að rekstri á litlu sláturhúsi.
Eftirfarandi upplýsingar voru teknar saman um rekstur lítils sláturhúss (heimavinnsluþema) 2007.
Hugmyndin var að nýta aflagt laxeldishús til framleiðslunnar. Húsnæðinu yrði breytt til að uppfylla
allar kröfur til rekstrarins. Ráðgert var að rekstri yrði háttað á þá leið að bændur kæmu með eigið fé á
staðinn og sæu um slátrunina þannig að einungis yrði einn fastur starfsmaður hjá sláturhúsinu þ.e.
sláturhússtjóri.
Hugmyndin byggir á væntingu um að ca. 4000 lömbum yrði slátrað á ári og hönnun miðuð við að
slátrun yrði í gangi í 3 mánuði á ári. Aðstandendur eru með hugmyndir um að hirða allan innmat
ásamt gærunum.
Á grundvelli þessara hugmynda var kannaður rekstur á sláturhúsinu á Vopnafirði sem er um 12
sinnum stærri að magni til en sá rekstur sem hér er horft til (Sláturhús á Vopnafirði tekur ca. 700
lömb á dag – þar starfa 10 manns og rými er ekki minna en 1000 fm.). Í kjölfarið var ákveðið að
horfa einkum til þeirrar gömlu sláturhúsagerðar sem hér var mikið notuð í eina tíð þ.e. rekstur með
svokallaða hringfláningu – sem byggir líklega á gamalli ástralskri sláturhúsahönnun.
Hönnunarviðmið vegna hagkvæmniathugunar:
Sláturmagn árlega = 4000 stk. slátrað pr. ár.
Sláturdagar =3 mánuðir = 13 vikur pr. ár slátrað = 65 dagar/ár slátrað.
Krafa = 65 lömb pr. dag.
Afkastageta = Krafa = 9,3 lömb pr. tíma. í afkastagetu.
Sláturferli:
Geymsla í rétt (og aðskilin sjúkrarétt) – dagsmagn = 65 lömb (65x0,6= 40 fm.).
Banaklefi (skjóta og blóðga fyrir færiband - áætla ca. 20 fm. – taki ca. 20 stk.).
Afhausun við enda bands, fyrirristustöð, framfætur af og rist upp (áætl 30 fm.).
Fláður frampartur og magi og aftur fyrir (klemma) áætlað 10 fm.
Gæra opnuð framan
Krækt á hækla og talía dregur úr gærunni upp á rá. (10 fm.).
Innanúrtaka (30 fm.)
Þvottur og snyrting 30 fm.
Kælir (dagsláturmagn yfir nótt) 40 fm.
Frystir 80 fm.
Stöð fyrir innmat = 40 fm.
Kjötvinnsla = 50 fm.
Brútto stærð áætluð = 40+20+30+10+10+30+40+80+40+50 = 350-400 fm.
Hönnunarviðmið 400 fm. + aðstaða fyrir fólk.

Frumhönnun húsnæðis:
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Á grundvelli ofangreinds hönnunarviðmiðs var reynt að koma hinum nefndu framleiðsluferlum
haganlega fyrir á fyrirliggjandi teikningu af laxeldishúsnæðinu en þar er um að ræða stálklætt hús á
límtrésgrind sem er með 9 metra langa boga á 4 metra millibili.
Húsið er í grófum dráttum sbr. mynd að gólffleti.

68 m

9 m

253 fm

4m á milli
bita

361 fm

28 m

40 m

Húsið var byggt í 2 hlutum eins og myndin gefur til kynna.
Haft var samband við Byggingarþjónustu landbúnaðarins og rætt um breytingar á húsnæðinu með
sláturhús í huga og var talið best að rífa núverandi klæðningu hússins alveg í burtu og setja
samlokueiningar frá Límtré í staðin en þannig fæst einangrun og góðir veggir fyrir matvælavinnslu.
Fengin voru einingarverð frá Vírneti og stuðst við reynslutölur um að byggingarkostnaður verði
tvöfaldur efniskostnaður.
Samkvæmt grófu mati Byggingarþjónustunnar má áætla að hver fermeter í húsinu muni kosta um
10.000 kr með viðeigandi lögnum.
Við frumhönnun og áætlun nauðsynlegrar stærðar húsnæðis var leitast við að koma greindum
framleiðsluferlum fyrir í byggingunni á hentugan hátt og haga skiptingu vinnslusala eftir hinni
náttúrulegu 4 m skiptingu sem byggingin býður uppá. Niðurrstaðan varð að þörf er talin á notkun 44
metra af hinum 68 metra langa húsi sem gefur stækkunarmöguleika síðar.
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Við útreikningana var þannig miðað við húsnæði sem er 360 fm. alls. Þar af eru 72 fm. fyrir
starfsmannaaðstöðu (sem er þegar fyrir hendi í húsnæðinu) og ca. 300 fm. af húsnæði sem þarf að
breyta.
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Reksturinn:
Áætlun:
Fjöldi sláturdýra pr. ár

4000 stk

Innvegin þyngd dýra

17 kg/lamb

Fjárfestingar:
Gólfflötur (vinnsluhluti)
Gólf (með lögnum)
Kostnaður viðgerðir á gólfi
Vegg/loft einingar

300 fm
10.000 kr/fm
3.000.000 kr
5.250 kr/fm m vsk

Útvegg+loft (flatarmálið)

400 fm

Efniskostn. (útveggvegg + loft)

2.100.000 kr efni

Uppsetning klæðninga

2.100.000 kr m vsk

Milliveggir 120 fm

630.000 kr m vsk

Milliveggir uppsetning

630.000 kr m vsk

Lagfæringar starfsmannaaðstöðu

500.000 kr

kælibún frysti/kæli

1.500.000 kr

Þrær, gildrur og skiljur

1.000.000 kr

hnífar, færib, rennur, kranar, fláningarstóll

3.000.000 kr

(hnífabox, kjötskoðunartæki, talíur, vogir)
(borð, krókar, stólar o.fl)
Samt lagfæringar og búnaður

13.960.000 kr

Húsverð

10.000.000 kr

Samt. Fjárfesting

23.960.000 kr

10% vextir

2.396.000 kr/ár

Afskr. 20 ár

1.198.000 kr/ár

Samt. Fast kostn

3.594.000 kr/ár

Fastur kostn pr/lamb (4000 lömb/ár)

899 kr/lamb

Dýralæknir

2,5 kr/kg

do mv. 17 kg/lamb

42,5 kr/lamb

Yfirkjötmat

0,55 kr/kg

Yfirkjötmat mv 17 kg/lamb innvegið

9,35 kr/lamb

Kjötskoðunarmaður launak. 3 mán 1.500.000

375 kr 3 mán

Kjötskoðunarmaður laun pr lamb

0 kr/lamb

Bókhald 120.000 kr/ár

30 kr/lamb

Endurskoðun 30.000 kr/ár

8 kr/lamb

Tryggingar 50.000 kr/ár

13 kr/lamb

Hiti 120.000 kr/ár

30 kr/lamb

Rafmagn 200.000 kr/ár

50 kr/lamb

Fasteignagjöld 40.000 kr/ár

10 kr/lamb

Leyfisgjöld 50.000 kr/ár

13 kr/lamb

umbúðir

10 kr/lamb

Gallar og hlifðarfatn 30.000 kr/ár

8 kr/lamb

Viðhald 100.000 pr. ár

25 kr/lamb

Hreinlætisvörur

15 kr/lamb

Rýrnun og skemmdir 2%

31 kr/lamb

Förgun áætlað = 6 kr/kg

48 kr/lamb

Flutningur á förgunarstað

62 kr/lamb

Kostnaður fyrir launaliði:
Laun

1.679 kr/lamb
?????????

kr/lamb

Áætlunin gerir ráð fyrir að kostnaðurinn sé 1.679 kr. fyrir launaliði sem gefur vísbendingu um að
reksturinn verði ekki ábatasamur. Áætlunin er talin hófsamur útreikningur sem endurspeglar
raunkostnað nokkuð vel.
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Rætt var við nokkra aðila meðan á framkvæmd útreikninga og grófhönnunar stóð. Á grundvelli
þeirra upplýsinga má setja nokkur spurningamerki um að óvant fólk geti unnið störfin þannig að vit
verði í. Staðreyndin er að kjötið eyðileggst ef vitlaust er farið að hlutunum s.s. ef gor/gall nær að
menga kjötið.
Það vekur nokkra eftirtekt samkvæmt útreikningunum hversu ódýr dýralæknakostnaðurinn er – hann
miðast við ákveðna krónutölu pr. kg. og endurspeglar ekki með nokkru móti áfallinn kostnað. Þetta
gæti breyst með nýrri löggjöf sem væntanleg er á næsta ári (2011) enda hugmynd löggjafans að
gjaldtaka endurspegli raunkostnað. Á sama hátt vekur hár kostnaður vegna kjötskoðunarmans nokkra
athygli þ.e. vegna krafna sbr. lög og reglur. Þarna virðist manni sem sami aðilinn ætti að geta
framkvæmt báða hlutina í svona litlu sláturhúsi.
Útreikningur á förgun sláturúrgangs er grófur viðmiðunarútreikningur hér, förgunargjald er ca. 6
kr./kg. hjá Sorpsamlagi suðurlands. Flutningur er nærri 50 km. á förgunarstað. Miðað er við 8 kg.
sláturúrgang af dýri og að farið sé með úrganginn annan hvern dag.
Í rýminu er ca. 40 fm. kjötvinnsluhluti þ.e. aðstaða til að brytja kjötið niður, pakka því og fleira af
slíku tagi.
Kæli- og frystirými í húsinu er áætlun skýrsluhöfundar, kælir þarf að ráða við dagsframleiðslu,
frystirinn þarf að rýma meira. Hér var gert ráð fyrir að kælir/frystir væru hlutar af byggingunni –
einnig er hægt að nota gáma. Frystigámur 40 fet kostar nýr 1,6 milljónir + vsk. og er um 20 fm. (550
þ. 40 fet notaður) hjá Hafnarbakka hf.
Hægt er að fara nokkru nær um kostnaðarliði með frekari vinnu þ.e. með nákvæmari greiningu
einstakra verkþátta og nákvæmari greiningu á nauðsynlegum tækjabúnaði.
Mönnun rekstrarins:
Gert er ráð fyrir rekstri í 3 mánuði á ári.
Yfirlitsmyndin hér á eftir gefur til kynna hin nauðsynlegu verkferli sem þarf að manna. Af myndinni
má ráða að mönnun fer m.a. eftir hversu mikið ætlunin er að vinna af afurðum.
Lögð er mikil áhersla á að halda hreinum og óhreinum svæðum aðskildum. Starfsmenn þurfa þannig
að hreinsa sig áður en farið er milli verkstöðva. Halda þarf inniflasal aðskildum frá öðru rými.
Innmat sem vinna á þarf að koma í kæli sbr. reglugerð.

Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli.
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Úrgangur
Nýru, vambir, mör, lifrar

Venjulega voru frystihús á 2 hæðum sem gerði mönnum léttara að losna við úrgang jafnt og þétt úr
vinnslurýminu. Hér þarf að nota rennur, færibönd og vagna af einhverju tagi.
Við mat mannaflaþarfar = 65 lömb á dag = 9,3 lömb á tímann.
Hver miljón í launakostnað þýðir kostnaðarauka pr. lamb sem nemur:
1.000.000/4000 = 250 kr./lamb.
Niðurstaða:
Þegar kostnaðarliðir eru hafðir í huga verður þetta að teljast vafasamur rekstur í besta falli. Ekki er
hægt að sjá að viðskiptavinir verði tilbúnir til að greiða meira fyrir kjötið frá hinu litla sláturhúsi en
frá öðrum afurðasölum.
Óvissuþættir varðandi markaðshliðina verða alltaf fyrir hendi og slíkt leiðir hratt til kostnaðarauka
þ.e, geymsla á kjöti í kælum o.þ.h. – á hinn bóginn þá gefast hér nokkrir fullvinnslumöguleikar; ull,
gærur, innmatur, hausar o.fl. Slík vinnsla höfðar náttúrulega til ákveðins hóps viðskiptavina –
vaxandi hóps virðist vera – hér skiptir framleiðslukostnaðurinn og markaðssetningin höfuðmáli.

24

6) Berg gård í Noregi

Ókeypis sláturhús í Noregi !
A

B

Verslun

Á Berg gård í Noregi er fjárbú, með lausa grísi, býflugnarækt, kornrækt og vinnslu, hafra, grænmeti
o.fl. Þarna er sláturhús með leyfi, verslun með kjötvörur, veitingastaður og sveitaverslun – allt í
sömu byggingunni.
Með því að halda slátrun og kjötvinnslu aðskildu í tíma í sama rýminu telur bóndinn, Sven
Bergfjord að sláturhúsið hafi verið ókeypis fyrir hann! Þau slátra einungis eigin skepnum ennþá
(slátra 25 dýrum/dag).
Samþætta sláturhúsið – slátrun, vinnsla og virðisaukning gengur fyrir sig með eftirfarandi hætti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slátrun (A) og skrokkar sendir í kælirými (B).
Kjöteftirlit fer fram í kælirými (B).
Skrokkar færðir yfir í hreinsað sláturrými (A) sem nú nýtist við vinnslu.
Kælirinn er hreinsaður.
Kjötið er flutt yfir í kælirýmið sem nú nýtist við söltun o.fl.
Hið hreinsaða sláturrými er nýtt til virðisaukningar, pökkunar o.fl. og er
líka notað við hunangsframleiðsluna..

Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli.
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7) Send var fyrirspurn til eins aðila í USA – Bruce Dunlop, Lopez Island Farm
193 Cross Road , Lopez Island WA 98261 USA
Dear Árni Snæbjörnsson
Your request for information about our MSU was forwarded to me. We are now building these units
for sale and I have attached an information package for you to look at. The cost for the basic 36 ft
unit pictured is $178,000 US, however we can customize the trailer to suit your particular needs. All
units so far have been built for all species with beef driving the design due to their size and weight. A
unit primarily for sheep could be a bit longer to give more space for workers.
The basic unit has room for 2 butchers and the Inspector to work and for sheep the production rate
under Inspection protocols is 3 sheep per hour per butcher. So with 2 butchers we process one sheep
every 10 minutes.
Hope that helps. Let us know how we can be of assistance.
Regards, Bruce Dunlop
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8) Færanleg sláturhús grunngögn frá desember 2008
USDA skoðuð færanleg kjötvinnsla á stórgripum fyrir smábændur
Kjötvinnslumarkaðurinn hefur verið að styrkjast síðustu ár, og hefur það leitt til lokunnar á mörgum
litlum kjötvinnslum um allt landið. Litlir fjölskyldureknir bóndabæir sem vilja lifa á því að selja
beint til neytenda, veitingastaða og verslana í nágrenninu hafa oft ekki USDA 1 samþykktar
kjötvinnslur nálægt sér. Hópur bænda í San Juan héraðinu í Washington fylki í Bandaríkjunum
einsettu sér að leysa þetta vandamál. Lausnin var fyrsta hreyfanlega USDA skoðaða slátureiningin.
Útbúnaður
Þessi slátureining er útbúin dísel rafal, vatnsgeymslu, hitakút, ísskáp og tólum sem gera mönnum
kleift að hafa fullkomna stjórn á aðgerðinni. Skrokkarnir byrja að kælast strax eftir vinnsluna og eru
komnir í rétt hitastig næsta morgun.

Frumgerðin
Vinnslugeta
Einn slátrari getur afgreitt 20 kindur, 5 nautgripi eða 12 svín per. dag, en með annan slátrara til
aðstoðar er hægt að tvöfalda þau afköst. Kælirinn getur geymt allt að 2722 kg. af skrokkum svo
slátureiningin getur starfað í tvo daga án þess að þurfa að fara á útgerðarstað til þess að tæma og
endurhlaða.
Seinni einingar
Fyrsta slátureiningin hefur verið starfandi frá janúar 2002. Síðan þá hafa nokkrar fleiri sambærilegar
einingar verið teknar til notkunar í Bandaríkjunum og Kanada. Hönnunin sem stendur er
betrumbæting af því sem hefur lærst í gegnum tíðina og telja þeir það vera mun sterkara kerfi, sem
inniheldur allar lagfæringarnar sem hafa verið gerðar við þann upprunalega í gegnum árin.

1

USDA's Food Safety and Inspection Service (FSIS) is responsible for ensuring the safety and wholesomeness of meat,
poultry, and processed egg products and ensures that it is accurately labeled.
Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli.
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Fáanlegur sem 36 feta tengivagn, dreginn á eins öxla dráttarvél. Stærri einingar með meira rými eru
einnig fánalegar, eða allt upp að 53 feta einingum, en ein svoleiðis starfar t.d. í Albertafylki.

Staðal 36 feta eining
Kostnaður
Kostnaðurinn af því að hanna, búa til og prufa fyrstu slátureiningun var 150.000 dollarar (16.354.500
kr.) árið 2000, og skiptist hún svona:
Trailer $60,000 (hjólhýsi - 6.666.600 kr.)2.
Equipment & Installation $27,000 (tæki og uppsetning þeirra 2.999.970 kr.).
Truck $18,000 (trukkur - 1.999.980 kr.).
Design/ Project Mgmt. $25,000 (hönnun og verkefnisstjórnun - 2.777.750 kr.).
Testing $15,000 (prufun - 1.666.650 kr.).
Outreach $ 5,000 (kostnaður við að ná til viðskiptavina (ef til vill auglýsingar o.þ.h. 555.550 kr.).
Árið 2007 var staðaleining, 36 feta byggð fyrir 170.000 dollara 18.535.100 kr. fyrir utan dráttartæki.

Innan í 53 feta einingu
2

Öll verð í þessum kafla miðast við gengi 8.nóv. 2010
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Aðal starfsemi
Eiginleikar þessarar einingar er slátrun á sveitabænum, undir eftirliti USDA, flutningur skrokka á
staði ætlaða til kælingar og síðarnefnda vinnslu. Fláning og hreinsun á innyflum á sér stað í
slátureiningunni og skrokkar eru hengdir í kælda parta einingarinnar.
Almennar upplýsingar
Vagninum er skipt í þrjá hluta, geymslu, kæli og vinnslurými. Einingin er hönnuð með það í
huga að vera sterkbyggð, en jafnframt eins létt og hægt er, og uppfylla USDA kröfur um tæki og tól
sem gera kleift að viðhalda hreinlæti og frágangi. Kælirinn og vinnsluaðstað eru “blautsvæði”, þar
sem öll tæki og raftæki eru gerð til þess að þola vatnsaga.
Verð, hagnaður og kostnaður
Árssala: $300.000 (33.333.000 isl. kr.), með allri þjónustu, fyrir utan andvirði kjötsins eftir vinnslu.3
Verð: slátrun: $37 lamb (4.111 kr.). $53 svín (5.888 kr.) $105 ungnaut (11.666 kr.). Kjötskurður
(tilbúið í umbúðum): $0,90/Ib lamb (100 kr. per. ca. 0,45 kg.), $0,60/Ib ungnaut (66 kr. per. ca.
0,45kg.), $0,60/Ib svín (plús 10% verðhækkun vorið ’08) (66 kr. per. ca. 0,45 kg.). Pylsur: $1.25/lb
fyrir bjúgu (139 kr. fyrir ca. 0,45 kg. af pylsum).
Kostnaður: ca. $290.000 (32.221.900 kr.) á ári. Þetta er hannað með það í huga að koma út á sléttu
eða í minniháttar hagnaði. (Vagninn fer sirka 10 mílur á galloni af olíu.)
Sjá frekar: ýtarefni

3

Öll verð í þessum kafla miðast við gengi íslensku króunnar 8.nóv 2010
Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli.
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9)Ýtarefni
USDA Inspected Mobile Processing of Large Animals
For Small Scale Producers
The meat processing industry has become more consolidated in recent years, resulting in the closure
of many small processing plants across the country. Small family farmers who wish to market their
livestock directly to consumers, restaurants and local stores often do not have USDA inspected
processing facilities available within a practical distance. A group of farmers in San Juan County,
WA set out to address this problem. The solution was the first mobile USDA Inspected field
slaughter unit.
Features
The unit is equipped with a diesel generator, water storage, hot water heater, refrigeration and tools
to allow for fully self-contained operation. Carcasses begin
chilling immediately after processing and are down to temperature by the next morning.
Processing Capability
5 beef, 12 hogs, or 20 sheep per day with one butcher, with a second butcher assisting it has been
possible to double this. The hanging cooler in the trailer can hold up 6000 lb of carcasses so the unit
can operate for two days before returning to its base to unload carcasses and resupply.
Subsequent Units
This first unit has been operating since January of 2002. Since then several more units have been
built and are operating in the US and Canada. The current design is a
refinement of what we have learned and we consider it to be a more robust system, which includes
all of the improvements we have made to the original over the
years. Built as a 36 ft. semi trailer and pulled with a single axle tractor. Larger units with greater
capacity are also available, up to a 53 ft. unit operating in Alberta.
Cost
Total project cost for design, construction and testing of the first unit was $150,000 in 2000. In 2007
a standard 36 ft unit was built at a cost of $170,000 without the tow vehicle.
For additional information and assistance in determining if a mobile processing system would meet
your needs please contact Bruce Dunlop at bruce@lopezislandfarm.com
or 360-468-4620
Mobile Processing Trailer Specifications
Primary Activity:
On farm USDA inspected slaughter of livestock and transport of dressed carcasses to
fixed facility for chilling and subsequent processing. Skinning and evisceration will take
place inside the unit and dressed carcasses will be hung in a refrigerated section of the
unit.
General Information:
The trailer is divided into three sections, mechanical/storage, hanging carcass cooler, and
processing from front to rear. The design of the unit takes into consideration the need for
robust construction while minimizing weight and USDA requirements for fit and finish of
materials, which allow for sanitary operations and cleanup. The cooler and processing
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sections are wet areas and all materials and electrical fittings are rated for use in wet
environments.
2 Inch King Pin Hitch Trailer
Wheels and axels for low profile interior floor deck
Overall Dimensions:
Length 28 Ft. from drop wall to rear
Width 8.5 ft.
Height 13.5 ft.
Nominal Inside height11.5 ft.
Mechanical Area:
Space above hitch to 4 ft. aft of drop wall.
Solid permanent wall separating Mechanical area from Cooler
Curb side door 36” wide
Ceiling and separating wall finished with plywood skin.
Ceiling insulated
Aluminum floor
Equipment:
Provided and installed by manufacturer.
1. 10 kw diesel Generator installed complete with
a. 50 fuel tank,
b. remote start panel,
c. wiring harness,
d. 100 Amp electrical service panel,
e. Automatic transfer switch and shore power connection with cable,
f. Sound insulated generator compartment with removable panels for service
access,
g. Exhaust system.
h. Cooling air ducting
2. Refrigeration compressor(s) for cooler evaporator and optional process area
air conditioning if installed
3. Water System
a. Water tank (300 gal) baffled
b. Propane on demand hot water heater and remote propane tank
c. Pressure pump
d. Plumbing to processing area
4. Acid Wash System
a. 10 gal plastic acid tank
b. Small pressure pump
c. Plumbing to process area and spray wand
5. Other
a. Fluorescent light fixture and switch by door.
b. 120 v duplex outlets
c. Ventilation opening for refrigeration cooling air inlet + exhaust fan
d. Floor drains or flush door sill
Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli.
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e. Storage arrea for small tools, trolleys, beef & lamb cradles and meat saw
Cooler:
1. Full width by 11 ft. directly aft of Mechanical area.
2. Ceiling, wall and door coverings lined with painted white aluminum
3. Double doors 24” wide each, double sealed with heavy duty frame and no lip
on bottom of door for cooler cleaning. Latches to open from both sides.
Cutout in bulkhead above doors for meat rail.
4. Aluminum floor
5. Spray foam insulation in walls and ceiling
6. Spray foam insulation 3” thick under cooler floor
7. Two 4 ft fluorescent light fixtures Cold weather fixtures Nema rated for wash
down and shatterproof. Switch located at rear of trailer.
8. Meat rail system with a support structure built into walls and across ceiling to
mount a 4 rail meat rail system to. Rail system is capable of supporting an
8,000 pound load of carcasses. A center rail will connect with a single rail in
Processingarea.
9. Stainless steel hooks in aft corners for hanging meat hook “trees”
Processing Area:
General:
1. Rear door 4 ft wide full height, centered. Door with latch to open from each side
and secure cam lock closer for travel. Heavy-duty frame and flush with floor for
trailer clean out.
2. 30”by 30” access door flush with floor, curb side, located just aft of wheel wells,
with latch to open from each side.
3. 2 cargo rings flush mounted in floor, 3 ft forward and 8 ft forward of rear door
4. Wheel well covers to be food grade stainless steel
5. Aluminum floor
Plumbing:
1. 2 full width drain sumps with floor level grating. One at rear of trailer and
one just aft of double door into cooler
2. one sink station with knee operated wall mounted sink, stainless steel paper
towel dispenser, and hanging sterilizer with heater (street side)
3. Hose station with hot & cold water, and 25 ft food grade hose and nozzle
Electrical:
All wiring to be located inside wall structure where possible
1. One duplex 110v outlet centered each side 48” above floor
2. Two 4 ft fluorescent light fixtures Nema rated for wash down and shatterproof.
Switch located at rear of trailer.
Equipment:
1. 2 cable winches (2000 lb rated min) mounted such that lift points are centered
and 1 ft and 8 ft forward of rear of trailer. With “water proof” hanging
pendent controls
2. Inspection tray for organ meats mounted on curb side wall
3. Trolley storage rail mounted on wall street side
32

4. Head inspection rack mounted on rear wall curb side of rear door
5. Exhaust fan and intake air vent
Other:
Removable ramp 48 in wide by 60 in long in 2 sections that attaches to rear of trailer,
flush with floor and allows rear door to be opened and closed with ramp in place.
Installed Equipment
The following equipment items are installed in the trailer as part of the manufacturing
process and included in the base trailer price.
1. 15 kw diesel Generator installed complete with (upgraded to 30 kw in this
quote)
a. 50 fuel tank,
b. remote start panel,
c. wiring harness,
d. 100 Amp electrical service panel,
e. Automatic transfer switch and shore power connection with cable,
f. Sound insulated generator compartment with removable panels for service
access,
g. Exhaust system.
h. Cooling air ducting
2. Refrigeration compressor and cooler evaporator sized to chill 6000 lb of hot
meat within 24 hrs.
3. Water System
a. Water tank (300 gal) baffled
b. Propane on demand hot water heater and remote propane tank
c. Pressure pump
d. Plumbing to processing area
4. Acid Wash System
a. 10 gal plastic acid tank
b. Small pressure pump
c. Plumbing to process area and spray wand
5. Cooler & Processing Area
a. Fluorescent light fixtures and switch by door.
b. 120 v duplex outlets
c. Ventilation opening for refrigeration cooling air inlet + exhaust fan
d. Storage area for small tools, trolleys, beef & lamb cradles and meat saw
e. Meat rail system with a support structure built into walls and across ceiling to
mount a 4-rail meat rail system to. Rail system is capable of supporting 6,000
pounds. A center rail will connect with a single rail in processing area.
Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli.
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f. Stainless steel hooks in aft corners for hanging meat hook “trees”
g. 2 cargo rings flush mounted in floor, 3 ft forward and 8 ft forward of rear door
h. 2 cable winches (2000 lb rated min) mounted such that lift points are centered
and 1 ft and 8 ft forward of rear of trailer. With “water proof” hanging pendent
controls
i. Inspection tray for organ meats mounted on curb side wall
j. Trolley storage rail mounted on wall street side
k. Head inspection rack mounted on rear wall curb side of rear door
l. Exhaust fan and intake air vent 1. one sink station with knee operated wall
mounted sink, stainless steel paper towel dispenser, and hanging sterilizer with
heater (street side)
m. Hose station with hot& cold water, and 25 ft food grade hose and nozzle

34

Island Grown Farmers Cooperative. San Juan County, Washington state
Last Updated: October 22, 2008

Table of Contents
The Island Grown Farmer Cooperative (IGFC) mobile processing unit (MPU) was the first USDAinspected mobile slaughter facility for red meat in the U.S. Further processing is done at a permanent
plant in Bow, WA, also USDA-inspected.

Basic information

Capacity per day: MPU: 9-10 head beef (or 40 sheep or 24 pigs). This takes 2 butchers 8
hours, plus 2 hours drive time. The MPU can do this only 3-4 days/week, because of limited
staff and the need to bring meat back to the processing plant and do truck/trailer
cleaning/maintenance.
Hours/day of operation: up to 8 under inspection, extra for set-up & clean-up.
Weeks/year: 52, at 3-4 days/week. The processing plant operates 5 days/wk and can process
2500 lbs per day.
Species: all four legs
Services: slaughter & process; raw sausage; case-ready, retail packaging
Square feet: trailer is 34’ long. Plant is 3000 sf.
Type of employees: 6 employees (from manager to part-time cleaning staff)
Annual sales revenues: $300,000 (all services, not including the value of meat processed).
Price of services: slaughter: $37 lamb, $53 pig, $105 steer. Cutting (to case ready) =
$0.90/lb lamb, $0.60/lb steer, $0.60 pig (plus 10% price increase, spring ’08). Sausage = $1.25/lb
for links. (For farmers not in the co-op, prices are slightly higher.)
Operational costs: ~$290,000/yr. Fee structure is designed to break even or be slightly
profitable. The trailer gets ~10 miles/gallon.
Retail on-site: Yes, small, selling co-op members’ meat (members get revenue). Open 2
days/wk, earns $3000/mo.
Wholesale: no
Inspection: USDA inspected
Certified organic: Yes
Certification agency: Washington Dept of Agriculture
Custom work: Yes but rarely, because too busy with inspected work.
Source verification on label: No, too much hassle. Appropriate when customers can’t meet
producers directly. Some members have their own labels.

The market opportunity
“No one had a chance to try marketing before we had the processing – and now it’s taking off.”
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Basic history/development
In 1996, a group of livestock farmers in San Juan County, Washington state, started talking with
each other and the county extension service about how to make local meat production possible. The
farmers lacked access to USDA slaughter and processing – they couldn’t transport their animals to
facilities on the mainland. When the idea of a mobile slaughter unit came up, the farmers and the
county extension agent approached the Lopez Community Land Trust, a community land trust
focused on affordable housing and sustainable rural development, to be the host organization for the
project. LCLT hired Bruce Dunlop to design and build the MPU.
The MPU is operated by the Island Grown Farmers Cooperative, which leases it from LCLT, no
longer actively involved. IGFC was formed specifically for this purpose. It is a service co-op;
members market separately. The IGFC board, which meets monthly, makes all the basic business
decisions. The head butcher now manages the MPU and the plant. Co-op member farms are all
within 100 miles of each other (1-2 hours drive), which is the largest area the MPU can serve
efficiently.
The MPU received its grant of inspection and began operating in 2002.
The Wall Street Journal published a story about creation of this mobile processing unit on October
6th, 2008. The article includes several photos and a video.

Funding sources
The total cost for the project was $150,000 in 2000. A new trailer in 2008 with the same capacity
costs $170,000. (sjá texta ofar)
Trailer $60,000 (6.666.600 kr)
Equipment & Installation $27,000 (2.999.970kr)
Truck $18,000 (1.999.980 kr)
Design/ Project Mgmt. $25,000 (2.777.750 kr)
Testing $15,000 (1.666.650 kr)
Outreach $ 5,000 (555.550 kr)
The MPU was paid for with grants, and private donations from the farmers and other individuals in
the community, so neither IGFC nor LCLT had to take on initial debt. However, their experience
suggests that an MPU could pay for itself, even with a loan to pay back.
USDA grants (obtained by LCLT), were from CREES (Cooperative Research Education and
Extension Service), Rural Development, and Rural Business Opportunity programs, and paid for
design, development, project management, and testing. A $20,000 grant from the Forest Service
Community Development Program, for timber-impacted communities, paid for the truck and
refrigeration equipment. The remaining $80-90,000 came from private, individual donors who
wanted to support local agriculture.
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Once the MPU was built, they didn’t need additional outside funding. They bootstrapped, with
revenues (fee for service) and an initial capital charge of $600 from each of the 30 starting members.
They set their rates so that they were able to break even in the first year.
The cut and wrap facility is on the mainland, in Bow. IGFC rents the building but owns much of the
equipment, purchased from the landlord (assessed members an equity retain on each slaughter and
paid it off in 4 years).
No bank financing as yet. Last year, to expand operations, they considered a bank loan. But members
chose to loan IGFC the money themselves, at a slightly lower interest rate. This meant less
paperwork – and a real vote of confidence in IGFC and the MPU.
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Mobile Meat Processing Unit, Lopez Community Land Trust

Pastoral Lopez Island seems an unlikely site for a revolutionary innovation in small farming.
Northwest Washington’s San Juan Islands are best known as a bucolic weekend retreat for frazzled
urbanites. But with the help of a local community land trust working well outside of the box, island
livestock growers now have access to a USDA-approved mobile meat processing unit – the first of
its kind in the US – that is attracting the attention of agriculturalists across the globe.
With its tourist-based economy, vacation homes, and limited land base, San Juan County suffers
from the largest income-housing “affordability gap” in Washington state. Over the past 15 years, the
Lopez Community Land Trust has built three clusters of modest but appealing single-family homes
for lower-income island residents. According to former executive director Sandy Wood, “This
community land trust is one of about three in the nation that have a broader mission, so we also work
in the areas of sustainable agriculture and rural economic development.”
“Housing is connected to livelihood and making a livelihood on the land is a major issue in this
community,” says Sandy. “Affordable housing was an insufficient response to a larger systemic
problem. So interest grew in supporting small-scale agriculture as one of the most desirable and
viable year-round economic bases for the islands.” In 1996, when island farmers and the local
Washington State University extension agent began talking about increasing opportunities for local
food processing, the Lopez Community Land Trust saw an opportunity to implement the parts of its
mission that extended beyond affordable housing and the confines of one island.
As recently as 2001, it was illegal for a sheep farmer on Lopez Island to sell his neighbor a lamb
chop. A farmer could only sell meat directly by the whole, half, or quarter animal, requiring custom
slaughter and a lot of freezer space. Most individuals, restaurants and retailers are only interested in
buying meat by the cut. For farmers on the San Juan Islands, the closest USDA-approved slaughter
facility was 200 miles away by land and sea. Most island livestock producers would just sell their
animals at auctions on the mainland for a fraction of their retail price.
The mobile meat processing unit has provided an efficient alternative that increases the return and
local customer base for farmers, and allows consumers to support small island growers. From the
outside, the 26-foot mobile meat slaughter unit looks like the long white trailers hauled on 18 wheels
that are ubiquitous on our freeways. But this particular trailer is attended by a USDA inspector and is
equipped for the on-farm slaughter of cows, sheep, hogs, and goats. The Land Trust has retained
ownership of the facility and leases it for a nominal fee to the Island Grown Farmers Cooperative,
which was formed for this purpose.
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Bruce Dunlop, an apple and sheep farmer from Lopez with an engineering background, has been
intimately involved in the development of the mobile processing unit, as a community volunteer and
a consultant. He explains, “There was really a three-legged partnership here in the county between
the Community Land Trust, the extension office, and the local producers that formed a steering
committee.”
A feasibility analysis was conducted with producers and consumers. Bruce reports, “The key
findings from the consumer studies were that consumers definitely wanted to purchase local meat
products; they wanted to be able to buy small quantities, and they wanted convenient access, which
really means farmers’ markets and grocery stores.” With this information in hand, they forged ahead.
Bruce laughs now, “We didn’t know any better.”
Says Sandy, “There was absolutely no guarantee this thing was going to get the USDA grant of
inspection. It was a big gamble. The program branches of the USDA were very supportive and
provided much of the funding for it. But the regulatory arm of the USDA was not at all enamored
with the project.” The USDA’s concern was legitimate because the implication for them was if the
facility was approved, they would have to provide an inspector. Sandy reports, “But we met their
specifications, and they awarded us the grant of inspection. Now I think everybody in the country
wants one!”
According to Sandy the trailer and the tow vehicle cost just under $100,000. From start to finish,
Bruce estimates the project cost about $350,000, though that doesn’t include countless hours of
volunteer time. During the extensive testing period, the mobile processing unit lived in Bruce’s
driveway. There were a few glitches to work out. In fact, they had to replace their whole hoist system
because it was inadequate for large steers.
Of course slaughtering the animal doesn’t quite make it consumer-ready. Bruce explains, “When the
mobile unit leaves the farm the carcasses are all hanging in a cooler being chilled as whole carcasses
or quarters. Beef needs to age for two weeks, so it goes someplace where it can sit in a cooler. Then
it has to be cut and packaged into consumer-friendly sizes, and that needs to be done under USDA
inspection as well. We basically realized that we needed to also operate that cut-and-wrap facility.”
After weathering considerable local opposition in trying to identify an appropriate location on Lopez
to build such a facility, the Farmers Cooperative found an easier option not far from the mainland
ferry terminal. “We located a suitable facility that wasn’t being used that we were able to lease,” says
Bruce. Since this USDA-approved facility was outside San Juan County, the Island Grown Farmers
Cooperative expanded its membership to 40 to include farmers in Skagit, Whatcom and Island
Counties.
Sandy says, “One of the things that surprised me was when we first started up, we were getting so
many calls –way before the unit was ready to go – from high end restaurants in the Puget Sound area.
‘When is the meat going to be ready?’” While those calls still come in, the vast majority of the island
meat has stayed on the islands. Some Island Grown Farmers Cooperative members on the mainland
sell their meat in local grocery stores and through Seattle-area farmers’ markets, and the cut and
wrap facility in Bow offers retail sales two days a week.
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The slaughter truck and the cut and wrap facility employ six people full-time. The facilities are
financially sustained by membership and user fees. Says Bruce, “We are currently processing 40
head of beef a month and our aging and cutting facility is at capacity.”
The mobile meat processing facility has also had an impact on how farmers manage their land and
animals. Sandy explains, “If you’re going to sell at the auction on the hoof, you have to have a huge
number of animals to have any kind of income at all, which is hard on the land. Now that farmers can
carry their animals all the way to slaughter-ready, they can have fewer cows, rotationally graze them,
and grass finish them rather than sending them to the feedlot. Because of the processing unit, farmers
are able to change their practices in ways that not only support a healthier physical environment, but
also give them larger profits.”
For the consumers, there are unexpected reasons to buy Island Grown meat. Animal cruelty
prevention groups are interested in the mobile unit because it minimizes the animals’ suffering. “The
unit and the animals are right there in the pasture. They’re stunned in the field where they’re sitting
happy as a clam – or a cow! And they don’t have the trauma of transport or the slaughterhouse
environment. From a meat perspective, when animals are traumatized before slaughter, their
endocrine system responds in such a way that it toughens the meat.”
And if that’s not convincing enough, Sandy says the USDA inspectors who have worked in the
mobile unit are impressed. They say this is the healthiest meat they’ve ever seen. They don’t really
enjoy working in the packing houses. So to be out in the field and see really healthy meat and healthy
animals, they love it. On a personal level they’re very supportive.”
Sandy reflects, “We didn’t realize what a big splash this was going to make. We didn’t know that the
problems of small farmers across the nation were so much like ours. But what we’ve learned is that
the infrastructure for small-scale farming is just evaporating everywhere. The smaller
slaughterhouses in rural areas are closing down; they’re disappearing. So the small producers are left
with fewer and fewer options.”
The good news has spread quickly and groups around the globe have inquired about the project.
Bruce is now working part-time as a consultant helping others launch their own slaughter facilities.
“I think we will see more small-scale slaughter units coming on line” he says. “Farmers are looking
at how to control their own destiny. They want to sell direct to the end consumer as opposed to on
the commodity markets where you have to be big to succeed.”
Contact
Lopez Community Land Trust
Mobile Meat Processing Unit
Sandy Wood,
Executive Director
P.O. Box 25
Lopez Island, WA 98261
360.468.3723
www.lopezclt.org
lclt@rockisland.com
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Mobile Processing Unit
The Lopez Community Land Trust has developed the mobile processing unit, and is currently leasing
the unit to the Island Grown Farmers Cooperative. The first such unit to receive a USDA Grant of
Inspection, the MPU allows local farmers to supply their community with healthy and wholesome,
locally grown meats.
Without USDA inspected meat, farmers can only sell meat on a
custom basis, (for example 1/4 of a cow). Without the MPU, local
farmers have had to transport their animals up to 200 miles away to
reach the nearest USDA inspected slaughter facility.
With the mobile unit, animals are slaughtered and USDAinspected on-farm, serving the community in a number of ways:






USDA-inspected meats can be sold at local stores and restaurants.
Animals are treated more humanely. They are not subjected to stressful transportation trips to
slaughter houses.
Value added from processing local products stays in the county.
Local slaughter on-farm saves transport costs.
Wastes are either sold as are hides, or are composted by careful well-designed methods so the
nutrients are recycled on the farm.

Cuts of meat from the MPU are available from many retail outlets in Skagit and San Juan counties,
including Blossom Grocery on Lopez, at the Mount Vernon Co-op and at the IGFC retail outlet in
Bow.
For more information contact Bruce Dunlop: bruce@lopezislandfarm.com
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The Seattle Times
Sunday, January 13, 2008 - Page updated at 12:00 AM

Local farmers push for mobile slaughter house - By Lauren Vane
Times Southeast Bureau
Southeast King County farmers want to sell their beef and pork to local restaurants and markets.
But for them to do that, they have to take the animals back and forth to Eastern Washington because
there is no available U.S. Department of Agriculture (USDA) slaughter house in King County or
surrounding areas.
Rather than spend time and money trucking animals to a USDA facility east of the mountains, a local
farmers group says a mobile slaughter unit is the answer to saving livestock agriculture.
Farmers make considerably more money selling meat to commercial retailers than to private
consumers. But for meat to be sold in restaurants and grocery stores, the animals must be slaughtered
at a USDA facility. The meat must also be cut and wrapped at a USDA facility, and a USDA
inspector must be present for the whole process.
"We're growing all this local, wonderful meat and we're having to ship it all away," said Cheryl
Ouellette, a Pierce County farmer. "It's just crazy."
Ouellette, who raises pigs, cattle and chickens, is the leader of a group of 25 farmers who met at a
November agriculture summit in Enumclaw.
The farmers group is pushing for a mobile slaughter unit, a tractor-trailer that comes directly to
farms. The truck would be staffed with a USDA inspector. The mobile unit would travel but likely
would be based in South King County.
Since a Sumner USDA plant closed several years ago, farmers in the region haven't had one nearby.
The only other USDA slaughter facility, a mobile unit in Island County, has only enough capacity to
serve the farmers' co-op that started it, said Fred Berman, small-farm coordinator for the state
Department of Agriculture.
Enumclaw farmer and city attorney Mike Reynolds used to sell beef from his farm to a local
restaurant for about $15 a pound. But that stopped several years ago, after the Sumner USDA
processing plant closed down.
Reynolds doesn't sell to a restaurant anymore. He sells directly to consumers — people who
buy a whole, half or quarter cow, for about $2.50 a pound.
The farmers group is scheduled to meet again next month and will now focus on getting funding for
the mobile slaughter truck.
The cost for a unit starts at $170,000, not including rental fee for a truck cab to haul the unit
and staffing costs.
Before the group starts fundraising they'll likely create a co-op of farmers and chefs and then look to
government agencies for any available funding, Ouellette said.
Lauren Vane: 253-234-8604 or lvane@seattletimes.com
Copyright © 2008 The Seattle Times Company – Used with permission
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Island Grown Farmers Co-op
Services

Our meat is slaughtered, processed and stored in strict accordance with all United States Department
of Agriculture standards and under the purview of a full time USDA inspector.
Our slaughtering is done in the field using a Mobile Slaughter Unit (MSU) that visits the
member’s farm at his or her request. The MSU (pictured above), with now over three years in
service, is the first such facility in North America. Using this method to process the animals reduces
the stresses associated with the gathering, transporting and holding in stockyards and processing in
commercial slaughterhouses. The USDA inspector accompanies the unit and the butcher(s) to the
farm.
After butchering the carcasses are transported in a cooler, integral to the MSU, to our Bow
processing plant where proper aging takes place, in the case of beef a minimum of two weeks.
After the aging is complete our professionally trained plant staff cuts, wraps and labels the meat in
compliance with the farmer’s/customer’s requirements. Meat can be packaged in traditional meat
paper wrapping or can be vacuum packed. The meat is then stored in our cold storage warehouse
awaiting pickup by the owner.
13400 D'Arcy Road, Bow, WA 98232 - 360-766-4273
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10) Heimildir
Snorri Sigurðsson. Landbúnaðarháskóli Íslands. Skýrsla Landbúnaðarháskóla Íslands um reynslu af
sölu á lambakjöti beint til neytenda árin 2007-2009.
Árni Jósteinsson. Ýmsar heimildir og söfnun gagna um lítil sláturhús.
Árni Snæbjörnsson. Ýmsar heimildir og frumsöfnun gagna af vef.
www.arionbanki.is. Banki. Upplýsingar um gengi fengnar af vef fyrirtækisins. 10.11.2010.
www.ks.is. Sláturleyfishafi. Upplýsingar um slátrunarkostnað, afurðaverð ofl. 10.11.2010.
www.nordlenska.is. Sláturleyfishafi. Upplýsingar um slátrunarkostnað, afurðaverð ofl.
http://www.nordlenska.is/skrar/File/Frettabref_agust_2010.pdf. 10.11.2010.
www.sahun.is. Sláturleyfishafi. Upplýsingar um slátrunarkostnað, afurðaverð ofl. 10.11.2010.
www.ss.is. Sláturleyfishafi. Upplýsingar um slátrunarkostnað, afurðaverð ofl. 10.11.2010.
www.skvh.is. Sláturleyfishafi. Upplýsingar um slátrunarkostnað, afurðaverð ofl. 10.11.2010.
The Seattle Times, Sunday, 13 January 2008 — Fourth edition South SE Living — page S6
“Local farmers push for mobile slaughter house”
By Lauren Vane, Times Southeast Bureau. 10.11.2010.
Munnlegar heimildir
Gísli Garðarsson, SAH afurðir ehf. Sláturhússtjóri. Upplýsingar um heimtökugjöld.
Reynir Eiríksson Norðlennska, upplýsingar um verðmyndun heimtöku

Guðmundur Jón Guðmundsson, formaður Beint frá býli.

Í nóv. 2010

45

